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RESUMO  

 

A casa com pátio interior com cobertura amovível - uma estratégia passiva de 

conforto térmico 

 

Como aperfeiçoamento do pátio Mediterrânico, são comparadas, com o método de 

cálculo regulamentar, duas estratégias passivas, entre um edifício com pátio interior 

com um dispositivo com dois tipos de cobertura amovível, e um edifício idêntico sem 

coberturas. O pátio sem coberturas tem uma solução de restrição de perdas com 

incremento de ganhos de calor no Inverno, e de restrição de ganhos no Verão. O pátio 

com coberturas amovíveis consegue melhorar este desempenho com métodos variação 

de forma e de coeficiente de transmissão térmica, gerando uma solução passiva mais 

equilibrada e eficiente. 

 

ABSTRACT 

 

The courtyard house with two moveable covertures – a strategy of solar passive 

architecture. 

 

Regarding the improvement of the Mediterranean courtyard type, two passive strategies 

are compared, using the regular calculation method: one building with an interior 

courtyard roofed by two types of moveable covertures, and other similar building 

without these covers. 

The roofless courtyard has a solution in order to avoid thermal losses and increase heat 

gain during the Winter, and decreasing heat gain during the Summer. 

On the other hand, the courtyard with moveable covers will tend to improve this 

performance, with methods of form and thermal transmission coefficient variation, 

allowing for a more balanced and efficient passive solution. 
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Ae - área efectiva de vidro orientada a Sul 
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Escolha do tema 

 

De entre os desafios que se colocam aos modos de vida das sociedades contemporâneas, 

a energia será um dos mais importantes. Não é possível continuar com esta enorme 

dependência energética, quando já se percebeu a sua finitude ou o seu limite. Por um 

lado, os recursos já não podem ser considerados inesgotáveis e começam a escassear. 

Por outro lado, a capacidade de o meio ambiente continuar a absorver a poluição gerada 

pela produção de alguns tipos de energia também não é inesgotável, começando-se a 

sentir os seus efeitos, nomeadamente nas alterações climáticas, que se pensa poderem 

estar a derivar de excesso de poluição atmosférica.  

 

Sem dúvida que, já existe a consciência colectiva sobre a necessidade de alterar os 

modelos e os paradigmas de desenvolvimento, de modo a conseguir sociedades que 

tenham um modo de vida sustentável. Estamos perante o impulso da transformação para 

sobreviver. 

 

Entre os diferentes aspectos desta incontornável transformação, tem particular ênfase a 

restrição do efeito de emissão de gases de efeito de estufa (GEE), provocada pela 

produção e consumo de energia. Neste domínio, Portugal tem que realizar um esforço 

muito significativo para cumprir as metas assumidas no âmbito do Protocolo de Quioto, 

dado que já terão sido ultrapassadas as emissões de gases com efeito de estufa 

admissíveis para 2008-2010 (em 2000, as emissões já teriam aumentado 30,1 % 

relativamente aos valores de 1990, quando o limite, nos termos do Protocolo de Quioto, 

é de 27% até 2012), pelo que as actuais previsões ainda apontam para que o nosso país 

seja um dos que mais dificuldades terão em cumprir os seus compromissos. 

 

Para cumprir estes objectivos e evitar o elevado esforço financeiro para recorrer aos 

mecanismos de flexibilidade previstos no Protocolo de Quioto, têm vindo a ser 

implementadas medidas para a redução do consumo de energia. Muitas dessas medidas 
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incidem nos sub-sectores onde se verificou uma evolução mais negativa, como os 

transportes, com um crescimento de mais de 100 %, e o sector residencial e de serviços, 

com 75 %. No sector residencial e de serviços podem ser conseguidos importantes 

benefícios, resultando de pequenas economias em milhares de edifícios. É natural que 

seja um sector onde se concentra uma boa parte dos esforços para economizar energia e 

restringir a emissão de gases de efeito de estufa. 

 

 

Entre as medidas já implementadas surge o novo Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE)
1
, como elemento fundamental da 

política energética e ambiental portuguesa. Este regulamento constitui um 

importantíssimo instrumento para introduzir genericamente uma melhoria qualitativa no 

conforto ambiental dos edifícios e para diminuir significativamente o consumo de 

energia no sector dos edifícios residenciais e de serviços. 

Contudo, é previsível que sejam necessárias medidas adicionais neste domínio, de modo 

a prosseguir o esforço de economia de energia da política energética e ambiental 

portuguesa e de redução de emissões de gases de efeito de estufa (GEE), conforme os 

compromissos internacionais assumidos no âmbito do protocolo de Quioto. 

 

Sem ter como objectivo questionar a pertinência ou validade do novo Regulamento das 

Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) no actual contexto, 

é importante, perceber como poderemos, de modo mais eficiente, adequar os edifícios 

aos seus objectivos, e que estratégias ou soluções poderão ser mais adequadas para o 

nosso clima. 

 

Entre as soluções da arquitectura popular do Sul da Europa e da zona do Mediterrâneo 

surge a casa com pátio, que provém de uma tradição milenar, em que, ao longo de 

                                                   
1 Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 80/2006, DR 67 SÉRIE I-A (4 de Abril) 
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milénios, foram aperfeiçoados modos de resolução muitos específicos para os diferentes 

climas, sítios, materiais disponíveis e, principalmente, culturas humanas. 

 

Mas, nos diversos documentos consultados, os métodos e estratégias passivas para 

obtenção de conforto térmico, equilibrando os ganhos e perdas de energia nos edifícios, 

ignoram, frequentemente, o pátio mediterrânico. Apesar dos excelentes resultados 

comprovados pela experiência, o pátio mediterrânico é remetido para o domínio das 

curiosidades da arquitectura popular, sem que, aparentemente, se pense em aproveitar 

melhor este saber na arquitectura contemporânea.  

 

É possível que tal se deva ao facto de uma parte significativa da investigação neste 

domínio se realizar em países situados em latitudes mais elevadas, onde os problemas 

são outros, e onde seja mais necessário concentrar os esforços na aquisição de energia 

do que na dissipação de calor. Mas o nosso clima, com invernos relativamente amenos e 

verões muito quentes e prolongados, necessita de soluções que possam obter equilíbrios 

nestas condições, requerendo maior capacidade de dissipação de energia nos períodos 

de sobreaquecimento. 

 

Neste contexto, parece interessante indagar sobre a adequação da casa com pátio 

mediterrânico aos meios e objectivos estipulados no novo Regulamento das 

Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE). 

 

A adequada selecção da forma e disposição das partes do edifício, do dimensionamento 

e disposição dos elementos de construção e dos materiais, é parte da concepção inicial 

de um edifício com uma estratégia bioclimática. O RCCTE também fornece um 

instrumento para a aferição e dimensionamento das soluções, sob a forma de um 

método de cálculo, que se pode realizar na fase de estudo prévio do projecto. 

 

Numa análise ao balanço térmico de uma casa com pátio mediterrânico pode-se 

constatar que esta solução não é suficientemente incentivada no método de cálculo 
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adoptado no Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios 

(RCCTE), essencialmente por dois tipos de motivos:  

-Má relação entre área e superfície exterior – No período de aquecimento, 

correspondendo ao inverno, as perdas de energia realizam-se pela envolvente exterior 

do edifício. A existência de um pátio interior provoca um considerável aumento da 

superfície exterior do edifício, e, consequentemente, por mais baixo que seja o 

coeficiente transmissão térmico dos elementos de construção, um significativo 

acréscimo das perdas de energia. No período de arrefecimento, correspondendo ao 

verão, é atribuída uma parte expressiva dos ganhos de energia à envolvente exterior, 

durante o dia, pelo que um grande aumento desta superfície do edifício também tem um 

efeito negativo no seu balanço térmico. 

-Método de cálculo - talvez não sejam devidamente considerados os impactos positivos 

da solução no período de arrefecimento (verão), que, geralmente, predomina no nosso 

território. Efectivamente não parece ser facilitada a contabilização das perdas de energia 

resultantes da dissipação originada pela maior movimentação do ar, devido à convecção 

natural que é gerada no pátio.  

 

Estrutura 

 

Esta dissertação começa por investigar os problemas da ecologia e sustentabilidade e da 

necessidade de redução de gases com efeito de estufa, situando, seguidamente, o sector 

residencial e de serviços neste contexto. Analisado o grande impacto do sector dos 

edifícios residenciais e de serviços no aumento de emissões de gases com efeito de 

estufa, surge o imperativo do aperfeiçoamento de soluções para os edifícios que 

racionalizem o consumo energético e reduzam a quantidade de emissões poluentes. 

 

Esta necessidade de actuar nos edifícios está a ser implementada com recurso a diversas 

acções, nomeadamente com a alteração do Regulamento da Características do Conforto 

Térmico, no sentido de incentivar mais os métodos e as estratégias passivas e de limitar 

o consumo de energia necessária para reposição do equilíbrio térmico.  
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A estrutura desta investigação prossegue com a apresentação das estratégias e métodos 

passivos para obtenção do conforto térmico, classificando-as segundo as distinções 

corrente e caracterizando-as de modo resumido. 

 

Após este enquadramento, é desenvolvida a tipologia casa-pátio, considerando a sua 

milenar implantação no mundo do Mediterrâneo e a reconhecida capacidade destas 

casas para conseguir equilíbrios térmicos. É também observado que esta tradição e este 

bom desempenho como estratégia passiva não é, actualmente, suficientemente 

aproveitado, nem parece ser suficientemente estimulado pelo Regulamento da 

Características do Conforto Térmico. 

 

Esta constatação permite formular uma solução de pátio coberto que se enquadra melhor 

no método de cálculo regulamentar, que será confrontada com uma solução idêntica, 

mas com pátio descoberto. 

 

Identificação do problema e dos objectivos 

 

Procurando utilizar apenas a lógica e o enquadramento do método de cálculo adoptado 

no Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios 

(RCCTE), é possível colocar uma hipótese teórica, que possa aperfeiçoar o pátio 

mediterrânico, enquadrando-o mais nos parâmetros e objectivos vigentes. Esta solução 

consiste em acrescentar ao edifício um dispositivo com dois tipos de cobertura amovível 

sobre o pátio. 

 

No período de aquecimento, durante o inverno, o pátio será coberto. Esta solução 

transforma toda a superfície exterior que confina com o pátio em superfície interior, por 

onde não faz sentido contabilizar perdas de energia. Consequentemente, reduzindo 

nitidamente as perdas pela envolvente exterior, será facilitado o equilíbrio térmico do 

edifício. Mas, se, durante o dia, a cobertura opaca e com isolamento térmico for 

retirada, deixando apenas a cobertura em vidro, será obtido um importante aumento de 

ganhos solares durante o dia, com efeitos positivos no equilíbrio térmico do edifício. 
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Deve ainda ser referido que no elenco de estratégias passivas, normalmente descritas 

nos manuais, predominam as soluções que procuram obter ganhos a Sul, com orientação 

para esta direcção. No entanto, a consulta aos dados constantes nas tabelas e quadros do 

RCCTE, permite verificar que, na nossa latitude, a inclinação dos raios solares, mesmo 

no inverno, não é nitidamente desfavorável à captação zenital de ganhos solares, quando 

comparada com a orientação a Sul.  

No período de arrefecimento, durante o verão o pátio também estará coberto com a 

protecção opaca e com isolamento térmico, limitando os ganhos solares. Mas, durante a 

noite, o pátio será totalmente descoberto sendo possível aumentar muito a área exterior 

por onde se processam as perdas de energia pela envolvente exterior, contribuindo para 

o equilíbrio térmico do edifício. 

 

Deste modo, o objectivo fundamental desta investigação é considerar a hipótese de um 

edifício com pátio interior que tenha um dispositivo com dois tipos de cobertura 

amovível sobre o referido pátio, comparando-o com o edifício idêntico que não tenha 

estas coberturas.  

 

A introdução das coberturas amovíveis sobre o pátio também altera a estratégia de 

conforto térmico, tornando possível comparar duas soluções passivas diferentes. A do 

edifício sem coberturas sobre o pátio tem uma estratégia passiva mais simples de 

restrição de perdas e incremento de ganhos de calor no inverno, invertendo-se no verão 

para a restrição de ganhos de energia. O edifício com o dispositivo com coberturas 

amovíveis sobre o pátio tenderá a melhorar este desempenho com métodos de variação 

de forma e de coeficiente de transmissão térmica. O método da variação de forma, 

cobrindo o pátio, diminui a área da superfície envolvente exterior, tendendo a reduzir as 

perdas de calor no inverno. No verão, um método de variação do coeficiente de 

transmissão térmica, com a colocação da cobertura opaca durante o período diurno, 

melhora o isolamento dessa zona da envolvente exterior, evitando ganhos de energia. 

Durante o período nocturno do verão, abrindo as coberturas, altera-se a forma do 
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edifício, com aumento da superfície envolvente exterior, sendo incrementada a 

dissipação de energia por radiação para a atmosfera.  

 

A comparação entre estas soluções será realizada com o método de cálculo adoptado no 

Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), 

realizando este balanço separadamente para os dois edifícios. Seguidamente será feita 

uma análise quantitativa e qualitativa dos dados obtidos, verificando se a hipótese 

teórica colocada, ou seja um edifício com pátio interior que possua um dispositivo com 

dois tipos de cobertura amovível sobre o referido pátio, gera uma solução mais 

equilibrada sob o ponto de vista do balanço térmico do edifício e eficiente sob o ponto 

de vista do consumo energético.  

 

No decurso da investigação sobre este objectivo principal, serão desenvolvidos outros 

temas conexos como:  

- o sector residencial e de serviços no tema da economia de energia e da redução de 

emissões de gases de efeito de estufa (GEE). Este tema é importante para explicar como 

é premente a investigação e o desenvolvimento e aperfeiçoamento de soluções que 

contribuam para um equilíbrio sustentável. Também se pretende demonstrar como o 

sector residencial e de serviços é determinante e como, entre os diversos aspectos, a 

economia de energia na habitação é fundamental na resolução dos problemas da 

sustentabilidade. A oportunidade e pertinência de uma investigação sobre um 

aperfeiçoamento de uma estratégia passiva para obtenção de conforto térmico, que 

constitui o objectivo principal, poderá ser demonstrada, integrada num vasto campo de 

estudo com muitas possibilidades de transformação. 

- o surgimento do novo Regulamento das Características de Comportamento Térmico 

dos Edifícios (RCCTE) em 2006, como uma das medidas que resulta de compromissos 

internacionais assumidos com a União Europeia, no seguimento da adesão ao Protocolo 

de Quioto, com objectivos de redução de emissões de gases de efeito de estufa (GEE). 

Paralelamente o novo RCCTE também se enquadrou nas medidas da política energética 

e ambiental portuguesa, como resposta à crise energética que obriga as sociedades 

actuais à mudança. Esta questão é importante para explicar como a regulação é 
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compelida na exigência de um grande aumento das componentes das energias 

alternativas e da introdução de métodos passivos para obtenção de conforto térmico, 

impondo inevitavelmente transformações nos modos de construir e de habitar. Mais do 

que o conhecimento que possa existir sobre estes temas, é o novo RCCTE que 

estabelece os objectivos, os padrões, os critérios e a metodologia para a utilização de 

estratégias e métodos passivos para obtenção de conforto térmico, sendo, por este 

motivo, o instrumento adequado para a investigação principal sobre um 

aperfeiçoamento mais adequado ao território continental português. 

- exposição sistemática sobre as estratégias e métodos passivos para obtenção de 

conforto térmico nos edifícios, com a intenção de constituir um enquadramento das 

soluções que vão ser estudadas e comparadas como objectivo principal. Este tema é 

imprescindível para caracterizar devidamente as duas soluções que vão ser estudadas e 

comparadas e para conseguir perceber melhor como podem ser usados estes 

instrumentos. 

- como o novo RCCTE se relaciona com as estratégias e métodos passivos para 

obtenção de conforto térmico nos edifícios, no sentido de perceber que modos de 

actuação são mais incentivados e que temas poderão surgir no desenvolvimento de 

próximos estudos, de modo a conseguir a melhorar o desempenho dentro destes 

objectivos, padrões, critérios e método de cálculo. 

 

 

Metodologia  

 

A metodologia usada procura garantir que será isolada apenas a diferença que está ser 

avaliada pela hipótese em estudo, mantendo todas as outras condições semelhantes na 

comparação entre as duas soluções.  

 

Esta comparação será realizada com recurso ao método de cálculo adoptado no 

Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), 

calculando o balanço térmico para cada um dos dois edifícios.  
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Para que deste exercício se possam possa obter resultados que evidenciem apenas os 

efeitos da diferença que foi estabelecida entre as duas soluções, é necessário:  

- garantir que as diferenças quantitativas e qualitativas que venham a ser apuradas entre 

os dois edifícios, se devem apenas à diferença que está ser avaliada pela hipótese em 

estudo. Para esse efeito, todas as outras condições devem ser semelhantes, 

nomeadamente a localização e resolução construtiva. 

- conferir às hipóteses em estudo os necessários dados e parâmetros, relacionados com a 

caracterização da envolvente externa, sem o que não se conseguiria  realizar os cálculos 

segundo o método estabelecido no RCCTE.  

- conferir às duas soluções uma resolução material e construtiva que possibilite a 

obtenção da caracterização e dos dados necessários para a aplicação do método de 

cálculo.  

 

Para poder comparar as duas soluções, será concebido um edifício com pátio interior, 

que dará origem a duas cópias, sendo acrescentadas a uma das cópias um dispositivo 

com uma cobertura em vidro e com uma cobertura opaca com isolamento térmico. A 

cópia sem qualquer cobertura será denominada solução 1 e a cópia com coberturas de 

solução 2.  

 

Tendo a precaução de manter idênticas todas as restantes características, será calculado 

o balanço térmico de cada uma das soluções, com a organização prevista no RCCTE, 

determinando as necessidades de energia durante toda a estação convencional de 

aquecimento, no inverno, e as necessidades de energia durante toda a estação 

convencional de arrefecimento, no verão. Estas necessidades de energia correspondem à 

energia que será necessário adquirir a fornecedores externos, para repor o equilíbrio 

numa temperatura de conforto, sendo um indicador da performance relativa de cada 

solução como estratégia passiva de conforto térmico. 

 

Serão realizadas apenas estas duas partes do método de cálculo, porque são as que estão 

relacionadas com a utilização de métodos passivos e com a eficiência do equilíbrio 

térmico. As outras duas partes do método de cálculo respeitam à observação de um 
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limite máximo para a utilização de energia útil para produção de águas quentes 

sanitárias, promovendo as energias renováveis, e de um limite máximo para as 

necessidades nominais globais de energia primária nos edifícios, não sendo úteis ou 

imprescindíveis para o estudo em questão. 

 

 A comparação entre os resultados das duas soluções permitirá testar e comparar os seus 

efeitos, obter conclusões sobre o seu desempenho relativo e constatar uma melhor 

performance da solução de edifício com pátio coberto, validando, dentro dos critérios 

estabelecidos pelo RCCTE, esta estratégia passiva de conforto térmico.  

 

.  
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2.1- Ecologia e sustentabilidade  

 

2.1.1 - Introdução   

O homem inventou para si uma envolvente artificial, onde predomina uma atitude que 

privilegia critérios ―socioeconómicos‖, que substituiu completamente a envolvente 

natural. 

 

Na nossa sociedade, dita ocidental, predominam estilos de vida muito materialistas que 

são baseados em valores, atitudes e aspirações profundamente enraizadas na natureza 

―mais animal que humana‖do homem. Condicionado pela sua programação primitiva, 

o homem continua a competir e a lutar pela sobrevivência. 

 

A economia capitalista de livre mercado desenvolveu e aproveitou espontaneamente a 

nossa natureza primitiva (marcada pela ganância, pela competitividade, pelo nosso 

interesse em sexo, pelos interesses materiais, pelo poder, pelo estatuto social, etc.), tão 

bem que nos parece genuinamente adequada.  

 

Infelizmente, esta economia tornou-se inumana, adquiriu autonomia, e está 

completamente dependente de crescimento, tão direccionada para auto-expansão, que, 

para além de ignorar o homem, está a fazer desaparecer a envolvente natural de modo 

profundamente insustentável. Ao persistir em dar à economia prioridade sobre a 

ecologia, o homem, condicionado pelas exigências de uma economia dependente do 

crescimento e de estilos de vida ultra-materialistas e insaciáveis, está a esgotar, 

aceleradamente, os recursos e a capacidade de absorver poluição do planeta, sem que 

tenha tomado consciência da sua esgotabilidade e da sua finitude. 

 

Sob a pressão de interesses imediatos (individuais, políticos e económicos), recusamo-

nos a enfrentar esta consciência de finitude, de insustentabilidade, e, muitas vezes, 

continuamos, tragicamente, a optar por uma espécie de dúvida ou de esquecimento. 
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Frequentemente, ainda gastamos o nosso esforço e as nossas capacidades para nos 

mantermos num estado de negação colectiva, em vez de enfrentarmos a irracionalidade 

e a irresponsabilidade do nosso comportamento. O nosso meio de conhecer esta 

realidade, a ciência, não permite concluir, sem qualquer dúvida, que o prosseguimento 

exponencial do desenvolvimento económico estará a destruir o nosso meio, tornando-o 

num sítio onde já não será possível viver e onde que a nossa economia tende a 

conduzir-nos à destruição. 

 

Mas quem consiga interpretar os sinais e os indícios que nos surgem diariamente, como 

sintoma da ―patologia‖ que se apodera progressivamente do nosso planeta, reconhece 

facilmente a loucura que se apoderou de nós. Para quem ter esta percepção, fomos 

substituídos por um sistema económico auto-suficiente que está a cometer um crime 

contra as gerações futuras. 

 

A humanidade está perante o desafio de reconhecer que as alarmantes imagens de 

destruição ambiental que, diariamente, aparecem através dos meios de comunicação, 

são os sintomas do problema, da ameaça mais grave que até agora teve de enfrentar. 

Temos de admitir que é a nossa actividade que causa directamente a perda de 

biodiversidade, a destruição de florestas, o aquecimento global, a destruição da camada 

de ozono, a acumulação de resíduos tóxicos, a destruição da água ou a desertificação. 

Al Gore
2
 observa que este desafio tem dois aspectos. O primeiro é compreender que a 

nossa capacidade para prejudicar o planeta pode ter efeitos globais e permanentes. O 

segundo é compreender que o problema não é o efeito que temos no ecossistema, mas 

antes a relação que temos com o ecossistema, integrando-nos como parte de um 

sistema complexo que não funciona de acordo com as regras simples de causa e efeito 

a que nos habituamos.
 
 

  

                                                   
2 GORE, AL .1993. A terra à procura de equilíbrio, ecologia e espírito humano. 1ª edição, 

Lisboa, – p49 
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Esta admissão colectiva da existência de um grave problema foi possível devido ao 

acolhimento do princípio da precaução na Declaração do Rio
3
 .O princípio desta 

declaração especifica que a falta de certeza científica total, quando existam ameaças de 

riscos sérios ou irreversíveis, não poderá ser utilizada como razão para o adiamento de 

medidas eficazes em termos de custo para evitar a degradação ambiental. 

 

As convenções internacionais e a União Europeia aceitaram este princípio da 

precaução, que foi concretizado, nomeadamente, no Livro Branco sobre 

Responsabilidade Ambiental
4
 que propõe a criação de um regime comunitário de 

responsabilidade ambiental. 

 

O princípio da precaução também responsabiliza os políticos, compelindo-os a tomar 

medidas de diminuição do risco que está associado a cada actividade, associando a 

presunção de imputação de eventuais danos à mera violação daquele dever de cuidado. 

Assim, o princípio da precaução assume um papel pró-activo o estabelecimento de 

políticas que protejam as populações de acções com potenciais impactos sérios no 

ambiente e no seu bem-estar. Os políticos já não podem ignorar as alterações climáticas 

causadas pelas emissões de CO2 e outros gases, não devendo, contudo, basear as suas 

decisões numa mera suspeição de risco. 

 

 A Comissão Europeia, na comunicação sobre ao Princípio da Precaução
5
 em que 

define as orientações para a aplicação deste princípio, especificou que qualquer decisão 

deverá ter um suporte científico, e ser baseada numa análise custo-benefício entre a 

implementação e a não implementação de medidas. 

 

A generalização da consciência sobre a necessidade de promover uma mudança da 

nossa maneira de pensar sobre a relação que temos com o ambiente, tornou possível 

que fosse assumido colectivamente o desafio da criação de um novo paradigma de 

                                                   
3 NAÇÕES UNIDAS,  1992. Declaração do Rio  
4 COMISSÃO EUROPEIA, 2000. Livro Branco sobre Responsabilidade Ambiental  
5 COMISSÃO EUROPEIA, 2000. Livro Branco sobre Responsabilidade Ambiental  
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civilização para um novo equilíbrio com o meio ambiente, antes que se dê um colapso 

do frágil equilíbrio que o actual sistema ecológico ainda tem. 

 

O problema, pelo menos em princípio, pode ser colocado de modo simples. A 

humanidade vai ter que continuar a viver neste planeta, alterando o seu comportamento 

para conservar o impacte da sua actividade dentro de um  limite suportável, para não 

destruir o seu habitat. Tal significa a necessidade de constrangimentos à actividade 

humana num planeta com recursos limitados e uma capacidade de carga limitada.  

 

Com a substituição de uma economia insustentável por uma economia sustentável, a 

humanidade encontrou o desafio para realizar uma das maiores revoluções que já teve 

de defrontar, mas que é essencial para o futuro dos nossos filhos e das gerações futuras.  

Tem de ser uma revolução em que cada um de nós aceite partilhar a responsabilidade 

de ajudar a tomar as decisões difíceis, necessárias para atingir a sustentabilidade, e 

aceite os limites e inconvenientes que daí possam decorrer. Só deste modo será 

possível satisfazer as necessidades dos 6 a10 biliões de habitantes do planeta sem 

provocar alterações climáticas catastróficas, esgotar os recursos naturais da Terra e 

destruir os ecossistemas que suportam a vida.  

 

A sustentabilidade tornou-se num tema político importante, mas, talvez ainda não se 

tenha conseguido transmitir como a situação é realmente preocupante, ou como são 

indispensáveis mudanças radicais em muitos dos nossos valores, atitudes e aspirações 

materiais. 

2.1.2 - Sustentabilidade  

O conceito adoptado inicialmente foi o de desenvolvimento sustentável, uma noção 

adoptada, por exemplo, no programa das Nações Unidas ―Agenda 21‖
6
. Contudo este 

                                                   
6 AGENDA 21 das NAÇÕES UNIDAS - A Agenda 21 foi um dos principais resultados da 
conferência Eco-92, que decorreu no Rio de Janeiro, Brasil, em 1992. A Agenda 21 é um plano 

de ação ao nível global, nacional e local, adoptado pelas organizações do sistema das Nações 
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conceito veio a ser considerado por alguns como limitado, pois seria aplicável apenas 

às actividades de desenvolvimento, nomeadamente sob o aspecto económico. 

 

Assim surgiu a ideia de sustentabilidade como uma denominação de carácter mais 

amplo, compreendendo todas as actividades humanas e sem possibilidade de confusão 

com a noção de crescimento sustentável, eleito pela economia para definir uma 

progressão continuada durante um longo período de tempo. 

 

A sustentabilidade é um conceito que articula os aspectos económicos, sociais, 

culturais e ambientais, com uma perspectiva que os relaciona de forma sistemática, 

perspectivando os vários níveis de funcionamento, desde o local até ao global. 

Com este conceito é proposto um reordenamento do modo de vida humano, procurando 

assegurar as necessidades de todas as pessoas e de todas as sociedades, conseguindo o 

máximo progresso no presente, sem no entanto, esgotar as capacidades e os recursos do 

planeta. Como tal, considera-se fundamental a preservação da biodiversidade e dos 

ecossistemas naturais. Formulando a questão de modo simplista, a sustentabilidade 

procura o melhor para as pessoas e para o ambiente tanto no presente como no futuro, 

sem prazo definido. O relatório de Brundtland em 1987
7
, definiu a sustentabilidade 

como "suprir as necessidades da geração presente sem afectar a capacidade das 

gerações futuras de suprir as suas". 

Como um dos principais resultados da conferência Eco-92, que decorreu no Rio de 

Janeiro, Brasil, em 1992, surgiu a Agenda 21. Este documento definiu a importância de 

cada país se comprometer a repensar, ao nível local e global, sobre como os governos, 

                                                                                                                                                    
Unidas, governos e pela sociedade civil, em todas as áreas em que a ação humana tenha 
impactos no meio ambiente. 
 
7 RELATÓRIO de Brundtland - a Comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento 
(WCED) que em 1987 publicou um relatório intitulado "Nosso futuro comum", também 
conhecido como o relatório Brundtland, no qual se baseia a adopção formal por parte da ONU 

do conceito de sustentabilidade.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1987
http://pt.wikipedia.org/wiki/Relat%C3%B3rio_Brundtland
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as empresas, as organizações não-governamentais e todos os sectores da sociedade 

poderiam cooperar na preparação de soluções para os problemas sócio-ambientais.  

 

Estabeleceu-se um poderoso instrumento de reconversão num novo modelo da actual 

economia, que exige a reformulação do conceito de progresso, contemplando maior 

uma harmonia entre o todo e as partes, entre o local o global, promovendo a qualidade 

e não apenas a quantidade do crescimento. 

 

A Agenda 21 é um documento que tem uma abordagem integrada, tratando por 

exemplo das dimensões sociais económicas, da conservação e gestão dos recursos para 

o desenvolvimento, do robustecimento do papel dos grupos minoritários, e dos recursos 

e mecanismos para implementação. 

 

Sob o ponto de vista da sustentabilidade, qualquer projecto tem de observar 4 

requisitos básicos: 

- ser ecologicamente correcto  

- ser economicamente viável (análise custo-benefício) 

- ser socialmente justo 

- ser culturalmente aceite 

 

A comunidade internacional, ao adoptar a Agenda 21, criou um instrumento 

reconhecido, que tornou possível que os países começassem a repensar as suas opções 

de carácter sócio-económico. A força deste instrumento incentivou e legitimou os 

governos para, de forma gradual e negociada, perspectivassem medidas e assumissem 

compromissos de carácter internacional para construir politicamente as bases de um 

plano de acção ao nível global, nacional e local, tendo como meta um novo modelo 

económico e civilizacional. 
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2.1.3 – Protocolo de Quioto 

Entre todas as ameaças à sustentabilidade, a nível global, as alterações climáticas 

surgiram como motivo de forte preocupação, atribuindo-se-lhes, geralmente, 

importantes impactes nos ecossistemas, na qualidade da água, na saúde humana e nas 

actividades económicas. 

 

Esta forte preocupação tornou o tema das alterações climáticas num dos assuntos mais 

importantes na agenda internacional sobre o ambiente e sustentabilidade. 

 

Tendo como base o já referido princípio da precaução, desenvolveram-se um conjunto 

de iniciativas, nomeadamente a Conferência de Toronto
8
 em 1988; a constituição, ao 

nível mundial, do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC
9
),em 

1988; a apresentação do Primeiro Relatório do IPCC
10

 em 1990 e a assinatura da 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas
11

, na ECO-92 no 

Rio de Janeiro, Brasil (Junho de 1992).  

 

Muitas entidades de carácter científico, designadamente o IPCC, atribuem à actual 

actividade humana emissões de gases com efeito de estufa, com responsabilidade no 

aumento de concentrações de Gases com Efeito de Estufa (GEE
12

) na atmosfera, que, 

conjugado com o efeito de estufa natural, provoca um aquecimento médio adicional da 

superfície da Terra e da atmosfera. É atribuído a este aumento das concentrações de 

                                                   
8 Toronto Conference on the Changing Atmosphere, no Canadá (Outubro de 1988) 
9 IPCC .Intergovernmental Panel for Climate Change 
10 IPCC,(Agosto de 1990).'s First Assessment Report. Sundsvall, Suécia.  
11UNFCCC- CQNUAC / UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate 
Change 
12 (segundo página Internet do Instuto do Ambiente) – ― As actividades humanas que mais 
contribuem para as alterações climáticas incluem, em particular, a queima de combustíveis 
fósseis e a desflorestação, ambas responsáveis por emissões de dióxido de carbono (CO2), o 
principal gás responsável pelas alterações climáticas, para além de outros gases com efeito de 

estufa - metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonetos (HFC), 
perfluorocarbonetos (PFC) e hexafluoreto de enxofre (SF6)‖ 
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GEE um efeito destrutivo no meio ambiente e nos ecossistemas naturais, 

particularmente pela mais frequente ocorrência de fenómenos meteorológicos 

extremos, tais como ondas de calor, cheias, fogos florestais e surgimento de problemas 

relacionados com a saúde pública. 

 

Em 1997, no Japão, realizou-se a Cimeira da Terra na cidade de Quioto, onde foi 

analisado e acordado um protocolo de tratado internacional. Este protocolo foi 

denominado como Protocolo de Quioto ou Protocolo de Kyoto e fixou compromissos 

para a redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE), com metas em que os 

países desenvolvidos (e por isso mais responsáveis pelas emissões poluentes) 

assumiram a obrigação de reduzir a quantidade destes gases até 2012 em, pelo menos, 

5,2%, relativamente aos níveis de emissões de 1990. 

Os países que aderiram a este tratado comprometeram-se a adoptar planos para reduzir 

a emissão de GEE entre 2008 e 2012. 

 

Para atingir estes objectivos está prevista a redução de emissões em vários sectores de 

actividade, sendo os países aderentes responsáveis por uma cooperação nos seguintes 

vectores: 

-Reforma dos sectores de energia e dos transportes; 

-Promoção do uso de fontes energéticas renováveis; 

-Eliminação de mecanismos financeiros e de mercado inapropriados aos fins da 

Convenção; 

-Limite das emissões de metano na gestão de resíduos e dos sistemas energéticos; 

- Protecção das florestas e de outros sumidouros de carbono.  

 

Com a implementação dos objectivos previstos no Protocolo de Quioto espera-se 

conseguir uma redução na temperatura global entre 0,02ºC e 0,28ºC até 2050. No 

entanto, trata-se de um patamar de redução inicial, que segundo alguns meios 

científicos não será suficiente para atenuar o aquecimento global, pelo que, após o 

período de implementação, entre 2008 e 2012, serão necessárias novas negociações. 
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Para que o Protocolo de Quioto se pudesse converter num tratado internacional, 

decorreu um longo período de negociações, que se iniciou em 1998 e se concluiu 

Novembro de 2004, com a sua ratificação pela Rússia, embora ainda não tenha uma 

aceitação por parte dos EUA e ainda não abranja alguns países em desenvolvimento de 

maior dimensão.  

 

A União Europeia tem um papel muito importante no desenvolvimento deste processo, 

tendo vindo a promover, entre os seus estados membros, decisões e medidas 

conducentes ao cumprimento dos objectivos de redução de emissões de GEE 

estabelecidos para o período entre 2008 e 2012.  

 

Os países da União Europeia consideram urgente a necessidade de tomar medidas e 

investir para reduzir as emissões de GEE, de modo a cumprir as obrigações assumidas 

no âmbito do Protocolo de Quioto com uma estratégia multifacetada para travar as 

alterações climáticas, e utilizando instrumentos de política energética para aproveitar 

plenamente o potencial de poupança de energia que possibilite reduzir, 

simultaneamente, a dependência externa de combustíveis e as emissões de GEE. 

 

Na União Europeia
13

, os vectores da eficiência energética e da gestão da procura de 

energia foram eleitos como instrumentos essenciais para melhorar a segurança do 

aprovisionamento de energia, reduzir a dependência das importações e reduzir as 

emissões de GEE, com programas detalhados para diminuir as necessidades de energia, 

aumentar a utilização de energias renováveis e utilizar de forma mais limpa os 

combustíveis fósseis. Estes programas constam de incentivos, legislação, novos 

impostos e mais investimento nas tecnologias limpas.  

 

                                                   
13 COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO CONSELHO E AO PARLAMENTO EUROPEU - 
Relatório final sobre o Livro Verde "Para uma estratégia europeia de segurança do 
aprovisionamento energético" 
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Significativamente, desde o início que se constatou que existiam acções e sectores onde 

muito poderia ser feito para reduzir substancialmente as necessidades de energia, com 

maior eficiência e rapidez, e com muito menor investimento. A construção surge como 

um dos sectores onde existe um elevado potencial de redução. 

 

É neste contexto que a União Europeia lançou, em Março de 2000, o Programa 

Europeu para as Alterações Climáticas
14

 (ECCP) com a finalidade de identificar e 

desenvolver um conjunto de políticas e medidas necessárias ao cumprimento do 

Protocolo de Quioto. Também se reconhece que este protocolo é uma fase inicial para 

restringir as alterações climáticas, sendo necessário perspectivar políticas e acções para 

as fases posteriores a 2012, quando terminar o primeiro período de cumprimento do 

Protocolo de Quioto, para conseguir a estabilização das concentrações de GEE na 

atmosfera, e evitar riscos resultantes das consequentes alterações climáticas, de modo a 

atingir o principal objectivo da UNFCCC/CQNUAC. 

 

O Conselho de Ministros do Ambiente da União Europeia de 9 de Março de 2006 

reafirmou o compromisso definido em Março de 2005, pelos Chefes de Estado e de 

Governo da União Europeia, sobre a necessidade de considerar adicionalmente acções 

futuras, tendo em vista o objectivo essencial que é a estabilização da concentração de 

GEE na atmosfera, a um nível que evite uma interferência antropogénica perigosa com 

o sistema climático. 

 

Consciente que serão necessárias reduções de emissões maiores do que as previstas em 

Quioto, a Comissão Europeia já apresentou um conjunto de propostas e opções no 

documento "Limiting Global Climate Change to 2° Celsius: The way ahead for 2020 

and beyond", de Janeiro de 2007. 

 

 

 

                                                   
14 ECCP - Programa Europeu para as Alterações Climáticas  

javascript:void(0);/*1169120931390*/
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2.1.4 - Programa Nacional das Alterações Climáticas (PNAC) 

A União Europeia, para cumprir o compromisso de redução global das emissões de 

GEE em 8%, face aos valores de 1990, nesta primeira fase de implementação do 

Protocolo de Quioto, entre 2008 e 2012, promoveu o acordo de objectivos para cada 

estado membro.   

Neste acordo, que define os diferentes compromissos para cada um dos Estados 

Membros da União Europeia, e que foi denominado Acordo de Partilha de 

Responsabilidade
15

, coube a Portugal limitar, durante o período entre 2008 e 2012, o 

aumento das suas emissões de GEE em 27% sobre o valor apurado em 1990. 

 

O Governo Português, para cumprir as metas nacionais assumidas no âmbito do 

Protocolo de Quioto sobre Alterações Climáticas e do Acordo de Partilha de 

Responsabilidades da União Europeia, tem vindo a implementar medidas, entre as 

quais se destacam o PNAC (Programa Nacional das Alterações Climáticas
16

), a 

Resolução do Conselho de Ministros sobre política energética portuguesa
17

, o Sistema 

Nacional de Inventário de Emissões Antropogénicas por Fontes e Remoção por 

Sumidouros de Poluentes Atmosféricos (SNIERPA
18

) . 

                                                   
15 Decisão nº 2002/358/CE de 25 de Abril 
16 PNAC - PROGRAMA NACIONAL DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS – a versão inicial 
de 2001, esteve em discussão pública durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2002, tendo 
os seus resultados sido incorporados na versão do PNAC 2001.Depois desta versão inicial de 
2002, foi aprovada, em 15 de Junho de 2004, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 
119/2004 (publicada no Diário da República de 31 de Julho) que estabeleceu  mediante a 
adopção do Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2004), as medidas 
iniciais consideradas adequadas para que Portugal pudesse a atingir as metas que lhe estão 
fixadas no âmbito do Protocolo de Quioto (PQ) e do Acordo de partilha de responsabilidades 

da União Europeia. 
A 3 de Agosto de 2006, foi aprovado o Programa Nacional para as Alterações  Climáticas de 
2006 (PNAC 2006) pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2006(publicada no 
Diário da República de 23 de Agosto) que actualizou o PNAC de 2004, contendo um relatório 
síntese, integrando as políticas, medidas e instrumentos constantes do cenário de referência e o 
conjunto de medidas adicionais.  
17 Resolução de Conselho de Ministros nº 63/2003, publicada em 28 de Abril de 2003. 
18 SNIERPA - criado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 68/2005, de 17 de Março 



A casa-pátio com cobertura amovível - uma estratégia passiva de conforto térmico 

 

 

 

 

24 

 

O Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) foi a primeira medida 

desenvolvida, em Portugal, com o objectivo específico de controlar e reduzir as 

emissões de GEE em todos os sectores que não estão abrangidos pelo mercado de 

emissões (CELE)
19

, especialmente transportes, doméstico e serviços, agricultura e 

pecuária, floresta, resíduos, f-gases e alguns subsectores industriais (ex. têxteis, agro-

alimentares, cerâmica, químicas).  

 

O critério de definição das medidas a aplicar considerou a sua articulação com o 

CELE, e a aplicação de três princípios fundamentais: a eficácia ambiental; a eficiência 

económica (estática e dinâmica); e a equidade no esforço nacional de redução de 

emissões entre os sectores e agentes económicos portugueses. 

 

Procurando garantir um tratamento justo e não discriminatório entre os sectores e 

agentes que contribuem para as emissões de GEE, as medidas e instrumentos do PNAC 

consideram o esforço de redução já exigido aos sectores que estão incorporados no 

comércio de emissões e o seu peso relativo no balanço nacional de emissões de GEE, e 

a aplicação transversal do princípio do poluidor/utilizador-pagador. 

 

 A comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento europeu sobre políticas e 

medidas da UE para a redução das emissões de gases com efeito de estufa ―Rumo a um 

programa europeu para as alterações climáticas (ECCP)‖
20

, em Março de 2000, 

publicou um interessante gráfico que já evidenciava a dificuldade da maioria dos 

estados membros no efectivo cumprimento das metas a assumir, face às emissões 

verificadas em 1990. 

                                                   
19 CELE - Comércio Europeu de Licenças de Emissão 
20 UNIÃO EUROPEIA,  8.3.2000. COM(2000) 88 final -COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO 
AO CONSELHO E AO PARLAMENTO EUROPEU sobre políticas e medidas da UE para a 
redução das emissões de gases com efeito de estufa: Rumo a um programa europeu para as 

alterações climáticas (ECCP).  Bruxelas. 
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 Fig 2.1 

A avaliação efectuada no PNAC 2004 veio confirmar estas dificuldades, no que 

respeita à situação Portuguesa. A projecção então avançada neste documento “…sobre 

a evolução da economia nacional até 2010, num cenário business as usual, reflecte 

uma necessidade crescente de consumo de energia, a qual resulta num aumento de 54 

a 63% de emissões de GEE em 2010, face ao ano de referência de 1990. Este 

acréscimo implica uma necessidade de redução de 16 a 21 Megatoneladas (Mt) de 

dióxido de carbono equivalente (CO2e), por forma a cumprir os compromissos 

assumidos por Portugal de crescimento das emissões de GEE de 27% naquele período, 

nos termos do referido Acordo de Partilha de Responsabilidade da União 

Europeia…”. 

Para enfrentar esta necessidade de redução adicional, face às previsões iniciais que 

fundamentaram os compromissos de redução e controlo de emissões de GEE, o PNAC 

2004 acrescentou às medidas em vigor, incorporadas no cenário de referência, medidas 

adicionais.  

O relatório síntese do PNAC 2004 constatou que, mesmo pressupondo o cumprimento 

total da eficácia das medidas contidas no cenário de referência e adicionais, não era 
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possível atingir os níveis de emissão de GEE inicialmente assentes para cumprir o 

objectivo nacional estabelecido entre os estados da União Europeia. A avaliação então 

efectuada verificou que o conjunto de medidas constantes do cenário de referência e as 

medidas adicionais não eram suficientes para garantir o cumprimento das obrigações 

assumidas como nacionais metas, sendo ainda necessária uma redução suplementar de 

2 a 6 Mt CO2e
21

.  

 

Assim, este documento concluiu que era aconselhado que fosse equacionada a 

necessidade de recorrer aos mecanismos de flexibilidade estabelecidos no Protocolo de 

Quioto, sendo inevitável desenvolver os meios nacionais de participação nesses 

mecanismos, como sejam o Comércio Internacional de Emissões, a Implementação 

Conjunta e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. A necessidade de participar 

nestes mecanismos de flexibilidade implica a criação de fundos financeiros para fazer 

face às importantes verbas indispensáveis para estas compensações, com impactes que 

foram então considerados muito significativos na economia nacional.   
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Fig 2.2 - Evolução das emissões de GEE desde 1990 a 2010 nos Cenários Business as Usual (BAU), Referência e 

com Medidas Adicionais (fonte PNAC 2004) 

                                                   
21 mega tonelada de CO2 ou equivalente em GEE. 
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Na mais recente actualização do Programa Nacional para as Alterações Climáticas, o 

PNAC 2006, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2006, é 

aumentada a exigência no cumprimento do Protocolo de Quioto. São previstas medidas 

de redução adicionais, para aplicar nos sectores que não estão compreendidos no 

Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), sendo ainda incrementada a 

monitorização para assegurar a execução das diferentes medidas e reforçado o 

financiamento do Fundo Português de Carbono (fundo para participação nos 

mecanismos de flexibilidade previstos no Protocolo de Quioto). 

 

A  Resolução de Conselho de Ministros nº 104/2006 também estabeleceu que os 

ministérios responsáveis por cada sector apresentassem um programa de actuação para 

cada medida integrante do PNAC 2006. 

 

Após uma fase de reunião e uniformização destes planos sectoriais, foram publicados 

os anexos sectoriais do PNAC 2006, onde é feita a apresentação mais detalhada sobre 

cada Política e Medida apresentada no relatório síntese, com os seguintes temas:  

Anexo I – Energia 

Anexo II – Transportes 

Anexo III - Gases Fluorados 

Anexo IV - Agricultura e Pecuária 

Anexo V – Floresta 

Anexo VI – Resíduos 

Entretanto, desde a aprovação do PNAC 2004, foi estabelecida com a União Europeia, 

de modo mais preciso, a quantidade atribuída (QA), ou seja, o cálculo das emissões de 

GEE que Portugal não poderá exceder entre 2008-2012
22

. Portugal ficou com 385 

                                                   
22 Decisão n.o 166/2005/CE, da Comissão, de 10 de Fevereiro, relativa ao estabelecimento das 
regras de aplicação da Decisão n.o 280/2005/CE, que estipula a necessidade de elaboração até 

Janeiro de 2006 do relatório para a determinação da quantidade atribuída (QA). 
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970,45 unidades de QA no quadro europeu para o primeiro período de cumprimento do 

PQ, ou seja, 77 194 Gg COe por ano.  

 

No Relatório Síntese do PNAC 2006 também são ajustados os resultados estimados, 

nomeadamente tendo em consideração os resultados de: 

- o desenvolvimento da  monitorização para assegurar a execução das diferentes 

medidas; 

- o esforço de redução devido às medidas adicionais; 

- a revisão da estimativa das emissões de gases com efeito de estufa face à variação dos 

cenários macroeconómicos e sectoriais; 

- a contabilização obrigatória da emissão/remoção de CO e resultante das actividades 

de florestação, reflorestação e desflorestação (FRD), conforme estabelecido no  PQ. 

 

Considerando todas as medidas, políticas e acções previstas no cenário de referência e 

medidas adicionais, o PNAC 2006 já prevê que Portugal se aproxime da convergência 

com a quantidade atribuída (QA), continuando, no entanto, 5 % acima do necessário 

para cumprimento da QA, com emissões de GEE estimadas em 3727 Gg CO2 e/ano. 

As medidas, as políticas e as acções a implementar ainda não serão suficientes para 

conseguir cumprir com as responsabilidades assumidas no âmbito do Protocolo de 

Quioto (PQ) e no acordo de partilha de responsabilidade entre a União Europeia (UE) e 

Portugal (Continental e Regiões Autónomas. 

 

Assim, perspectiva-se que seja necessário efectuar um esforço de redução das suas 

emissões de gases com efeito de estufa (GEE), maiores reduções às instalações 

abrangidas pelo CELE através do PNALE 2008-2012 e o uso dos mecanismos de 

flexibilidade do Protocolo de Quioto. A reduzida tolerância da economia ao esforço 

financeiro resultante da participação nos mecanismos de flexibilidade previstos nesse 

acordo, torna o esforço de redução de emissões de GEE numa questão prioritária no 

contexto nacional. 
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2.2 – Sustentabilidade e energia nos edifícios  

 

2.2.1 – Racionalização do consumo energético nos edifícios  

Estima-se que o sector residencial e de serviços, na construção e no uso dos edifícios, 

consuma uma grande parte do total de energia utilizada no espaço da União Europeia. 

O relatório final sobre o Livro Verde "Para uma estratégia europeia de segurança do 

aprovisionamento energético"
23

 admite que este sector consome um valor de 40 % do 

total de energia, avançando que, em boas condições de economia e de eficiência, seria 

possível economizar cerca de 22 % desse consumo.  

A produção de energia tem um grande impacto na produção de emissões de gases, que, 

como já se referiu, é responsável pelo aumento de concentrações de Gases com Efeito 

de Estufa (GEE), e que foi objecto de um compromisso internacional com metas de 

redução da quantidade destas substancias até 2012 em, pelo menos, 5,2%, 

relativamente aos níveis de emissões de 1990. 

Por outro lado, outros sectores que também consomem energia, nomeadamente a 

indústria, já estão abrangidos por medidas de redução, como por exemplo o CELE
24

, e 

não suportam um esforço de redução adicional sem que sejam afectados equilíbrios, a 

nível global, de competitividade económica. Neste caso, Portugal já é muito afectado, 

porque a indústria espanhola tem acesso à energia proveniente de centrais nucleares, 

que não é contabilizada como tendo impacto na emissão de gases com efeito de estufa. 

Pelo contrário, admitindo-se um pequeno desperdício em cada um dos muitos milhões 

de componentes do sector residencial e de serviços, existe um elevado potencial no 

estímulo da racionalização deste sector, porque uma pequena poupança em cada 

consumidor poderia gerar uma enorme redução do consumo total. É neste sentido que a 

                                                   
23 COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO CONSELHO E AO PARLAMENTO EUROPEU -  
Relatório final sobre o Livro Verde "Para uma estratégia europeia de segurança do 
aprovisionamento energético" 
24 CELE – Comércio Europeu de Licenças de Emissão 
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Comissão Europeia acredita que é possível reduzir o consumo de energia em 22%, num 

sector que dispende 40% do total. 

 

Outro argumento importante para que se considere um esforço de redução no consumo 

do sector residencial e de serviços é que a poupança de energia nesta área poderia ser 

melhorada rapidamente e com um custo baixo, comparativamente com outro tipo de 

acções. A título de exemplo, o PNAC 2006 prevê medidas como a construção do Metro 

do Porto (medida MRt4) que com um investimento inicial de aproximadamente 3 mil 

milhões de euros espera uma redução de 2,6 kt CO2e, enquanto a introdução efectiva 

do novo RCCTE (MRe3- Eficiência Energética nos Edifícios) espera uma redução 

anual de 25 kt CO2e. 

 

É necessário tomar medidas que estimulem a racionalização do consumo energético no 

sector residencial e de serviços, na construção e no uso dos edifícios, dada a 

considerável diminuição que se pode alcançar e o curto período de amortização da 

maior parte dos dispositivos de poupança energética. Também deve ser incentivado e 

reconhecido o valor dos esforços individuais que, se necessário, devem ser 

recompensados. 

As acções e as medidas a implementar necessitam de fazer a distinção entre os edifícios 

existentes e os novos, sendo as de carácter regulamentar mais aconselháveis para estes 

últimos, enquanto que, para os já existentes, se deve incentivar a renovação das 

instalações e equipamentos. 

 

Na poupança de energia no sector residencial e de serviços, em edifícios novos ou na 

renovação, devem ser consideradas diversos tipos de medidas e de acções:  

-incentivos fiscais e financeiros (exemplo: bonificação do crédito ou redução de 

impostos para investimentos em eficiência energética); 

-medidas de carácter regulamentar;  

-auditorias energéticas; 

-informação, da formação e da consciencialização; 
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- maior divulgação das tecnologias existentes - temporizadores, termóstatos, isolantes, 

PCCE, iluminação de baixo consumo, biomassa e bombas de calor; 

- investigação e desenvolvimento tecnológico; 

- rotulagem  dos aparelhos; 

- concepção dos edifícios; 

-inspecção e controlo do cumprimento das normas, para assegurar que os equipamentos 

funcionem da forma mais eficiente; 

-prioridade na substituição de equipamentos e na integração de energias renováveis;  

-obrigação do uso de aparelhos mais eficientes;  

-aplicação dos princípios do poluidor-pagador e da internalização dos custos externos. 

 

No quadro da UE também existe uma reflexão sobre o que pode ou deve ser feito a 

nível comunitário e a nível de cada estado membro. De modo geral, a União Europeia 

fixa objectivos e um quadro regulamentar, procurando a suficiente flexibilidade para a 

especificidade de cada um dos seus membros. Mas a UE não participa na sua aplicação, 

que deve ser assegurada a nível nacional e local, dentro das competências e 

compromissos exclusivos dos Estados-Membros. 

 

Neste contexto, foi elaborada uma directiva comunitária
25

 sobre a economia de energia 

nos edifícios, com um quadro regulamentar definido para limitar o consumo de energia 

neste sector, estabelecendo, para os edifícios novos e os já existentes, uma metodologia 

comum para a elaboração e actualização periódica de normas mínimas de rendimento 

energético, a adoptar pelos Estados-Membros em conformidade com o princípio da 

subsidiariedade. Esta actuação é completada por sistemas de certificação e por um 

melhor controlo das instalações de aquecimento e de arrefecimento. 

 

 

                                                   
25 Directiva n.º 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 

2002 
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2.2.2 - O consumo de energia no sector residencial e de serviços 

nacional  

A produção e consumo de energia tem importantes impactes ambientais nos recursos 

naturais, mas são indispensáveis para o normal desenvolvimento da economia, e para 

fomentar o bem-estar das populações. Daí que não se possam deixar de relacionar os 

objectivos de redução de emissões com as restrições que, forçosamente, são colocadas 

sob o ponto de vista de desenvolvimento económico, mesmo quando se procura 

alcançar o compromisso entre energia e ambiente.  

 

Em Portugal o sector da energia tem uma grande importância na economia, devendo 

ser considerados diversos tipos de requisitos, desde a garantia e segurança do 

abastecimento nacional, aos de natureza ambiental conjugados com a sua influência na 

competitividade das empresas.  

 

A questão ainda ganha mais importância porque a nossa dependência de fornecimentos 

externos é particularmente elevada, face à realidade de outros estados da União. Este, 

assim chamado, desequilíbrio estrutural precisa de ser corrigido com uma política 

perseverante e com objectivos bem definidos em termos de fontes alternativas, de 

melhoria da eficiência energética e de redução do consumo.  

 

As orientações para a política energética portuguesa
26

 preconizam uma mudança de 

comportamento, resultante da actuação convergente das forças de mercado e da 

regulação, com a implementação de políticas efectivas em matéria de investimento e de 

regulamentação, e da mudança de comportamentos por parte dos consumidores e dos 

produtores. Neste documento são definidos os seguintes grandes objectivos da política 

energética:   

-Liberalização do mercado; 

-Redução da intensidade energética no produto;  

-Redução da factura energética; 

                                                   
26 Resolução do Conselho de Ministros nº 63/2003, de 28 de Abril de 2003 
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-Melhoria da qualidade de serviço; 

-Segurança do aprovisionamento e do abastecimento; 

-Diversificação das fontes e aproveitamento dos recursos endógenos; 

-Minimização do impacte ambiental;  

-Contribuição para o reforço da produtividade da economia nacional. 

 

Portugal apresenta indicadores de utilização racional de energia que não são 

compatíveis com um nível apropriado de qualidade ambiental e com a competitividade 

económica, sendo necessário tomar medidas de fundo, inclusivamente para respeitar 

compromissos internacionais assumidos, nomeadamente os que resultam do Protocolo 

de Quioto.  

 

O cumprimento das metas assumidas no âmbito deste protocolo exige um esforço 

significativo por parte de Portugal, dado que já terão sido ultrapassadas as emissões 

admissíveis para 2008-2010 (em 2000, as emissões já teriam aumentado 30,1 % 

relativamente aos valores de 1990, quando o limite, nos termos do Protocolo de 

Quioto, é de 27% até 2012), pelo que as actuais previsões apontam para que o nosso 

país seja um dos que mais dificuldades terá em cumprir os seus compromissos. 

 

No relatório síntese do PNAC 2006 é analisada a projecção da evolução da produção 

de emissões de GEE nos diferentes sectores entre 1990 e 2010. Na projecção da 

evolução do total de emissões de GEE, o sector da energia, envolvendo a produção e 

consumo, aumentou a sua quota de 67 % para 75 % do total nacional de emissões. 

Neste período, os outros sectores como os processos industriais, a agricultura e os 

resíduos terão estabilizado ou diminuído o seu volume de emissões de GEE. Como 

exemplo, são referidas a gestão de resíduos, que conseguiu uma diminuição de 14 % 

devido à aplicação das Directivas Aterros e Reciclagem de Embalagens, e a de gestão 

de águas residuais domésticas e industriais. 
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Mas, dentro do sector da energia, constatou-se que existiu uma evolução muito 

negativa em sub-sectores como os transportes, com um crescimento de mais de 100 %, 

e o sector residencial e de serviços, com 75 %. 

O consumo de energia no sector residencial e serviços é, assim, um das actividades que 

mais responsabilidade terá pelo significativo aumento de emissões de GEE entre 1990 

e 2010, sendo referido, no comunicado da Presidência de Conselho de Ministros de 19 

de Janeiro de 2006, que este sector é responsável pelo gasto de mais de 60% de toda a 

electricidade disponibilizada ao consumo
27

. 

Um novo reforço de medidas foi previsto no Plano Nacional de Acção para a Eficiência 

Energética
28

 (2008-2015), aprovado pelo Conselho de Ministros em 17 de Abril de 

2008. Este plano tem como objectivo a conseguir até 2015 a implementação de 

medidas de melhoria de eficiência equivalentes a 10% de consumo final de energia. 

Constituiu também um reforço e complemento das medidas de redução de gases com 

efeitos de estufa previstas no Programa Nacional para as Alterações Climáticas, 

reforçando o esforço para o cumprimento das metas nacionais no âmbito do Protocolo 

de Quioto. São incluídas novas medidas para o sector residencial e de serviços, 

nomeadamente medidas de incentivo à reabilitação urbana; o programa de substituição 

de electrodomésticos e lâmpadas energeticamente ineficientes e a Certificação 

Energética de todos os edifícios do Estado. 

 

2.2.3 – Medidas para racionalizar o consumo de energia no sector 

residencial e serviços 

Considerando a responsabilidade do sector residencial e serviços na evolução negativa 

da projecção de emissões de GEE em Portugal e, como já foi referido em 1.2.1, a seu 

grande potencial na redução de emissões, com um investimento comparativamente 

inferior, estão a ser estudadas e implementadas diversas medidas para aumentar a 

eficiência energética nos edifícios. 

                                                   
27 Comunicado PCM 19.01.06 
28 PNAEE - Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética 
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Na Resolução do Conselho de Ministros nº 63/2003
29

 são explicitados em detalhe os 

objectivos da política energética portuguesa, considerando o Governo que esta assenta 

sobre três eixos estratégicos: 

I) Assegurar a segurança do abastecimento nacional; 

lI) Fomentar o desenvolvimento sustentável;  

IlI) Promover a competitividade nacional. 

No contexto destes eixos estratégicos, este documento avança com dois programas com 

impacto na redução do consumo no sector residencial e serviços:  

 -Programa Nacional para a Eficiência Energética dos Edifícios, que aponta o objectivo 

de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 0,9 % até 2010; 

Programa Água Quente Solar, que indica o objectivo de instalar 1 000000 de m2 de 

colectores até 2010, evitando 1 % de emissões de gases com efeito de estufa. 

 

No que respeita ao sector residencial e serviços, o PNAC 2006
30

 propõe as seguintes 

medidas para a redução de emissões de GEE: 

- MRe3- Eficiência Energética nos Edifícios – Implementação de um novo RCCTE a 

partir de 2004, que com critérios mais exigentes implique um aumento da eficiência 

térmica dos novos edifícios em 40%, comparativamente com o anterior regulamento de 

1991.  

MRe4- Programa Água Quente Solar para Portugal - Promoção do aquecimento de 

águas sanitárias por energia solar – com o objectivo de conseguir um parque de 1 

milhão de m2 de colectores solares instalados e em funcionamento em 2010.  

No PNAC 2006 é atribuído ao atraso na implementação destas medidas uma emissão 

adicional, face ao inicialmente previsto, de 190 kt CO 2e. Como comparação, pode ser 

referido que esta emissão adicional é muito superior a todo o efeito de redução 

                                                   
29

 RCM nº 63/2003, DIÁRIO DA REPÚBLICA - I SÉRlE-B Nº 98- 28 de Abril de 2003 
30 Programa Nacional de Alterações Climáticas 2006, Resolução do Conselho de Ministros nº 

104/2006 - Diário da República, 1.a série — Nº 162 — 23 de Agosto de 2006 
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esperado para o avultadiisimo investimento mos metro do Porto, Lisboa, Coimbra e 

Margem Sul do Tejo, que é de 147,2 Gg CO 2e. 

Em 2006 foram finalmente implementadas estas medidas
31

, no âmbito da Estratégia 

Nacional para a Energia, constando da Certificação Energética, de novos regulamentos 

sobre características térmicas de edifícios e obrigatoriedade de instalação de painéis 

solares térmicos. 

No seguimento da Directiva Comunitária
32

 relativa ao desempenho energético dos 

edifícios, que estabelece a obrigatoriedade dos Estados-Membros da União Europeia 

implementarem um sistema de certificação energética de todos os novos edifícios, foi 

criado o Sistema de Certificação Energética de Edifícios. Com este sistema, todas as 

novas construções passam a ter um certificado que caracteriza o consumo energético do 

edifício e que garante a correcta aplicação dos novos regulamentos sobre consumo 

energético em vigor. A Adene, Agência de Energia ficou com a competência da gestão 

do Sistema de Certificação, que acompanha e regista todos os certificados emitidos, 

supervisionando o trabalho dos peritos qualificados que terão a responsabilidade de 

emitir os certificados.  

 

Progressivamente a certificação energética também será alargada aos edifícios 

existentes que sejam sujeitos a importantes intervenções de reabilitação, aos grandes 

edifícios públicos e edifícios frequentemente visitados regularmente pelo público e a 

todas as operações de venda, arrendamento ou locação, de quaisquer edifícios. 

 

A certificação energética fornece a informação sobre os consumos de energia dos 

edifícios novos e, nos edifícios já existentes, informação sobre as medidas de melhoria 

de desempenho, com viabilidade económica, que se podem introduzir para reduzir as 

suas despesas energéticas e melhorar a eficiência energética do edifício. 

                                                   
31 Comunicado PCM 19.01.06 - Serão aprovados em Conselho de Ministros 3 diplomas 
Certificação Energética de Edifícios e obrigatoriedade de instalação de painéis solares térmicos 
32 Directiva n.º 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 

2002, artigo 6.º 
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Também se procedeu à revisão do Regulamento dos Sistemas Energéticos e de 

Climatização nos Edifícios (RSECE) e à revisão do Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), obrigando a observar requisitos mais 

exigentes relativamente à eficiência energética, qualidade do ar interior, manutenção e 

monitorização do funcionamento dos sistemas de climatização, inspecção periódica de 

caldeiras e equipamentos de ar condicionado e responsabilidade pela condução dos 

sistemas. Simultaneamente foi estabelecida a obrigatoriedade de instalação de painéis 

solares térmicos, ou outras soluções renováveis equivalentes, nas novas construções, 

com um mínimo de 1m2 de área de captação por ocupante, até ao limite de 50% da 

área de exposição solar. Esta medida enquadra-se, no Programa Água Quente Solar que 

tem o objectivo de atingir 1 milhão de m2 de painéis solares instalados até 2010. 

 

A implementação destas alterações aos regulamentos, introduz novas exigências na 

construção de edifícios, estimando-se em mais de 30% o aumento da eficiência 

energética e da redução do consumo neste sector.  

 

O novo Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios 

(RCCTE) é, assim, um elemento fundamental da política energética e ambiental 

portuguesa, e um importante instrumento do plano para o cumprimento dos 

compromissos nacionais redução das emissões de GEE admissíveis para 2008-2010, de 

acordo com o convencionado no Protocolo de Quioto. Este regulamento também 

constitui um importantíssimo instrumento para introduzir genericamente uma melhoria 

qualitativa no conforto ambiental dos edifícios, nomeadamente no que respeita à 

térmica, qualidade do ar, conforto higrométrico, e durabilidade. 

 

Contudo, face à magnitude do esforço de redução de GEE que ainda é necessário, é 

previsível que sejam necessárias medidas adicionais neste domínio, sendo pertinente e 

oportuno procurar soluções mais eficientes e mais adequadas para o nosso clima.    
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2.3 - RCCTE e poupança de energia no sector de edifícios residencial e 

de serviços   

 

2.3.1 – RCCTE 90 

O primeiro Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios 

(RCCTE), aprovado em 1990
33

, veio introduzir uma melhoria significativa na 

qualidade da construção em Portugal. O RCCTE de 1990 incorporou na 

regulamentação aplicável à construção a preocupação com o conforto, com os aspectos 

ambientais referentes à qualidade de vida e com a utilização racional dos recursos e da 

energia. Para tal, este regulamento estabeleceu exigências a observar nos projectos de 

novos edifícios ou de grandes remodelações, de modo a restringir o consumo de 

energia necessário para alcançar os parâmetros de conforto térmico nesses edifícios, no 

inverno e no verão. Adicionalmente, também se dispôs de modo a minimizar os efeitos 

de patolologias provenientes das condensações nas superfícies e no interior dos 

elementos da envolvente dos edifícios. 

 

Em comparação com um quadro de referência anterior, que permitia que fosse possível 

construir de modo igual em qualquer parte do país, sem ter em consideração as 

condições específicas do clima ou do sítio, as exigências impostas pelo RCCTE 90 

foram, geralmente, consideradas como necessárias e aceitáveis. 

 

 Foi assim introduzido um maior rigor construtivo, com maior preocupação pela 

adequação às condições de conforto e de durabilidade das edificações. Ao conceber um 

edifício, os projectistas tiveram de deixar de usar displicentemente a tecnologia e 

energia disponíveis para proporcionar conforto, térmico. Passaram a ter de ser 

encontradas e implementadas soluções que implicavam uma escolha de uma estratégia 

passiva para a obtenção de conforto térmico, e que relacionassem as partes do edifício 

                                                   
33 Decreto-Lei n.º 40/90, de 6 de Fevereiro 
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de modo a captar e gerir a energia, considerando o clima, a situação e as referências 

culturais/ regionais.  

 

O RCCTE 90, alterou claramente o modo de projectar e de construir, obrigando a 

equacionar, desde o início do projecto o cumprimento de referências e de limites. 

Existia um processo de verificação regulamentar, praticamente sem qualquer tipo de 

cálculos, em que se admitia uma verificação automática, desde que fossem observadas 

determinadas condições genéricas. 

 

Este processo de verificação automática reduzia o potencial e a flexibilidade das 

soluções, porque na prática, obrigava ao cumprimento de condições respeitantes à 

forma, soluções construtivas, materiais e cores. Tratava-se de uma simplificação, de 

certo modo grosseira, que permitia o cumprimento de objectivos mínimos de conforto e 

de economia de energia, sem necessidade da realização dos cálculos para a verificação 

dos requisitos mínimos. O processo de verificação automática representou uma 

simplificação com uma ampla aceitação, e com sucesso na introdução destas 

preocupações nos métodos correntes de produção e licenciamento de projecto. 

 

 Contudo, entre alguns projectistas, com menor informação, gerou-se a convicção de 

que o cumprimento do regulamento se traduzia na observação das suas condições de 

verificação automática, restringindo o uso de formas, soluções construtivas, materiais e 

cores.  

 

Pelo contrário, uma das características mais interessantes deste regulamento é que não 

prescrevia nenhuma solução, mas aceitava todas as soluções que cumprissem limites de 

consumo de energia por metro quadrado, nas estações de aquecimento e de 

arrefecimento. Deste modo, desde que se optasse pela realização dos cálculos para a 

verificação dos requisitos mínimos, no âmbito do espírito e da normalidade deste 

normativo, nada impedia a criatividade ou diversidade. Esta flexibilidade fomentava a 

criatividade e a busca de soluções, ao permitir que soluções com características mais 
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adversas fossem equilibradas com outras características melhores ou com ganhos 

solares passivos.  

 

Actuando em todos os factores que podem influenciar o desempenho energético do 

edifício (desde a localização, a orientação, a forma, a disposição e caracterização das 

partes do edifício, o sistema construtivo, ou os materiais) era possível implementar 

uma estratégia de conforto térmico (ou até de propor uma nova estratégia de conforto 

térmico), que podia ser validada através de um método de cálculo. Considerando a 

diversidade de soluções que podiam ser aceites com resposta para o mesmo problema, 

este regulamento não impedia a criatividade, podendo até considerar-se que a 

estimulava. 

 

Noutra perspectiva, de algum modo, passou a ser possível quantificar o comportamento 

térmico das construções e estabelecer comparações, começando a credibilizar o 

trabalho dos projectistas e a fornecer informação aos consumidores sobre as 

características dos seus edifícios.  

 

Mas as principais vantagens incidiram na introdução de mudanças na metodologia de 

projecto, responsabilizando os intervenientes na área da construção pelo cumprimento 

de referências e limites relativos ao conforto, economia de energia e durabilidade 

construtiva. Neste sentido, o RCCTE 90 conseguiu, ajudar a implementar estes 

objectivos, tendo hoje a construção corrente, em muitos aspectos, melhor qualidade. 

Como exemplo poderão ser referidas a supressão de paredes exteriores em alvenaria 

com apenas um tijolo de 20 cm, ou a aplicação de elementos de isolamento térmico nos 

edifícios, com rendimentos superiores ao exigível regulamentarmente, mesmo em 

zonas de clima mais ameno. 
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2.3.2 – RCCTE 2006 

Como já foi referido anteriormente
34

, Portugal assumiu compromissos para a redução 

de emissões de GEE, no âmbito do Protocolo de Quioto, sendo necessário implementar 

este esforço de redução em todos os sectores, nomeadamente nos edifícios afectos ao 

sector residencial e de serviços. 

 

 Por outro lado, existe a convicção de que há um elevado potencial de redução de 

emissões de GEE no sector residencial e de serviços, porque, como também já foi 

explicado
35

, uma pequena poupança em cada consumidor poderia gerar uma enorme 

redução do consumo total, sendo possível alcançar resultados rapidamente e com um 

custo baixo, comparativamente com outro tipo de acções. Acresce ainda, que as acções 

que visam a redução de emissões e poupança de energia estão directamente 

relacionadas com a melhoria da qualidade da construção e das condições de conforto 

dos edifícios, pelo que se alcança um benefício qualitativo generalizado. 

 

Considerando estes motivos, a União Europeia criou
36

 em Janeiro de 2003 uma 

Directiva que determinou aos Estados-membros medidas relativas ao desempenho 

energético dos edifícios, nomeadamente o estabelecimento e actualização periódica de 

regulamentos para melhorar o comportamento térmico dos edifícios novos e 

reabilitados, a obrigatoriedade da contabilização das necessidades de energia para 

preparação das águas quentes sanitárias e incentivo à implementação dos sistemas de 

colectores solares ou outras alternativas renováveis.  

 

A actualização do RCCTE 90 surgiu assim como uma inevitabilidade, não só para 

corresponder aos compromissos internacionais assumidos, mas também para fazer face 

à imprescindível necessidade de actualização dos critérios e exigências. A revisão do 

RCCTE 90 foi publicada em 4 de Abril de 2006, sob a forma de novo Regulamento das 

                                                   
34 Ver 2.2.1 
35 Ver2.2.1 
36 Directiva n.º 2002/91/CE, de 16 de Dezembro de 2002, publicada em 4 de Janeiro de 2003. 
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Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE06)
37

, actualizado de 

acordo com as novas perspectivas e orientações resultantes do enquadramento de 

política económica e energética, da redução de emissões de GEE, da qualidade de 

construção dos edifícios e do contexto social. Face à evolução destes factores, o 

RCCTE06 está organizado de modo a facilitar a regular actualização dos valores e dos 

requisitos específicos necessários para a verificação dos requisitos mínimos, fixados de 

forma periódica pelos Ministérios que tutelam o sector. 

 

Comparativamente com anterior versão, que apenas pretendia limitar potenciais 

consumos, o novo RCCTE é relativamente mais rigoroso no método de cálculo e nos 

parâmetros, impondo também normas a observar no projecto de todos os edifícios de 

habitação e dos edifícios de serviços sem sistemas de climatização centralizados, 

obrigando, na maior parte destes casos, à execução das medidas relevantes desde que 

seja possível implementá-las sob o ponto de vista técnico e económico. 

  

Este novo regulamento tem como principais objectivos a poupança de energia (com 

aumento das exigências de conforto térmico, seja ele de aquecimento no inverno ou de 

arrefecimento no verão) garantindo simultaneamente a melhoria das condições da 

ventilação e qualidade do ar no interior dos edifícios, de conforto térmico e de 

aquecimento da água sanitária para consumo doméstico. Também tem como objectivos 

a melhoria da qualidade do ar no interior dos edifícios e a diminuição das patologias 

nos elementos de construção com efeitos inconvenientes na durabilidade dos edifícios 

(nomeadamente pela ocorrência de condensações superficiais ou internas, com 

potencial impacto negativo na durabilidade dos elementos de construção e na qualidade 

do ar interior). 

 

 

                                                   
37 DECRETO-LEI nº 80/2006, DR 67 SÉRIE I-A (4 de Abril), Ministério das Obras Públicas, 
Transportes e Comunicações que aprovou o Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE). 
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2.3.3 – Comparação entre o RCCTE 90 e o RCCTE 2006 

 

As duas versões do Regulamento utilizam uma avaliação diferenciada entre o inverno e 

o verão, calculando as necessidades nominais de energia, respectivamente, para o 

aquecimento e o arrefecimento. 

 

Estas necessidades energéticas são avaliadas em função da situação do edifício na 

divisão do território Português em 3 zonas climáticas de inverno e 3 zonas de verão 

(não coincidentes entre si), que resultam duma relação entre as divisões climáticas do 

País, características construtivas de referência e os limites dos Concelhos. 

Também são impostas limitações e estabelecidos valores de referência, por zona 

climática, em índices construtivos específicos e na área da envolvente dos edifícios. 

O método para o cálculo mantêm a mesma estrutura, com um balanço entre as perdas 

térmicas pela envolvente e por renovação de ar e os potenciais ganhos solares úteis, 

principalmente na avaliação da estação de aquecimento (inverno). 

 

Considerando as questões de viabilidade económica, o anterior regulamento era 

relativamente pouco exigente nos seus objectivos concretos, tendo o novo regulamento 

progredido no sentido de uma maior exigência de qualidade térmica da envolvente dos 

edifícios. 

 

As condições ambientais de referência para cálculo dos consumos energéticos nominais 

foram estabelecidas de modo mais rigoroso e exigente: 

- Os dados climáticos diferenciados por Concelhos sofreram aperfeiçoamentos 

relacionadas com a altitude e proximidade do litoral. 

- A Temperatura de Referência, na estação de Aquecimento, passou de 15º para 20º, 

implicando um acréscimo dos requisitos de caracterização climática interior e dos 

parâmetros de conforto, com reflexos no aumento dos valores de Graus-dias de 

aquecimento. 

- Maior precisão na aferição das perdas térmicas para o terreno. 
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- Substituição do Factor de Concentração de Perdas, que  estimava de modo geral, 

segundo uma caracterização construtiva, as perdas pelas pontes térmicas, por uma 

avaliação mais distinta destas perdas, conforme as soluções especificamente adoptadas.  

- Introdução de uma contabilização das perdas térmicas para espaços não-úteis 

contíguos que relaciona as suas características e dimensões, afinando esta variável 

(Tau). 

- Contabilização dos ganhos solares úteis pelos envidraçados provenientes de todas as 

orientações, estabelecendo um relacionamento com um ganho equivalente a Sul e 

indicando mais detalhadamente os ângulos de sombreamento a considerar  na 

determinação da obstrução nos vãos.  

- Admissão dos ganhos de energia internos gerados pelas pessoas e pelos 

equipamentos.  

- Caracterização mais exigente e precisa dos Valores Construtivos de Referência por 

zona climática.  

 

No que respeita à ventilação para renovação e qualidade do ar, também foram 

alargadas as exigências no sentido de estabelecer parâmetros de taxas de renovação do 

ar mais adequados, passando a taxa de renovação nominal do ar interior, na estação de 

aquecimento (inverno), a variar em função das características do envidraçado, 

nomeadamente tipo, altura, obstrução de outros edifícios e proximidade do litoral. 

 

Apesar de, na avaliação da estação de aquecimento (inverno), o mais recente 

regulamento manter a mesma estrutura do método para o cálculo, com um balanço 

entre as perdas térmicas pela envolvente e por renovação de ar e os potenciais ganhos 

solares úteis, surgem mudanças essencialmente na verificação regulamentar, em que é 

introduzido um factor de forma que relaciona perdas e ganhos com volume de espaço, 

nos índices a considerar. A introdução deste factor de forma no método de cálculo para 

encontrar a situação de referência regulamentar no inverno, ou seja o cálculo das 

necessidades nominais máximas para o aquecimento, que deve servir para aferir os 

resultados em concreto do projecto, constitui um ajustamento interessante. O factor de 



A casa-pátio com cobertura amovível - uma estratégia passiva de conforto térmico 

 

 

 

 

45 

 

forma relaciona a área da superfície exterior envolvente com o volume interior contido, 

e admitindo que existem sempre perdas pela superfície (uma vez que não existem, por 

enquanto, elementos de construção com coeficiente de transmissão térmica igual a 0), 

quanto menor for a área da envolvente menores serão as perdas de energia. Deste 

modo, teoricamente, um edifício que tenha o máximo de volume interior contido numa 

superfície com a mínima área possível, terá uma forma optimizada. 

 

No caso da avaliação do comportamento térmico do projecto na estação de 

arrefecimento (verão), o método de cálculo foi significativamente aperfeiçoado, 

passando a ser feito um balanço entre o conjunto das perdas pela envolvente e por 

renovação de ar com a soma dos ganhos solares úteis pelos envidraçados, envolvente 

opaca, e internos, devendo estes resultados do projecto ser comparados com um índice, 

pré-definido por zona climática, para as necessidades de energia nominais máximas 

regulamentares para o arrefecimento.  

 

A principal alteração, neste caso, é a adopção, no método de cálculo, da possibilidade 

de contabilização de perdas de energia por dissipação (pela envolvente ou por 

circulação do ar), o que aumenta as possibilidades de incorporar estas perdas em 

edifícios com estratégias passivas. Esta nova possibilidade é importante, porque em 

Portugal, ao contrário do que acontece na Europa do Norte, o período de sobre-

aquecimento (correspondente à época de arrefecimento, no verão) é muito mais severo 

que o período de sub-aquecimento, havendo, por isso, que adoptar nos edifícios 

estratégias  mais direccionadas para o verão. 

 

Também uma mais adequada estimativa dos ganhos solares pela envolvente opaca e 

pelos envidraçados, relacionada com o tipo de incidência solar no verão, origina a 

necessidade, considerando o objectivo de facilitar o equilíbrio  no balanço térmico dos 

edifícios,  de reforçar o isolamento nas superfícies envolventes. Esta circunstância 

verifica-se especialmente nas zonas de coberturas, onde existem grandes áreas com 

ganhos significativos de energia, no verão.   
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Uma significativa novidade no regulamento de 2006 é a imposição do uso de painéis 

solares para produção de energia, direccionando esta exigência para a produção de 

águas quentes sanitárias. É estabelecido um limite para as necessidades nominais de 

energia útil para aquecimento destas águas, admitindo-se a utilização de outras fontes 

de energia renovável, nomeadamente os painéis fotovoltaicos, em substituição da 

energia equivalente resultante da utilização de painéis solares térmicos.  

 

O actual regulamento também veio determinar um índice da quantidade de global de 

energia a consumir nos edifícios, considerando todas as formas de energia final 

necessária para o aquecimento, arrefecimento e produção de águas quentes sanitárias, e 

obrigando a uma comprovação desta limitação das necessidades nominais globais de 

energia primária.  

 

A verificação destes requisitos regulamentares é, previamente, realizada na fase de 

licenciamento do projecto dos edifícios, procurando acautelar desde esta fase o seu 

cumprimento. Neste sentido, e tendo em vista a elaboração de um projecto em que seja 

alcançado um eficaz balanço térmico e energético do edifício, a equipa de projecto 

deve, nas fases de estudo preliminares, considerar as estratégias a prosseguir, os 

cálculos e o dimensionamento (como, por exemplo, a área de vãos), os materiais e 

tecnologias construtivas a empregar, a pormenorização construtiva dos elementos de 

construção e dos principais métodos construtivos e a metodologia para integração dos 

sistemas de painéis solares. 

 

A verificação do cumprimento das exigências regulamentares num edifício passou a ser 

confirmada mediante um processo de certificação energética, que implica o 

reconhecimento dos projectistas e peritos e a comprovação dos projectos. 

 

As exigências do regulamento da térmica, são, na sua grande maioria, parâmetros de 

carácter físico, sendo assim possível o seu cumprimento com diferentes estratégias e 

soluções arquitectónicas. Esta possibilidade de diferentes soluções arquitectónicas 
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poderem obter um equilíbrio térmico e energético capaz de cumprir os mesmos 

parâmetros físicos, e os objectivos de  conforto e eficiência e sustentabilidade, cria 

algumas condições para o estudo e desenvolvimento de soluções, algumas inovadoras, 

fomentando a criatividade e o contínuo aperfeiçoamento tecnológico. 

 

No entanto, o regulamento da térmica de 2006 não consegue corresponder, totalmente, 

a esta expectativa de incentivar o estudo e desenvolvimento de novas soluções. 

Fundamentalmente, podem ser apontados dois motivos, relacionados com o método de 

cálculo, para esta insuficiência de estimulo : 

- o método de cálculo está mais centrado na contabilização dos ganhos e das perdas na 

estação de aquecimento (inverno), do que na estação de arrefecimento (verão), onde 

esta contabilização não parece ser feita de modo tão exaustivo. Ora, em Portugal, 

devido à extensão do período de arrefecimento, e às altas temperaturas que se registam 

e que geram uma amplitudes térmicas superiores às que, normalmente, se apuram no 

inverno, o equilíbrio entre ganhos e perdas é, geralmente, mais difícil de alcançar no 

verão (arrefecimento).  

- o método de cálculo não parece ter capacidade para admitir ganhos e perdas de 

origem diferentes das consideradas regulamentarmente. Esta limitação não admite, com 

facilidade, que sejam contabilizadas algumas das mais correntes estratégias para 

obtenção de conforto e equilíbrio térmico e energético, nomeadamente alguns dos 

sistemas solares passivos, nem incentiva a pesquisa e desenvolvimento de novas 

soluções. 
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3 – ESTRATÉGIAS E MÉTODOS 

PASSIVOS  
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3.1- Conforto térmico e equilíbrio térmico  

As condições de conforto são importantes para a qualidade dos edifícios, devendo ser 

consideradas desde o início do projecto. No que respeita ao aspecto térmico, devem ser 

estudados, desde o início do projecto, dois aspectos: 

- definição de uma estratégia de conforto térmico – compreendendo a análise das 

condições específicas,  a  enunciação dos objectivos e a selecção dos meios para a sua 

concretização.  

- pré-dimensionamento – envolvendo o cálculo do balanço térmico do edifício, para 

aferição do cumprimento dos objectivos, e dimensionamento das partes relevantes do 

edifício, nomeadamente materiais e espessuras da envolvente exterior, como, por 

exemplo, áreas de envidraçado, zonas de massa térmica, elementos de sombreamento ou 

fluxos de ventilação. 

 O conforto térmico está relacionado com o meio e as pessoas, sendo ambos muito 

variáveis. As pessoas são diferentes, reagindo psicologicamente e fisiologicamente, com 

sensações, de modo distinto para as mesmas condições ambientais, podendo essas 

sensações variar também com a capacidade de adaptação do corpo humano ao meio 

envolvente. Por outro lado, os actuais conhecimentos científicos sobre o clima e a 

meteorologia não conseguem basear-se em modelos de interpretação que consigam 

determinar factores com tantas variáveis  

 

 Helder Gonçalves e João Mariz Graça
38

 enunciam um conjunto de parâmetros que 

influenciam directamente o conforto térmico diferenciando-os do seguinte modo: 

1. Factores Pessoais: 

 -Actividade metabólica  

 -Vestuário; 

                                                   
38 GONÇALVES, Helder, GRAÇA, João Mariz, 2004. Conceitos Bioclimáticos para os 
Edifícios em Portugal. Lisboa,– p10 
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2. Factores ambientais: 

-Temperatura do ar 

-Temperatura média radiante 

-Velocidade do ar  

-Humidade relativa. 

 

  Os mesmos autores entendem que se os factores pessoais estão unicamente 

relacionados com os utilizadores, já os factores ambientais estão dependentes da 

qualidade dos edifícios. 

Na concepção dos edifícios podem ser incorporadas estratégias que conseguem influir 

de modo determinante no conforto térmico. Estas estratégias devem combinar agentes 

próprios como a forma, a distribuição e relações espaciais, os elementos e relações entre 

si, os equipamentos, os sistemas construtivos e os materiais, com condições do meio em 

que o edifício se insere, como o clima (insolação, ventos dominantes, pluviosidade, 

temperatura do ar), a configuração do terreno, a envolvente (humana, construída, 

vegetal) ou a orientação. 
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3.2 – Processos de transmissão do calor 

 

O calor é geralmente definido como energia associada ao movimento dos átomos. Uma 

temperatura de zero absoluto significa que não há vibração dos átomos, mas se a energia 

aumentar os átomos vibram e colidem com as partículas contíguas, transmitindo calor. 

Os corpos têm tendência a transferir calor para equilibrar a energia entre si, igualando-

se à mesma temperatura.  

Existem três processos de transferência de energia: 

 

 - condução - é um processo em que o calor é passado de partícula para partícula dentro 

de certos materiais, ou entre corpos em contacto directo. Este género de permuta ocorre 

nos sólidos, onde as partículas estão mais próximas. As partículas com mais energia, e 

por isso com maiores movimentos vibratórios, transferem energia, por contacto, às 

partículas próximas, mais frias, com menor vibração ou energia cinética. 

 

- convecção – este processo ocorre nos fluidos (líquidos e gases), transmitindo-se o 

calor por movimentação de correntes de partículas dentro da substancia.  Estas correntes 

de convecção transportam as partículas mais quentes num fluxo ascendente, porque ao 

aquecerem as partículas afastam-se, diminuindo a densidade. Inversamente, gera-se um 

fluxo descendente, de corrente mais densa, e normalmente mais fria, tendente a repôr o 

equilíbrio de densidade, ocupando o espaço libertado pelo fluxo ascendente. Este tipo de 

transferência de calor não pode ocorrer nos sólidos porque a posição das partículas é 

fixa.  

 

- radiação  - ao contrário dos anteriores, este modo de transferência  não precisa de um 

meio material para transmitir a energia, podendo ocorrer através do vácuo, como é o 

caso da radiação solar. Outro efeito da vibração dos átomos é a emissão de energia, sob 

a forma de radiação infra-vermelha, que pode ser absorvida por outras partículas, 

resultando num aumento da sua temperatura. Como exemplo, pode ser aludido o calor 
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que se sente irradiar de uma parede, após o pôr-do-sol. A radiação infra-vermelha, tal 

como a luz visível, é mais repelida pelas superfícies reflectoras e mais absorvida pelas 

superfícies escuras.  
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3.3- Factores do equilíbrio térmico - métodos activos e passivos 

A inclusão de estratégias para a obtenção de conforto térmico deve ter como objectivos 

o conforto humano no interior combinado com a racionalização do consumo energético, 

minorando, consequentemente, os impactes ambientais. Como já foi anteriormente 

referido, as necessidades de conforto térmico, estão directamente relacionadas com a 

eficiência energética dos edifícios. Os custos de energia, assim como os efeitos da 

produção e consumo de energia no meio ambiente, exigem, actualmente um reforço da 

eficiência energética dos edifícios, nomeadamente sob o ponto de vista da térmica. 

  O conforto térmico, no interior dos edifícios, procura um equilíbrio que exige 

arrefecimento, quando o calor é excessivo, e aquecimento, quando está frio.   

 

Esta manutenção de uma temperatura interior de conforto exige, assim, uma constante 

regulação, que só pode ser conseguida com meios de aquecimento e arrefecimento.  

Fig 3.1 
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  Estes meios de aquecimento ou arrefecimento são, vulgarmente, classificados segundo 

dois tipos distintos: 

- métodos (ou sistemas) activos – recorrem de dispositivos eléctricos, mecânicos ou 

químicos para produzir ou dissipar calor, tornando possível ajustar a temperatura 

interior.  

- métodos (ou sistemas) passivos – recorrem a dispositivos construtivos integrados nos 

edifícios e relacionados com a envolvente, para captar ou dissipar calor, ajudando a 

ajustar a temperatura interior, com  aquecimento ou arrefecimento natural.  

As expectativas contemporâneas de conforto, em que existe o hábito de ajustar a 

temperatura interior com métodos activos, de acordo com as reacções psicológicas e 

fisiológicas, às condições ambientais, não permitem, com credibilidade, sustentar uma 

estratégia assente unicamente em métodos passivos. Os métodos passivos não possuem 

a faculdade de ajuste ao grau da temperatura, em pouco tempo, não podendo satisfazer 

inteiramente os actuais critérios de conforto.  

Também não se deve ter uma atitude preconceituosa relativamente aos métodos activos, 

porque o seu maior inconveniente é o consumo de energia, que pode ser minorado com 

o recurso a fontes renováveis, como por exemplo energia eléctrica obtida por painéis 

fotovoltaicos. 

Fig 3.2 
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Deste modo, parece ser aconselhável a combinação entre métodos activos e métodos 

passivos para conseguir concretizar plenamente as necessidades contemporâneas de 

conforto térmico. Contudo, os métodos passivos devem, geralmente, ter um papel 

predominante, porque podem permitir uma boa aproximação às condições de conforto 

térmico desejáveis, minorando o esforço de consumo energético dos métodos activos, 

que teriam, neste tipo de combinação, o papel de regulação mais fina e de ajuste para a 

temperatura ideal. 

3.3.1- Sistemas activos 

Existem diversos tipos de equipamentos para aquecimento e/ou arrefecimento, 

considerados sistemas activos, devendo a sua selecção ter em conta dois tipos de 

aspectos: 

- as necessidades específicas de aquecimento e  de arrefecimento (e, eventualmente, de 

produção de água quente), que podem variar com o clima local, com as dimensões e 

configuração do edifício e com o horário de utilização do edifício.  

-  as diversas fontes de energia que existem no local e os seus tipos de tarifa.  

A ponderação destes diversos aspectos pode conduzir a uma opção entre diferentes tipos 

de equipamentos, móveis ou fixos. 

O conjunto dos sistemas móveis compreende os irradiadores a óleo, os irradiadores 

infravermelhos, os aquecedores a gás, os convectores, os termoventiladores, o 

aquecimento de halogéneo, e as braseiras e escalfetas. 

No conjunto dos sistemas fixos, que podem ser centralizados, incluem-se os radiadores, 

os acumuladores de calor, os aparelhos de ar condicionado e as lareiras (que podem ter 

recuperador de calor). 
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3.3.2- Sistemas passivos 

Ao contrário dos sistemas activos, que exigem o consumo de energia, os sistemas 

passivos captam, através de dispositivos que fazem parte dos edifícios, energia 

renovável para ser aproveitado no conforto térmico interior. Normalmente são 

apontadas, nestes sistemas, as seguintes vantagens: 

-fazerem parte da solução arquitectónica do edifício; 

-gerarem poupança, evitando os custos de aquisição e manutenção de equipamentos e o 

respectivo consumo de energia; 

- terem uma durabilidade superior aos sistemas activos, por serem compostos por partes 

edificadas, que têm, normalmente, mais duração que os equipamentos mecânicos. 

No entanto, estes sistemas exigem uma cuidadosa implementação nas fases prévias de 

projecto, com um atento dimensionamento dos seus componentes. Como são 

constituídos por elementos edificados, não conferem a possibilidade de ajustes 

posteriores, que possam corrigir eventuais erros de concepção geradores de desconforto 

térmico, por excesso ou défice de energia. 

 

Os sistemas passivos devem articular dois tipos de factores: 

-factores externos – relacionados com o local, como, por exemplo, o clima, a exposição 

solar, a envolvente vegetal ou construída, a orografia, os ventos dominantes, a 

pluviosidade, etc... 

-factores internos – funções que devem ser relacionadas para atingir um objectivo de 

equilíbrio térmico, considerando os factores externos. Num edifício podem-se combinar 

quatro tipos de factores internos: ganhos de energia; controle de ganhos e perdas de 

energia; dissipação de energia e gestão e conservação da energia. 
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O conforto e a eficiência energética são obtidos pelo resultado de uma “média” ou 

ponderação entre os diversos factores de regulação térmica, no conjunto do edifício ou 

da fracção. 

3.3.2.1-Ganhos de energia - ganhos directos e indirectos 

Os ganhos de energia, destinados ao aquecimento passivo dos edifícios, são obtidos, 

geralmente, com recurso à energia solar, embora sejam possíveis outras fontes, como, 

por exemplo, a energia existente no ar ou no solo. 

Por energia solar entende-se a captação de radiação solar, com a decorrente 

transformação para um aproveitamento, neste caso nos edifícios, sob as formas de calor, 

mecânica ou eléctrica, para regulação da temperatura, aquecimento de águas, 

iluminação ou força motriz.  

A Terra recebe uma enorme quantidade de energia solar, que é composta por: 

-radiação ultra-violeta – longitude de onda entre 315 e 380 nm – 3% da radiação solar; 

- radiação visível - longitude de onda entre 380 e 780 nm – 53 % da radiação solar; 

- raios infra-vermelhos - longitude de onda entre 780 e 300 nm – 44% da radiação solar. 

A atmosfera retém cerca de 54% desta radiação, por absorção ou reflexão, chegando ao 

solo apenas cerca de 46%, na sua maior parte constituída por radiação visível e por 

radiação ultra-violeta.   
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Esta radiação na superfície da Terra varia bastante de ponto para ponto, consoante a 

latitude geográfica, estação do ano, a altitude e a orientação do terreno, sobretudo 

devido à variação da inclinação solar. A quantidade de energia depositada no solo está 

estreitamente relacionada com o ângulo de incidência solar em relação à superfície. A 

alteração da inclinação dos raios faz com que atravessem mais ou menos atmosfera e a 

radiação se distribua por mais ou menos superfície. Se a incidência solar for 

perpendicular (90º), a radiação é maior, porque atravessa menos atmosfera e se distribui 

por menor quantidade de solo. Mas se for oblíqua ou paralela (0º), a radiação é menor 

ou nula, porque passa por uma menor porção de atmosfera e se distribui por mais área 

de terreno.   

Fig 3.3 
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De um ponto de vista genérico, a inclinação da radiação solar  varia  por três motivos: 

- Latitude geográfica - quanto mais a latitude se afasta do equador, mais diminui a 

inclinação dos raios solares e, consequentemente, a quantidade de energia depositada no 

solo. 

 

Fig 3.4 

Fig 3.5 
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- Hora do dia - a rotação aparente do sol em torno da terra causa uma diminuição da 

inclinação solar, que cresce até ao meio-dia, atingindo o máximo e decrescendo 

posteriormente, até desaparecer no “pôr do sol”.  

 

- Estação do ano – no movimento que descreve anualmente em torno do sol, a Terra tem 

uma variação da direcção do eixo terrestre (linha imaginária que une os pólos) que 

motiva uma variação da inclinação da radiação solar e da duração dos dias, ao longo das 

estações do ano.  

 

 

Fig 3.6 

Fig 3.7 
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Fig 3.8  - Quantidade total de radiação global - Valores Médios Anuais ( kcal/cm2), Período 1938-1970 

A direcção dos raios solares pode ser obtida em cartas solares,  onde é registada esta 

variação ao longo do ano, consoante a latitude geográfica. Esta direcção é decomposta 

analiticamente em duas: 

 - Azimute – é o ângulo da projecção horizontal do raio solar. Pode variar, consoante as 

cartas, entre o 0º e 360º (Norte), ou entre 0º (Sul) e 180º (Norte) para Este (E) ou Oeste 

(W)  

- Altura – é o ângulo em relação ao horizonte da projecção vertical do raio solar. Pode 

variar entre 0º, coincidente com o plano horizontal, e 90º, em que é perpendicular a este 

plano. 

 O tipo de carta solar mais frequentemente utilizado é carta solar estereográfica, que 

permite obter a leitura directa, em planta, da altura e do azimute, para cada hora de 

determinados dias de cada mês. Escolhendo-se a curva da data e o ponto da hora solar 

real, encontra-se directamente a altura nos círculos concêntricos e o azimute no bordo 
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da carta. Para cada latitude será necessária uma carta solar diferente, podendo variar, em 

Portugal continental, entre 37 º (a Sul) a 42 º ( a norte). 

 

 

Se a captação de energia (ganhos solares) é um problema de geometria solar e o valor da 

radiação é determinado pelo ângulo de incidência solar, também depende de muitos 

Fig 3.9 
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outros factores (como, por exemplo, o clima, a nebulosidade, a altitude, etc..), por vezes, 

de difícil previsão. Assim, é mais comum medir a radiação como um resultado 

estatístico da quantidade de energia depositada por cm2 de solo (kcal/cm2), num local, 

relacionando directamente quantidade de energia solar a obter com a área de captação.  

 

 

 

Todavia, este modo de contabilização dos ganhos solares apresenta alguns problemas, 

relacionados com a metodologia (exige que sejam realizadas projecções da área interior 

iluminada, num período regular de horas, para determinação da área de captação), com 

Fig 3.10 
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o tipo de dados necessários (a quantidade de energia também varia com a hora do dia) e 

com o tipo de captação (normalmente através de envidraçados, em podem variar 

consideravelmente as condições de admissão da radiação). Deste modo, o regulamento 

da térmica indica um método de contabilização dos ganhos solares assente numa relação 

entre a quantidade de energia com uma área de vidro a Sul, indicando a quantidade de 

energia a considerar por m2, consoante o local. Este método de cálculo implica redução 

da área de vãos de um edifício a um equivalente de m2 de vidro útil a Sul (deduzindo 

factores como a orientação, o factor solar do vidro, as áreas e os tipos de obstrução ou a 

percentagem de área de caixilharia) que é multiplicado por um valor de energia por m2, 

previamente indicado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorrendo das especificações do RCCTE que a orientação mais favorável, para 

captação de energia solar, é a disposição dos vãos a Sul, este normativo também admite, 

no entanto, ganhos interessantes obtidos com outras direcções. É conveniente referir 

que, em Portugal continental, as inclinações solares, mais elevadas que as dos países de 

maior latitude, também permitem considerar, satisfatoriamente, outras orientações para 

os vãos. A consulta do quadro IV.4 do RCCTE
39

, com os factores de orientação 

aplicáveis para a conversão em área equivalente de vidro a Sul, possibilita concluir que 

os vãos zenitais (orientação horizontal) têm um potencial de captação ligeiramente 

superior ao potencial de captação obtido nos octantes SE e SW, e apenas 10% inferior à 

                                                   
39 Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) 
aprovado pelo DECRETO-LEI nº 80/2006, DR 67 SÉRIE I-A 

Fig 3.11 
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captação que pode ser obtida a Sul. Também se pode concluir que, a pior orientação, a 

Norte, tem, ainda assim, a possibilidade de captar 27 % da energia que pode ser captada 

com área equivalente a Sul, tornando perspectivável a sua utilização no território 

continental português. 

 

 

 

 

 

 

 

Os métodos de captação da energia solar podem ser directos ou indirectos. Os métodos 

directos são aqueles em que existe apenas uma transformação da energia solar em algo 

útil, como calor ou electricidade. Entre os métodos directos incluem-se os painéis 

solares, térmicos ou fotovoltaicos (considera-se que a captação com células 

fotovoltaicas é directa, apesar de a electricidade necessitar de posteriores 

transformações em calor, luz ou movimento), e os sistemas passivos que captam e 

utilizam directamente o calor extraído da radiação solar. Nos métodos indirectos é 

necessário ocorrer mais do que uma transformação da radiação solar para que se gere 

algo de útil, incluindo-se entre estes os métodos passivos indirectos. 

 

 

3.3.2.2- Controlo de ganhos e perdas  

O controlo de ganhos e perdas indesejáveis de energia é necessário sempre que uma 

determinada captação ou dissipação de energia pode ameaçar ou dificultar o equilíbrio 

térmico do edifício, que resulta de um balanço entre a energia perdida e a adquirida.  

 

No período de aquecimento (inverno), todas as partes do edifício por onde se processem 

perdas de energia para o exterior (normalmente relacionadas com elementos da 

envolvente exterior do edifício) têm que ser cuidadosamente tratadas de modo a, 

0,89  1,00  0,84  0,56  0,33  0,27  X
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Fig 3.12 
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impedindo o arrefecimento do edifício, não aumentar, indesejavelmente, o esforço de 

captação de energia necessário para o equilíbrio térmico. 

 

No período de arrefecimento (verão), todas as partes do edifício por onde se ganhe 

energia proveniente do exterior (normalmente relacionadas com elementos das 

envolventes exteriores opaca e envidraçada do edifício) têm que ser cuidadosamente 

estudadas para evitar o aquecimento do edifício, e o consequente esforço adicional de 

dissipação de energia para restabelecimento de uma temperatura confortável no interior. 

No que se refere à transmissão através dos elementos construídos da envolvente, este 

controle de ganhos e perdas de energia está relacionado com o isolamento térmico 

destas partes dos edifícios e com as características das suas superfícies.  

 

O controlo de captações de energia solar pela envolvente envidraçada depende do 

controle solar ou dos dispositivos de sombreamento dos edifícios. 

 

3.3.2.2.1 – Isolamento térmico em edifícios  

 

Considera-se que isolamento térmico são todos os modos de reduzir as perdas ou 

ganhos de energia por condução de calor pelos elementos constructivos das envolventes 

dos edifícios.  

 

A técnica de isolamento térmico consiste na disposição de materiais com fraca 

capacidade para conduzir energia (condutibilidade) nos elementos construtivos 

exteriores, diminuindo a energia que podem trocar com o exterior. Por enquanto, não 

existe tecnologia que permita a eliminação desta passagem de energia pelos elementos 

construtivos, pelo que as técnicas de isolamento apenas a podem diminuir (em certos 

casos muito). O fim de um isolamento térmico é sempre tentar reduzir o fluxo térmico 

de um espaço para o outro. 

 

O isolamento térmico de um elemento construtivo mede-se através do seu. coeficiente 

de transmissão térmica Este coeficiente indica a quantidade de calor que atravessa 1m² 
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desse elemento durante 1 hora, e quando a diferença de temperatura entre as duas faces 

for de 1 ºC, sendo a unidade de medida expressa em W/m²ºC. Quanto mais baixo for o 

valor do coeficiente de transmissão térmica de um elemento, menos energia passará por 

ele, isolando melhor. O coeficiente de transmissão térmica (U) depende da 

condutibilidade e da espessura dos materiais que compõem um elemento construtivo, e 

das resistências térmicas que as suas superfícies opõem. 

 

Os coeficiente de transmissão térmica dos elementos correntes de construção em 

Portugal estão definidos na publicação “Coeficientes de transmissão térmica de 

elementos da envolvente de edifícios”
40

 . os valores “U” para outros elementos 

constructivos podem ser encontrados pela seguinte  fórmula de cálculo: 1/U = 

Rsi+ΣjRj+Rse
41

. A análise comparativa dos valores “U” para as diferentes soluções 

construtivas constantes nesta publicação permite diversas conclusões, entre as quais se 

salientam as seguintes: 

- independentemente da solução constructiva e dos materiais utilizados, é a interposição 

de camadas de materiais intersticiais e com pouca condutibilidade, conhecidos como 

isolantes térmicos (espumas de poliuretano, poliestireno expandido extrudido, 

poliestireno expandido moldado, cortiça, lã mineral, etc...) que é determinante na 

obtenção de um coeficiente de transmissão térmica baixo. A introdução de uma camada 

de 0,1 m de um destes materiais, num elemento contructivo, pode fazer baixar o seu 

valor “U” de 7,0 para 0,4 W/m²ºC. 

- com a mesma espessura de material isolante térmico, podem-se obter diferentes 

rentabilidades, consoante a condutibilidade do material seleccionado. Em certos casos a 

                                                   
40 Santos, Pina dos; Paiva, J. Vasconcelos, 1990.  Coeficientes de transmissão térmica de 
elementos da envolvente de edifícios, Lisboa, LNEC. Existe uma versão actualizada, com a 
mesma denominação e classificada como ITE 50 , Lisboa, LNEC, 2006. 
41 Constante no RCCTE 2005, em que: 
Rj - resistência térmica da camada j (m2.ºC/W). Tratando-se de camadas de materiais 
homogéneos, a resistência térmica, Rj é calculada como sendo o quociente entre a espessura da 

camada j , dj (m), e o valor de cálculo da condutibilidade térmica do material que a constitui, λj 
(W/m. ºC). ; 
Rsi, Rse - resistências térmicas superficiais interior e exterior, respectivamente, (m2.ºC/W). 
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opção por um determinado material pode estar mais relacionada com outros factores 

como, por exemplo, a durabilidade ou a resistência à humidade. 

- a inclusão de caixas-de-ar nas soluções constructivas não gera melhorias significativas 

no coeficiente de transmissão térmico, podendo-se justificar por outros motivos 

relacionados com a durabilidade, ocorrência de condensações e conforto das soluções. 

- com excepção de alguns aspectos relacionados com as resistências térmicas 

superficiais, o posicionamento e a ordem das camadas de material não alteram 

significativamente o desempenho, como isolamento térmico, de um elemento, analisado 

isoladamente, sem o contexto dos outros detalhes constructivos. 

 

Dada a importância que o isolamento térmico tem, actualmente, na resolução dos 

problemas constructivos, é frequente caracterizar os elementos de construção (paredes, 

coberturas e pavimentos) pela posição do isolamento:  

- Isolamento pela face exterior – consiste, na prática, em forrar materialmente todo o 

edifício (corrigindo também todas as pontes térmicas). Neste caso, deve-se  ter especial 

cuidado no tratamento das juntas, de modo a que estas se ajustem perfeitamente umas às 

outras, evitando as perdas de calor e, eventualmente a penetração de água. Também 

deve ser ajustado o tipo de isolamento com o tipo de material e de solução de protecção 

exterior., considerando características como a absorção de água e a resistência à 

compressão. 

- Isolamento pelo interior do paramento – é uma solução frequentemente utilizada na 

construção corrente em Portugal, em zonas com humidade relativa moderada. Devido 

ao material estar situado no interior do paramento, não necessita de ter resistência à 

compressão, nem aos agentes exteriores, porque está protegido da chuva e de agentes 

poluentes atmosféricos exteriores. Nos casos em que a solução arquitectónica o permita, 

é aconselhável fazer a correcção das pontes térmicas. 

Isolamento pela face interior – esta solução de isolamento térmico é, sob o ponto de 

vista global, menos eficiente, porque é muito difícil resolver os detalhes construtivos de 

modo a conseguir soluções satisfatórias no que respeita a durabilidade, ocorrência de 

condensações, a pontes térmicas e conforto das soluções. Todavia, é uma solução 
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utilizável quando é necessário melhorar, de modo expedito e sem interferência 

significativa, as condições de conforto no interior de edifícios já existentes.  

 

Convém referir que, embora o senso comum associe a resolução de problemas de 

térmica em edifícios aos isolamentos, este é o factor que pode ser menos decisivo para 

uma estratégia de equilíbrio térmico. Com efeito, não existindo elementos constructivos 

com coeficiente de transmissão térmica igual a zero, todos os edifícios perdem energia 

na estação de aquecimento e ganham energia na estação de arrefecimento, pela 

envolvente, concluindo-se que o equilíbrio só pode ser atingido com captação ou 

dissipação de energia. Um bom isolamento térmico só proporciona um menor esforço 

de captação ou de dissipação, tornando mais fácil a obtenção de equilíbrio térmico, mas 

não pode assegurar, por si, o conforto térmico.  

 

Fig 3.13 
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Fig 3.14 

 

Outro factor intimamente relacionado com o isolamento térmico é a forma dos edifícios. 

A forma dos edifícios relaciona um conteúdo interior com uma envolvente exterior e, 

para o mesmo volume interior, podem existir formas que confiram menor ou maior área 

de superfície da envolvente exterior, denominando-se esta relação como “factor forma”. 

Se o coeficiente de transmissão térmica indica a quantidade de energia que um elemento 

constructivo deixa passar por m
2
, uma forma que, para o mesmo volume interior, 

implique uma maior área de superfície exterior, incrementa as transferências de energia 

entre o interior e o exterior. A optimização do factor forma é, portanto, uma vertente do 

isolamento térmico. 

 

3.3.2.2.2 – Reflexão das superfícies 

As cores e as texturas das superfícies da envolvente exterior influem na reflexão ou 

absorção da energia solar incidente e, consequentemente, na quantidade de calor que 

penetra num edifício. As superfícies com cores claras e polidas podem repelir até cerca 

de 75% da radiação, e, pelo contrário, as superfícies escuras podem absorver até 90% 

desta energia. Também pode ser conferido às superfícies exteriores envidraçadas um 

acabamento reflector que dificulte a penetração de energia, sendo um modo de controlo 

solar (dispositivos sobrepostos). Deste modo, a escolha do tipo de acabamento das 
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superfícies da envolvente exterior está estreitamente relacionada com a estratégia de 

conforto térmico a prosseguir. 

 

3.3.2.2.3 – Protecção de envidraçados - sombreamento 

No período de arrefecimento (verão), a redução de ganhos de energia, necessária para 

diminuir o esforço de dissipação para alcançar um equilíbrio térmico, também deve ser 

feita com dispositivos de sombreamento, ou de controlo solar, nas superfícies 

exteriores, normalmente nos vãos. 

 

Nos períodos sobreaquecidos, os métodos de sombreamento servem para proteger as 

superfícies exteriores, os vãos e os espaços interiores do edifício da radiação solar 

excessiva, controlando assim os valores térmicos e lumínicos. 

 

Os edifícios devem apresentar comportamentos diferentes entre os períodos em que as 

temperaturas são baixas (aquecimento) e os períodos quentes (arrefecimento). Deste 

modo, um sistema de sombreamento deve permitir uma boa protecção solar no verão 

(no hemisfério Norte), mas também não deve reduzir os ganhos solares no inverno, nem 

impedir a iluminação natural. É na consideração dos melhores limites destas três 

condições que se deve escolher, conceber e dimensionar um dispositivo de controlo 

solar. 

 

Para controlar a admissão de radiação solar directa aos espaços interiores, pelos vãos, os 

dispositivos de sombreamento, podem ser interiores, sobrepostos ou exteriores. Os 

dispositivos exteriores são mais eficientes, por impedirem a penetração da radiação no 

vidro. Pelo contrário, os dispositivos interiores são menos eficazes, por estarem situados 

no interior, quando a radiação já penetrou, pelo vidro, no edifício. 
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Para conseguir um resultado optimizado, devem-se relacionar forma, orientação, 

materiais e técnicas construtivas. No entanto, também se torna evidente a necessidade 

de determinar o tempo e as geometrias de insolação incidente num edifício, para 

conseguir um correcto dimensionamento das soluções destinadas a impedir ou atenuar a 

penetração da radiação solar, normalmente pelos vãos. Para este efeito, é correntemente 

utilizada uma carta solar específica para a situação do edifício, com uma mancha 

indicativa do período de sobreaquecimento a considerar.  

   

Nas latitudes e género de clima característicos de Portugal continental, os períodos de 

sobreaquecimento ocorrem entre o equinócio da primavera e o equinócio do Outono, e a 

partir do fim da manhã até ao pôr-do-sol (de manhã o ar e o solo ainda conservam o 

arrefecimento nocturno). Esta delimitação do período de sobreaquecimento serve de 

fundamento para que seja geralmente considerado que os ganhos solares provenientes 

da radiação solar recebida de Norte e de Nascente (até aproximadamente às 11 horas) 

não são críticos, concentrando-se os dispositivos de sombreamento nas fachadas 

orientadas a Sul e a Poente. 

Fig 3.15 
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Fig 3.16 – Zonas de desconforto solar atribuídas à cidade de Lisboa 

 

Neste caso, usam-se dispositivos de sombreamento nas fachadas Nascente e Norte 

quando a radiação solar directa não for desejável, devido a desconforto visual ou 

deterioração dos materiais interiores. 

 

O sombreamento de superfícies verticais orientadas a Sul é relativamente fácil de 

conseguir, por não existir uma grande variação do azimute das direcções solares ao 

longo do ano. Nesta orientação, é determinante a altura dos raios solares, utilizando-se 

dispositivos com elementos horizontais. Estes elementos horizontais devem ser 

dimensionados (forma, tamanho e afastamento) para permitir que, no inverno, os raios 

solares, com alturas mais baixas, alcancem o edifício, mas que, no verão, os raios 

solares, com inclinações mais altas, sejam impedidos pelo sistema de sombreamento. 
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Nos vãos orientados a Nascente ou a Poente o modo mais eficaz de sombreamento é 

efectuado com elementos verticais, porque, nestas orientações, as alturas dos raios 

solares são baixas, tornando os elementos horizontais ineficazes. 

Fig 3.17 
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A orientação a Poente tem um período largo de sobreaquecimento e é considerada a 

mais difícil de sombrear, devido a uma considerável variação dos azimutes das 

direcções solares. Um dispositivo de sombreamento fixo que consiga evitar a incidência 

solar nas superfícies exteriores do edifício, no período de arrefecimento, dimensionado 

de modo a considerar os azimutes extremos do período de sobreaquecimento, 

Fig 3.18 
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dificilmente terá a capacidade de deixar penetrar a radiação no período de aquecimento. 

Desenhar um dispositivo de sombreamento para uma superfície orientada a Poente é um 

exercício delicado, eventualmente mais fácil de resolver com elementos móveis.  

 

 

 

A Nascente apenas é imprescindível proteger da radiação excessiva, se o clima do sítio 

específico tiver algum período de sobreaquecimento, normalmente na parte final da 

manhã, já muito próximas da orientação Sul. Se a concepção de um dispositivo de 

sombreamento for direccionado para este efeito, utilizam-se elementos horizontais, 

dimensionados com uma conjugação do azimute e da altura. 

 

Nas superfícies exteriores a Norte, o sombreamento, quando necessário, procura dar 

protecção à radiação excessiva que possa ocorrer, proveniente do Poente no fim das 

tardes de verão. Como se trata de radiação com alturas muito baixas, os dispositivos de 

sombreamento devem ser feitos com elementos verticais, dimensionados de acordo com 

os azimutes. 

Fig 3.19 
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Os dispositivos de sombreamento podem ter elementos fixos ou móveis. Os sistemas 

fixos são, geralmente menos dispendiosos e requerem menor manutenção, mas 

necessitam de ser criteriosamente projectados, com auxílio de uma carta solar, não 

tendo possibilidade de posterior ajuste. Os sistemas móveis são normalmente mais 

dispendiosos e precisam de mais manutenção, mas permitem uma melhor adequação às 

condições específicas do mês, dia ou hora. Estas possibilidades de afinação podem ser 

combinadas e integradas em sistemas de domótica do edifício. 

 

 
Fig 3.20 
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Fig 3.21 

Fig 3.22 
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Fig 3.23 

Fig 3.24 
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3.3.2.3 - Dissipação de energia (arrefecimento) 

O arrefecimento dos edifícios, por métodos passivos, faz-se por dissipação de energia, 

aproveitando fontes frias que possam absorver calor. Existem quatro tipos de 

arrefecimento passivo. 

 

Ventilação natural  

A ventilação é o processo de renovação do ar no interior dos edifícios, estando 

intimamente ligada com a qualidade do ar e a prevenção de algumas patologias 

constructivas. O processo de movimentar o ar está relacionado com as condições 

climáticas e as características dos ventos, mas também com a orientação, forma e os 

vãos dos edifícios. O ar passa por condutas específicas ou por frinchas, portas e janelas.  

 

Os meios de gerar a movimentação de massas de ar residem no aproveitamento de 

convecção térmica e da diferença entre pressões do ar. No caso da convecção térmica, o 

movimento resulta da faculdade que o ar quente tem para subir, provocando a 

necessidade da sua substituição por ar mais frio com tendência para descer, causando 

uma circulação de massas de ar. O movimento criado pela diferença entre pressões 

reside na compulsão para as massas equilibrarem as pressões entre si, com deslocação 

de ar das zonas com pressão mais elevada para as zonas de pressão menos elevada. Este 

modo de movimento depende da relação entre o edifício e o vento, sendo determinantes 

a forma e posicionamento do edifício e dos vãos, originando uma ventilação transversal 

ou uma ventilação unilateral. 
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A renovação de ar no interior dos edifícios pode dissipar energia, sempre que a 

temperatura do ar no exterior seja inferior à existente no interior do edifício. Em 

Fig 3.25 

Fig 3.26 
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algumas horas do dia, principalmente no fim da noite e no princípio da manhã, as 

temperaturas do ar exterior no verão são menores do que as existentes nos edifícios. 

Neste caso, quanto maior for a taxa de renovação com ar mais fresco, relacionada 

directamente com o volume de ar movimentado, maior será a quantidade de energia 

dissipada. Adicionalmente, poderão ser acrescentados dispositivos que permitam 

aumentar o volume de ar movimentado, incrementando a perda de calor.  

 

Outro modo de gerar dissipação de calor por ventilação consiste em aproveitar o 

arrefecimento gerado pela passagem do ar pelas superfícies dos elementos construtivos, 

absorvendo-lhes calor. Nesta caso, o aumento de movimentação de ar no interior dos 

edifícios com dispositivos reguláveis também pode gerar um considerável 

arrefecimento.   

A ventilação pode ser combinada com a radiação solar, com a água ou com o solo para 

aumentar o efeito de dissipação de energia.  

 

Arrefecimento radiativo e arrefecimento pelo solo 

Os arrefecimentos radiativo e pelo solo assentam na perda de calor pelos elementos 

constructivos exteriores do edifício para a envolvente, quando a sua temperatura é 

inferior.  

 

Existem duas possibilidades de arrefecimento pela envolvente. No caso do 

arrefecimento radiativo é aproveitada a diferença de temperatura entre a envolvente do 

edifício e a temperatura da atmosfera durante períodos diurnos ou nocturnos, sendo, no 

entanto, durante o período nocturno que, no verão, se pode dissipar mais energia, por a 

atmosfera estar arrefecida pela ausência de radiação solar directa. No arrefecimento pelo 

solo, é usado o terreno em contacto com o edifício, aproveitando o facto de, no verão, a 

sua massa lhe permitir que a sua temperatura seja inferior à temperatura ambiente. Os 

edifícios, pela envolvente em contacto com o solo, podem perder muito calor, 

proporcionando-se um meio de arrefecimento interessante, que pode ser incrementado 

com a combinação com processos indirectos, como por exemplo, a ventilação. 
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Esta troca de energia está dependente do isolamento destes elementos constructivos 

exteriores do edifício e da sua forma. Quanto melhor (mais baixo) for o seu. coeficiente 

de transmissão térmica, menos energia é conduzida para o exterior. Uma forma que 

proporcione mais superfície em contacto com o exterior permite mais área de trocas de 

energia, incrementando o arrefecimento sempre que a envolvente esteja a uma 

temperatura inferior.  

 

O arrefecimento radiativo é referido como sendo pouco utilizado
42

, talvez porque esteja 

sujeito a uma contradição, relacionada com a necessidade de, geralmente, os edifícios 

necessitarem de um bom isolamento no período de aquecimento (inverno) e durante os 

dias no verão, sendo assim difícil dissipar calor, satisfatoriamente, no período de 

arrefecimento (verão). Este conflito entre a necessidade de não perder energia no 

inverno e de, pelo contrário, a perder no verão, só pode ser resolvido com variações de 

forma ou de coeficiente de transmissão térmica dos elementos constructivos exteriores 

do edifício. 

 

Arrefecimento evaporativo 

Este modo de dissipação baseia-se na necessidade de absorção de calor pela água, na 

passagem do estado líquido ao estado de vapor, arrefecendo a envolvente ou a superfície 

em que se situa. O arrefecimento evaporativo directo ocorre quando a diminuição da 

temperatura se dá por um aumento do teor de vapor de água no ar, estando associado a 

movimentação de ar. O arrefecimento evaporativo indirecto resulta da evaporação de 

água situada num elemento do edifício, provocando uma diminuição da temperatura da 

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

humidade do ar que entra no edifício. 

 

 

 

 

                                                   
42 GONÇALVES, Helder, GRAÇA, João Mariz , 2004. Conceitos Bioclimáticos para os 
Edifícios em Portugal - Lisboa, INETI.  
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3.3.2.4 - Gestão e conservação da energia – massa e inércia 

A colecção ou dissipação de energia só tem utilidade se os edifícios também tiverem a 

faculdade de conservar e gerir a energia. Sem esta aptidão, a energia captada não estaria 

disponível e perder-se-ia. Para tal, os edifícios devem conter, em sítios onde a energia 

esteja disponível, elementos constructivos com massa. Estes elementos com massa 

térmica devem ser constituídos por materiais com elevada massa e compactos (terra, 

betão, tijolo maciço, argamassas), porque têm mais capacidade de armazenar energia 

que os materiais menos densos, e, em certos casos, com as superfícies em tons escuros e 

mate, para aumentar a capacidade de absorção de radiação solar. 

 

Para aquecer o edifício, a massa térmica absorve energia durante os períodos quentes, 

resultante da incidência directa da radiação solar ou por transmissão, libertando-a 

quando a temperatura interior for menor, até se estabelecer um equilíbrio entre a 

temperatura do ar e a da massa. Para arrefecer os edifícios, a massa térmica perde 

energia para o ar nos períodos frios, voltando a absorve-la quando a temperatura interior 

for maior, conseguindo-a baixar até se atingir um equilíbrio.  

 

Os elementos de massa térmica devem ser convenientemente isolados do exterior de 

modo a minimizar ganhos ou perdas indesejáveis. 

 

A massa térmica também pode ser um factor de estabilização das condições térmicas, 

diminuindo a variação da amplitude térmica no interior dos edifícios, por efeito de uma 

“inércia térmica”, resultante das propriedades dos materiais que constituam alguns dos 

elementos de construção do edifício. Por este efeito, a quantidade de massa está 

directamente relacionada com a inércia térmica, entendida  como um prolongamento do 

tempo que demora a reflectir-se uma variação da temperatura entre o exterior e o 

interior do edifício. 
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 A inércia térmica também pode dificultar a obtenção de um equilíbrio térmico, porque 

embora proporcione menor variação da temperatura interior, também aumenta o esforço 

de aquecimento ou de arrefecimento do edifício, devendo, por isso este factor ser 

cuidadosamente articulado com os restantes factores internos e externos. 
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3.4 - Estratégias e métodos passivos 

 

O objectivo de conceber edifícios em que as condições de conforto são obtidas por 

métodos passivos, com um mínimo de dispêndio de energia primária e de recurso a 

métodos activos, tem enquadramento no que vulgarmente tem a denominação de 

arquitectura bioclimática
43

. Este modo de pensar a arquitectura visa projectar os 

edifícios, criando as condições de conforto, tendo em conta as condições climáticas, 

com recurso aos meios naturais disponíveis, reduzindo os consumos de energia e 

minorando os impactes do edifício no meio ambiente.  

 

Uma estratégia a usar é a definição dos objectivos e do modo como os meios serão 

afectados e articulados para a sua obtenção 
44

. 

 

Podemos assim considerar que uma estratégia bioclimática, no seu aspecto de conforto 

térmico, é uma articulação dos quatro factores internos de equilíbrio térmico, 

anteriormente enunciados (ganhos de energia; controle de ganhos e perdas de energia; 

dissipação de energia e gestão e conservação da energia), tendo em vista a obtenção de 

um equilíbrio térmico, no contexto dos objectivos bioclimáticos, ou seja, com um 

mínimo dispêndio de energia primária e de recurso a métodos activos. 

 

É frequente definir para cada tipo de clima, ou  mais precisamente, para cada zona 

climática, estratégias bioclimáticas mais apropriadas, porque o equilíbrio está 

dependente da relação a estabelecer entre o edifício e o meio ambiente. Disso também é, 

frequentemente, apontado como exemplo a denominada arquitectura popular, que 

                                                   
43 tipo de arquitectura que dá especial atenção aos aspectos de adaptação da construção ao clima 
do sitio onde se situa, criando as condições de conforto, tendo em conta as condições climáticas, 
com recurso aos meios naturais disponíveis, reduzindo os consumos de energia e minorando os 

impactes do edifício no meio ambiente. 
44 ESTRATÉGIA do gr. Strategía -  1- ciência que, tendo em vista a guerra, visa a criação, o 
desenvolvimento e a utilização adequada dos meios de coacção política, económica, psicológica 
e militar à disposição do poder político para se atingirem os objectivos por este fixados; 2- 
conjunto dos meios e planos para atingir um fim; 3 - estratagema 
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também pode ser considerada como as melhores respostas que determinadas 

comunidades rurais ou urbanas foram aperfeiçoando, com os materiais disponíveis e o 

clima local.  

 

Todavia, também é interessante observar que, para um determinado local, serão 

possíveis diferentes estratégias, ou diferentes conjugações dos quatro factores para a 

obtenção do equilíbrio térmico.  

 

Esta constatação é importante porque permite concluir que, para a prossecução de um 

objectivo bioclimático, sob o ponto de vista da térmica, são possíveis diversas soluções 

arquitectónicas, com diferentes estratégias bioclimáticas. Deste modo, não se deve 

concluir que existe uma arquitectura bioclimática, caracterizada por determinadas 

opções poéticas, tipológicas, de linguagem ou construtivas. Pelo contrário, parece ser 

possível implementar estratégias bioclimáticas no enquadramento de diversos géneros 

arquitectónicos.  

 

 

Fig 3.27 
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No entanto, existem estratégias recomendadas para cada zona climática e estratégias 

tipificadas, de acordo com as suas características, que são referidas com mais 

frequência. 

 

Considerando, de modo simplificado, as características climáticas em Portugal 

continental, é possível encontrar dois períodos bem distintos.  

A estação de aquecimento, no inverno, caracteriza-se por ter, relativamente, uma 

duração curta com temperaturas que não são muito baixas (em comparação com outros 

países de latitudes mais elevadas). Pode-se, assim, entender que o inverno é 

relativamente ameno e que este período não é, comparativamente tão problemático. 

Nesta época é necessário aquecer o edifício para repor uma temperatura de conforto, no 

interior, estabelecida regulamentarmente em 20 
o
C, pelo que é denominada estação de 

aquecimento. A prossecução de estratégia bioclimática, no seu aspecto de conforto 

térmico, na estação de aquecimento deve articular três dos quatro factores de equilíbrio 

térmico, no sentido de aumentar suficientemente os ganhos de energia; controlar e 

reduzir as perdas de energia pela envolvente e fazer a conservação da energia, 

distribuindo-a pelos locais e nas horas mais necessárias. 

 

Pelo contrário, a estação de arrefecimento, no verão, caracteriza-se por ter, 

relativamente, uma duração longa com temperaturas que podem ser consideradas altas. 

O verão é uma época em que, em Portugal continental, é mais complicado estabelecer o 

equilíbrio necessário para repor uma temperatura de conforto no interior dos edifícios. 

A implementação de estratégia bioclimática, no seu aspecto de conforto térmico, na 

estação de arrefecimento deve articular três dos quatro factores de equilíbrio térmico, no 

sentido de controlar e reduzir os ganhos de energia pela envolvente opaca e pelos vãos; 

dissipar suficientemente a energia e a acumulação de frio, para absorver pelos locais e 

nas horas mais necessárias. 
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3.4.1 – Métodos de aquecimento passivo  

Os métodos passivos mais frequentemente referidos para a estação de aquecimento 

(inverno), caracterizam-se por serem constituídos por partes do edifício que, pelo seu 

desenho específico e pela relação que estabelecem entre si, conseguem colectar e 

armazenar energia solar, e também gerir essa energia, utilizando processos naturais para 

a distribuição da energia ou calor.  

 

Para alcançar estes objectivos, os edifícios com este tipo de estratégia devem conter três 

tipos diferentes de componentes fundamentais:  

- captação de energia por superfície envidraçada, normalmente referida como devendo 

estar direccionada a sul, ou a sudeste-sudoeste;  

- absorção e armazenamento da energia por massa térmica, com posterior  distribuição 

de calor; 

- controle de perdas de energia, com isolamento, na envolvente exterior, para minorar o 

esforço de equilíbrio.  

 

 No período de aquecimento (inverno), estes sistemas pretendem aumentar 

convenientemente a captação de energia, normalmente solar, através de vãos 

envidraçados correctamente orientados e dimensionados. Atendendo ao objectivo 

estratégico de conforto térmico, com equilíbrio entre ganhos e perdas de energia, o 

dimensionamento e orientação dos vãos devem ser ajustados de modo a também não 

captar energia de modo excessivo, gerando situações de desconforto por excesso de 

calor no interior dos edifícios. 

 

Dada a predominância da componente de captação de energia, estes métodos são 

geralmente mencionados como Sistemas de Aquecimento Passivo e são classificados 

conforme o modo de ganho: 

- Sistemas de Ganho Directo; 

- Sistemas de Ganho Indirecto ou desfasado; 

- Sistemas de Ganho Isolado. 
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3.4.1.1 – Sistemas de ganho directo 

Os sistemas de ganho directo resultam da captação directa de radiação solar que é 

directamente utilizada como calor. Esta captação é geralmente efectuada pelas 

superfícies exteriores envidraçadas, sendo, em Portugal, possível obter rentabilidade 

com qualquer orientação, conseguindo-se, no entanto, mais energia a Sul, Sudoeste, 

Sudeste e horizontal (zenital). O vidro tem a faculdade de admitir a entrada de radiação, 

alterando, contudo, as suas características
45

, de modo a dificultar a sua saída. Assim, o 

correcto dimensionamento e posicionamento das superfícies exteriores envidraçadas são 

essenciais para a eficácia deste tipo de métodos. É conveniente referir, que, num 

edifício, as superfícies envidraçadas têm outros tipos de funções, como, por exemplo, a 

iluminação natural, que obrigam a considerar outros parâmetros no projecto destas 

superfícies. 

Estes sistemas necessitam de elementos com massa térmica, localizados, de preferência 

onde se consegue a captação de energia, para conservação e gestão do calor, 

distribuindo-o, posteriormente, pelas zonas e nos momentos mais necessários. Nos 

períodos mais frios, a massa térmica conserva a energia solar, libertando calor sempre 

que a temperatura baixa, por exemplo à noite, que é distribuído por fluxos de convexão 

de ar pelas zonas mais arrefecidas, conseguindo-se assim um aquecimento suave e uma 

temperatura constante no interior do espaço. 

 O controlo dos ganhos e das perdas de energia deve ser realizado com isolamento nas 

partes do edifício em contacto com o exterior, de modo a evitar perdas de energia no 

período de aquecimento (inverno) e ganhos de energia no período de arrefecimento 

(verão) Também devem ser previstos dispositivos de controlo solar que eliminem os 

ganhos supérfluos, especialmente no período de arrefecimento, de modo a evitar o 

                                                   
45 Efeito de estufa - o vidro deixa passar a luz que é absorvida pela massa no interior e reflectida 
sob a forma de calor. No entanto, as ondas de calor não atravessam bem o vidro e são 
reflectidas, aquecendo a estufa.  
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aquecimento excessivo do edifício, aumentando desnecessariamente o esforço de 

dissipação de energia para reposição do equilíbrio térmico. 

 

No período de arrefecimento (verão), os dispositivos destes tipos de sistemas de ganho 

directo também podem ser utilizados para dissipar energia. Neste caso, a dissipação de 

energia efectua-se nas noites do verão, por arrefecimento radiativo e por ventilação 

natural através dos vãos. O frio é acumulado na massa térmica, que, durante o dia 

absorve o excesso de calor no interior do edifício, aproveitando a convecção natural do 

ar para essa harmonização. Naturalmente, deve estar assegurado um eficaz controlo e 

ganhos pela envolvente exterior (com elementos de reduzido coeficiente de transmissão 

térmica) e com dispositivos de sombreamento nos vãos. 

Este método apresenta como aspectos mais vantajosos ser relativamente económico, 

porque utiliza os elementos de construção correntes, de simples concepção e construção. 

Também necessita de grandes superfícies envidraçadas, que permitem a entrada de 

Fig 3.28 
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radiação solar para o aquecimento e radiação, assegurando também ligações visuais e 

ventilação. 

 

Todavia, exige um apurado desenho e dimensionamento dos elementos, sendo 

relativamente rígido, sem capacidade de adaptação ou de regulação a erros de projecto 

ou a variações imprevista do clima. As grandes superfícies de vidro podem afectar as 

condições de privacidade e admitir radiação excessivamente, afectando a durabilidade 

dos materiais de revestimento. 

 

3.4.1.2 – Sistemas de ganho indirecto 

Os sistemas de ganho indirecto têm a vantagem de dependerem menos da insolação, 

aquecendo suavemente e proporcionando uma amortização de inesperadas variações do 

clima. A captação não é realizada directamente, mas por um elemento intermediário, 

que actua como acumulador de calor. Este elemento intermediário transmite o calor ao 

interior por convecção e condução, pelo que, devido à inércia térmica, o aquecimento é 

suave e gradual, com um desfasamento que permite menor oscilação das temperaturas. 

O elemento intermediário, com inércia térmica para acumular energia e, diminui o 

sobreaquecimento nos dias de forte insolação, mas também facilita o equilíbrio da 

temperatura nos dias de fraca radiação.  

 

Parede massaConsiste numa parede externa construída atrás de uma caixa-de-ar e de 

uma superfície envidraçada, orientada preferencialmente a Sul. O vidro capta e deixa 

passar a energia, que fica retida na caixa-de-ar, pelo efeito de estufa, entre o vidro e a 

parede. No efeito de estufa, a radiação solar de onda curta atravessa passa pelo vidro e é 

acumulada no muro, mas a radiação de onda larga emitida pelo muro não consegue 

atravessar o vidro, pelo que permanece na caixa-de-ar entre o vidro e o muro. Devido a 

este efeito, existe maior eficiência na captação. A parede acumula o excesso de calor 

que é gerado, transmitindo-o, por radiação, à área habitável. Neste sistema, A radiação 
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passa exclusivamente através da superfície construída e a transmissão é muito suave e 

constante, dependendo a sua duração do material e da espessura da parede. 

 

 

A parede deve ter uma superfície exposta ao sol pintada de cor escura e mate, para 

aumentar a capacidade de absorção de energia, variando a sua espessura conforme o 

material, por exemplo 30 a 40 cm para betão ou 25 a 35 cm para tijolo maciço. A caixa-

de-ar deve ter uma espessura entre 10cm e 15cm.  

 

 

 

 

 

 

Fig 3.29 
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  Parede Trombe 

A parede Trombe foi desenvolvida em França, por Felix Trombe, e tem, como o sistema 

da “parede massa”, uma parede externa construída atrás de uma caixa-de-ar e de uma 

superfície envidraçada, orientada preferencialmente a Sul. Este conjunto serve para 

captar e armazenar a energia da radiação solar. O vidro capta e deixa passar a energia, 

que fica retida na caixa-de-ar, pelo efeito de estufa, entre o vidro e a parede.  

 

A parede acumula o excesso de calor gerado, mas transmite-o, para o interior, por 

correntes de convecção de ar, que passam através de furos com grelhas, situados na 

parte inferior e na parte superior da parede. Na caixa-de-ar, o ar aquecido sobe e passa 

para o interior do edifício pelos furos superiores, gerando uma depressão que suga ar 

pelos furos inferiores, criando uma corrente de convecção. As grelhas devem estar 

equipadas com registos que permitam controlar a passagem de ar e, deste modo, a 

energia que é introduzida no espaço habitável. Quando necessário, é possível inverter o 

Fig 3.30 
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processo, e dissipar a energia, e arrefecendo os espaços interiores e a massa térmica. A 

quantidade de energia transmitida pelo vidro e admitida pela caixa-de-ar deve ser 

controlada, com vidros duplos ou reflectores, e sombreamento, tal como estores 

exteriores, palas, etc... 

 

A parede Trombe é um sistema parecido com a parede massa, mas permite uma 

transmissão desfasada controlável, gradual ou constante. 

 Como vantagens destes sistemas podem ser referidas as seguintes: 

-não há radiação directa no espaço, não existindo corrosão dos materiais. 

-não há concentração de calor na fachada Sul; 

-fácil controle da privacidade no espaço habitável; 

-a caixa-de-ar e a parede permitem um bom armazenamento de ar quente; 

-com maior ou menor captação de radiação solar gera-se sempre efeito de estufa, 

optimizando as captações; 

 

 Com inconvenientes para estes sistemas podem ser mencionados os seguintes: 

-condensação no vidro devido ao efeito de estufa; 

-dificuldade de acesso para manutenção e limpeza do vidro; 

-sobreaquecimento da parte interna da parede com massa térmica; 

-encarecimento do edifício e diminuição do espaço habitável.   

 

  Parede de água 

A parede de água é uma “parede massa” em que a massa térmica é constituída por um 

ou mais contentores de água, situados atrás de uma caixa-de-ar e de uma superfície 

envidraçada, orientada preferencialmente a Sul. Tal como na parede massa, o vidro 

capta e deixa passar a energia, que fica retida na caixa-de-ar, pelo efeito de estufa, entre 

o vidro e a parede, e o contentor de água acumula o excesso de calor que é gerado, 

transmitindo-o, por radiação, à área habitável. A parede de água pode ser mais eficaz, 

por ter uma grande capacidade de armazenamento térmico e por a água ter a 

propriedade de deixar que se gerem correntes de convecção, distribuindo o calor 
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rapidamente e suavemente. O desempenho depende da forma e material do contentor 

para facilitar a acumulação e transmissão de energia. 

 

Aos aspectos que apresentam dificuldades numa “parede massa”, como a condensação 

no vidro devido ao efeito de estufa, a dificuldade de acesso para manutenção e limpeza 

do vidro, o sobreaquecimento da superfície da parede interna, o aumento dos custos de 

construção e a diminuição do espaço habitável do edifício, acresce uma preocupação 

com as características dos contentores de água. Este aspecto é crítico para o bom 

funcionamento da parede e para a prevenção de problemas relacionados com a 

durabilidade e manutenção do edifício, conferindo à construção desta solução um 

elevado grau de dificuldade.  

 

 

 

 

 

 

Fig 3.31 



A casa-pátio com cobertura amovível - uma estratégia passiva de conforto térmico 

 

 

 

97 

 

 Tecto de água  

No método do tecto de água é necessária uma superfície horizontal que contém massa 

de armazenamento (água) e que capta calor proveniente da radiação solar. Esta massa 

térmica está em contacto directo com o tecto da superfície habitável por baixo, através 

de uma superfície que deve proporcionar boa condução de energia (metálica, vidro). O 

conjunto completa-se com um dispositivo de sombreamento reflector e com bom 

isolamento, situado sobre a massa de água, que permita o controlo de ganhos e perdas 

de energia. 

Este sistema proporciona uma distribuição uniforme da energia pelo espaço interior, 

sem degradar os materiais de acabamento e sem interferir com os vão para iluminação e 

contacto com o exterior.  

 

O tecto de água pode ser usado no verão como arrefecimento, para dissipar energia.  

Neste processo, durante o dia a água é coberta com um elemento isolado e reflector, 

Fig 3.32 
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absorvendo energia do interior do edifício. Durante a noite, é retirado o isolamento, e a 

massa de água perde calor para a atmosfera. 

 

Todavia, este processo requer precauções especiais com as características do 

contentores de água, nomeadamente no que se refere à sua vedação e limpeza, e com o 

reforço da estrutura, com custos de construção superiores. Se o contentor não tiver uma 

cobertura transparente, poderão ocorrer perdas significativas de água e energia por 

evaporação, sendo necessária a sua reposição.  

 

3.4.1.3 - Sistemas de ganho isolado ou separado  

Estes sistemas utilizam os mesmos métodos que os sistemas de ganho directo e 

indirecto, mas diferem destes, porque nos sistemas de ganho separado, os elementos 

para captação e para acumulação de energia estão separados por isolamento ou situados 

fora do edifício.  

 

Fig 3.33 
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Parede Isolada 

A parede isolada é um método similar à parede Trombe, em que a parede massa está 

isolada na face contígua com o espaço interior do edifício. O isolamento diminui (é 

impossível anular, porque não existem elementos com coeficiente de transmissão 

térmica igual a zero) a transmissão da parede para o espaço interior, ficando a funcionar 

apenas a transmissão por convecção do ar. Como a energia transmitida pela parede, por 

radiação, não pode ser ajustada, prolongando-se, por vezes, em momentos indesejados, 

o sistema é muito mais controlável, porque o fluxo de convecção do ar é regulável. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.34 
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Barra-Constantini 

O sistema de Barra-Constantini tem um elemento colector constituído por uma parede 

isolada, uma caixa-de-ar e uma superfície envidraçada, orientada preferencialmente a 

Sul, que capta a energia da radiação solar. Ao contrário das paredes massa, a parede 

isolada pode proteger de excessos de aquecimento indesejáveis, e transmissíveis por 

radiação directa para o interior do edifício. Como o colector pode atingir temperaturas 

elevadas é recomendável que esteja bem isolado do interior. 

 

O calor é movimentado entre a caixa-de-ar e o interior do edifício por correntes de 

convecção de ar, que passam através de condutas embebidas nos pavimentos, paredes e 

tectos. A regulação do fluxo de ar que passa nas condutas permite ajustamentos da 

temperatura interior. A massa térmica está situada nos pavimentos, paredes e tectos e 

acumula a energia, que pode transmitir para o interior ou para as tubagens. 

Fig 3.35 
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O ar quente passa pelas tubagens e aquece primeiro o tecto e a parede oposta ao 

colector, em princípio mais fria, e retorna para a caixa-de-ar, onde aquece, o que 

assegura uma distribuição uniforme do calor. 

 

Existe a possibilidade de o funcionamento deste sistema ser invertido, no verão, para 

arrefecer o interior do edifício. Neste caso, o colector dissipa energia durante a noite e é 

encerrado por um elemento isolado durante o dia. 

 

Estufa 

Neste método, existe um espaço envidraçado e fechado, denominado estufa, que está 

separado do espaço interior habitável por uma parede com isolamento térmico. A estufa 

deve estar orientada de modo a optimizar os ganhos solares, sendo normalmente 

recomendado que ocupe a fachada Sul (toda ou parte). 

O vidro capta a energia proveniente da radiação solar directa, aumentando os ganhos de 

energia pelo efeito de estufa, e conseguindo também, nos dias de céu encoberto, ganhos 

provenientes da radiação difusa. 

 

O calor é transmitido para o espaço habitável por correntes de convecção de ar, que 

passa através de orifícios situados na parte inferior e na parte superior da parede que 

divide os dois espaços, e pode ser conservado pela massa térmica nos compartimentos 

interiores.  

 

Na estação de arrefecimento, o processo pode ser invertido de modo a gerar um 

pequeno aquecimento que incremente a circulação de ar e, por este meio, a dissipação 

por ventilação. Á noite a estufa permite a realização de arrefecimento radiativo, através 

dos envidraçados em contacto com a atmosfera.  
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É fundamental prever dispositivos reguláveis de isolamento e controle solar, pelo 

exterior da estufa, de modo a impedir ganhos ou perdas indesejáveis, podendo assim 

desactivar a estufa, quando o calor ou o frio sejam excessivos. A parede divisória entre 

a estufa e o espaço interior deve ter um bom isolamento, para que, sempre que seja 

necessário desactivar a estufa, sejam também minoradas as trocas de energia por este 

elemento constructivo. Em determinadas alturas, como nos dias frios durante a noite, a 

estufa desactivada também pode funcionar como zona intermediária que amortiza as 

perdas de energia para o exterior.  

 

Termosifão 

Este método consiste num colector envidraçado, que é colocado fora do edifício, numa 

posição que permita captar maior quantidade de energia solar. O colector está ligado ao 

edifício por condutas, formando um circuito. 

Dentro do edifício, no pavimento ou sob uma janela, situa-se uma zona de massa 

térmica de armazenamento, que possibilite a passagem de ar. 

Fig 3.36 



A casa-pátio com cobertura amovível - uma estratégia passiva de conforto térmico 

 

 

 

103 

 

 

O colector capta ou dissipa energia, transmitindo o calor para o espaço habitável por 

correntes de convecção de ar, circulando em condutas até ao edifício. O ar penetra 

dentro do espaço habitável por orifícios no pavimento, circulando também pela zona de 

armazenamento. 

 

Este sistema permite o aquecimento e o arrefecimento, podendo distribuir a energia 

uniformemente e de modo controlado (gradual ou constante). Tem também as vantagens 

de não afectar os vãos destinados a iluminação natural e contacto com o exterior, nem 

interferir na privacidade do espaço habitável. No entanto, necessita de dispositivos e de 

construção que encarecem o edifício. 

 

Colectores de ar 

Os colectores de ar são compostos por uma superfície envidraçada exterior, com uma 

caixa-de-ar e uma parede. A parede não necessita de ter massa para acumulação de 

energia. A superfície envidraçada e a parede devem ter aberturas reguláveis que 

permitam a passagem de ar, nas partes inferior e superior.  

Fig 3.37 
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O aquecimento na caixa-de-ar promove a movimentação de massas de ar por 

convecção, sendo as aberturas reguladas de modo a funcionar em termosifão.  

 

No inverno, quando se está na época de aquecimento, este sistema permite aquecer o ar 

no dispositivo de captação e introduzi-lo no interior, aquecendo o edifício. No verão, a 

regulação das aberturas de modo inverso, possibilita que o ar aquecido saia para o 

exterior, gerando uma corrente de convecção que promove a extracção ar, e a 

consequente dissipação de energia por ventilação. 

 

Devem ser previstos dispositivos que possibilitem a manutenção do equilíbrio de 

pressões de ar, de modo a assegurar o funcionamento regular do sistema. 

 

 

 

 

Fig 3.38 
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3.4.2 – Métodos de arrefecimento passivo 

 

Os métodos passivos mais frequentemente referidos para a estação de arrefecimento 

(verão) distinguem-se pela predominância do uso de processos naturais para a 

dissipação e gestão da energia, através de elementos constructivos criteriosamente 

concebidos e relacionados entre si. Para obter conforto térmico, as estratégias de 

arrefecimento passivo procuram dissipar energia, para diminuir a temperatura no 

interior dos edifícios de modo a prescindir ou reduzir a utilização de métodos activos 

para arrefecimento, baixando o consumo energético do edifício.  

 

No entanto, algumas das estratégias frequentemente referidas em publicações, são, na 

realidade, insuficientes, por serem apenas o desenvolvimento de modos de redução dos 

ganhos de calor (sombreamento e isolamento), o que, sendo importantíssimo, não 

consegue conduzir a um equilíbrio e a um conforto térmico. Mesmo que o 

sombreamento e o isolamento conseguissem eliminar todos os ganhos de calor 

provenientes do exterior, ficariam por dissipar os ganhos internos (resultantes dos 

equipamentos e dos utilizadores), aquecendo continuamente o edifício.  

Uma estratégia de arrefecimento passivo nos edifícios deve conter três tipos diferentes 

de componentes fundamentais:  

- dissipação de energia, com utilização de métodos de arrefecimento natural (ventilação, 

radiativo, radiativo pelo solo e evaporativo);  

- perda de energia por massa térmica, de modo a acumular capacidade para posterior 

absorção de calor; 

- controlo de ganhos de energia, com isolamento e sombreamento de superfícies 

exteriores durante o dia, para minorar o esforço de equilíbrio, reduzindo a necessidade 

de dissipação de energia. Na época de arrefecimento deve ser reforçado o isolamento 

nas coberturas, porque, em Portugal continental, são os elementos constructivos onde 

incide mais radiação solar. Também deve ser considerada a redução da captação de 

energia pelas superfícies exteriores, com cores claras ou superfícies reflectoras.  
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 No período de arrefecimento (verão), estes sistemas pretendem aumentar 

convenientemente a dissipação de energia, considerando o objectivo estratégico de 

conforto térmico, com equilíbrio entre ganhos e perdas de energia. Neste sentido, o 

dimensionamento dos elementos que formam as componentes funcionais das estratégias 

de arrefecimento passivo deve ser aferido de modo a também não dissipar energia 

excessivamente, gerando situações de desconforto por arrefecimento desproporcionado 

no interior dos edifícios. 

 

Como as soluções podem combinar diferentes modos de arrefecimento natural, os 

métodos de arrefecimento passivo são classificados consoante o modo que predomina.  

 

3.4.2.1 – Métodos para incremento da ventilação natural 

 

A ventilação permite remover de modo eficaz o calor dos espaços interiores, por 

renovação do ar, quando a temperatura exterior é inferior (durante a noite e início da 

manhã no verão), e por absorção de energia das superfícies em contacto com as massas 

de ar em movimento. Para que estes processos possam funcionar adequadamente, é 

necessário prever mecanismos de contínua reposição de equilíbrio de pressão do ar no 

interior, precavendo a possibilidade de interrupção da movimentação do ar, devido a 

excesso de subpressão ou de sobrepressão. 

 

forma dos edifícios 

 A forma dos edifícios, bem como a sua orientação, a relação com a envolvente, os vãos 

(disposição e tipo), podem ampliar o caudal de ventilação natural no interior dos 

edifícios, promovendo o arrefecimento no interior.  

 

Na consideração deste aspecto como factor de arrefecimento passivo, é relacionado o 

edifício com os ventos que predominam no sítio onde está implantado. A relação do 

edifício com o vento gera diferenças de pressões do ar, entre as partes exteriores e entre 

o interior e o exterior do edifício, que pode ser aproveitada para aumentar o fluxo de ar 

no interior do espaço habitável. 
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A ventilação unilateral processa-se apenas por uma das fachadas, desenvolvendo apenas 

a relação entre as diferenças de pressão entre interior e exterior. Este método é, 

geralmente, menos eficiente, mas o fluxo de ar pode ser aumentado com a adição de 

dispositivos nas fachadas ou com a disposição dos vãos.  

 

Pelo contrário, a ventilação transversal é mais eficiente, por se efectuar entre vãos em 

fachadas opostas, aproveitando a diferença de pressão de ar gerada entre o interior e o 

exterior e também entre as partes exteriores do edifício.  

Fig 3.39 



A casa-pátio com cobertura amovível - uma estratégia passiva de conforto térmico 

 

 

 

108 

 

 

 

 

Colectores de ventos e chaminés 

Os colectores de ventos são dispositivos com forma de conduta e com uma abertura no 

topo, para captar os ventos dominantes. A conduta eleva-se acima da cobertura para, 

com maior altura, captar ventos com mais velocidade. O ar captado é forçado pela 

pressão a descer a conduta e a entrar no edifício. Desde que sejam assegurados 

dispositivos de extracção, para assegurar circuitos de ar e evitar sobrepressão, este 

método pode gerar um considerável aumento do volume de ar movimentado e de 

arrefecimento no interior. 

 

Podem ser colocadas várias condutas num edifício, admitindo ar em partes diferentes, o 

que aumenta o caudal e melhora a uniformidade da renovação. 

 

Os colectores de vento fazem parte das soluções tradicionais de arquitectura em 

algumas zonas do Mediterrâneo e Médio Oriente, onde são combinadas com pátios 

Fig 3.40 
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(convecção), zonas húmidas (arrefecimento evaporativo) ou caves (arrefecimento pelo 

solo). 

 

 

 

 

 

As chaminés também são condutas que se elevam acima da cobertura dos edifícios, mas 

servem para extracção de ar. Este dispositivo colecta o ar quente usado e aquecido do 

interior, por uma abertura perto do tecto de um compartimento, extraindo-o, por 

convecção natural, para a atmosfera. A chaminé necessita de ser elevada acima da 

cobertura para assegurar um diferencial de temperatura que continue o fluxo de ar. Para 

que a chaminé possa funcionar regularmente é necessário evitar a subpressão, colocando 

dispositivos de admissão que reponham o equilíbrio e mantenham o circuito de ar. 

 

 

 

Fig 3.41 
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Torre de ventos 

A torre de ventos é um dispositivo que conjuga colectores orientados em quatro ou oito 

direcções, agregados numa única torre.  

 

 

 

 

 

 

 

Este método apresenta como principal vantagem a capacidade de funcionar com vento 

proveniente de mais direcções. A torre de ventos também consegue assegurar a 

extracção pelo colector que esteja na posição oposta ao colector que esteja a captar 

vento, pelo efeito da depressão criada pela oposição da torre ao fluxo de ar. O sistema 

Fig 3.42 
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deve possuir meios de encerramento das condutas para, quando conveniente, cortar a 

circulação do ar. 

 

Trata-se de um dispositivo muito versátil, por poder funcionar com diferentes tipos de 

ventos, assegurar a circulação de ar e, se necessário, poder ser desactivado. 

 

As torres dos ventos colectores também foram usadas nas soluções tradicionais de 

arquitectura em algumas zonas do Médio Oriente, combinadas igualmente com pátios 

(convecção), zonas húmidas (arrefecimento evaporativo) ou caves (arrefecimento pelo 

solo). 

 

 

 

Modelação e sheds de cobertura 

Os sheds são dispositivos que podem ser colocados na cobertura do edifício e que, pela 

sua forma (concha invertida), geram depressões na passagem do vento e sugam ar do 

interior.  

 

 

Fig 3.43 
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O mesmo efeito, baseado na diferença de pressões do vento, pode ser conseguido com a 

modelação da cobertura. Para obter este efeito, o edifício é concebido tendo em conta o 

regime de ventos específico do sítio, sendo interessante a realização de ensaios de 

aerodinâmica com modelos do edifício situado no terreno e na envolvente. 

 

 

 

 

 

 

Tratando-se de dispositivos destinados arrefecer por ventilação, devem ser previstos 

meios de controlo do fluxo de ar, para regular a temperatura ou encerrar, em períodos de 

subaquecimento. 

 

 

 

 

Fig 3.44 
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3.4.2.2 – Métodos de arrefecimento radiativo 

 

 

Os métodos de arrefecimento radiativo baseiam-se na capacidade de os edifícios 

perderem calor pela sua envolvente construída para a atmosfera, sempre que a sua 

temperatura lhe seja inferior. No entanto, este arrefecimento pode ocorrer 

convenientemente durante as noites de verão, no período de arrefecimento, ou muito 

inconvenientemente, durante o inverno, no período de aquecimento. Daí que este tipo de 

método encerre em si esta contradição, relacionada com as características da envolvente 

construída: ou essa superfície envolvente restringe muito as perdas no inverno e não é 

eficiente no verão, ou possibilita muitas perdas no verão e não é eficiente no inverno. 

 

As soluções equilibradas têm se ser obtidas fazendo variar, ao longo do ano, as duas 

variáveis, relacionadas com a quantidade de energia que a envolvente exterior transmite, 

o coeficiente de transmissão térmica e a forma. 

 

 

 

Variação do coeficiente de transmissão térmica 

O coeficiente de transmissão térmica indica a quantidade de energia que um elemento 

constructivo deixa passar por m
2
, sendo, geralmente considerado melhor quando menor 

for  o seu valor. 
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 A variação do coeficiente de transmissão térmica pode ser conseguida com elementos 

amovíveis que cubram a envolvente exterior do edifício. Os materiais disponíveis já 

permitem a construção de elementos leves, com pequenas espessuras de isolamento 

compostas de materiais de muito pouca condutibilidade, e com superfície reflectora, que 

podem, deste modo, ser móveis. Estes elementos devem ser removidos apenas durante 

as noites do período de arrefecimento, piorando o coeficiente de transmissão térmica e 

aumentando a capacidade de dissipar energia para a atmosfera. 

 

O sistema necessita de massa térmica para acumulação e gestão de energia, sem o que o 

arrefecimento conseguido durante as noites de verão não poderia ser devidamente 

aproveitado. 

 

 

 

Fig 3.45 
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Variação da forma 

Como o coeficiente de transmissão térmica indica a quantidade de energia que um 

elemento constructivo deixa passar por m
2
, as permutas de calor entre o edifício e a 

atmosfera também variam consoante a área de superfície da envolvente construída 

exterior.  

 

Um edifício que tenha a possibilidade de ampliar a área da sua superfície envolvente 

exterior pode aumentar a dissipação radiativa para a atmosfera, durante as noites da 

época de arrefecimento, retomando a sua forma normal nos restantes períodos, de modo 

a restringir os ganhos de energia. Para tal, o edifício deve ter partes móveis que 

encerrem zonas da envolvente exterior, em que se concentra a capacidade de dissipar 

energia para a atmosfera (pior coeficiente de transmissão térmica). 

 

A massa térmica para acumulação e gestão de energia também é necessária, para 

acumular a dissipação de calor obtida durante a noite, podendo absorver energia e 

arrefecer o edifício durante o dia. 

 

Fig 3.46 
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3.4.2.3 – Métodos de arrefecimento pelo solo 

Devido à enorme massa térmica do terreno, o solo tem uma inércia térmica que mantém 

a temperatura relativamente estável a cerca de 14ºC, a uma profundidade de 2m, sendo 

inferior à da atmosfera no verão e superior no inverno, mesmo considerando algumas 

oscilações nas estações do ano. Deste modo, o solo é simultaneamente uma fonte fria na 

época de arrefecimento e quente na época de aquecimento. 

 

Os métodos para a troca de energia entre o solo e o edifício podem ser classificados com 

directos ou indirectos. 

 

Os métodos directos de arrefecimento pelo solo assentam no contacto entre partes da 

envolvente exterior do edifício com o solo. Para que possam ser mais eficientes, as 

trocas devem ocorrer abaixo da camada de solo que pode ser aquecida pela radiação 

solar ou influenciada pela atmosfera, o que significa que este método funcionará melhor 

se o edifício tiver partes enterradas (paredes, pavimento ou até a cobertura). As restantes 

partes devem conter isolamento para não provocar perdas ou ganhos desnecessários, que 

possam dificultar o equilíbrio térmico do edifício. 

 

Nesta caso, a massa térmica do edifício é o terreno, pelo que não é imprescindível 

acrescentar mais elementos com massa térmica no edifício. 
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Fig 3.47 

Fig 3.48 
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Os métodos indirectos de arrefecimento pelo solo utilizam um meio intermediário para 

conduzir o calor, normalmente ar ou fluidos aquosos. O meio intermediário circula e 

troca calor em tubagens inseridas na massa térmica do solo, colocadas abaixo dos 2 m 

de profundidade.  

 

O ar usado e aquecido dentro do edifício sobe por convecção natural, e a depressão 

gerada suga ar das condutas, com inserção na parte inferior do edifício. Este processo 

faz circular o ar dentro das condutas colocadas no solo , onde se efectuam as trocas de 

calor. A quantidade de energia que é transmitida está dependente do fluxo de ar e pode, 

deste modo, ser regulada, para regulação da temperatura no interior do edifício. Este 

sistema consegue baixar a temperatura no período de arrefecimento, e subi-la no 

período de aquecimento, não sendo necessário prever massa térmica de armazenamento 

e gestão de energia, por o terreno já possuir estas capacidades.  

 

Um sistema congénere utiliza uma tubagens de polietileno, também enterrados, nos 

quais circula, em circuito que pode ser fechado ou aberto, um fluído aquoso que 

Fig 3.49 
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transporta o calor entre o solo e uma bomba de calor. A bomba, embora consuma 

energia, consegue trocar calor com o líquido numa relação que varia entre 1.5 e 4.5 (por 

cada kW consumido produz entre 1.5 e 4.5kW). Consoante a estação, este sistema 

consegue armazenar água fria ou quente em depósitos, que podem ser conectados a 

equipamentos de climatização, para aquecimento ou arrefecimento do interior. Existem 

alguns fornecedores deste tipo de equipamentos, variando a dificuldade de 

implementação mais no modo com são dispostas as tubagens, podendo ser horizontal, 

vertical, em lagos ou aberta (utilização directa da água do subsolo). 

 

3.4.2.4 – Métodos de arrefecimento evaporativo 

O arrefecimento evaporativo ocorre quando a água absorve calor da envolvente ou da 

superfície em que se situa, passando ao estado gasoso e diminuindo a temperatura no 

espaço habitável.  

 

Este fenómeno pode ser utilizado de modo directo ou de modo indirecto.  

 

O arrefecimento evaporativo directo resulta da absorção do vapor de água pelo ar, 

associado a um processo de ventilação, fazendo admitir no interior do espaço habitável 

ar mais fresco e húmido. Para conseguir esse fim, é colocado um contentor de água no 

percurso do fluxo de ar, ou, em alguns casos, recorrendo à evapotranspiração de 

vegetação. Este método é muito utilizado em zonas com climas áridos e com 

temperaturas muito elevadas, como o Mediterrâneo e o Médio-Oriente, onde exista 

alguma disponibilidade de água. 

 

O arrefecimento evaporativo indirecto provém da dissipação, provocada pela absorção 

de calor das superfícies exteriores do edifício, por água aspergida por dispositivos 

específicos. Neste caso o vapor de água não entra dentro do edifício, existindo duas 

transferências de calor, entre a água e a superfície exterior, e entre esta e o ar contido no 

edifício. 
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Fig 3.50 

Fig 3.51 
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Fig 3.52 
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4 – A CASA-PÁTIO MEDITERRÂNICA  
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4.1 – A casa-pátio mediterrânica 

4.1.1 – Origens  

 

Na região mediterrânica concentram-se uma grande variedade de condições geográficas, 

como a orografia, materiais, vegetação, clima, que ampliam as soluções e os efeitos 

constructivos, encontrando-se nesta região quase todos os modos de construir ao longo 

dos tempos. 

 

Apesar desta enorme variedade e das muitas culturas humanas, o Mediterrâneo é um 

espaço com traços que formam uma identidade comum. O mar que separou também 

uniu e serviu como importante factor de aglutinação e de cultura, permitindo o encontro 

de ideias, de soluções e de técnicas constructivas, esbatendo as diferenças e cruzando os 

povos que habitam o território que o circunda. A cultura portuguesa, muito influenciada 

pela sua proveniência latina e mediterrânica, incorpora na sua língua uma significativa 

quantidade de palavras de origem muçulmana, devido à permanência destes povos na 

Península Ibérica durante alguns séculos. Também sob o ponto de vista constructivo, 

encontramos técnicas do Norte de África na Andaluzia ou no Alentejo, arcos de 

proveniência peninsular no Médio Oriente 
46

, modelos de construção bizantinos no 

Norte de Portugal, ou fortificações portuguesas em Marrocos. Tanto podem ser 

importações directas como podem ser adaptações e assimilações pelas populações 

locais, com adaptações e aperfeiçoamentos, consoante as condições culturais e da 

localização. 

 

Estes encontros entre culturas proporcionados por um mar definiram um espaço com 

traços de identidade comum contidos num espaço. Sob este posto de vista, o 

Mediterrâneo, apesar das muitas diferenças que também se podem encontrar, contêm 

um espaço de identidade cultural comum. É um conjunto de similitudes culturais que se 

sobrepõem à estricta definição geográfica, e que permitem que Portugal, tendo uma 

                                                   
46 PINHEIRO, Nuno Santos, 1997. O islamismo e o arco ultrapassado na península Ibérica, 
Lisboa, Hugin. Nesta obra são esplicadas as migrações e transformações do arco ultrapassado 
entre a Mesopotâmia, a península Ibérica e o mundo Árabe. 
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costa exclusivamente atlântica, se possa considerar como pertencente a este espaço 

mediterrânico. 

 

Existiu um fluxo constante de ideias que permitiu sínteses, uma fusão de conhecimentos 

e tecnologia difundida por este vasto espaço.  

 

A forma de construção segue esquemas consolidados culturalmente específicos desta 

região, embora posteriormente difundidos como aculturação pelas migrações noutras 

partes, como por exemplo na América Latina. São tipologias e modelos que transpõem 

um “mundo cultural” para as relações o céu e a terra, o interior e exterior, entre os 

espaços e partes e entre o íntimo e o privado. 

 

Estes esquemas comuns concretizam-se diferenciadamente nas diversas zonas que 

compõem a bacia mediterrânica, segundo a diversidade das particularidades e das 

adaptações aos sítios, climas, técnicas e disponibilidades de materiais. São esquemas 

gerais com aplicações específicas em cada local.  

 

4.1.2 – Tipologia/significado 

A casa pátio é uma solução que se encontra frequentemente na arquitectura popular da 

zona do Mediterrâneo e do Sul da Europa. Esta tipologia, muitas vezes também 

denominada de pátio mediterrânico, provindo de uma tradição milenar, surge nesta 

região de muitos modos, que resultam de adaptações e aperfeiçoamento, ao longo de 

muitas gerações, para os diferentes climas, sítios, materiais disponíveis e, 

principalmente, culturas humanas. Pode-se definir como um espaço a céu aberto, mas 

no interior do edifício e protegido do exterior, que configura a distribuição e articulação 

dos outros espaços.  

 

O pátio mediterrânico é um tipo de espaço mas também um modo de organizar 

edifícios, que forma uma tipologia. A posição relativa do pátio no edifício define sub-

tipologias, tais como em O, L, U, único, duplo, centrado, descentrado, que 
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correspondem a modos de organização e relação das zonas de circulação característicos 

e que condicionam a organização e disposição.  

 

A característica de ser um espaço de organização e de distribuição não é afectada, 

mesmo quando a circulação se processa ao ar livre, fisicamente no exterior, porque se 

efectua numa zona íntima e privada que é o centro da casa. O pátio também pode 

concretizar-se com diversas soluções formais, como, por exemplo, com um ou mais 

pisos, limitado por muros ou partes do edifício, com arcadas ou pórticos à volta ou 

apenas em alguns dos lados. As soluções podem variar entre a extrema simplicidade ou 

a complexidade formal e espacial, como nos casos em que as zonas de circulação 

circundantes se processam por arcadas ou por pórticos, surgindo zonas de transição 

entre uma parte interior e o exterior do pátio. Esta relação entre o dentro e o fora 

proporcionada com arcadas, pórticos ou por uma protecção materializada com arbustros 

e água, oferece zonas de sombra de transição que servem para amenizar o contraste com 

a luz e o calor do exterior e se constituem em áreas de circulação ou de estar que 

ampliam a riqueza de uso de habitar destes espaços, tornando-se numa característica 

frequentemente associada ao pátio.   

 

Nas margens do Mediterrâneo, as casas surgem com multiplas variantes das formas 

possíveis. Nas regiões das margens Sul e Oriental do Mediterrâneo, com influência da 

religião, as casas são ainda mais orientadas para o interior, onde ressurge o exterior pelo 

pátio. As intensidades destes espaços tornam o pátio o ponto principal da casa, 

dispensando a relação com o exterior pelas fachadas, onde quase nada mais é necessário 

para além de uma entrada.  

 

Se bem que também existam casas com pátio deste género no mediterrâneo Norte e 

Ocidental, como, por exemplo, no Sul de Espanha, nestas margens as casas com pátio 

adquirem, mais frequentemente outra forma, não perdendo, contudo, o carácter, a 

vivência, a articulação e a funcionalidade. Nestas zonas Mediterrânicas, o pátio resulta 

mais frequentemente num espaço interior e descoberto, limitado principalmente por 

partes ou corpos da casa e dependências construídas ou por muros e partes da casa e 
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dependências construídas. Nestes casos a formatação incorpora no ambiente doméstico 

muitas das actividades necessárias à produção, nomeadamente estábulos, armazéns, 

oficinas, lagares ou adegas. Em algumas, o pátio surge na continuidade da casa, 

formada com outras construções sociais, como cozinhas ou fornos de pão, ou 

comerciais e artesanais. Actividades e funcionalidades que introduzem no pátio outras 

escalas não exclusivamente humanas. No entanto, este envolvimento de outras valências 

não retira ou diminui o sentido destes espaços, continuando a ser domésticos, interiores 

mas abertos ao exterior, que articulam as outras áreas e que confinam e protegem com 

limites construídos o interior global habitado do exterior.  

 

Este atributo de delimitação de um espaço ao ar livre privado, exterior confinado, 

isolado do público ou do rural, íntimo e protector, é um traço de um habitar e de uma 

civilização comum.  

 

O pátio, como espaço a céu aberto mas confinado e protegido do exterior, cria uma 

situação de contacto com o céu e com a natureza na privacidade do doméstico. A 

principal característica mediterrânica destes espaços é que humanizam ou domesticam 

um pedaço da natureza, beneficiando do clima, mas também revelando a dualidade ou 

os contrastes entre o interior e o exterior, o dentro e o fora, o natural e o artificial, os 

materiais e o ar, a luz e a sombra. É um espaço a céu aberto que proporciona o bem-

estar e o repouso em contacto com a natureza, mas em privacidade. 

É um espaço íntimo e recolhido, mas que é o centro do habitar e da vida familiar, onde 

decorrem simultaneamente a convivência, a relação e a circulação que ordenam o 

edifício.  

4.1.3 – Conforto ambiental nos pátios mediterrânicos 

O pátio mediterrânico é uma solução que se consolidou ao longo dos tempos articulando 

a religião, a cultura, o ambiente e os diversos modos de conforto nos edifícios. No que 

se refere à iluminação natural, permite a introdução de luz pelo centro dos edifícios, 

onde já não seria possível iluminar os compartimentos com luz proveniente das 



A casa-pátio com cobertura amovível - uma estratégia passiva de conforto térmico 

 

 

 

127 

 

fachadas. Em alguns casos, como por exemplo as casas muçulmanas, a introdução de 

luz pelos pátios que dispensa aberturas para iluminação nas fachadas. Nas latitudes 

mediterrânicas a captação da componente directa da luz solar é boa, beneficiando ainda 

da possibilidade de reflectir nas fachadas do pátio para o interior do edifício. A captação 

da componente difusa ou reflectida da luz solar é, em qualquer latitude, superior quando 

se processa por aberturas zenitais. Sob o ponto de vista da iluminação natural, o pátio 

mediterrânico tem um excelente desempenho.  

O pátio mediterrânico também contribui para melhorar a qualidade do ar, promovendo a 

sua circulação e consequente renovação no interior do edifício, sem ter que depender 

somente da posição, tamanho ou quantidade de aberturas nas fachadas exteriores dos 

edifícios.  

Mas é no conforto térmico que os resultados do pátio mediterrânico podem ser mais 

notáveis. Geralmente, na zona mediterrânica o verão é um período sobreaquecido, 

podendo, em certas partes, ser atingidas temperaturas exteriores muito elevadas que 

requerem um grande esforço para reduzir a temperatura no interior a níveis de conforto. 

O pátio permite a utilização de vários métodos para dissipação de energia, que podem 

ser utilizados separadamente ou de modo combinado. 

O principal método é o incremento da ventilação, nas suas diversas possibilidades, 

incluindo a combinação com o arrefecimento evaporativo. A movimentação do ar gera 

dissipação de energia ou arrefecimento, pela substituição de massas de ar por outras, a 

uma temperatura inferior ou pela passagem do ar com absorção de calor das superfícies 

dos elementos constructivos. Para promover esta movimentação das massas de ar são 

aproveitados, de modo separado ou combinado, os fenómenos da convecção térmica e 

da diferença entre as pressões do ar.  

 O pátio apresenta diversas potencialidades para incrementar a ventilação. O vazio 

interior em contacto com o exterior e com o céu permite que o ar aquecido quente suba 

possibilitando a extracção por convecção térmica. Deste modo, o calor do verão serve 

para intensificar a extracção e renovação do ar no interior do edifício e consequente 
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dissipação de energia com arrefecimento. A depressão gerada no interior do edifício 

obriga à substituição do ar por outro proveniente do exterior, por aberturas praticadas na 

envolvente do edifício. Este é o princípio genérico de ventilação promovida pelos pátios 

nas diversas zonas do Mediterrâneo. Mas, em certas zonas mediterrânicas, este princípio 

genérico de ventilação foi combinado com outros modos de promover a ventilação, 

gerando soluções evidenciadas localmente na arquitectura tradicional. 

Podem ser evocados diversos exemplos. Em certos casos, como em algumas casas 

romanas, são combinados dois pátios, apresentando um deles dimensões mais reduzidas, 

pelo que é denominado pátio estreito. Este pátio estreito admite menos entrada de 

radiação directa solar, gerando uma zona com menor temperatura e maior pressão ar. O 

outro pátio, por conseguir maior penetração da radiação solar é mais quente e tem ar 

com menor pressão e mais leve.  

 

Neste caso, ao poder de exaustão por convecção natural é incrementado pela 

compensação da maior pressão produzida no pátio estreito, gerando-se também, um 

movimento transversal dentro do edifício que contribui para melhorar a solução, 

produzindo mais dissipação e assegurando uma renovação mais eficiente. 

Fig 4.1 
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Noutros exemplos, como em Damasco, na Síria, ou na Argélia, ou no Sudoeste de 

Marrocos, o pátio é combinado com a orientação dos vão do edifício para os ventos 

dominantes, combinando a convecção natural com a diferença de pressões do vento. 

Fig 4.2 

Fig 4.3 
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A capacidade de extracção gerada no pátio é ampliada com a introdução de 

sobrepressão, gerada pelo vento, dentro do edifício, com ar que cruza o edifício e sai 

pelo pátio interior.  

As diferenças de pressões geradas pelo vento na envolvente exterior (fachadas e 

coberturas) também propiciam a movimentação do ar. Uma sobrepressão na fachada 

apontada para o vento torna o interior numa subpressão relativa, e a turbulência gerada 

pelo vento na cobertura e no pátio cria uma depressão. O ar circula desde a fachada até 

ao pátio, criando uma movimentação por diferença de pressões do vento combinada 

com a convecção térmica. 

Também neste caso é conseguida uma melhor renovação do ar e maior dissipação de 

energia, contribuindo eficazmente para a redução temperatura interior para um nível 

mais confortável. 

Fig 4.4 
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 Outro modo de aproveitar a diferença de pressões do vento consiste na utilização de 

colectores de vento em combinação com o pátio. 

 

 

Os colectores de vento são dispositivos com forma de chaminé e apontados para o vento 

dominante. Esta forma permite-lhes captar o vento, introduzindo ar sobre pressão no 

edifício. O ar é conduzido pelos colectores para o interior do edifício e extraído, por 

convecção natural pelo pátio.  

O efeito conjugado entre colectores de vento e o pátio resulta numa excelente 

combinação dos efeitos da diferença de pressões do vento, conseguindo dissipação de 

energia para diminuir significativamente a temperatura no interior das habitações. 

Fig 4.5 



A casa-pátio com cobertura amovível - uma estratégia passiva de conforto térmico 

 

 

 

132 

 

 

 

Fig 4.6 

Fig 4.7 
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Outro dispositivo que surge associado ao pátio é a torre de ventos, também chamados de 

poço de ventilação. É uma torre composta por um conjunto de colectores orientados nas 

quatro ou oito direcções cardeais, podendo assim captar outros ventos para além do 

dominante. Tal como nos colectores de vento, o ar é admitido sob pressão para o 

interior do edifício, pela conduta que esteja a captar o vento. A turbulência do ar a 

passar nesta chaminé provoca uma depressão no lado oposto da torre, gerando-se uma 

depressão que retira ar pela conduta oposta à que está a admitir.   

Fig 4.8 
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O arrefecimento evaporativo é outro método para equilibrar a temperatura nos edifícios 

que se encontra frequentemente nos pátios mediterrânicos. Neste método é aproveitado 

a evaporação da água para absorver calor das superfícies ou do interior do edifício.  

Este efeito é combinado com a deslocação do ar proporcionada pelos pátios, para fazer 

percorrer o ar pelo interior do edifício, retirando-o por convecção térmica. Por este 

motivo, é comum encontrar tanques ou fontes no interior dos pátios, onde estão a 

introduzir humidade e a arrefecer o ar na habitação. Outro modo de arrefecimento 

evaporativo consiste em colocar recipientes com água no percurso previsto para a 

deslocação do ar no interior do edifício.  

 

 

 

Fig 4.9 
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4.1.4 – Proveniência das casa-pátio em Portugal  

A casa com pátio surgiu nas diversas civilizações da antiguidade do mediterrâneo, 

passando pela Mesopotâmia, Egipto, Fenícia, Tartessos, Grécia e Etruria, transmitindo-

se aos Romanos. A casa Latina mistura influências Indo-europeias com esta herança 

mediterrânica, sendo assim uma síntese com as casas de  povos com forte presença na 

península itálica, os Gregos e os Etruscos. 

Na casa Romana o pátio já está muito consolidado e é a essência do edifício. A casa 

fecha-se quase totalmente para o exterior e abre-se para um ou mais pátios descobertos, 

à volta dos quais se distribuem os compartimentos. Chegaram até nós exemplos destas 

casas, conservando-se alguns vestígios importantes em Pompeia ou Herculano, 

preservados pela catástrofe da erupção do Vesúvio. Mas também se encontram vestígios 

por todo o antigo império Romano, como em Portugal, onde existem, escavadas e 

estudadas arqueologicamente, ruínas de casas, em cidades como Conímbriga, ou de 

vilas associadas a complexos agrícolas, em todo o território continental. 

 

 

Fig 4.10 
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Fig 4.11 
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Fig 4.12 
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Também podemos encontrar uma descrição da casa romana no tratado de Vitrúvio, os 

Dez livros de Arquitectura 

Fig 4.13 
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A tradição da casa Romana chega-nos duplamente, pelas heranças medievais europeia e 

muçulmana, por exemplo com os claustros e as mesquitas, que contribuíram 

decisivamente para a formação da nossa cultura, na confluência entre o Mediterrâneo e 

o Atlântico Norte. 

 

Fig 4.14 
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A arquitectura tradicional portuguesa incorporou estas influências decisivas. São, 

frequentemente, edifícios muito mais modestos que as vilas romanas, mas mantêm o 

princípio de organização, com adaptações relacionadas com a religião, os costumes, os 

usos e os ofícios. 

 

 

Fig 4.15 
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No Sul de Portugal, o “monte” designa as construções rurais relacionadas com a 

exploração agrícola, que povoam de modo muito disperso o território. Este conceito de 

monte aplica-se a diversos tipos de construções, desde pequenos edifícios, com uma 

ocupação familiar com pequena exploração rural, a conjuntos muito complexos sob o 

ponto de vista da forma e da caracterização social e económica. Nestes casos o monte é 

um conjunto, que forma um todo com os edifícios que se juntam à volta de um pátio 

interior, deixando para o exterior, para o campo, paredes com poucas aberturas e muros. 

É simultaneamente residência e centro de exploração agrícola, com um tamanho em 

conformidade com o dos terrenos e da produção. Aglomera a habitação dos 

proprietários, os alojamentos dos trabalhadores rurais, as instalações agrícolas e as 

instalações para o gado e outros animais. Alguns destes montes possuem uma capela, 

realçando estas características de conjunto autónomo que se diferencia do exterior e do 

campo, como se fosse uma entidade urbana com todas as valências necessárias. 

 

 

Fig 4.16 
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4.1.5 – Proveniência das casa-pátio na arquitectura moderna  

No século XX, a casa com pátio tornou-se numa importante referência da arquitectura 

moderna, sendo imprescindível mencionar as casas feitas por Mies van der Rohe que 

habilmente se estruturam em torno de um pátio. Ravetllat i Mira, na sua tese de 

doutoramento
47

 considera que as casas pátio de Mies Van Der Rohe, durante a década 

entre 1930 e 1940, se inspiram nas casa romanas de Pompeia. Tal como a vila isolada, 

ou o arranha-céus de vidro, a definição de uma moradia concentrada e organizada em 

torno de um pátio atraiu o interesse do arquitecto durante um considerável período de 

tempo. Segundo este autor, o seu explícito interesse por esta configuração de modelo 

residencial está patente na sua devotada vida académica e profissional, numa 

reivindicação de valores espirituais e esforço para dotar a arquitectura de significado, 

com a recusa de um formalismo superficial. 

 

 

                                                   
47 RAVETLLAT I MIRA, Pere Joan, 1993. La casa pompeyana: referencias al conjunto de 
casas-patio realizadas por L. Mies Van Der Rohe en la década 1930-40.Tese de Doutoramento,  
Barcelona. 

Fig 4.17 
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 Conclui que, neste período, a aproximação De Mies Van Der Rohe aos parâmetros 

helenísticos se manifesta na concretização de um modelo residencial introvertido, 

enfatizador dos valores espirituais e dirigido para uma percepção global do espaço. 

Estas relações são encontradas na essencialidade dos métodos constructivos e 

compositivos, mas também nas conexões entre as suas propostas de casa pátio e as 

residências pompeianas. Como exemplos, são apontadas as referências a casa das Nozze 

d´Argento e a casa Hubbe, a casa do poeta trágico e o pavilhão de Barcelona ou a casa 

de Octavius Quartio e a casa com três pátios. 

 

A extraordinária importância e influência de Mies Van Der Rohe na arquitectura do 

século XX difundiram a tipologia casa-pátio entre diversos arquitectos do movimento 

moderno e transmitiram-na até à contemporaneidade. 

 

As casas com pátio de Mies Van Der Rohe influenciaram Marcel Breuer, que teve 

formação como arquitecto na Bauhaus. Segundo António Arnesto 
48

, entre os anos 

quarenta e setenta do século XX, as casas americanas de Marcel Breuer chegaram a 

representar o cânone da modernidade confortável, não só para os arquitectos, mas 

também para o público, nos Estados Unidos, na Europa e noutros sítios. Breuer 

classifica as suas casas em dois grandes grupos ou tipos. O primeiro é composto pelas 

casas de planta longa, normalmente rectangulares. O segundo é constituído pelas casas 

binucleares, com forma de H ou de U, que articulam os diversos corpos do edifício em 

torno de um pátio, proporcionando privacidade e organizando a vida doméstica. 

Normalmente é definida uma zona diurna, com a cozinha, salas e varandas, separada 

pelo pátio interior da zona nocturna, com os quartos. Estas casas são mais intimistas e 

voltadas para o pátio, não deixando de aproveitar as vistas e aberturas para o exterior 

quando possível e necessário. Como exemplos das casas pertencentes ao grupo 

binuclear, podem ser referidas as casas em H (1943), a casa Robinson (1948), em 

Williamstown (Massachussetts), a casa Clark (1951), em Orange (Connecticut), a casa  

                                                   
48 ARNESTO, António, 2001. Quince casas americanas de Marcel Breuer (1938-1965)- in 
revista 2G nº 17, Barcelona, Gustavo Gilli.  
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Hooper II (1959), em Baltimore County (Maryland), ou a casa Stillman II (1965), em 

Litcchfield.  

 

 

Em todas estas casas são amplamente usados alguns valores espaciais do pátio 

mediterrânico, como a organização e distribuição, a relação com o céu e um exterior 

encerrado, ou intimismo. No entanto, as potencialidades do pátio no que se refere à sua 

Fig 4.18 
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capacidade de melhorar o conforto ambiental não são aproveitadas, dado que estas casas 

estão situadas em zonas com outro tipo de clima. 

 

 

Como exemplo, em Portugal, da expansão deste tipo de casas, com proveniência remota 

na casa romana, através das obras de arquitectos do movimento moderno, como Mies 

Van Der Rohe ou Marcel Breuer, podemos apontar algumas casas de Eduardo de Souto 

Moura ou de Álvaro Siza Vieira.  

Fig 4.19 
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O paralelismo de algumas casas feitas por Souto Moura com as casas de Marcel Breuer 

é evidente, sob diversos aspectos. A organização e disposição dos espaços é similar, 

binuclear, com uma zona diurna, com salas e cozinha, e uma zona nocturna, com os 

quartos, articuladas por um pátio interior. Também se podem encontrar semelhanças na 

relação entre os elementos de construção e no modo de utilização dos materiais. 

 

Fig 4.20 
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Fig 4.21 



A casa-pátio com cobertura amovível - uma estratégia passiva de conforto térmico 

 

 

 

148 

 

 

 Esta recorrência pode ser encontrada na casa de Miramar (1991), na casa da Maia 

(1993), na casa da Boavista (1994) ou na casa em Alcanena (1992). Curiosamente, 

Souto Moura
49

 escreveu, sobre a casa em Alcanena, que os primeiros esquiços do 

projecto recordavam uma vila romana, que o arquitecto tinha visitado nos arredores. 

Esbateu-se no decurso do projecto essa ligação, mas ficou o essencial, e o edifício 

conserva as referências às casas binucleares da arquitectura moderna, misturadas com 

um carácter constructivo profundamente mediterrânico 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
49 SOUTO MOURA. Eduardo- Eduardo Souto Moura, Lisboa, Blau, 1994 – p104 

Fig 4.22 
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Fig 4.23 
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Trata-se apenas de um exemplo de como o pátio mediterrânico continua presente em 

Portugal, quer através dos exemplares de arquitectura popular que permanecem, quer na 

arquitectura erudita contemporânea, mantendo muitos dos valores e significados 

ancestrais, mas perdendo a sua peculiaridade original de ser uma excelente estratégia 

passiva para obtenção de conforto térmico. 

 

 

 

 

Fig 4.24 
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4.2 - Definição do problema 

4.2.1 – A casa pátio com estratégia de conforto térmico 

Apesar da tradição da casa-pátio em Portugal, na contemporaneidade esta tipologia é 

utilizada sem que sejam aproveitadas todas as suas possibilidades de melhorias do 

conforto térmico. Este menor aproveitamento de todas as potencialidades da casa-pátio 

pode ser atribuído a uma falta de incentivo do método de cálculo do RCCTE, mas deve-

se sobretudo a algum desinteresse. Efectivamente, na pesquisa e  nos muitos 

documentos consultados, os métodos e estratégias passivas para obtenção de conforto 

térmico, equilibrando os ganhos e perdas de energia nos edifícios, ignoram, 

frequentemente, o pátio mediterrânico. Outros documentos referem-no apenas como 

exemplos locais de arquitectura popular com sucesso. Mas, apesar dos excelentes 

resultados comprovados pela experiência, o pátio mediterrânico é remetido para o 

domínio das curiosidades da arquitectura popular, sem que, aparentemente, se pense em 

aproveitar e incluir todas estas possibilidades de obtenção de conforto térmico nas casa-

pátio que continuamos actualmente a construir. 

 

O menor interesse pelas actuais potencialidades do pátio mediterrânico deve-se, 

possivelmente, a uma parte significativa da investigação neste domínio se realizar em 

países situados em latitudes mais elevadas, onde os problemas são outros, sendo mais 

necessário concentrar os esforços na aquisição de energia do que na dissipação de calor, 

e onde as questões do isolamento são determinantes. 

 

Mas as soluções para o nosso clima têm de ser outras, pois os invernos não são 

especialmente prolongados ou rigorosos, mas os Verões são muito quentes e 

duradouros. Precisamos pois, de pesquisar e desenvolver soluções mais adequadas para 

estes problemas, com estratégias e métodos passivos que possam obter equilíbrios 

nestas condições, com elevada capacidade de dissipação de energia nos períodos de 

sobreaquecimento. 
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A crescente premência dos problemas ambientais e energéticos contemporâneos exige 

que estas soluções privilegiem e aproveitem mais todos métodos passivos para 

dissipação de energia. Neste sentido, torna-se pertinente e interessante a investigação 

sobre o comportamento e adequação da casa-pátio aos meios e objectivos estipulados no 

novo Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios 

(RCCTE), como estratégia térmica passiva apropriadas para as condições climatéricas 

da parte Sul de Portugal continental. 

Embora seja uma solução que, ao longo de séculos, tem sido considerada eficaz, uma 

breve análise permite constatar que a casa-pátio não é favorecida ou incentivada pelo 

RCCTE ou pelo seu método de cálculo. 

Nas duas épocas que são consideradas, o RCCTE confere uma importância 

predominante ao isolamento dos elementos das superfícies exteriores, de modo a 

restringir os ganhos ou perdas indesejáveis. Esta restrição de ganhos ou perdas 

indesejáveis também é directamente afectada pela área de superfície exterior. Neste 

aspecto, a casa-pátio é prejudicada pela sua pior relação entre o volume contido e a 

superfície exterior, porque todas as paredes confinantes com o pátio aumentam a área 

em contacto com o exterior.  

No período de aquecimento, correspondendo ao inverno, as perdas de energia realizam-

se pela envolvente exterior do edifício. A existência de um pátio interior provoca um 

considerável aumento da superfície exterior do edifício, e, consequentemente, por mais 

baixo que seja o coeficiente de transmissão térmica dos elementos de construção, um 

significativo acréscimo das perdas de energia. No período de arrefecimento, 

correspondendo ao verão, é atribuída uma parte significativa dos ganhos de energia à 

envolvente exterior, durante o dia, pelo que um grande aumento desta superfície do 

edifício também tem um efeito negativo no seu balanço térmico. 

Sendo o inverno em Portugal relativamente ameno, o pior desempenho desta solução 

poderia ser compensado vantajosamente com todos os benefícios resultantes das suas 
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possibilidades de arrefecimento durante o verão, onde é mais difícil obter equilíbrios 

térmicos. 

 

No entanto, no verão, que, geralmente, é mais importante no nosso território, o método 

de cálculo do RCCTE não permite considerar algumas das principais vantagens solução 

casa-pátio, tais como os métodos de arrefecimento por incremento da ventilação, devido 

à convecção natural, ou de arrefecimento evaporativo. Apenas pode ser contabilizado o 

arrefecimento radiativo, que é incrementado pelo aumento da área das superfícies 

exteriores em contacto com a atmosfera, durante a noite.  

 

Desta maior atenção do RCCTE para os problemas de inverno e para a restrição das 

perdas ou ganhos indesejáveis pelas superfícies exteriores, resulta a constatação, pelo 

método de cálculo, de um desempenho térmico não muito convincente da tipologia da 

casa-pátio.  

 

 

 

 

4.2.2 - Definição do problema 

A longa experiência de benefícios para o equilíbrio térmico do pátio mediterrânico não 

se torna evidente quando calculada conforme disposto no RCCTE, fundamentalmente 

porque este método não está preparado para medir todos os modos como é dissipada a 

energia no verão.  

 

Esta questão é de extrema importância. Uma estratégia ou um método passivo pode ser 

adequado, e até funcionar bem. No entanto, se o método usado para medir essa eficácia 

e o cumprimento de imperativos legais assim o não indicar, essa estratégia ou método 

passivo perde parte da sua operatividade. 
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Surge, deste modo, a alternativa de introduzir na casa-pátio um dispositivo que 

direcciona mais esta estratégia para os critérios do RCCTE.  

 

Procurando utilizar apenas os critérios do método de cálculo adoptado no Regulamento 

das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), é possível 

colocar uma hipótese, que possa aperfeiçoar o pátio mediterrânico, enquadrando-o mais 

nos parâmetros e objectivos vigentes. Esta solução consiste num dispositivo que é 

acrescentado ao edifício sobre o pátio interior, com dois tipos de cobertura amovível, 

uma em vidro e outra opaca e com isolamento térmico, que serão abertas ou fechadas 

conforme as conveniências de conforto térmico. Este dispositivo transforma o edifício, 

fazendo com que mude a estratégia e os métodos passivos para obtenção de conforto 

térmico. 

 

 No período de aquecimento, durante o inverno, o pátio estará sempre coberto. Esta 

solução, que consiste na alteração da forma,  transforma toda a superfície exterior que 

limita para o pátio em superfície interior, por onde não faz sentido contabilizar perdas 

de energia. Consequentemente, diminuindo nitidamente a área da envolvente exterior, 

são também reduzidas as perdas de energia, facilitado o equilíbrio térmico do edifício. 

Mas, durante o dia, é retirada a cobertura opaca e com isolamento térmico, ficando 

apenas a cobertura em vidro, para conseguir um importante aumento da captação de 

ganhos solares, com efeitos positivos no equilíbrio térmico do edifício. A consulta aos 

dados constantes nas tabelas e quadros do RCCTE, permite verificar que, na nossa 

latitude, a insolação proveniente dos raios solares da captação Zenital, mesmo no 

inverno, é ligeiramente inferior à insolação da conseguida na orientação Sul. Assim o 

vão zenital sobre o pátio beneficia das boas condições proporcionadas pela geometria 

solar para esta orientação em Portugal. Com estas duas alterações, o pátio passa a ser 

mais direccionado para os critérios do RCCTE para a estação de aquecimento, com uma 

maior restrição de perdas indesejáveis e com um aumento de ganhos de calor por 

captação solar. 
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No período de arrefecimento, durante o verão, o pátio também estará coberto com a 

protecção opaca e com isolamento térmico, limitando os ganhos indesejáveis de calor 

durante o dia. Mas, durante a noite, o pátio será totalmente descoberto sendo possível 

aumentar muito a área exterior por onde se processem as perdas de energia pela 

envolvente exterior, por arrefecimento radiativo, contribuindo para o equilíbrio térmico 

do edifício. Com estas alterações o pátio também passa a ser mais direccionado para os 

critérios do RCCTE para a estação de arrefecimento, com uma maior restrição de 

ganhos indesejáveis e com um aumento de dissipação de calor por arrefecimento 

radiativo. 

 

Como referido anteriormente, a introdução deste dispositivo com duas coberturas 

amovíveis sobre o pátio altera a estratégia de conforto térmico, tornando possível 

comparar duas soluções passivas. O edifício sem coberturas sobre o pátio tem uma 

estratégia passiva mais simples de restrição de perdas e incremento de ganhos de calor 

no inverno, invertendo-se no verão para a restrição de ganhos de energia.  

 

O edifício com coberturas amovíveis sobre o pátio tenderá a melhorar este desempenho 

com métodos variação de forma e de coeficiente de transmissão térmica. O método da 

variação de forma, cobrindo o pátio, diminui a área da superfície envolvente exterior, 

tendendo a reduzir as perdas de calor no inverno. No verão, a colocação cobertura opaca 

durante o período diurno, melhora o coeficiente de transmissão térmica dessa zona da 

envolvente exterior, evitando ganhos de energia. Durante o período nocturno do verão, 

abrindo as coberturas, altera-se a forma do edifício, com aumento da superfície 

envolvente exterior, sendo incrementada a dissipação de energia por radiação para a 

atmosfera.  

 

Neste sentido, é possível considerar a hipótese de um edifício com pátio interior que 

tenha um dispositivo com dois tipos de cobertura amovível sobre o referido pátio, 

comparando-o com o edifício idêntico que não tenha estas coberturas.  
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Esta comparação será efectuada com a realização do balanço térmico para cada uma das 

soluções, com o método de cálculo adoptado no Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE). Uma análise quantitativa e qualitativa 

dos dados obtidos poderá confirmar que a hipótese teórica colocada (uma casa-pátio 

com um dispositivo com dois tipos de cobertura) gera uma solução mais equilibrada sob 

o ponto de vista do balanço térmico do edifício e eficiente sob o ponto de vista do 

consumo energético.  

 



  A casa-pátio com cobertura amovível - uma estratégia passiva de conforto térmico 

 

 

 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

DAS SOLUÇÕES A e B 
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5.1 – Situação  e caracterização da envolvente  

 

5.1.1 - Situação 

  

 A hipótese que é tema de investigação neste estudo, baseia-se na comparação entre dois 

edifícios que são idênticos, com excepção de um deles ter um dispositivo com dois tipos 

de cobertura amovível sobre o pátio interior, de modo a se conseguir uma estratégia 

solar passiva mais facilmente equilibrada, sob o aspecto do balanço térmico do edifício.  

Esta comparação será realizada com o método de cálculo adoptado no Regulamento das 

Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), realizando este 

cálculo separadamente para os dois edifícios. Para que este exercício possa ser 

concretizado, é imprescindível conferir uma situação que seja idêntica para os dois 

edifícios, tendo em vista: 

 

- garantir que as diferenças quantitativas e qualitativas que venham a ser apuradas entre 

os dois edifícios, se devem apenas à diferença que está ser avaliada pela hipótese em 

estudo. Para tal, todas as outras condições devem ser semelhantes, nomeadamente a 

localização; 

- conferir à hipótese em estudo os necessários dados e parâmetros, relacionados com a 

caracterização da envolvente externa, sem o que não se conseguiria  realizar os cálculos 

segundo o método estabelecido no RCCTE.  

 

Neste sentido, foi conjecturado um terreno hipotético onde se localizam os dois 

edifícios, situado no distrito e concelho de Évora, tendo-lhe sido atribuídas as seguintes 

coordenadas: 

- latitude – 38º 42´N 

- longitude – 7º 50´O   

 

Foi escolhida esta localização por se situar a uma latitude próxima da de Lisboa, mas 

numa região com um clima mais continental, no interior Sul, onde as características da 



  A casa-pátio com cobertura amovível - uma estratégia passiva de conforto térmico 

 

 

 

159 

 

estratégia térmica que está a ser estudada, devido à assinalável amplitude térmica entre a 

noite e o dia, se podem evidenciar melhor. 

 

 

 

 

5.1.2 - Terreno 

 

Atendendo ao objectivo de não introduzir parâmetros da envolvente externa que possam 

dificultar a comparação entre os dois edifícios, optou-se por conferir as seguintes 

características ao já referido terreno hipotético: 

 

- configuração quadrangular, com 50 m de lado; 

- cada um dos lados está orientado para um dos quatro pontos cardeais; 

Fig 5.1 
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- plano, sem qualquer rugosidade, e de nível, sem pendente em qualquer sentido; 

- situado a uma altitude de 100m, não sendo os dados climáticos base significativamente 

afectados; 

- sem qualquer construção (excepto o edifício) ou árvore que provoquem sombra ou 

turbulência na passagem do ar.   

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.2 
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5.1.3 - Clima 

 

 O RCCTE estabelece as condições de referência a considerar como indicadores de 

exigência de conforto a manter no interior dos edifícios. Actualmente, estas condições 

de referência são as seguintes: 

“a) As condições ambientes de conforto de referência são uma temperatura do ar de 

20ºC para a estação de aquecimento e uma temperatura do ar de 25ºC e 50% de 

humidade relativa para a estação de arrefecimento; 

b) A taxa de referência para a renovação do ar, para garantia da qualidade do ar 

interior, é de 0,6 renovações por hora, devendo as soluções construtivas adoptadas 

para o edifício ou fracção autónoma, dotados ou não de sistemas mecânicos de 

ventilação, garantir a satisfação desse valor sob condições médias de funcionamento; 

c) O consumo de referência de água quente sanitária para utilização em edifícios de 

habitação é de 40 litros de água quente a 60ºC por pessoa e por dia49.” 

No quadro IV.3 do mesmo regulamento, é definido que os ganhos térmicos internos 

médios (qi), motivados pelo uso e devidos ao calor gerado pelas pessoas e 

equipamentos, num edifício residencial são de 4 W/m2 por unidade de área útil de 

pavimento. 

No artigo 17º é imposto o valor máximo de 32 kWh/m2.ano como limites das 

necessidades nominais de energia útil para arrefecimento de uma fracção, para a  Zona 

V3 (Sul) em que se situa este terreno hipotético 

 

No RCCTE também são indicados os dados climáticos de referência, a considerar nos 

cálculos para verificação do balanço térmico dos edifícios, dividindo o País em zonas 

climáticas de inverno e de verão, segundo a divisão em concelhos, com uma ponderação 

da situação do edifício em relação à altitude e à proximidade do mar. 

Segundo a distribuição especificada no anexo III do RCCTE, o território nacional é 

dividido em três zonas climáticas de inverno (I1, I2 e I3) e em três zonas climáticas de 

verão (V1, V2 e V3). As zonas de verão são ainda separadas consoante a sua situação a 

                                                   
49 Artº 16º do DECRETO-LEI nº 80/2006, DR 67 SÉRIE I-A (4 de Abril), que aprovou  o 
RCCTE. 
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Norte ou Sul do rio Tejo, incluindo-se também na região Sul alguns concelhos dos 

distritos de Lisboa e Santarém (Lisboa, Oeiras, Cascais, Amadora, Loures, Odivelas, 

Vila Franca de Xira, Azambuja, Cartaxo e Santarém). O regulamento contém um 

quadro (III.1) com a classificação climática de inverno e de verão para todos os 

Concelhos do continente, apresentando também as correspondentes representações 

gráficas. 

 

 

 

 Os dados climáticos de referência de inverno e de verão indicados são os seguintes:  

- número de graus-dias de aquecimento (considerando a base de 20°C) correspondente à 

estação convencional de aquecimento
50

; 

- duração da estação de aquecimento
51

; 

- temperatura exterior de projecto de verão
52

; 

                                                   
50 Graus-dias de aquecimento (base 20 ºC)”, é um número que caracteriza a severidade de um 
clima durante a estação de aquecimento e que é igual ao somatório das diferenças positivas 
registadas entre uma dada temperatura de base (20 ºC) e a temperatura do ar exterior durante a 
estação de aquecimento. As diferenças são calculadas com base nos valores horários da 
temperatura do ar (termómetro seco) (RCCCTE 2006). 
 
51 Estação convencional de aquecimento”, é o período do ano com início no primeiro decêndio 

posterior a 1 de Outubro em que, para cada localidade, a temperatura média diária é inferior a 
15 ºC e com termo no último decêndio anterior a 31 de Maio em que a referida temperatura 
ainda é inferior a 15ºC (RCCCTE 2006). 
 

Fig 5.3 
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- amplitude térmica média diária do mês mais quente
53

. 

 

 

De acordo com estas disposições, os dados climáticos fundamentais relativos ao 

concelho de Évora, a considerar neste estudo, são os seguintes: 

 

 

INVERNO 

- zonamento climático de inverno (época de aquecimento) – I1; 

- Nº Graus dias (GD) – 1390°C.dias; 

- duração estação aquecimento - 5,7 meses; 

- energia solar média incidente numa superfície vertical orientada a Sul na estação de 

aquecimento (quadro III.8 RCCTE): GSul  – 108 kWh/m2.mês; 

 

 

 

VERÃO 

- zonamento climático de verão (época de arrefecimento) – V3 Sul; 

- temperatura exterior de projecto – 35 ºC; 

- amplitude térmica – 17 ºC. 

- valores médios da temperatura do ar exterior (θatm) e da intensidade da radiação solar 

para a estação convencional de arrefecimento (Junho a Setembro) (quadro III.9 

RCCTE): 

 

 

                                                                                                                                                     
52 Temperaturas Exteriores de Projecto”, temperatura exterior que não é ultrapassada 
inferiormente, em média, durante mais do que 2,5% do período correspondente à estação de 
aquecimento, ou excedida, em média, durante mais do que 2,5% do período correspondente à 
estação de arrefecimento, sendo portanto as temperaturas convencionadas para o 

dimensionamento corrente de sistemas de climatização (RCCCTE 2006). 
 
53 Amplitude térmica diária (Verão)”, é o valor médio das diferenças registadas entre as 
temperaturas máxima e mínima diárias no mês mais quente (RCCCTE 2006, anexo II, ponto b). 
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Zona θatm  intensidade da radiação solar  (kWh/m2) 

N NE E SE S SW W NW Horiz. 

V3 S      23 210 330 460 460 400 470 460 330 820 

 

 
Fig 5.4 
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5.2 –Objecto  

 

5.2.1 – Introdução/ pressupostos 

 

 A hipótese que é tema de investigação neste estudo, baseia-se na comparação entre 

duas soluções para um edifício com um pátio interior e central, que resultam em 

estratégias de conforto térmico diferenciadas. 

 

Como foi anteriormente referido, o edifício situa-se num terreno teórico ao qual foi 

conferida uma situação geográfica com coordenadas e, consequentemente, dados 

climáticos reais. 

 

Por se tratar de uma ideia de objecto que não pretende nem pode ser construída, por 

ausência se local, de programa concreto e de cliente, o edifício é apenas uma ideia de 

objecto arquitectónico montado com a intenção de servir de base para este exercício de 

comparação entre duas hipóteses ou soluções. 

 

Embora não fosse estritamente necessário o desenvolvimento de um programa funcional 

na solução de edifício que serve de base para este estudo, porque apenas seria 

necessário uma forma construível, com as dimensões, as áreas e os parâmetros de 

carácter físico imprescindíveis para efectuar os cálculos comparativos, optou-se por 

desenvolver um programa funcional, que consiste numa habitação unifamiliar. 

 

 Esta opção acrescenta ao objecto de estudo mais veracidade e mais adequação (porque 

o RCCTE foi concebido para edifícios com programa funcional), podendo assim ser 

atribuídos ganhos internos devidos ao uso do edifício.  

 

Também se teve o cuidado de respeitar todos os regulamentos normalmente aplicáveis a 

este tipo de edifício, assim como todas as presumíveis exigências técnicas e funcionais 
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decorrentes das necessidades das outras especialidades, que costumam fazer parte de um 

projecto deste género. 

 

Do mesmo modo, foram escolhidos materiais e sistemas constructivos, procurando 

assegurar as preocupações que geralmente são consideradas no que respeita a segurança, 

estabilidade, conforto, durabilidade e economia. 

 

Deste conjunto de pressupostos resulta uma solução base que, embora seja meramente 

teórica, poderia ser construída, servindo assim, consistentemente para a finalidade deste 

estudo. 

 

Mesmo tratando-se de uma solução teórica para permitir um exercício de investigação, 

como acontece neste caso, é difícil, para não dizer desinteressante, conceber um edifício 

sem que esteja presente uma memória e uma ideia que articule todas as partes e o todo. 

No entanto pretendeu-se algo simples, de reduzidas dimensões e que não se alongue 

demasiadamente nos temas da teoria da arquitectura (se tal for possível), de modo a não 

fugir da finalidade desta investigação.  

 

Estão presentes imagens e referências à arquitectura popular do sul do país, ao pátio 

mediterrânico, e aos materiais e cores regionais. Também se usou a particular relação de 

sol e sombra, resultante da iluminação directa e indirecta do Sol a incidir sobre os 

volumes, os cheios e os vazios, que se encontram na zona onde o edifício teoricamente 

se situa. A relação entre o volume compacto construído e o terreno plano, ainda que 

teórico, não pode deixar de relembrar a relação entre edificado e as planícies do Sul de 

Portugal. 

 

Acresce, nesta minha fusão de memórias, o convento de La Tourette de Corbusier, 

porque é uma obra que sempre me tocou, e que recordo desde que a visitei, quando era 

um jovem estudante. Por coincidência, é um edifício com um pátio interior. 
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A geometria e, em particular, a regra de formação do convento de La Tourette servem 

de base para a estrutura de articulação entre as partes da solução base ou edifício que se 

apresenta. É um movimento em espiral, ou uma cruz gamada que dispõem quatro blocos 

de modo a formar um quadrado, com um pátio interior e central.  

 

Um conjunto de elementos articulados por uma regra dificilmente pode não ter 

repercussões no tema das “linguagens da arquitectura”. A “linguagem” deste edifício 

articula elementos simples, geométricos, recorrentes da arquitectura popular e erudita e 

que se relacionam com a regra de formação, os espaços interiores, a construção e os 

materiais. 

  

Uma estratégia de equilíbrio térmico pode ser prosseguida com diversas variações nos 

elementos arquitectónicos e na forma de os combinar. Não deve ser afirmado que exista 

uma linguagem arquitectónica conveniente para a arquitectura passiva. Mas este tema 

não está compreendido na finalidade desta investigação.  

 

Outra particularidade deste edifício que serve como solução base é ter os quatro alçados 

idênticos, questionando a recomendação, geralmente referida nos textos, de concentrar 

os vãos a Sul, para maximizar os ganhos solares. Como já foi anteriormente 

comentado
54

, em Portugal continental, as inclinações solares também permitem 

considerar, satisfatoriamente, outras orientações para os vãos, com ganhos solares 

importantes, o que não sucede em países situados em latitudes mais elevadas. A 

orientação para os ganhos solares provenientes de Sul não é uma condição essencial 

para a obtenção de uma solução de conforto térmico com um método passivo. 

 

 

 

 

                                                 
54

 ver 3.3.2.1-Ganhos de energia - ganhos directos e indirectos 
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5.2.2 – Descrição do objecto 

 

Como já foi descrito, o edifício, nas duas soluções, está implantado exactamente no 

centro de um terreno hipotético, com configuração quadrangular e com 50 m de lado. O 

terreno é plano,  liso e de nível, sem pendente em qualquer sentido. 

 

O edifício, em planta, também tem forma quadrangular, estando cada um dos seus lados 

alinhado com os limites do terreno e, consequentemente, orientado para um dos quatro 

pontos cardeais. 

 

A solução base desenvolve-se em dois pisos, com uma altura total de 6,30 m, 

adquirindo a forma de um paralelepípedo com base quadrada com 10 m de lado.  

Este paralelepípedo é formado por “contentores”, também de forma paralelepipédica 

com 2,90 m por 7,10 m de base e 2,90 m de altura, que se empilham para compor o 

objecto.  

 

A regra de formação, ou o modo como os “contentores” se empilham, provém de um 

movimento em espiral, de modo que os contentores se juntam numa base quadrada com 

a disposição em forma de cruz gamada. No segundo piso, repete-se a regra de formação 

e de disposição dos contentores, com um desfasamento em relação à posição do piso 

inferior, de modo que os contentores, como se fossem blocos de uma alvenaria, têm as 

juntas desencontradas. 

 

Desta regra de formação resulta um edifício compacto, paralelepipédico e com um pátio 

interior, resultante do vazio proveniente da disposição dos “contentores”. 

 

O pátio interior é de dimensões reduzidas, não se aproximando das características mais 

usuais nesta tipologia, sendo, contudo, mais adequado para esta investigação. 

 

Esta base origina duas soluções: 

-Na solução A o pátio interior é descoberto; 
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-Na solução B o pátio interior tem dois tipos de cobertura amovível, uma em vidro e 

outra opaca e com isolamento térmico. 

 

5.2.3 - Compartimentação interior 

A solução base foi concebida de modo a possibilitar as duas soluções em confronto com 

o mínimo de diferenças entre si, o que é conveniente para isolar os factores em 

comparação. 

 

Optou-se por um programa funcional de carácter habitacional, constituído por um fogo 

tipo t4
55

, seguindo as prescrições estabelecidas no RGEU (regulamento geral das 

edificações urbanas) para este género de habitações.  

 

No piso 0 (inferior), onde se processa a entrada no edifício, situam-se as salas, a 

cozinha, uma instalação sanitária de serviço, uma arrecadação e uma despensa. As 

zonas de circulação estão no centro, à volta do pátio interior. No piso 1 (superior) 

situam-se quatro quartos e três instalações sanitárias. As zonas de circulação também 

estão no centro, à volta do pátio. As zonas de circulação dos dois pisos são unidas por 

uma escada, situada num compartimento lateral.  

 

Na solução A, as zonas de circulação situadas no pátio interior são separadas do exterior 

por uma parede em vidro, restando um pátio menor descoberto. Na solução B o pátio 

central é dotado de um dispositivo com dois tipos de cobertura amovível, uma em vidro 

e outra opaca e com isolamento térmico, que serão abertas ou fechadas conforme as 

conveniências da estratégia de conforto térmico. Estas será a diferença entre as soluções 

A e B, que permitirá testar e comparar uma variação na estratégia de conforto térmico 

num pátio interior. 

 

                                                 
55

 de acordo com o RGEU (regulamento geral das edificações urbanas), trata-se de uma 

habitação com sala, cozinha, quatro quartos e duas instalações sanitárias. Nesse regulamento são 

também especificadas muitas outras caracteristicas quantitativas para este tipo de habitação.  
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Devido a esta diferença, as duas soluções não têm as mesmas áreas útil e bruta, como 

está descrito nos seguintes quadros de áreas. 

 

 

Fig 5.5 - SOLUÇÃO A – área bruta – 171,12 m2 

SOLUÇÃO A – área útil 

piso compartimento área útil (m2) 

piso 0 sala 1 17,8 

piso 0 sala 2 17,8 

piso 0 cozinha 12,6 

piso 0 instalação sanitária 1 4,4 

piso 0 despensa 4,5 

piso 0 arrecadação 7,3 

piso 0 circulação e escadas 14,4 

piso 1 quarto 1 12,6 

piso 1 quarto 2 12,6 

piso 1 quarto 3 12,6 

piso 1 quarto 4 12,6 

piso 1 instalação sanitária 2 4,4 

piso 1 instalação sanitária 3 4,4 

piso 1 instalação sanitária 4 4,4 

piso 1 circulação e escadas 14,4 

TOTAL  144,2 

 

 

 

Fig 5.6 -SOLUÇÃO B – área bruta – 185,56 m2 

SOLUÇÃO B  

piso compartimento área útil (m2) 

piso 0 sala 1 17,8 
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piso 0 sala 2 17,8 

piso 0 cozinha 12,6 

piso 0 instalação sanitária 1 4,4 

piso 0 despensa 4,5 

piso 0 arrecadação 7,3 

piso 0 circulação e escadas 28,84 

piso 1 quarto 1 12,6 

piso 1 quarto 2 12,6 

piso 1 quarto 3 12,6 

piso 1 quarto 4 12,6 

piso 1 instalação sanitária 2 4,4 

piso 1 instalação sanitária 3 4,4 

piso 1 instalação sanitária 4 4,4 

piso 1 circulação e escadas 14,4 

TOTAL  158,64 
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5.3 – Características, sistema construtivo e materiais  

 

 Sob o aspecto constructivo, a solução que serve de base às duas hipóteses em 

comparação foi desenvolvida utilizando técnicas e materiais de utilização vulgar, 

articulados de modo a optimizar as performances dos elementos relativamente aos 

objectivos das estratégias de equilíbrio térmico. 

 

A estrutura portante é corrente, constituída por sapatas, vigas e pilares em betão armado. 

Na envolvente opaca exterior, formada pelas paredes exteriores, pavimentos exteriores e 

cobertura, procurou-se conseguir coeficientes de transmissão térmica baixos, com 

isolamentos pela  parte de fora para corrigir as pontes térmicas, e obter massa térmica na 

parte de dentro, com materiais como tijolo maciço e betão.  

 

Nas paredes interiores pretendeu-se acumular massa térmica, conferindo-lhes também 

um coeficiente de transmissão térmica elevado, que será muito conveniente quando 

forem utilizadas para arrefecimento radiativo. 

 

Os vãos foram dimensionados para obter ganhos solares suficientes e minorar as perdas 

de energia, com um vidro que conjuga um coeficiente de transmissão térmica baixo, 

sem reduzir demais o factor solar. Adicionalmente os vão possuem portadas de correr, 

em madeira de pinho envernizada, para proporcionar sombreamento no verão. Como já 

foi referido, não se considerou essencial a orientação dos vãos para Sul.  

 

5.3.1- Pavimentos 

A solução base tem dois tipos de pavimentos. O pavimento do piso 1 não está em 

contacto com o exterior, pelo que não influi no balanço térmico do edifício. 

 

O pavimento do piso 1 tem 40 cm de espessura e é formado por: 
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- soalho em madeira de pinho envernizada, com 18 mm de espessura, pregada em 

estrutura de suporte embebida na betonilha; 

- caixa de ar preenchida com manta de polietileno, para absorção de ruído, com 3 mm 

de espessura; 

- argamassa de forma, colocada sobre a laje em betão, com espessura de  7,9  cm, e com 

a superfície corrigida com uma argamassa de regularização; 

- laje em betão armado com 15 cm de espessura; 

- caixa de ar com 13 cm de espessura, encerrada por tecto falso executado em 

aglomerado de madeira e cimento, pintado de branco, com 2 cm de espessura.  

 

O pavimento do piso 0 está em contacto com o solo, permitindo trocas de calor com o 

exterior, e é constituído por: 

- soalho em madeira de pinho envernizada, com 18 mm de espessura, pregada em 

estrutura de suporte embebida na betonilha; 

- caixa de ar preenchida com manta de polietileno, para absorção de ruído, com 3 mm 

de espessura; 

- argamassa de forma, colocada sobre a laje em betão, com espessura de  7,9  cm, e com 

a superfície corrigida com uma argamassa de regularização; 

- laje em betão armado com 15 cm de espessura; 

- isolamento térmico com poliestireno expandido extrudido em placa de com 10 cm de 

espessura, assente sobre o solo corrigido com argamassa de limpeza. 

Este elemento de construção tem um coeficiente de transmissão térmica de 0,304 

W/m2ºC, no inverno, e de 0,298 W/m2ºC, no verão, que foi calculado do seguinte 

modo: 

 

Fig 5.7 - 5.3.1 – pavimento piso 0 

fórmula de cálculo 

 1/U = Rsi+ΣjRj+Rse 

espessura condutibilidade 

W/m. ºC 

Rj (esp/cond) 

m2.ºC/W 

Rsi- resistência térmica superficial interior 

(inverno/verão) 

  0,10 0,17 
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madeira envernizada 0,018 0,23 0,078 

manta acústica 0,003 0,05 0,06 

argamassa de forma 0,079 1,15 0,069 

betão armado 0,15 1,75 0,086 

poliestireno expandido extrudido 0,10 0,035 2,857 

Rse- resistência térmica superficial exterior 

(inverno/verão) 

  0,04 0,04 

(inverno) 1/U= 

0,10+0,078+0,06+0,069+0,086+2,857+0,04 

1/U = 3,29 

U = 1/3,396 = 

U = 0,304 W/m2°C 

(verão) 1/U= 

0,17+0,043+0,2+0,07+0,086+2,857+0,04 

1/U = 3,36 

U = 1/3,466 = 

U = 0,298  W/m2°C 

 

   

coeficiente de transmissão térmica “U” – inverno = 0,304W/m2ºC 

                                                                 – verão = 0,298 W/m2ºC                  

 

5.3.2 - Paredes exteriores 

As paredes exteriores têm 22 cm de espessura e são compostas por: 

- revestimento exterior de protecção em chapa de aglomerado de madeira e cimento, 

com 1 cm de espessura, pintada com duas demãos de tinta Dyrup ADN-FACHADAS 

branca; 

- isolamento térmico com poliestireno expandido moldado
56

 em placa de 10 cm de 

espessura, situado de modo a continuar pelo exterior dos elementos da estrutura de 

betão, corrigindo as pontes térmicas; 

                                                 
56

 Isolamento térmico corrente, referido em SANTOS, A. Pina dos, MATIAS, Luís, 2006. 

Coeficientes de transmissão térmica de elementos da envolvente de edifícios, versão 

actualizada 2006, ITE 50, Lisboa, LNEC, sob a abreviatura de EPS. 
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- paramento interior em tijolo maciço, com 11 cm de espessura, pintado com duas 

demãos de tinta Dyrup ADN-FACHADAS branca, com a função de massa térmica.  

Este elemento de construção tem um coeficiente de transmissão térmica de 0,349 

W/m2ºC, que foi calculado do seguinte modo: 

  

Fig 5.8 - 5.3.2 - parede exterior 

fórmula de cálculo 

 1/U = Rsi+ΣjRj+Rse 

espessura condutibilidade
57

 

W/m. ºC 

Rj 

(esp/cond) 

m2.ºC/W 

Rsi- resistência térmica superficial interior   0,13 

tijolo maciço   0,13 

poliestireno expandido moldado 0,10 0,04 2,5 

aglomerado madeira e cimento 0,01 0,15 0,066 

Rse- resistência térmica superficial exterior   0,04 

1/U = 0,13+0,13+2,5+0,066+0,04 

1/U = 2,866 

U = 1/2,866 = 

U = 0,349 W/m2°C 

   

coeficiente de transmissão térmica “U” = 0,349 W/m2ºC 

     

 

5.3.3 - Paredes interiores 

As paredes interiores são feitas em tijolo maciço, com 11 cm de espessura, pintado com 

duas demãos de tinta Dyrup ADN-FACHADAS branca, com a função de massa 

térmica. Na solução B as paredes interiores, contíguas ao pátio, tornam-se em exteriores 

durante a noite, para propiciar o arrefecimento radiativo. Com esta finalidade, é 

interessante que tenham um coeficiente de transmissão térmica elevado, pois podem 

perder muita energia quando são exteriores, sendo indiferente quando são interiores 

                                                 
57

 O RCCTE define no anexo VII que estes dados serão os constantes em: SANTOS, Pina dos; 

Paiva, J. Vasconcelos- Coeficientes de transmissão térmica de elementos da envolvente de 

edifícios. Lisboa, 1990.  
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. 

Este elemento de construção tem um coeficiente de transmissão térmica de 2,326 

W/m2ºC, que foi calculado do seguinte modo: 

 

Fig 5.9 - 5.3.3 - parede interior 

fórmula de cálculo 

 1/U = Rsi+ΣjRj+Rse 

espessura condutibilidade 

W/m. ºC 

Rj 

(esp/cond) 

m2.ºC/W 

Rsi- resistência térmica superficial interior   0,13 

tijolo maciço   0,26 

Rse- resistência térmica superficial exterior   0,04 

1/U = 0,13+0,26+0,04 

1/U = 0,43 

U = 1/0,43 = 

U = 2,326 W/m2°C 

   

coeficiente de transmissão térmica “U” = 2,326 W/m2ºC 

 

 

 

5.3.4 – Vãos exteriores  

Os vãos exteriores são em vidro incolor duplo, com 4 mm espessura, caixa de ar de 16 

mm de espessura e vidro interior de 4 mm de espessura. É um vidro duplo de alto 

rendimento em isolamento térmico, com ar desumidificado no interior e que, de acordo 

com ITE do LNEC
58

, apresenta os seguintes parâmetros: 

- coeficiente de transmissão térmica “U” – 2,3 W/m2ºC  

- factor solar “g” – 0,64 

A caixilharia destes vãos é realizada em alumínio polido, com corte térmico no interior.       

 

 

                                                 
58

 SANTOS, A. Pina dos, MATIAS, Luís, 2006. Coeficientes de transmissão térmica de elementos da 

envolvente de edifícios, versão actualizada 2006, ITE 50, Lisboa, LNEC 
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5.3.5 – Cobertura 

A cobertura é plana, do género invertido, com uma leve pendente de 2% para 

escoamento das águas pluviais, e é constituída por: 

- argamassa de forma, colocada sobre a laje em betão, com espessura variável entre  8  e  

14  cm, e com a superfície corrigida com uma argamassa de regularização; 

- tela de impermeabilização, aplicada em cima da argamassa de regularização, e com 

protecção com manta geotextil; 

- isolamento com poliestireno expandido extrudido em placa, com 15 cm de espessura, 

sobreposto à tela; 

- protecção exterior e placas planas de fibrocimento, pintadas com duas demãos de tinta 

Dyrup ADN-FACHADAS branca. 

 

Este elemento de construção tem um coeficiente de transmissão térmica de  0,40 

W/m2ºC, no inverno, e de 0,29 W/m2ºC, no verão, que foi calculado do seguinte modo: 

 

Fig 5.10 - 5.3.5 – cobertura 

fórmula de cálculo 

 1/U = Rsi+ΣjRj+Rse 

espessura condutibilidade 

W/m. ºC 

Rj 

(esp/cond) 

m2.ºC/W 

Rsi- resistência térmica superficial interior 

(inverno/verão) 

  0,10 0,17 

betão armado 0,15 1,75 0,086 

argamassa de forma 0,12 1,15 0,104 

tela impermeabilização 0,01 0,23 0,043 

poliestireno expandido extrudido 0,15 0,035 4,286 

placa de fibrocimento 0,01 0,95 0,01 

Rse- resistência térmica superficial exterior 

(inverno/verão) 

  0,04 0,04 

    



A casa-pátio com cobertura amovível - uma estratégia passiva de conforto térmico 

 

 

 

178 

 

(inverno)  A ITE 50 /LNEC indica um valor 

de U = 0,40  W/m2°C 

 

 

 (verão)  

 

A ITE 50 /LNEC indica um valor de U = 

0,29 W/m2°C 

coeficiente de transmissão térmica “U” – inverno = 0,40 W/m2ºC 

                                                                 – verão = 0,29 W/m2ºC                  

 

 

5.3.6- Envidraçados do pátio na solução A 

Na solução A, as zonas de circulação situadas no pátio interior são separadas do exterior 

por uma parede em vidro, restando um pátio menor descoberto. Esta superfície exterior 

é formada por vidro incolor duplo, com 4 mm espessura, caixa de ar de 16 mm de 

espessura e vidro interior de 4 mm de espessura. Também é um vidro duplo de alto 

rendimento em isolamento térmico, com ar desumidificado no interior e que, de acordo 

com com ITE do LNEC
59

, apresenta os seguintes parâmetros: 

- coeficiente de transmissão térmica “U” 2,7  W/m2ºC  

- factor solar “g” – 0,64 (catálogo fabricante Saint Gobain glass) 

Estes vidros são colados sem o auxílio de caixilharia.  

 

 

5.3.7 – Coberturas do pátio na solução B 

Na solução B o pátio central tem duas coberturas amovíveis, uma em vidro e a  outra 

opaca e com isolamento térmico, que serão abertas ou fechadas conforme as 

conveniências da estratégia de conforto térmico. 

                                                 
59

 SANTOS, A. Pina dos, MATIAS, Luís, 2006. Coeficientes de transmissão térmica de elementos da 

envolvente de edifícios, versão actualizada 2006, ITE 50, Lisboa, LNEC 
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A cobertura em vidro é composta por vidro incolor duplo, com 4 mm espessura, caixa 

de ar de 16 mm de espessura e vidro interior de 4 mm de espessura.  Também é um 

vidro duplo de alto rendimento em isolamento térmico, com ar desumidificado no 

interior e que, de acordo com ITE do LNEC
60

, apresenta os seguintes parâmetros: 

- coeficiente de transmissão térmica “U” 2,7  W/m2ºC  

- factor solar “g” – 0,64 (catálogo fabricante Saint Gobain glass) 

 

O vidro assenta e é fixo por caixilharia em peças de aço macio, pintado com esmalte 

acrílico branco sobre primário anticorrosivo. 

 

A cobertura opaca, quando encerrada, funciona em conjunto com a cobertura em vidro. 

É constituída por uma “sandwich” de chapas de alumínio polido com 3 cm de 

poliuretano no interior, montada sobre suporte em peças de aço macio, pintado com 

esmalte acrílico branco sobre primário anticorrosivo. 

 

 

5.11 - 5.3.7 – cobertura opaca  do pátio na solução B 

fórmula de cálculo 

 1/U = Rsi+ΣjRj+Rse 

espessura condutibili

dade 

W/m. ºC 

Rj (esp/cond) 

m2.ºC/W 

Rsi- resistência térmica superficial interior 

(inverno/verão) 

  0,10 0,17 

vidro duplo  0,02 0,028 0,714 

caixa de ar  0,03  0,16 0,19 

chapa de alumínio  0,003 230 0,000013 

poliuretano em placa  0,03 0,03 1 

chapa de alumínio  0,003 230 0,000013 

Rse- resistência térmica superficial exterior 

(inverno/verão) 

  0,04 0,04 

                                                 
60

 SANTOS, A. Pina dos, MATIAS, Luís, 2006. Coeficientes de transmissão térmica de elementos da 

envolvente de edifícios, versão actualizada 2006, ITE 50, Lisboa, LNEC 
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(inverno) 1/U= 

0,10+0,714+0,16+0.000013+1+0,000013+0,04 

1/U = 2,014 

U =1/2,014 = 

U = 0,497  W/m2°C 

(verão) 1/U= 

0,17+0,714+0,19+0.000013+1+0,000013+0,04 

1/U = 2,114 

U = 1/2,114 = 

U = 0,473  W/m2°C 

 

   

coeficiente de transmissão térmica “U” – inverno = 0,497 W/m2ºC 

                                                              – verão = 0,473 W/m2ºC                  
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5.4 – Estratégias de térmica  

 

Apesar de terem pequenas diferenças entre si, as duas soluções em comparação 

prosseguem estratégias bioclimáticas de equilíbrio e conforto térmico distintas, com 

uma diferente articulação dos quatro factores internos de equilíbrio térmico (ganhos de 

energia; controle de ganhos e perdas de energia; dissipação de energia e gestão e 

conservação da energia). 

 

5.4.1 – Estratégia de térmica da solução A 

A solução A combina duas estratégias de térmica. No inverno, é usado um  sistema de 

ganho directo que capta radiação solar pelas superfícies exteriores envidraçadas dos 

vãos, que é directamente utilizada como calor. Esta energia é armazenada na massa 

térmica e utilizada para aquecer suavemente o interior do edifício, quando a temperatura 

baixar, por exemplo à noite.  O calor é distribuído por  correntes de convexão de ar, 

proporcionando um aquecimento suave e uma temperatura constante no interior do 

edifício. 

 

No verão, é utilizado o método de arrefecimento radiativo. Durante a noite,  quando a 

temperatura desce, o edifício perde calor, pela sua envolvente construída, para a 

atmosfera. A massa térmica do edifício arrefece, podendo posteriormente absorver e 

refrescar o edifício, quando a temperatura voltar a subir, durante o dia.  

 

A envolvente construída da solução tem elementos construtivos com isolamentos 

térmicos eficientes, propiciando um menor esforço para obtenção do equilíbrio térmico. 
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5.4.2 – Estratégia de térmica da solução B 

A solução B também combina as mesmas duas estratégias de térmica usadas pela 

solução A. No inverno, o  sistema de ganho directo que colecta energia pelas superfícies 

exteriores envidraçadas dos vãos, é melhorado com o aumento da área de envidraçado, 

através da cobertura do pátio, aproveitando  a boa rentabilidade das captações com 

superfícies zenitais em Portugal continental. Tal como na solução anterior, a energia é 

armazenada na massa térmica e utilizada para aquecer suavemente o interior do edifício, 

sempre que a temperatura baixar, proporcionando um aquecimento suave e uma 

temperatura constante no interior do edifício. 

No verão, é utilizado igualmente o método de arrefecimento radiativo, aperfeiçoado 

com a variação da forma do edifício. Como foi explicado anteriormente
61

, este modo de 

arrefecimento só pode ser apurado se for possivel fazer variar, ao longo dos dias ou das 

                                                 
61

 Ver no capítulo 3.4.2.2– métodos de arrefecimento radiativo 

 

Fig 5.12 
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épocas, uma das duas variáveis, relacionadas com a quantidade de energia que se 

transmite pela envolvente exterior, o coeficiente de transmissão térmica ou a forma. 

Neste sentido, as coberturas do pátio conseguem fazer variar a área da superfície 

exterior do edifício, obtendo-se uma forma compacta, fechada e com menor área por 

onde se processem trocas de energia para o exterior, quando estas devem ser 

restringidas, como no inverno ou nos dias de verão. Pelo contrário, quando o edifício 

deve dissipar energia, como nas noites de verão, a abertura das coberturas aumenta a 

área da superfície em contacto com o exterior, proporcionando uma maior dissipação de 

energia. Com esta finalidade, também foi conferido um elevado coeficiente de 

transmissão térmica às paredes contíguas ao pátio interior, que se tornam em exteriores 

durante a noite no verão, para incrementar o arrefecimento radiativo.  

 

 

 

 

 

Fig 5.13 
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5.5 – Áreas e coeficiente transmissão térmica dos diferentes elementos  

 

Para poder, posteriormente, comparar as duas soluções com cálculos do balanço 

térmico, os elementos da envolvente exterior apresentam os seguintes coeficiente de 

transmissão térmica e área: 

 

 

 

Solução A coeficiente transmissão 

térmica (W/m2ºC) 

área bruta 

(m2) 

5.3.1 – pavimento piso 0 inverno = 0,304 97,75 

verão = 0,298   

5.3.2 - parede exterior 0,349 190,0 

5.3.4 – vãos exteriores  2,3 50,0 

5.3.5 – cobertura inverno = 0,40                                                              97,75 

verão = 0,29 

5.3.6- envidraçados do pátio 2,7 36,0 

 

 

 

 

 

Solução B coeficiente transmissão 

térmica (W/m2ºC) 

área bruta 

(m2) 

5.3.1 – pavimento piso 0 inverno = 0,309 100,0 / 85,56 

verão = 0,301 

5.3.2 - parede exterior 0,349 190,0 

5.3.3 - parede interior  2,326 91,2 

5.3.4 – vãos exteriores  2,3 50,0 

5.3.5 – cobertura inverno = 0,40                                                               85,56 

Fig 5.14 

Fig 5.15 
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verão = 0,29  

5.3.7 – cobertura opaca  do pátio inverno = 0,497 14,44 

verão = 0,473 

5.3.8 – cobertura  do pátio em 

vidro 

2,7 14,44 
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5.6 – Desenhos e maquetes das duas soluções  

5.6.1- Desenhos solução A 
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5.6.2- Desenhos solução B 
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5.6.3- Maquetas das duas soluções 
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SOLUÇÃO A - Fig 5.30 
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SOLUÇÃO A – Fig 5.31 

 

SOLUÇÃO A – Fig 5.32 
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SOLUÇÃO A – Fig 5.33 

 

SOLUÇÃO A – Fig 5.34 
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SOLUÇÃO B – pátio protegido com cobertura opaca – Fig 5.35 

 

SOLUÇÃO B – pátio protegido com cobertura opaca – Fig 5.36 
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SOLUÇÃO B – pátio protegido com cobertura opaca – Fig 5.37 

 

SOLUÇÃO B – pátio com cobertura envidraçada – Fig 5.38 
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SOLUÇÃO B – pátio com cobertura envidraçada – Fig 5.39 

 

SOLUÇÃO B – pátio com cobertura envidraçada Fig 5.40 
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SOLUÇÃO B – pátio descoberto –Fig 5.41 

 

SOLUÇÃO B – pátio descoberto – Fig 5.42 
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SOLUÇÃO B – pátio protegido com cobertura opaca – Fig 5.43 
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5.6.4- Pormenores constructivos 
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6 - CÁLCULO TÉRMICO DAS DUAS 

SOLUÇÕES 
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6. Cálculo térmico das duas soluções 

6.1. - Introdução   

 

Como já foi mencionado, o tema de investigação compara dois edifícios que são em 

tudo semelhantes, com a excepção ou uma diferença que se supõe poder conseguir uma 

estratégia solar passiva mais facilmente equilibrada, sob o aspecto do balanço térmico 

do edifício. Desta variação, resultam duas estratégias de conforto térmico 

diferenciadas, que serão confrontadas por intermédio de um cálculo do respectivo 

balanço térmico, procurando testar e comparar os seus efeitos, e obtendo conclusões 

sobre o seu desempenho relativo. 

 

Como é descrito no capítulo anterior, os edifícios são semelhantes e com um pátio 

interior. Na solução A, as zonas de circulação situadas no pátio interior são separadas 

do exterior por uma parede em vidro, restando um pátio menor descoberto. Na solução 

B o pátio central é dotado com um dispositivo com dois tipos de cobertura amovível, 

uma em vidro e outra opaca e com isolamento térmico, que serão abertas ou fechadas 

conforme as conveniências da estratégia de conforto térmico. 

  

Estas serão as duas únicas diferenças entre as soluções A e B, que serão calculadas 

singularmente, com o método de cálculo adoptado no Regulamento das Características 

de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), realizando este cálculo 

separadamente para os dois edifícios.  

 

De acordo com a organização prevista no RCCTE, serão determinadas as necessidades 

de energia durante toda a estação convencional de aquecimento, no inverno, e as 

necessidades de energia durante toda a estação convencional de arrefecimento, no 

verão. 
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6.2 – Inverno - cálculo das necessidades de aquecimento 

 

As necessidades nominais de aquecimento são a energia útil que é necessário consumir 

para manter permanentemente no interior de uma fracção autónoma de um edifício um 

nível de temperatura, denominada de referência, estabelecida no RCCTE (artº 16) em 

20ºC, durante toda a estação convencional de aquecimento, no inverno. 

 

Durante este período o edifício arrefecerá, perdendo energia para o exterior, sendo 

necessário consumir energia para repor o equilíbrio numa temperatura de conforto, pelo 

que o valor das necessidades nominais de aquecimento será melhor se for baixo e 

piorará na relação directa com o seu crescimento.  

 

O RCCTE determina um valor máximo por metro quadrado relacionado com diversas 

variáveis como a localização, o clima e a forma do edifício.  

 

O método de cálculo, que está estipulado no RCCTE de acordo com as disposições da 

norma europeia EN ISSO 13790, não possibilita a determinação do consumo 

energético que realmente vai ocorrer no edifício, uma vez que se baseia em condições 

de referência convencionadas, que resultam, necessariamente, de uma generalização 

que não se pode adaptar especificamente ao uso concreto de cada edifício. No entanto, 

essa não é a finalidade deste método de cálculo, que se destina a avaliar as soluções dos 

edifícios desde a fase de projecto ou de licenciamento, servido também para fazer 

comparações do comportamento térmico entre soluções, adequando-se, deste modo, ao 

objectivo deste estudo. 

 

Neste método de cálculo, as necessidades nominais de aquecimento resultam da 

dedução dos ganhos de calor úteis, resultantes do uso do edifício (iluminação, 

equipamentos e pessoas) e da admissão de energia solar pelos envidraçados, às perdas 

de calor pela envolvente do edifício e pela renovação do ar.  
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Para o cálculo das necessidades nominais de aquecimento, O RCCTE determina o uso 

de institui folhas de cálculo Folhas de Cálculo FCIV.1 (1a a 1f) e FCIV.2., que serão 

apresentadas, seguidamente, para as soluções A e B.  

 

6.2.1– Cálculo das necessidades de aquecimento da solução A 

 

 

Folha de Cálculo FCIV.1a - solução A 

Perdas associadas à Envolvente Exterior 

Paredes exteriores Area(m²) U(W/m²ºC) U.A(W/ºC) 

5.3.2 - parede exterior 190,0 0,349 66,31 

    

 TOTAL 66,31 

Pavimentos exteriores Area(m²) U(W/m²ºC) U.A 

(W/ºC) 

 0
63

  0 

    

 TOTAL 0 

Coberturas exteriores Area(m²) U (W/m²ºC) U.A 

(W/ºC) 

5.3.5 – cobertura 97,75 0,40                                                               39,1 

 TOTAL 39,1 

Paredes e Pavimentos em contacto com o Solo  Perímetro B 

(m) 

Ψ(W/mºC) Ψ.B 

(W/ºC) 

5.3.1 – pavimento piso 0 46,0  0,30
64

 13,8 

 TOTAL 13,8 

Pontes Térmicas lineares  Comp. B (m) Ψ(W/mºC) Ψ.B(W/ºC) 

                                                 
63

 este valor é igual a zero porque não existem pavimentos exteriores. 
64

 devido ao isolamento pelo exterior, este valor foi retirado das tabelas IV.3 do RCCTE, 

conforme a configuração Ae – Isolamento pelo exterior. 

Fig 6.1 
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Ligações entre: 

Fachada com os Pavimentos térreos 46,0  0,30
65

 13,8 

Fachada com Pavimentos 0
66

 0 0 

Fachada com Pavimentos intermédios 46,0  0,20
67

 9,2 

Fachada com Cobertura inclinada ou Terraço 46,0  0,50
68

 23,0 

Fachada com Varanda 0
69

 0 0 

Duas Paredes verticais 23,48 0,1
70

 2,348 

Fachada com Caixa de estore 0
71

  0 

Fachada com Padieira, Ombreira ou Peitoril 80,0 0
72

 0 

Outras 0  0 

 TOTAL 48,348 

Perdas pela envolvente exterior  da Fracção 

Autónoma 

(W/ºC) TOTAL 167,558 

 

 

 

Folha de Cálculo FC IV.1b - solução A 

Perdas associadas à Envolvente Interior 

Paredes em contacto com espaços 

não-úteis ou edifícios adjacentes 

Area(m²) U(W/m²ºC) τ(-) U.A.τ  (W/ºC) 

 0
73

   0 

                                                 
65

 valor Ψ relativo a pontes térmicas lineares das tabelas IV.3 do RCCTE, conforme a 

configuração Ae – Isolamento pelo exterior. 
66

 Este valor é igual a zero porque não existem ligações da fachada com pavimentos sobre 

locais não aquecidos ou exteriores. 
67

 valor Ψ relativo a pontes térmicas lineares das tabelas IV.3 do RCCTE, conforme a 

configuração Ce – Isolamento pelo exterior. 
68

 valor Ψ relativo a pontes térmicas lineares das tabelas IV.3 do RCCTE, conforme a 

configuração De – Isolamento contínuo pelo exterior. 
69

 Este valor é igual a zero porque não existem ligações da fachada com varandas. 
70

 valor Ψ relativo a pontes térmicas lineares das tabelas IV.3 do RCCTE, conforme a 

configuração Fe – Isolamento pelo exterior. 
71

 este valor é igual a zero porque não existem ligações da fachada com caixas de estore. 
72

 valor Ψ relativo a pontes térmicas lineares das tabelas IV.3 do RCCTE, conforme a 

configuração He – Isolamento pelo exterior. 
73

 Este valor é igual a zero porque não existem paredes em contacto com espaços não-úteis ou 

edifícios adjacentes. 

Fig 6.2 
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 TOTAL 0 

Pavimentos sobre espaços não-úteis Area (m²) U(W/m²ºC) τ(-) U.A.τ(W/ºC) 

 0
74

   0 

     

 TOTAL 0 

Coberturas interiores (tectos sob 

espaços não-úteis) 

Area(m²) U(W/m²ºC) τ(-) U.A.τ(W/ºC) 

 0
75

   0 

     

 TOTAL 0 

Vãos envidraçados em contacto com 

espaços não-úteis 

Area(m²) U(W/m²ºC) τ(-) U.A.τ(W/ºC) 

 0
76

   0 

     

 TOTAL 0 

Pontes térmicas (apenas para paredes 

de separação para espaços não-úteis 

com τ > 0,7) 

Area (m²) K(W/m²ºC) τ(-) K.A.fc.τ(W/ºC) 

 0
77

   0 

     

 TOTAL 0 

Perdas pela envolvente interior  da 

Fracção Autónoma 

 (W/ºC) TOTAL 0 

 

 

 

                                                 
74

 Este valor é igual a zero porque não existem pavimentos sobre espaços não-úteis paredes em 

contacto com espaços não-úteis ou edifícios adjacentes. 
75

 Este valor é igual a zero porque não existem coberturas interiores (tectos sob espaços não-

úteis). 
76

 Este valor é igual a zero porque não existem vãos envidraçados em contacto com espaços 

não-úteis. 
77

 Este valor é igual a zero porque não existem paredes de separação para espaços não-úteis. 
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Folha de Cálculo FC IV.1c - solução A 

Perdas associadas aos Vãos Envidraçados Exteriores 

Vãos envidraçados exteriores Area (m²) U 

(W/m²ºC) 

U.A (W/ºC) 

Verticais:    

5.3.4 – vãos exteriores 50,0 2,3 115,000 

5.3.6- envidraçados do pátio 36,0 2,7 97,200 

    

Horizontais:    

 0   

    

    

 TOTAL 212,000 

 

 

Folha de Cálculo FC IV.1d - solução A 

Perdas associadas à Renovação de Ar 

Área Útil de pavimento (Ap)                 144,2 (m2) 

x 

Pé-direito médio 2,50 (m) 

= 

Volume interior (V) 360,500 (m3) 

VENTILAÇÃO NATURAL 

Cumpre NP 1037-1? (S ou N)     sim se SIM: RPH = 0,6 

Se NÃO:  Taxa de Renovação nominal: 

RPH= Classe da caixilharia (s/c, 1, 2 

ou 3) 

 

Caixas de estore (S ou N)  

Classe de exposição (1, 2, 3 

ou 4) 

 

Aberturas auto-reguladas? (S 

ou N) 

 

Fig 6.3 

Fig 6.4 
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Área de Envidraçados > 15% 

Ap ? (S ou N) 

 Ver Quadro IV.1 

Portas exteriores bem 

vedadas? (S ou N) 

  

VENTILAÇÃO MECÂNICA (excluir exaustor de cozinha)  - não tem  

Volume                                                    360,5  

x 

Taxa de Renovação nominal                    0,6  

x 

(constante regulamentar) 0,34  

= 

TOTAL 73,542 (W/ºC) 

 

 

Folha de Cálculo FC IV.1e - solução A 

Ganhos Úteis na estação de Aquecimento (inverno) 

Orientação do 

vão 

envidraçado 

Tipo 

(simples 

ou 

duplo) 

Área 

A (m²) 

Factor de 

Orientação 

X(-)78 

Factor 

Solar 

do 

vidro  

g (-)79 

Factor de 

Obstrução 

Fs(-) 

Fh.Fo.Ff80 

Fracção 

Envidraçada 

Fg (-)81 

Factor de 

Sel. Angular 

Fw (-)82 

Área Efectiva 

Ae (m2) 

Sul
83

 duplo 12,5 1,0 0,64 1,0 0,7 0,9 5,04 

Sul
84

 duplo 9,0 1,0 0,64 0,214 0,7 0,9 0,777 

Nascente
85

 duplo 12,5 0,56 0,64 1,0 0,7 0,9 2.822 

                                                 
78

 valor constante no RCCTE, Quadro IV.4 – Factor de orientação 
79

 valor constante no catálogo do fabricante 
80

 De acordo com RCCTE conforme Tabela IV.5 (valores do factor de Sombreamento do 

horizonte (Fh) – situação de Inverno), Tabela IV.6 (valores do factor de Sombreamento por 

elementos horizontais (Fo) situação de Inverno) e Tabela IV.7 (valores do factor de 

Sombreamento por elementos verticais (Ff) – situação de Inverno). 
81

 valor constante no RCCTE, Quadro IV.5 – Fracção envidraçada para diferentes tipos de 

caixilharia, considerando janelas de alumínio ou aço, com caixilho sem quadrícula. 
82

 valor constante no RCCTE, ponto 4.3.5  - Factor de correcção da selectividade angular dos 

envidraçados 
83

referente a  5.3.4 – vãos exteriores 
84

 referente a 5.3.6- envidraçados do pátio 
85

 referente a  5.3.4 – vãos exteriores 

Fig  6.5 
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Nascente
86

 duplo 9,0 0,56 0,64 0,346 0,7 0,9 0,703 

Poente
87

 duplo 12,5 0,56 0,64 1,0 0,7 0,9 2,822 

Poente
88

 duplo 9,0 0,56 0,64 0,346 0,7 0,9 0,703 

Norte
89

 duplo 12,5 0,27 0,64 1,0 0,7 0,9 1,361 

Norte
90

 duplo 9,0 0,27 0,64 1,0 0,7 0,9 0,980 

Área Efectiva Total equivalente na orientação SUL (m²) 15,208 

 x 

Radiação Incidente num envidraçado a Sul (Gsul) na Zona I……(kWh/m².mês) - 

do Quadro 8 (Anexo III) 

108 

 x 

Duração da Estação de Aquecimento (meses) 5,7 

 = 

Ganhos Solares Brutos (kWh/ano) 9362,151 

Ganhos Internos 

Ganhos internos médios (Quadro IV.3) 4 (W/m2) 

 x  

Duração da Estação de Aquecimento 5,7 (meses) 

 x  

Área Útil de pavimento 144,2 (m2) 

 x  

(constante regulamentar) 0,72  

 =  

Ganhos Internos Brutos 2367,187 (kWh/ano) 

Ganhos Totais Úteis  

γ = Ganhos Solares Brutos + Ganhos Internos Brutos = 11729,338 

                 Nec. Brutas de Aquecimento (da FC IV.2) = 15122,088 

Inércia do edifício: forte            γ = 0,776 

 

Factor de Utilização dos Ganhos Solares (η
91

) 

 

 

 

 

                                                 
86

 referente a 5.3.6- envidraçados do pátio 
87

 referente a  5.3.4 – vãos exteriores 
88

 referente a 5.3.6- envidraçados do pátio 
89

 referente a  5.3.4 – vãos exteriores 
90

 referente a 5.3.6- envidraçados do pátio 
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 0,895 

 x 

Ganhos Solares Brutos + Ganhos Internos Brutos 11729,338 

 = 

Ganhos Totais Úteis (kWh/ano) 10494,555 

 

 

 

 

Folha de Cálculo FC IV.1f - solução A 

Valor Máximo das Necessidades de Aquecimento (Ni) 

FACTOR DE FORMA  

Das FC IV.1a e 1c: (Áreas) m2 

Paredes Exteriores 190,0 

Coberturas Exteriores 97,75 

Pavimentos Exteriores 0 

Envidraçados Exteriores 86,0 

Da FC IV.1b: (Áreas equivalentes A.τ )  

Paredes Interiores 0 

Coberturas Interiores 0 

Pavimentos Interiores 0 

Envidraçados Interiores 0 

Área Total: 373,75 

 / 

Volume (da FC IV.1d): 360,5 

 = 

FF 1,037 

Graus-Dia no Local (ºC.dia) 1390 

                                                                                                                                              

91
 O valor de η foi encontrado pela fórmula de cálculo  prescrita no RCCTE, 

considerando = 4,2 (inércia térmica forte). 
 

Fig 6.6 
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Ni = 4,5 + 0,0395 GD para FF < 0,5 

Ni = 4,5 + (0,021 + 0,037 FF) GD para 0,5 < FF < 1 

Ni = [4,5 + (0,021 + 0,037 FF) GD] (1,2 - 0,2 FF) para 1 < FF 

< 1,5 

Ni = 4,05 + 0,06885 GD para FF > 1,5 

 

Nec. Nom. de Aquec. Máximas - Ni (kWh/m².ano) 86,371 

 

 

Folha de Cálculo FC IV.2 - solução A 

Cálculo do Indicador Nic 

Perdas térmicas associadas a: (W/°C) 

Envolvente Exterior (da FC IV.1a) 167,558 

Envolvente Interior (da FC IV.1b) 0 

Vãos Envidraçados (da FC IV.1c) 212,200 

Renovação de Ar (da FC IV.1d) 73,542 

 = 

Coeficiente Global de Perdas (W/°C) 453,300 

 x 

Graus-Dia no Local (ºC.dia) 1390 

 x 

 0,024 

 = 

Necessidades Brutas de Aquecimento (kWh/ano) 15122,088 

 - 

GanhosTotais Úteis (kWh/ano) (da FC IV.1e) 10494,555 

 = 

Necessidades de Aquecimento (kWh/ano) 4267,533 

 / 

Área Útil de pavimento (m²) 144,2 

 = 

Nec. Nominais de Aquecimento - Nic (kWh/m².ano) 32,091 

 < 

Fig 6.7 
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Nec. Nom. de Aquec. Máximas - Ni (kWh/m².ano) 86,371 

 

 

6.2.2– Cálculo das necessidades de aquecimento da solução B 

 

 

Folha de Cálculo FCIV.1a – solução B 

Perdas associadas à Envolvente Exterior 

Paredes exteriores Area(m²) U(W/m²ºC) U.A(W/ºC) 

5.3.2 - parede exterior 190,0 0,349 66,31 

    

 TOTAL 66,31 

Pavimentos exteriores Area(m²) U(W/m²ºC) U.A 

(W/ºC) 

 0
92

  0 

    

 TOTAL 0 

Coberturas exteriores Area(m²) U (W/m²ºC) U.A 

(W/ºC) 

5.3.5 – cobertura 85,56 0,40 34,224 

5.3.7 – cobertura opaca  do pátio 14,44 0,497 3,588
93

 

 TOTAL 37,812 

Paredes e Pavimentos em contacto com o Solo  Perímetro B 

(m) 

Ψ(W/mºC) Ψ.B 

(W/ºC) 

5.3.1 – pavimento piso 0 40,0 0,30
94

 12,0 

 TOTAL 12,0 

Pontes Térmicas lineares  Comp. B (m) Ψ(W/mºC) Ψ.B(W/ºC) 

                                                 
92

 este valor é igual a zero porque não existem pavimentos em contacto com o exterior. 
93

 Tendo em conta que esta cobertura só está activada durante a noite,  considerou-se metade do 

valor das perdas. As perdas de energia relativas ao período diurno são contabilizadas  nos vãos. 
94

 devido ao isolamento pelo exterior, este valor foi retirado das tabelas IV.3 do RCCTE, 

conforme a configuração Ae – Isolamento pelo exterior. 

Fig 6.8 
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Ligações entre: 

Fachada com os Pavimentos térreos 40,0 0,30
95

 12,0 

Fachada com Pavimentos 0
96

 0 0 

Fachada com Pavimentos intermédios 40,0  0,20
97

 8,0 

Fachada com Cobertura inclinada ou Terraço 40,0 0,50
98

 20,0 

Fachada com Varanda 0
99

 0 0 

Duas Paredes verticais 23,48 0,1
100

 2,348 

Fachada com Caixa de estore 0
101

  0 

Fachada com Padieira, Ombreira ou Peitoril 80,0 0
102

 0 

Outras 0 0 0 

 TOTAL 42,348 

Perdas pela envolvente exterior  da Fracção 

Autónoma 

(W/ºC) TOTAL 158,470 

 

Folha de Cálculo FC IV.1b - solução B  

Perdas associadas à Envolvente Interior 

Paredes em contacto com espaços 

não-úteis ou edifícios adjacentes 

Area(m²) U(W/m²ºC) τ(-) U.A.τ  (W/ºC) 

 0
103

   0 

     

 TOTAL 0 

                                                 
95

 valor Ψ relativo a pontes térmicas lineares das tabelas IV.3 do RCCTE, conforme a 

configuração Ae – Isolamento pelo exterior. 
96

 Este valor é igual a zero porque não existem ligações da fachada com pavimentos sobre 

locais não aquecidos ou exteriores. 
97

 valor Ψ relativo a pontes térmicas lineares das tabelas IV.3 do RCCTE, conforme a 

configuração Ce – Isolamento pelo exterior. 
98

 valor Ψ relativo a pontes térmicas lineares das tabelas IV.3 do RCCTE, conforme a 

configuração De – Isolamento contínuo pelo exterior. 
99

 este valor é igual a zero porque não existem ligações da fachada com varandas. 
100

 valor Ψ relativo a pontes térmicas lineares das tabelas IV.3 do RCCTE, conforme a 

configuração Fe – Isolamento pelo exterior. 
101

 este valor é igual a zero porque não existem ligações da fachada com caixas de estore. 
102

 valor Ψ relativo a pontes térmicas lineares das tabelas IV.3 do RCCTE, conforme a 

configuração He – Isolamento pelo exterior. 
103

 este valor é igual a zero porque não existem paredes em contacto com espaços não-úteis ou 

edifícios adjacentes. 

Fig 6.9 
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Pavimentos sobre espaços não-úteis Area (m²) U(W/m²ºC) τ(-) U.A.τ(W/ºC) 

 0
104

   0 

     

 TOTAL 0 

Coberturas interiores (tectos sob 

espaços não-úteis) 

Area(m²) U(W/m²ºC) τ(-) U.A.τ(W/ºC) 

 0
105

   0 

     

 TOTAL 0 

Vãos envidraçados em contacto com 

espaços não-úteis 

Area(m²) U(W/m²ºC) τ(-) U.A.τ(W/ºC) 

 0
106

   0 

     

 TOTAL 0 

Pontes térmicas (apenas para paredes 

de separação para espaços não-úteis 

com τ > 0,7) 

Area (m²) K(W/m²ºC) τ(-) K.A.fc.τ(W/ºC) 

 0
107

   0 

     

 TOTAL 0 

Perdas pela envolvente interior  da 

Fracção Autónoma 

 (W/ºC) TOTAL 0 

 

 

Folha de Cálculo FC IV.1c - solução B 

Perdas associadas aos Vãos Envidraçados Exteriores 

Vãos envidraçados exteriores Area (m²) U U.A (W/ºC) 

                                                 
104

 Este valor é igual a zero porque não existem pavimentos sobre espaços não-úteis paredes em 

contacto com espaços não-úteis ou edifícios adjacentes. 
105

 Este valor é igual a zero porque não existem coberturas interiores (tectos sob espaços não-

úteis). 
106

 Este valor é igual a zero porque não existem vãos envidraçados em contacto com espaços 

não-úteis. 
107

 Este valor é igual a zero porque não existem paredes de separação para espaços não-úteis. 

Fig 6.10 
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(W/m²ºC) 

Verticais:    

5.3.4 – vãos exteriores 50,0 2,3 115,0 

    

    

Horizontais:    

5.3.8 – cobertura  do pátio em vidro 14,44 2,7 19,494
108

 

    

    

 TOTAL 134,494 

 

 

 

Folha de Cálculo FC IV.1d - solução B 

Perdas associadas à Renovação de Ar 

Área Útil de pavimento (Ap)                158,64 (m2) 

x 

Pé-direito médio 2,50 (m) 

= 

Volume interior (V) 396,6 (m3) 

VENTILAÇÃO NATURAL 

Cumpre NP 1037-1? (S ou N)  sim se SIM: RPH = 0,6 

Se NÃO:  Taxa de Renovação nominal: 

RPH= Classe da caixilharia (s/c, 1, 2 

ou 3) 

 

Caixas de estore (S ou N)  

Classe de exposição (1, 2, 3 

ou 4) 

 

                                                 
108

 Tendo em conta que esta cobertura só está activada durante o dia, considerou-se metade do 

valor das perdas. As perdas de energia relativas ao período noctuno são contabilizadas  na 

envolvente exterior.  

Fig 6.11 
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Aberturas auto-reguladas? (S 

ou N) 

 

Área de Envidraçados > 15% 

Ap ? (S ou N) 

 Ver Quadro IV.1 

Portas exteriores bem 

vedadas? (S ou N) 

  

VENTILAÇÃO MECÂNICA (excluir exaustor de cozinha)  - não tem  

Volume                                                    396,6  

x 

Taxa de Renovação nominal 0,6  

x 

(constante regulamentar) 0,34  

= 

TOTAL 80,906 (W/ºC) 

 

 

 

Folha de Cálculo FC IV.1e - solução B 

Ganhos Úteis na estação de Aquecimento (inverno) 

Orientação do 

vão envidraçado 

Tipo 

(simples 

ou 

duplo) 

Área 

A (m²) 

Factor de 

Orientação 

X(-)109 

Factor 

Solar 

do 

vidro  

g (-)110 

Factor de 

Obstrução 

Fs(-) 

Fh.Fo.Ff111 

Fracção 

Envidraçada 

Fg (-)112 

Factor de 

Sel. 

Angular 

Fw (-)113 

Área Efectiva 

Ae (m2) 

Sul
114

 duplo 12,5 1,0 0,64 1,0 0,7 0,9 5,04 

Nascente
115

 duplo 12,5 0,56 0,64 1,0 0,7 0,9 2.822 

                                                 
109

 valor constante no RCCTE, Quadro IV.4 – Factor de orientação 
110

 valor constante no catálogo do fabricante 
111

 De acordo com RCCTE confome Tabela IV.5 (valores do factor de Sombreamento do 

horizonte (Fh) – situação de Inverno), Tabela IV.6 (valores do factor de Sombreamento por 

elementos horizontais (Fo) situação de Inverno) e Tabela IV.7 (valores do factor de 

Sombreamento por elementos verticais (Ff) – situação de Inverno). 
112

 valor constante no RCCTE, Quadro IV.5 – Fracção envidraçada para diferentes tipos de 

caixilharia, considerando janelas de alumínio ou aço, com caixilho sem quadrícula. 
113

 valor constante no RCCTE, ponto 5.3.5  - Factor de correcção da selectividade angular dos 

envidraçados 
114

referente a  5.3.4 – vãos exteriores 

Fig 6.12 
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Poente
116

 duplo 12,5 0,56 0,64 1,0 0,7 0,9 2,822 

Norte
117

 duplo 12,5 0,27 0,64 1,0 0,7 0,9 1,361 

Horizontal
118

 duplo 14,44 0,89 0,64 1,0 0,7 0,9 5,182 

Área Efectiva Total equivalente na orientação SUL (m²) 17,227 

 x 

Radiação Incidente num envidraçado a Sul (Gsul) na Zona I……(kWh/m².mês) - 

do Quadro 8 (Anexo III) 

108 

 x 

Duração da Estação de Aquecimento (meses) 5,7 

 = 

Ganhos Solares Brutos (kWh/ano) 10605,170 

Ganhos Internos 

Ganhos internos médios (Quadro IV.3) 4 (W/m2) 

 x  

Duração da Estação de Aquecimento 5,7 (meses) 

 x  

Área Útil de pavimento 158,64 (m2) 

 x  

(constante regulamentar) 0,72  

 =  

Ganhos Internos Brutos 2604,234 (kWh/ano) 

Ganhos Totais Úteis                                                                         

γ = Ganhos Solares Brutos + Ganhos Internos Brutos = 13209,400                                                                     

                 Nec. Brutas de Aquecimento (da FC IV.2) = 12472,328 

Inércia do edifício: forte            γ = 1,059 

 

Factor de Utilização dos Ganhos Solares (η)
119

 

 

 

 

0,784 

                                                                                                                                              
115

 referente a  5.3.4 – vãos exteriores 
116

 referente a  5.3.4 – vãos exteriores 
117

 referente a  5.3.4 – vãos exteriores 
118

 referente a 5.3.8 – cobertura  do pátio em vidro 
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 X 

Ganhos Solares Brutos + Ganhos Internos Brutos 13209,400                                                                     

 = 

Ganhos Totais Úteis (kWh/ano) 10353,834 

 

 

 

 

Folha de Cálculo FC IV.1f - solução B 

Valor Máximo das Necessidades de Aquecimento (Ni) 

FACTOR DE FORMA  

Das FC IV.1a e 1c: (Áreas) m2 

Paredes Exteriores 190,0 

Coberturas Exteriores 100,0 

Pavimentos Exteriores 0 

Envidraçados Exteriores 64,44 

Da FC IV.1b: (Áreas equivalentes A.τ )  

Paredes Interiores 0 

Coberturas Interiores 0 

Pavimentos Interiores 0 

Envidraçados Interiores 0 

Área Total: 354,44 

 / 

Volume (da FC IV.1d): 396,6 

 = 

                                                                                                                                              

119
 O valor de η foi encontrado pela fórmula de cálculo  prescrita no RCCTE, 

considerando = 4,2 (inércia térmica forte). 

 

 
 

 

Fig 6.13 
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FF 0,894 

Graus-Dia no Local (ºC.dia) 1390 

Ni = 4,5 + 0,0395 GD para FF < 0,5 

Ni = 4,5 + (0,021 + 0,037 FF) GD para 0,5 < FF < 1 

Ni = [4,5 + (0,021 + 0,037 FF) GD] (1,2 - 0,2 FF) para 1 < FF 

< 1,5 

Ni = 4,05 + 0,06885 GD para FF > 1,5 

 

Nec. Nom. de Aquec. Máximas - Ni (kWh/m².ano) 79,653 

 

 

 

 

Folha de Cálculo FC IV.2 - solução B 

Cálculo do Indicador Nic 

Perdas térmicas associadas a: (W/°C) 

Envolvente Exterior (da FC IV.1a) 158,470 

Envolvente Interior (da FC IV.1b) 0 

Vãos Envidraçados (da FC IV.1c) 134,494 

Renovação de Ar (da FC IV.1d) 80,906 

 = 

Coeficiente Global de Perdas (W/°C) 373,871 

  x 

Graus-Dia no Local (ºC.dia) 1390 

 x 

 0,024 

 = 

Necessidades Brutas de Aquecimento (kWh/ano) 12472,328 

 - 

GanhosTotais Úteis (kWh/ano) (da FC IV.1e) 10353,834 

 = 

Necessidades de Aquecimento (kWh/ano) 2118,494 

 / 

Fig 6.14 
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Área Útil de pavimento (m²) 158,640 

 = 

Nec. Nominais de Aquecimento - Nic (kWh/m².ano) 13,354 

 < 

Nec. Nom. de Aquec. Máximas - Ni (kWh/m².ano) 79,653  
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5.3 – Verão - cálculo das necessidades de arrefecimento  

Durante toda a estação denominada de arrefecimento, que decorre entre o início de 

Junho e o fim de Setembro, RCCTE estabelece o objectivo de manter no interior do 

edifício ou da fracção uma temperatura de referência máxima do ar de 25ºC e 50% de 

humidade relativa. Sempre que, durante a estação de arrefecimento, no verão, o nível 

de temperatura de referência exigido no interior do edifício é ultrapassado, surge a 

necessidade de dissipar energia, de modo a manter o equilíbrio no nível de conforto 

previamente determinado. A quantidade de energia que é necessário dissipar para 

manter este objectivo, durante a estação de arrefecimento, corresponde às necessidades 

nominais de arrefecimento. Quanto mais alto for esse valor, pior será o desempenho do 

edifício sob o ponto de vista térmico, no verão.  

 

O RCCTE impõe um valor máximo por metro quadrado, consoante a zona climática 

em que se situa o edifício, estando previsto um valor máximo de 32 kWh/m2.ano
120

 , 

para o caso em estudo. 

 

Esta metodologia, por estar baseada em dados de referência generalizados por 

convenção estabelecida no regulamento, também não pretende prever o consumo real 

de um determinado edifício, mas antes constituir um instrumento de comparação e 

validação das soluções dos edifícios desde a fase de projecto ou de licenciamento, 

servido também para fazer comparações do comportamento térmico entre soluções, 

adequando-se, mais uma vez, ao objectivo deste estudo. 

 

Neste método de cálculo, as necessidades nominais de arrefecimento são encontradas 

pela multiplicação dos ganhos térmicos totais pela dedução do  factor de utilização dos 

ganhos ao valor um. 

 

                                                 
120

 Artigo 17.º- 2 do RCCTE na alínea f. 
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Para o cálculo das necessidades nominais de arrefecimento, O RCCTE determina o uso 

das Folhas de Cálculo FCV.1a a FCV.1g, que serão apresentadas, seguidamente, para 

as soluções A e B.  

 

6.3.1– Cálculo das necessidades de arrefecimento da solução A 

 

Folha de Cálculo FCV.1a - solução A 

Perdas 

Perdas associadas às paredes exteriores (U.A) (FCIV.1a) 66,31 (W/ºC) 

 +  

Perdas associadas aos pavimentos exteriores (U.A) 

(FCIV.1a) 

0 (W/ºC) 

 +  

Perdas associadas às coberturas exteriores (U.A) (FCV.1b) 39,1 (W/ºC) 

 +  

Perdas associadas aos envidraçados exteriores (U.A) 

(FCV.1b) 

212,2 (W/ºC) 

 +  

Perdas associadas à renovação de ar (FCIV.1d) 73,542 (W/ºC) 

 =  

Perdas específicas totais    (Q1a) 391,152 (W/ºC) 

 

Temperatura interior de referência  25 (ºC) 

 -  

Temperatura média do ar exterior na estação de 

arrefecimento (Quadro III.9) 

23 (ºC) 

 =  

Diferença de temperatura interior-exterior 2 (ºC) 

 x  

Perdas específicas totais   (Q1a) 391,152 (W/ºC) 

 x  

(constante regulamentar) 2,928  

Fig 6.15 
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 =  

Perdas térmicas totais (Q1b) 2290,586 (kWh) 

 

 

 

Folha de Cálculo FCV.1b - solução A 

Perdas associadas a Coberturas e envidraçados exteriores 

Perdas associadas às coberturas exteriores 

Coberturas exteriores Área (m2) U (W/m2ºC) U.A 

(W/ºC) 

5.3.5 – cobertura 97,75 0,40 39,1 

    

 TOTAL 39,1 

Perdas associadas aos envidraçados exteriores 

Envidraçados exteriores Área (m2) U (W/m2ºC) U.A 

(W/ºC) 

Verticais:    

5.3.4 – vãos exteriores 50,0 2,3 115 

5.3.6- envidraçados do pátio 36,0 2,7 97,2 

    

Horizontais:    

 0   

    

    

 TOTAL 212,200 

 

 

 

 

Folha de Cálculo FCV.1c - solução A 

Ganhos Solares pela Envolvente Opaca 

                           POR ORIENTAÇÃO E HORIZONTAL 

Fig 6.16 

Fig 6.17 
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 Sul Este Norte Poente Cobert     

Área, A (m2) 47,5 47,5 47,5 47,5 97,75    

 x x x x x x x x 

U (W/m2ºC) 0,349 0,349 0,349 0,349 0,29    

 x x x x x x x x 

Coeficiente 

de absorção, 

α (Quadro 

V.5) 

0,4
121

 0,4 0,4 0,4 0,4    

 = = = = = = = = 

α U.A 

(W/ºC) 

6,631 6,631 6,631 6,631 11,339    (W/ºC) 

 x x x x x x x x  

Int. de rad. 

solar na 

estação de 

arrefec. 

(kWh/m2) 

(Quadro 

III.9) 

400 460 210 460 820    

 x x x x x x x x 

 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

 = = = = = = = = TOTAL 

(kWh) 

Ganhos 

solares pela 

envolvente 

opaca 

exterior 

106,10 122,010 55,70 122,010 371,919    777,736 

 

 

                                                 
121

 Factor de absorção correspondente a superfície com cor clara (branco), conforme quadro 

V.5 do RCCTE. 
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Folha de Cálculo FCV.1d - solução A 

Ganhos Solares pelos Envidraçados Exteriores 

 POR ORIENTAÇÃO E HORIZONTAL 

 Sul Sul 
 

Este Este 
 

Norte Norte Poente Poente  

Área, A (m2) 12,5 9,0 12,5 9,0 12,5 9,0 12,5 9,0 

 x x x x x x x x 

Factor solar 

do vão 

envidraçado
122

  

0,227 0,64 0,227 0,64 0,227 0,64 0,227 0,64 

 x x x x x x x x 

Fracção 

envidraçada, 

Fg (Quadro 

IV.5) 

0,7123 0,7 0,7 0,7 
 

0,7 0,7 
 

0,7 0,7 

 x x x x x x x x 

Factor de 

obstrução, Fs 

(a) 

1,0
124

 0,348 1,0 0,473 1,0 0,94 1,0 0,473 

 x x x x x x x x 

                                                 
122

 Para os vãos exteriores, o RCCTE especifica que com dispositivos de sombreamento 

móveis, se deve considerar a soma de 30% do factor solar do vidro (Tabela IV.4) = 0,64, 

segundo catálogo do fabricante; e 70% do factor solar do envidraçado com a protecção solar 

móvel actuada (Quadro V.4) = 0,05, para vidro duplo e portadas de madeira de cor média. 

30%x0,64+70%x0,05 = 0,227. Para os vãos do pátio interior, considerou-se 100% do factor 

solar do vidro = 0,64, segundo catálogo do fabricante  
123

 valor constante no RCCTE, Quadro IV.5 – Fracção envidraçada para diferentes tipos de 

caixilharia, considerando janelas de alumínio ou aço, com caixilho sem quadrícula. 
124

 valor Fs, na estação de arrefecimento, é obtido pelo produto F0.Ff dos Quadros V.1 e V.2 do 

RCCTE.  

Fig 6.18 
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Factor de 

selectividade 

do vidro, Fw 

(Quadro V.3)
 

125
 

0,75 0,75 0,85 0,85 0,80 0,80 0,85 0,85 

 = = = = = = = = 

Área efectiva, 

A e 

1,490 1,052 1,688 1,621 1,589 3,032 1,688 1,621 (m2) 

 x x x x x x x x  

Int. de rad. 

solar na 

estação de 

arrefec. 

(kWh/m2) 

(Quadro III.9) 

400 400 460 460 210 210 460 460 

 = = = = = = = = TOTAL 

(kWh) 

Ganhos 

solares pelos 

vãos 

envidraçados 

exteriores 

(kWh) 

595,875 420,941 776,624 745,690 333,690 636,733 776,624 745,690 5031,867 

  (a) Para a estação de arrefecimento o factor de obstrução, Fs, é obtido pelo produto F0.Ff dos 

Quadros V.1 e V.2 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125

 Valores retirados do Quadro V.3 do RCCTE – Valores do factor de correcção da 

selectividade angular dos envidraçados, Fw- situação de Verão. 
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Folha de Cálculo FCV.1e - solução A 

Ganhos Internos 

Ganhos internos médios (W/m2) (Quadro IV.3) 4  

 x  

Área útil de pavimento (m2) 144,2  

 x  

 2,928  

 =  

Ganhos Internos totais  1688,870 (kWh) 

 

 

Folha de Cálculo FCV.1f - solução A 

Ganhos Totais na estação de Arrefecimento (verão) 

Ganhos solares pelos vãos envidraçados exteriores (FCV.1d) 5031,867 (kWh) 

 +  

Ganhos solares pela envolvente opaca exterior (FCV.1c) 777,736 (kWh) 

 +  

Ganhos internos (FCV.1e) 1688,870 (kWh) 

 =  

Ganhos térmicos totais  7498,474 (kWh) 

 

Folha de Cálculo FCV.1g - solução A 

Valor das Necessidades Nominais de Arrefecimento (Nvc) 

Ganhos térmicos totais (FCV.1f) 7498,474 (kWh) 

 /  

Perdas térmicas totais (FCV.1a) 2290,586 (kWh) 

 =  

γ 3,274  

Inércia do edifício forte  

   

 1  

Fig 6.19 

Fig 6.20 

Fig 6.21 
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 -  

Factor de utilização dos ganhos solares, η 0,304
126

  

 =  

 0,696  

 x  

Ganhos térmicos totais (FCV.1e) 7498,474 (kWh) 

 =  

Necessidades brutas de arrefecimento  5218,838 (kWh/ano) 

 +  

Consumo dos ventiladores 

(se houver, exaustor da cozinha excluído) 

0 (Ev=Pv.24.0,03.122 

(kWh)) 

TOTAL  5218,838 (kWh/ano) 

 /  

Área útil de pavimento  144,2 (m2) 

 =  

Necessidades nominais de arrefecimento - Nvc  36,192 (kWh/m2.ano) 

 ≤  

Necessidades nominais de arref. máximas - Nv
127

   32,0 (kWh/m2.ano) 

 

 

6.3.2– Cálculo das necessidades de arrefecimento da solução B 

 

 

Folha de Cálculo FCV.1a - solução B 

Perdas 

Perdas associadas às paredes exteriores (U.A) (FCIV.1a)  (W/ºC) 

5.3.2 - parede exterior 66,31 (W/ºC) 

                                                 

126
 O valor de η foi encontrado pela fórmula de cálculo  prescrita no RCCTE, 

considerando = 4,2 (inércia térmica forte). 
127

 Para a zona climática V3-Sul, o Artigo 17.º- 2 do RCCTE, na alínea f, especifica um Nv 

máximo de 32 kWh/m2.ano. 

Fig 6.22 
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 +  

5.3.3 - parede interior (2,326W/m²ºC x 91,2 m2)
128

 212,131 (W/ºC) 

 +  

Perdas associadas aos pavimentos exteriores (U.A) 

(FCIV.1a) 

0 (W/ºC) 

 +  

Perdas associadas às coberturas exteriores (U.A) (FCV.1b) 34,224 (W/ºC) 

 +  

Perdas associadas aos envidraçados exteriores (U.A) 

(FCV.1b) 

115,0 (W/ºC) 

 +  

Perdas associadas à renovação de ar (FCIV.1d) 80,906 (W/ºC) 

 =  

Perdas específicas totais    (Q1a) 508,572 (W/ºC) 

 

Temperatura interior de referência  25 (ºC) 

 -  

Temperatura média do ar exterior na estação de 

arrefecimento (Quadro III.9) 

23 (ºC) 

 =  

Diferença de temperatura interior-exterior 2 (ºC) 

 x  

Perdas específicas totais   (Q1a) 508,572 (W/ºC) 

 x  

(constante regulamentar) 2,928  

 =  

Perdas térmicas totais (Q1b) 2978,195 (kWh) 

 

 

 

                                                 
128

 É incluída a parede interior do pátio, por esta proporcionar dissipação para a atmosfera,  

quando as duas coberturas são removidas durante a noite, no período de arrefecimento 

nocturno. 
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Folha de Cálculo FCV.1b - solução B 

Perdas associadas a Coberturas e envidraçados exteriores 

Perdas associadas às coberturas exteriores 

Coberturas exteriores
129

 Área (m2) U (W/m2ºC) U.A 

(W/ºC) 

5.3.5 – cobertura 85,56 0,4 34,224 

    

 TOTAL 34,224 

Perdas associadas aos envidraçados exteriores 

Envidraçados exteriores Área (m2) U (W/m2ºC) U.A 

(W/ºC) 

Verticais:    

5.3.4 – vãos exteriores 50,0 2,3 115,0 

    

    

Horizontais
130

:    

 0   

    

    

 TOTAL 115,0 

 

 

 

Folha de Cálculo FCV.1c - solução B 

Ganhos Solares pela Envolvente Opaca 

                           POR ORIENTAÇÃO E HORIZONTAL 

                                                 
129

 São excluídas as perdas resultantes da 5.3.7 – cobertura opaca do pátio, por esta ser 

removida durante o período de arrefecimento nocturno. 
130

 São excluídas as perdas resultantes da 5.3.8 – cobertura do pátio em vidro, por esta ser 

removida durante o período de arrefecimento nocturno. 

Fig 6.23 

Fig 6.24 
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 Sul Este Norte Poente Cobert
131

 Cobert
132

    

Área, A 

(m2) 

47,5 47,5 47,5 47,5 85,56 14,44   

 x x x x x x x x 

U 

(W/m2ºC) 

0,349 0,349 0,349 0,349 0,29 0,473   

 x x x x x x x x 

Coeficiente 

de 

absorção, α 

(Quadro 

V.5) 

0,4
133

 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
134

   

 = = = = = = = = 

α U.A 

(W/ºC) 

6,631 6,631 6,631 6,631 9,925 2,732   (W/ºC) 

 x x x x x x x x  

Int. de rad. 

solar na 

estação de 

arrefec. 

(kWh/m2) 

(Quadro 

III.9) 

400 460 210 460 820 820   

 x x x x x x x x 

 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

 = = = = = = = = TOTAL 

(kWh) 

                                                 
131

 Referente à cobertura do edifício: 5.3.5 – cobertura. 
132

 Referente à cobertura opaca que cobre o pátio durante o dia, no Verão, impedindo ganhos 

superiores: 5.3.7 – cobertura opaca do pátio. 
133

 Factor de absorção correspondente a superfície com cor clara (branco), conforme quadro 

V.5 do RCCTE. 
134

 Factor de absorção correspondente a superfície com cor clara (metálico reflector), conforme 

quadro V.5 do RCCTE. 
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Ganhos 

solares 

pela 

envolvente 

opaca 

exterior 

106,10 122,010 55,70 122,010 325,539 89,611   820,967 

 

 

 

 

 

Folha de Cálculo FCV.1d - solução B 

Ganhos Solares pelos Envidraçados Exteriores 

 POR ORIENTAÇÃO E HORIZONTAL 

 Sul Este Norte Poente      

Área, A (m2) 12,5 12,5 12,5 12,5     

 x x x x x x x x 

Factor solar do 

vão envidraçado
135

 

0,227 0,227 0,227 0,227     

 x x x x x x x x 

Fracção 

envidraçada, Fg 

(Quadro IV.5) 

0,7136 0,7 0,7 0,7     

 x x x x x x x x 

Factor de 

obstrução, Fs 

1,0
137

 1,0 1,0 1,0     

                                                 
135

 O RCCTE especifica que com dispositivos de sombreamento móveis, se deve considerar a 

soma de 30% do factor solar do vidro (Tabela IV.4) = 0,64, segundo catálogo do fabricante; e 

70% do factor solar do envidraçado com a protecção solar móvel actuada (Quadro V.4) = 0,05, 

para vidro duplo e portadas de madeira de cor média. 30%x0,64+70%x0,05 = 0,227 
136

 valor constante no RCCTE, Quadro IV.5 – Fracção envidraçada para diferentes tipos de 

caixilharia, considerando janelas de alumínio ou aço, com caixilho sem quadrícula. 
137

 valor Fs, na estação de arrefecimento, é obtido pelo produto F0.Ff dos Quadros V.1 e V.2 do 

RCCTE.  

Fig 6.25 
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 x x x x x x x x 

Factor de 

selectividade do 

vidro, Fw (Quadro 

V.3)
138

 

0,75 0,85 0,80 0,85     

 = = = = = = = = 

Área efectiva, A e 1,490 1,688 1,589 1,688     (m2) 

 x x x x x x x x  

Int. de rad. solar 

na estação de 

arrefec. (kWh/m2) 

(Quadro III.9) 

400 460 210 460     

 = = = = = = = = TOTAL 

(kWh) 

Ganhos solares 

pelos vãos 

envidraçados 

exteriores (kWh) 

595,875 776,624 333,690 776,624     2482,813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138

 Valores retirados do Quadro V.3 do RCCTE – Valores do factor de correcção da 

selectividade angular dos envidraçados, Fw- situação de Verão. 
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Folha de Cálculo FCV.1e - solução B 

Ganhos Internos 

Ganhos internos médios (W/m2) (Quadro IV.3) 4  

 x  

Área útil de pavimento (m2) 158,640  

 x  

 2,928  

 =  

Ganhos Internos totais  1857,992 (kWh) 

 

 

 

 

 

Folha de Cálculo FCV.1f - solução B 

Ganhos Totais na estação de Arrefecimento (verão) 

Ganhos solares pelos vãos envidraçados exteriores (FCV.1d) 2482,813 (kWh) 

 +  

Ganhos solares pela envolvente opaca exterior (FCV.1c) 820,967 (kWh) 

 +  

Ganhos internos (FCV.1e) 1857,992 (kWh) 

 =  

Ganhos térmicos totais  5161,771 (kWh) 

 

 

 

 

Fig 6.26 

Fig 6.27 
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Folha de Cálculo FCV.1g - solução B 

Valor das Necessidades Nominais de Arrefecimento (Nvc) 

Ganhos térmicos totais (FCV.1f) 5161,771 (kWh) 

 /  

Perdas térmicas totais (FCV.1a) 2978,195 (kWh) 

 =  

γ 1,733  

Inércia do edifício forte  

   

 1  

 -  

Factor de utilização dos ganhos solares, η 0,551
139

  

 =  

 0,449  

 x  

Ganhos térmicos totais (FCV.1e) 5161,771 (kWh) 

 =  

Necessidades brutas de arrefecimento  2316,251 (kWh/ano) 

 +  

Consumo dos ventiladores 

(se houver, exaustor da cozinha excluído) 

0 (Ev=Pv.24.0,03.122 

(kWh)) 

 =  

                                                 

139
 O valor de η foi encontrado pela fórmula de cálculo  prescrita no RCCTE, 

considerando = 4,2 (inércia térmica forte). 

 
 

Fig 6.28 
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TOTAL  2316,251 (kWh/ano) 

 /  

Área útil de pavimento  158,64 (m2) 

 =  

Necessidades nominais de arrefecimento - Nvc  14,601 (kWh/m2.ano) 

 ≤  

Necessidades nominais de arref. máximas - Nv
140

   32,0 (kWh/m2.ano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140

 Para a zona climática V3-Sul, o Artigo 17.º- 2 do RCCTE, na alínea f, especifica um Nv 

máximo de 32 kWh/m2.ano. 
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7 – COMPARAÇÃO ENTRE AS DUAS 

SOLUÇÕES 
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7– Comparação entre as duas soluções 

 

7.1– Introdução 

 

Foi realizado um estudo comparativo entre duas estratégias de conforto térmico, 

representadas por dois edifícios idênticos, em que são praticadas apenas duas 

diferenças. Na solução A, as zonas de circulação situadas no pátio interior do edifício 

são separadas do exterior por uma parede em vidro, restando um pátio menor 

descoberto. No edifício da solução B, o pátio central é dotado com um dispositivo com 

dois tipos de cobertura amovível, uma em vidro e outra opaca e com isolamento 

térmico, que serão abertas ou fechadas conforme as conveniências da estratégia de 

conforto térmico. 

 

Efectuado, no capítulo anterior, o cálculo das necessidades de energia durante toda a 

estação convencional de aquecimento, no inverno, e das necessidades de energia 

durante toda a estação convencional de arrefecimento, no verão, para as duas soluções 

em confronto, é possível comparar os resultados obtidos. 

 

Com esta análise comparativa, espera-se poder concluir sobre o desempenho 

comparativo entre os diversos aspectos das duas soluções e sobre a eficácia geral e 

pertinência das duas estratégias solares passivas.  
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7.2 – Situação de inverno – estação de aquecimento 

  

De um modo geral, o método de cálculo estima os diferentes tipos de perdas de energia, 

os ganhos internos e os adquiridos pelos envidraçados. A relação entre as necessidades 

brutas de aquecimento e os ganhos totais brutos permite encontrar os ganhos totais 

úteis. A diferença entre as necessidades brutas de aquecimento e os ganhos totais úteis 

resulta nas necessidades de aquecimento, que indicam a energia que é necessário 

adquirir ao exterior, para, com métodos activos, para manter um equilíbrio na 

temperatura interior de conforto, durante o inverno.  

 

Assim, os diferentes tipos de perdas devem ser restringidas e os ganhos de calor devem 

ser incrementados, com a finalidade de diminuir o valor relativo às necessidades de 

aquecimento. 

 

7.2.1 – Perdas de energia 

 

Fig  7.1 
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As perdas associadas à envolvente exterior, encontradas na folha de cálculo FCIV.1a, 

são globalmente menores na solução B em 5,7%, devido ao acréscimo de área 

envolvente e de pontes térmicas lineares nas ligações dos envidraçados do pátio interior 

na solução A. A cobertura opaca que cobre o pátio da solução B, no período nocturno, 

não influi significativamente nas perdas de energia, relativamente às perdas esperadas 

para a cobertura da solução A, sendo, no entanto, inferiores em valor às geradas pelas 

pontes térmicas lineares nas ligações dos envidraçados do pátio interior da solução A. 

 

Como, nas duas soluções em apreço, o edifício corresponde a uma fracção autónoma
141

 

e não existem espaços não úteis, em ambos os casos as perdas associadas à envolvente 

interior, na folha de cálculo FCIV.1b, são iguais a zero.  

 

A área de cobertura envidraçada que sobre o pátio da solução B é inferior à área de 

envidraçados confinantes com o pátio interior da solução A, pelo que as perdas 

associadas aos envidraçados exteriores, na folha de cálculo FCIV.1c, desta solução são 

superiores em 57,8%. 

 

Na folha FCIV.1d, pelo contrário, as coberturas da solução B tornam toda a área do 

pátio como interior da habitação, originando um maior volume interior em relação à 

solução A e, consequentemente, uma maior perda de energia associada a uma maior 

quantidade de ar movimentada. Por este motivo, as perdas associadas à renovação de ar 

da solução B são superiores em 10% às da solução A. 

 

O total destas perdas de calor, também denominado por coeficiente global de perdas
142

, 

é superior na solução A em 21,2%, comparativamente com a solução B. Este 

                                                 
141

 segundo o art.º 2º do RCCTE, define-se como fracção autónoma :” (…) cada uma das partes 

de um edifício dotadas de contador individual de consumo de energia, separada do resto do 

edifício por uma barreira física contínua, e cujo direito de propriedade ou fruição seja 

transmissível autonomamente.” 
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desempenho assenta fundamentalmente na menor área das superfícies da envolvente 

exterior, opaca e envidraçada, da solução B, apesar de conter mais volume interior, 

comparativamente com a solução A. 

 

 

No gráfico 7.2, que compara as necessidades brutas de aquecimento ou perdas totais na 

estação de aquecimento, o melhor desempenho em 21,2% da solução B é confirmado, 

porque a situação das duas soluções é a mesma, aplicando-se a ambas os mesmos dados 

climáticos. 

 

Verifica-se assim, que as perdas totais na estação de aquecimento são afectadas pela 

forma do edifício, mais concretamente pela relação entre a superfície da envolvente 

                                                                                                                                               
142

 coeficiente global de perdas -  consta na Folha de Cálculo FC IV.2, e resulta da soma de 

todas as perdas por diferença de grau centigrado do edifício, no Inverno. 
 

Fig  7.2 
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exterior e o volume interior. A solução A, por ter mais superfície da envolvente exterior 

para menor volume, ou seja um pátio interior não coberto, perde mais energia do que a 

solução B, em que o pátio está coberto, reduzido muito a superfície da envolvente 

exterior do edifício. 

 

7.2.2 – Ganhos de energia 

 

No gráfico 7.3 são comparados os ganhos brutos das duas soluções, durante o inverno, 

de acordo com o estimado  na folha de cálculo FCIV.1e.  

 

 
Fig  7.3 
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A solução B consegue mais 13,3% de captação de ganhos solares brutos, apesar de a 

solução A gerar mais área de superfície envidraçada no pátio interior. A cobertura do 

pátio envidraçada da solução B tem um bom factor de orientação (89% em relação a 

Sul) e sem obstrução, tendo assim melhor aproveitamento da área envidraçada do que a 

da solução A, aque apresenta uma componente de factores de orientação menos 

eficiente e com significativos factores de obstrução que impedem a captação. 

  

Constata-se também que, no território nacional, as captações de vãos zenitais são, 

durante a estação de aquecimento, quase tão importantes como as captações de energia 

proveniente de vão orientados a Sul.  

 

Como resultado de uma relação directa com o volume interior, a solução B, ao contêr 

mais volume do que a solução A, gera mais  10% de ganhos internos brutos. 

 
Fig  7.4 
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Como se analisa no gráfico 7.4, apesar de conseguir ganhos totais brutos de energia 

significativamente inferiores, a solução A apresenta ganhos totais úteis superiores em 

1,4% aos da solução B. Tal deve-se à aplicação do factor de utilização dos ganhos 

solares aos ganhos totais brutos de modo a encontrar os ganhos totais úteis, repercutindo 

a inércia térmica do edifício, num processo que estima a energia que é retida e 

aproveitada no equilíbrio térmico do edifício.  

 

Tendo os dois edifícios a mesma resolução material, esta diferença não pode ser 

claramente atribuída à inercia térmica, mas ao modo de cálculo do factor de utilização 

dos ganhos solares. Este factor será mais próximo de um, quanto mais as necessidades 

brutas de aquecimento (perdas totais na estação de aquecimento) superarem os ganhos 

totais úteis, ou, em abstracto, se acercarem do infinito.  

 

Esta particularidade indica que o método de cálculo para a estação de aquecimento não 

parece facilitar as estratégias de conforto térmico que privilegiam a captação de ganhos 

de energia.  

 

Fig 7.5 
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O gráfico 7.5 mostra, para as duas soluções, a relação entre as necessidades brutas de 

aquecimento (perdas totais na estação de aquecimento) e os ganhos totais úteis 

acrescidos das necessidades de aquecimento, correspondente à estimativa efectuada na 

folha de cálculo FCIV.2. As necessidades de aquecimento resultam da diferença entre as 

necessidades brutas de aquecimento para os ganhos totais úteis, e indicam a energia do 

exterior (eventualmente eléctrica) que é necessário consumir para manter um equilíbrio 

na temperatura interior de conforto. 

Constata-se que a solução A precisa de mais  118,4% de energia para suprir 

necessidades de aquecimento, ou seja, supera no dobro a energia da solução B. Esta 

consegue ser mais equilibrada, assentando o seu melhor desempenho mais na redução 

das necessidades brutas de aquecimento (perdas totais na estação de aquecimento) do 

que na aquisição de ganhos totais úteis.  

 

Fig 7.6 
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No gráfico 7.6  são confrontados os valores correspondentes às necessidades de 

aquisição de energia por m2 (Nic) e máximo permitido pelo RCCTE para aquisição de 

energia por m2 (Ni), das duas soluções, durante a estação de aquecimento. Comprova-se 

que ambas as soluções cumprem muito satisfatoriamente o regulamente neste aspecto.  

A solução A, com um valor de necessidades de aquisição de energia por m2 (Nic)  

140% superior ao da solução B,  fica, ainda assim,  muito abaixo ( cerca de 169%) do 

permitido regulamentarmente.  A solução B necessita de uma quantidade de aquisição 

de energia por m2 inferior em 496% ao máximo regulamentar 

. 

As duas soluções têm um valor máximo permitido pelo RCCTE para aquisição de 

energia por m2 (Ni) diferente, devido ao factor forma, que relaciona a área da superficie 

envolvente exterior e o volume contido. A solução A, com menos volume contido por 

maior superfície envolvente exterior, é beneficiada pelo factor forma, permitindo-lhe 

um valor máximo permitido pelo RCCTE para aquisição de energia por m2 (Ni) 

superior. 
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7.3 – Situação de verão – estação de arrefecimento 

 

De um modo geral, o método de cálculo estima as perdas por dissipação de energia e os 

diversos ganhos nesta estação. As perdas de energia afectam uma relação com o factor 

de utilização dos ganhos solares. A diferença deste factor para um, multiplicada pelos 

ganhos térmicos totais permite calcular as necessidades brutas de arrefecimento, que 

indicam a energia que é necessário adquirir ao exterior, para, com métodos activos, para 

manter um equilíbrio na temperatura interior de conforto, durante o verão. 

 

Neste sentido, os diferentes tipos de ganhos devem ser restringidos e as perdas de calor 

devem ser incrementadas, tendo em vista a minoração do valor relativo às necessidades 

brutas de arrefecimento. 

 

7.3.1 – Perdas de energia  

O gráfico 7.7 ilustra as perdas de energia na estação convencional de arrefecimento, 

para as duas soluções, de acordo com os cálculos efectuados na folha de cálculo 

FCV.1a. Estas perdas resultam da renovação de ar , mas  sobretudo das perdas pela 

envolvente quando a temperatura do ar exterior baixa, essencialmente nos períodos 

nocturnos. 

 

 Verifica-se que a solução B tem uma capacidade de dissipação de calor  superior em 

30%, devido a dois factores: 

a- contendo mais volume, dissipa mais calor na renovação de ar.  

b- ao possuir duas coberturas amovíveis sobre o pátio, que são removidas durante a 

noite do período de arefecimento, perde muito mais energia para a atmosfera. Esta 

situação é ampliada por ter sido conferido às paredes que confinam com o pátio um 

coeficiente de transmissão térmico alto, que favorece as trocas de calor. 
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7.3.2 – Ganhos de energia  

No gráfico 7.8 são apresentados os ganhos das duas soluções durante a estação 

convencional de arrefecimento, consoante os resultados obtidos nas folhas de cálculo 

FCV.1c, FCV.1d, FCV.1e e FCV.1f.  

 

Os ganhos solares pela envolvente opaca exterior, correspondentes à folha de cálculo 

FCV.1c, são superiores em 5,6% na solução B, devido ao aumento deste tipo de 

superfície nesta solução, devido à existência de uma cobertura opaca de protecção solar 

sobre o pátio, no período diurno. 

 

Fig 7.7 
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Os ganhos solares pelos envidraçados exteriores  da solução B, segundo a folha de 

cálculo FCV.1d, são inferiores em 102,7% aos da solução A, devido à colocação da 

cobertura opaca de protecção solar sobre o pátio, durante período diurno, que evita estes 

ganhos. Esta cobertura evita ganhos de energia muito importantes, sendo, assim, 

importante na melhoria da eficácia da solução B. 

 

 

Fig 7.8 
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Tal como se observou no capítulo sobre o período de aquecimento, a solução B, ao 

conter mais volume do que a solução A, gera mais  10% deste tipo de ganhos internos 

brutos, contabilizados do mesmo modo na folha de cálculo FCV.1e. Esta diferença 

resulta de uma relação directa entre o volume interior com  a energia resultante dos 

ganhos internos.  

 

Os ganhos térmicos totais na estação de arrefecimento, somados na folha de cálculo 

FCV.1f, são superiores, comparativamente, em 45,3% na solução A, tornando a solução 

B, sob este ponto de vista, muito mais eficaz. Como já se referiu, esta eficácia resulta da 

protecção solar conferida pela cobertura amovível e opaca sobre o pátio interior. 

 

 

Fig 7.9 
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No gráfico 7.9 são comparados os ganhos térmicos totais, as perdas térmicas totais e as 

necesidades brutas de arrefecimento das duas soluções, durante a estação convencional 

de arrefecimento. 

 

Os ganhos térmicos totais e as perdas térmicas totais já foram objecto de comparação 

nos gráficos 7.7 e 7.8. Todavia, as necessidades brutas de arrefecimento não resultam 

directamente da diferença entre estes valores, sendo ainda incorporada uma relação com 

o factor de utilização dos ganhos solares, subtraído a um. Mas, na comparação 

específica destas duas soluções, não se encontram desvios significativos em relação à 

diferença simples entre os ganhos térmicos totais e as perdas térmicas totais 

(ressalvando que as unidades não são são coincidentes). 

 

As necessidades brutas de arrefecimento indicam a energia do exterior (eventualmente 

eléctrica) que é necessário consumir para manter um equilíbrio na temperatura interior 

de conforto, durante o verão. 

 
Fig 7.10 
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Tal como ocorre no inverno, a solução A gasta mais do dobro da energia para atingir o 

equilíbrio, satisfazendo as necessidades de arrefecimento com um custo de mais 125,3% 

de energia do que a solução B. Esta consegue ser muito mais equilibrada, assentando o 

seu melhor desempenho na redução dos ganhos térmicos totais e no incremento das 

perdas térmicas totais.  

 

O gráfico 7.10 também compara os ganhos térmicos totais, as perdas térmicas totais e as 

necesidades brutas de arrefecimento das duas soluções, durante a estação convencional 

de arrefecimento. Contudo este modo de apresentação realça o maior equilíbrio da 

solução B, com quantidades totais de energia menores. O total de energia adquirida pelo 

edifício é menor pelo que a quantidade total de energia indispensável para o arrefecer 

também é menor. 

 

Também se conclui que a porção da energia total indispensável para arrefecer e manter 

o equilíbrio térmico que é conseguida por métodos passivos (arrefecimento radiativo e 

ventilação) se inverte nas duas soluções.  Na solução A, o equilíbrio terá que ser feito 

sobretudo com métodos activos,  consumindo energia, enquanto que, solução B, 

alcança-se o equilíbrio predominantemente com métodos passivos. 

 

No que respeita às perdas térmicas totais, a solução B consegue mais perdas, necessárias 

para arrefecer o edifício, principalmente por ter um dispositivo com duas coberturas 

amovíveis sobre o pátio, que são removidas durante a noite no período de arefecimento, 

deixando a massa do interior do pátio a dissipar energia para a atmosfera, por 

arrefecimento radiativo.  

 

No que se refere aos ganhos térmicos totais, a solução B consegue ser mais eficiente a 

evitar ganhos, prejudiciais para o equilíbrio térmico do edifício, por ter o pátio 

resguardado com uma cobertura opaca de protecção solar, durante período diurno, no 

verão. 
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As coberturas sobre o pátio que se abrem durante a noite e se encerram durante o dia, 

são deste modo, determinantes para o maior equilíbrio da solução B, e consequente 

redução na aquisição de energia a fornecedores externos para arrefecimento do edifício, 

no verão. 

 

 

 

 

Fig 7.11 
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No gráfico 7.11 são mostradas, para as duas soluções,  as diferenças entre a necessidade 

de aquisição de energia por m2 (Nvc) e o valor máximo permitido para esta aquisição 

pelo RCCTE (Nv), que está fixado, para esta localização, em 32 kwh/m2.ano. 

 

Verifica-se que a solução A não consegue cumprir o limite aceite pelo RCCTE, 

ultrapassando-o em 13,1%. Esta ineficiência deve-se, sobretudo, aos ganhos solares 

pelos envidraçados no pátio interior, pelo que poderia ser diminuída com correcções que 

diminuissem estes ganhos, nomeadamente aumento do sombreamento ou diminuição do 

factor solar dos vidros.. 

 

Pelo contrário a solução B satisfaz o RCCTE, neste aspecto, ficando a sua necessidade 

de aquisição de energia por m2 119,2% abaixo do máximo definido para a localização 

específica. 
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7.4 – Comparação geral 

 

Recapitulando as comparações que foram efectuadas, o gráfico 7.12 mostra as perdas de 

energia, os ganhos de energia úteis e as necessidades de aquisição de energia, no verão e 

no inverno, para as duas soluções. 

 

De um modo geral, pode-se observar que: 

-a solução B apresenta menores valores totais, nas duas estações, conduzindo a um 

equilíbrio na temperatura de conforto mais fácil.  

Fig 7.12 
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- as duas soluções patenteiam maiores valores totais na estação convencional de 

aquecimento (inverno) do que na estação convencional de arrefecimento (verão).  

- as duas soluções precisam de valores nitidamente superiores para satisfazer as 

necessidades de aquisição de energia na estação convencional de arrefecimento (verão), 

apesar de ser nesta estação que se apuram menores valores totais.  

 

A aparente contradição acima referida pode resultar de diferentes factores, não sendo 

possível, com os dados resultantes deste estudo tirar conclusões. No entanto, poderão 

ser exploradas algumas conjecturas.  

 

Uma explicação possível seria o clima específico da zona escolhida para a implantação 

das soluções poder ser mais propício durante o inverno do que durante o verão, ou seja, 

mais extremado na estação convencional de arrefecimento. Esta hipótese, parece, 

todavia, ser contrariada pela constatação de que as duas soluções evidenciam maiores 

valores totais no inverno do que no verão. 

 

Outra possibilidade consistiria em os edifícios que servem de base para este estudo 

comparativo, de algum modo, terem um “modo de fazer” mais adequado para a estação 

convencional de aquecimento. Esta conjectura indicaria uma contaminação das soluções 

por uma memória de construir, que, mesmo que involuntariamente, as orientaria mais 

para um melhor desempenho no inverno.  

 

A última possibilidade, seria o RCCTE e o seu método de cálculo poderiam estar mais 

direccionados para o desempenho e o consumo energético na estação convencional de 

aquecimento, realizando uma análise mais fina e, deste modo, detectando maiores 

quantidades de fluxos de calor neste período. 
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O gráfico 7.13 compara os valores máximos permitidos para aquisição de energia por 

m2 com as necessidades de aquisição de energia por m2, no verão e no inverno, para as 

duas soluções. 

 

Na estação convencional de aquecimento, ambas as soluções cumprem folgadamente o 

máximo regulamentar, com uma necessidade de aquisição de energia por m2 

relativamente baixa.  

Fig 7.13 
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Na estação convencional de arrefecimento, apenas a solução B consegue observar o 

limite máximo regulamentar. Pelo contrário a solução A não consegue satisfazer valor 

máximo permitido pelo RCCTE, necessitando, como já foi referido, de alterações que 

melhorem o seu desempenho, eventualmente restringindo mais os ganhos solares pelos 

envidraçados. 

 

É, também, interessante notar que, para as duas soluções, são autorizados, no inverno, 

valores máximos permitidos para aquisição de energia por m2 consideravelmente 

superiores aos limites impostos regulamentarmente para o verão. O RCCTE e o seu 

método de cálculo poderão ser mais tolerantes para a estação convencional de 

aquecimento, em contradição, neste caso concreto, com uma maior necessidade de 

aquisição de energia por m2, eventualmente devido a um clima mais rigoroso, na 

estação convencional de arrefecimento.  
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8 - CONCLUSÕES 
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CONCLUSÕES 

 

 

O Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética entre 2008 e 2015 estabeleceu 

o objectivo de implementar medidas de melhoria de eficiência, que conduzam a uma 

redução de 10% de consumo final de energia.  

 

Em 2006, o sector residencial e de serviços foi considerado responsável pelo gasto de 

mais de 60% de toda a electricidade disponibilizada ao consumo, sendo uma das 

actividades que mais responsabilidade terá pelo significativo aumento de emissões de 

GEE entre 1990 e 2010. Esta preponderância no consumo energético torma necessário a 

implementação de medidas para a melhoria do da eficiência energética nos edifícios, 

incentivando o recurso a estratégias passivas para a obtenção de conforto térmico.  

 

Neste contexto, em 2006 o Regulamento das Características de Comportamento 

Térmico dos Edifícios (RCCTE) foi alterado no sentido de introduzir mais rigor e de 

promover mais o recurso a estratégias e métodos passivos, que conduzam a uma 

redução do consumo energético e contribuam para o cumprimento dos objectivos 

nacionais, assumidos no âmbito do protocolo de Quioto. Contudo, esta reformulação 

poderá ainda não ser suficientemente incentivadora para algumas estratégias e métodos 

passivos  menos utilizadas.  

 

Por outro lado, as estratégias passivas correntemente referidas parecem ser mais 

vocacionadas para a obtenção de equilíbrios térmicos no inverno, deixando-se de parte 

soluções comprovadas, nomeadamente as casas com pátio interior do mundo 

mediterrânico. 

 

Neste sentido, pareceu adequado estudar como os edifícios com pátio interior 

conseguiam adaptar-se às exigências do RCCTE e que adaptações poderiam ser 

introduzidas para melhorar o desempenho desta tipologia. Formulou-se uma hipótese de 
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estudo que compara um edifício com pátio interior descoberto e um edifício pátio 

interior com coberturas amovíveis. 

 

Assim, a hipótese que foi tema de investigação neste estudo, baseia-se na comparação 

entre duas soluções para um edifício com um pátio interior e central. Os edifícios são 

semelhantes, com a excepção ou uma diferença que se supõe poder conseguir uma 

estratégia solar passiva mais facilmente equilibrada, sob o aspecto do balanço térmico 

do edifício. Na solução A, as zonas de circulação situadas no pátio interior são 

separadas do exterior por uma parede em vidro, restando um pátio menor descoberto. 

No caso da solução B o pátio central é dotado com um dispositivo com dois tipos de 

cobertura amovível, uma em vidro e outra opaca e com isolamento térmico, que serão 

abertas ou fechadas conforme as conveniências da estratégia de conforto térmico.  

 

Desta variação resultam duas estratégias de conforto térmico diferenciadas. A solução A 

tem uma estratégia passiva mais simples de restrição de perdas e incremento de ganhos 

de calor no inverno, invertendo-se no verão para a restrição de ganhos de energia. A 

solução B procura melhorar este desempenho com métodos variação de forma e de 

coeficiente de tansmissão térmica. No inverno, com a variação de forma, cobrindo o 

pátio, diminui-se a área da superfície envolvente exterior, aumentando a restrição de 

perdas. No verão, durante o período diurno, serão evitados ganhos, melhorando o 

coeficiente de transmissão térmica com a cobertura opaca. Durante o período nocturno, 

será incrementada a dissipação de energia por radiação para a atmosfera, abrindo a 

cobertura e, com esta variação de forma, aumentando a área da superfície envolvente 

exterior.  

 

As soluções A e B, com estas duas únicas diferenças entre si, foram calculadas, com o 

método adoptado no Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 

Edifícios (RCCTE). Este cálculo, realizado separadamente para os dois edifícios, 

possibilitou a sua comparação, procurando testar e comparar os seus efeitos, e obtendo 

conclusões sobre o seu desempenho relativo. 
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Principais conclusões 

 

Pelas comparações efectuadas entre os resultados obtidos pelo cálculo das duas 

soluções, pode-se concluir que a estratégia passiva para obtenção de conforto térmico 

representada pela solução B é mais eficiente, de acordo com os objectivos e os 

parâmetros estabelecidos no RCCTE. 

 

De um modo geral, constatou-se que, nas duas estações, a solução B obteve menores 

valores totais de ganhos e de perdas de calor, conduzindo a um equilíbrio na 

temperatura de conforto mais fácil. Esta solução também conseguiu diferenças entre 

perdas e ganhos de energia menores, necessitando de menos adquirir menos energia 

para repor o equilíbrio termico na temperatura de conforto com métodos activos, 

apresentando vantagens como estratégia passiva para obtenção de conforto térmico. 

 

Inverno 

No inverno, na denominada estação convencional de aquecimento, constatou-se que a 

solução A gasta mais do dobro do que a solução B para suprir necessidades de 

aquecimento, ou seja, a energia do exterior (eventualmente eléctrica) que é necessário 

consumir para manter um equilíbrio na temperatura interior de conforto. 

 

Nesta estação, a solução B conseguiu ser mais equilibrada, com menor diferença entre 

as necessidades brutas de aquecimento e os ganhos totais úteis. No inverno, a solução B 

consegue ser mais eficiente na restrição das perdas de energia e obter ganhos solares 

aproximados dos da solução A. Pode-se assim considerar que este melhor desempenho 

se deve mais à redução das necessidades brutas de aquecimento (perdas totais na 

estação de aquecimento) do que à aquisição de ganhos totais úteis.  

 

As perdas totais na estação de aquecimento dependem da relação entre a superfície da 

envolvente exterior e o volume interior, ou da forma do edifício. A solução A, por ter 

mais superfície da envolvente exterior para menor volume, ou seja um pátio interior não 
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coberto, perde mais energia do que a solução B, em que o pátio está coberto com um 

elemento com baixo coeficiente de transmissão térmica (opaco à noite e envidraçado de 

dia), reduzido muito a superfície da envolvente exterior do edifício e a condução de 

energia.  

 

No que se refere aos ganhos de energia, a cobertura da solução B, apesar de ter menor 

área envidraçada do que o revestimento do pátio da solução A, consegue ganhos solares 

aproximados, devido à boa rentabilidade da exposição zenital no território continental 

português. 

 

A estratégia passiva da solução B beneficia da possibilidade poder adaptar a forma do 

edifício e o coeficiente de transmissão térmica da cobertura do pátio,  aos periodos 

diurno e nocturno do inverno.  

 

Verão 

No verão, na denominada estação convencional de aquecimento, conclui-se que a 

quantidade de energia total necessária para arrefecer e manter o equilíbrio térmico que é 

conseguida por métodos passivos (arrefecimento radiativo e ventilação) se inverte nas 

duas soluções. Na solução A, o equilíbrio terá que ser feito sobretudo com métodos 

activos, consumindo energia, enquanto que, solução B, o equilíbrio se alcança 

predominantemente com métodos passivos. A solução A gasta mais do dobro da energia 

do exterior (eventualmente eléctrica) que é necessário consumir para atingir um 

equilíbrio na temperatura interior de conforto, satisfazendo as necessidades de 

arrefecimento com um custo de mais 125,3% de energia do que a solução B. Esta 

consegue ser muito mais equilibrada, assentando o seu melhor desempenho na restrição 

dos ganhos térmicos totais e no incremento das perdas térmicas totais.  

 

Verifica-se que a solução B tem uma capacidade de dissipação de calor  superior em 

30%, principalmente por ter duas coberturas amovíveis sobre o pátio, que são 

removidas durante a noite do período de arrefecimento, aumentando a dissipação de 

energia para a atmosfera. Esta situação é ampliada por ter sido conferido às paredes que 
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confinam com o pátio um coeficiente de transmissão térmico alto, que favorece as 

trocas de calor.  

 

No que se refere aos ganhos térmicos totais, a solução B consegue ser mais eficiente a 

evitar ganhos, prejudiciais para o equilíbrio térmico do edifício, principalmente por ter o 

pátio resguardado com uma cobertura opaca de protecção solar, durante período diurno, 

no verão. A colocação desta cobertura opaca de protecção solar sobre o pátio, durante 

período diurno, reduz os ganhos solares pelos envidraçados exteriores da solução B em 

102,7%, comparativamente com os ganhos da solução A. 

 

As coberturas sobre o pátio que se abrem durante a noite e se encerram durante o dia, 

são deste modo, determinantes para o maior equilíbrio da solução B, e consequente 

redução na aquisição de energia a fornecedores externos para arrefecimento do edifício, 

no verão. 

 

Valores máximos permitidos pelo RCCTE para aquisição de energia 

por m2 

O RCCTE determina valores máximos para aquisição de energia por m2, destinada a 

manter, com métodos activos, o equilíbrio térmico termico no interior dos edifícios, 

numa temperatura especifica de conforto. 

 

Na estação convencional de aquecimento (inverno), ambas as soluções cumprem 

folgadamente o máximo regulamentar, com uma necessidade de aquisição de energia 

por m2 relativamente baixa.  

 

Na estação convencional de arrefecimento (verão), apenas a solução B consegue 

observar o limite máximo regulamentar. Pelo contrário a solução A não consegue 

satisfazer valor máximo permitido pelo RCCTE, necessitando, de alterações que 

melhorem o seu desempenho, eventualmente restringindo mais os ganhos solares pelos 

envidraçados. 
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O facto de a solução B cumprir facilmente estes parâmetros impostos pelo RCCTE, 

parece indicar que é uma estratégia de térmica apropriada para o sitio em que foi 

estudada, no interior da zona Sul de Portugal continental. 

 

Observações 

 

Nesta investigação foram detectados alguns aspectos que parecem indicar que é 

necessário um estudo mais aprofundado sobre as estratégias de térmica mais indicadas 

para o território continental português. Algumas das estratégias para obtenção de 

conforto térmico mais frequentemente indicadas na bibliografia parecem ser mais 

adequadas a latitudes mais elevadas. 

 

A maioria destas estratégias concentra-se mais na resolução do equilíbrio térmico 

durante o período de inverno, descurando a obtenção de uma solução balançeada para o 

período de verão, que, na nossa latitude, apresenta aspectos de muito mais difícil 

resolução. A implementação destas soluções tende a gerar soluções de edifícios que 

muito sobreaquecidas para a estação de arrefecimento, porque apostam muito no 

aumento de ganhos no inverno e esquecem a dissipação de calor durante o verão, com 

métodos como o arrefecimento radiativo, o arrefecimento evaporativo, a ventilação ou o 

arrefecimento pelo solo. 

 

Também deve ser referido que a geometria solar é, evidentemente, diferente na nossa 

latitude, o que pode possibilitar melhores relações entre o aproveitamento dos ganhos 

solares pelos envidraçados no inverno, e a sua restrição no verão, do que as obtidos pela 

orientação a Sul, vulgarmente defendida. Por exemplo, a orientação zenital, aproveitada 

pela solução B deste estudo, obteve durante a estação de aquecimento, ganhos solares 

quase tão importantes como as captações de energia proveniente de vão orientados a 

Sul.  

 

Outro aspecto relacionado com a geometria solar que deve ser considerado é a 

orientação dos edifícios, com a preocupação de apresentarem a menor área de 
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envolvente exterior para as orientações que conferem maiores ganhos solares por m2 

nos paramentos verticais (paredes), tais como Poente ou Nascente, diminuindo a 

aquisição de calor no verão. 

 

Estes dois aspectos, entre outros, indicam que ainda existem muitas possibilidades de 

investigação e aperfeiçoamento sobre as estratégias e metodologias passivas para 

obtenção de conforto térmico mais adequadas para o território continental português. 

 

A incorporação da domótica na implementação das estratégias passivas para obtenção 

de conforto térmico surge como tema onde se poderão conseguir importantes 

aperfeiçoamentos. Como exemplo, a solução B, que neste estudo se concluiu ter melhor 

desempenho, necessita da manipulação das coberturas amovíveis conforme o período 

nocturno ou diurno da época de verão ou da época de inverno. Esta manipulação pode 

claramente ser realizada com recurso a um sistema de domótica, maximizando os 

benefícios provenientes da estratégia para obtenção de conforto térmico, que assenta na 

movimentação de coberturas para fazer variar convenientemente a forma do edifício ou 

o coeficiente de transmissão térmica de uma parte da sua envolvente exterior. 

 

 

Taqmbém não pode deixar de ser referido que o método de cálculo prescrito no RCCTE 

poderia, eventualmente, ser aperfeiçoado. Um dos aspectos seria procurar uma maior 

adequação ao nosso clima, com um inverno mais suave e um verão mais prolongado do 

que outras localizações em latitudes mais elevadas. Nos cálculos efectuados, neste 

estudo, para as duas soluções, detectou-se que ambas patenteiam maiores valores totais 

de ganhos e de perdas de energia na estação convencional de aquecimento (inverno) do 

que na estação convencional de arrefecimento (verão). Aparentemente, esta constatação 

entra em contradição com o verão prolongado e quente e o inverno relativamente mais 

curto, que costuma ocorrer no sitio onde se convencionou localizar as duas soluções em 

estudo, no interior da zona Sul de portugal continental. Esta contradição poderá dever-se 

a um método de cálculo mais vocacionado para os problemas térmicos de inverno, 

sendo menos sensível aos valores das trocas de calor no verão. 
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Outro aspecto que poderia ser melhorado, é a possibilidade de maior incorporação de 

benefícios resultantes de métodos passivos para captação ou dissipação de calor. Na 

estação convencional de aquecimento, não podem ser incorporados, de modo claro e 

fácil, os ganhos solares provenientes de alguns métodos passivos, como, por exemplo, 

as paredes massa, as paredes trombe, as estufas, ou o sistema Barra-Constantini. Na 

estação convencional de arrefecimento apenas pode ser considerado o arrefecimento 

radiativo, ficando de parte métodos como o arrefecimento pelo solo, o arrefecimento 

evaporativo, ou o incremento da ventilação. 

 

Neste sentido, talvez o método de cálculo ainda se concentre muito na restrição de 

perdas no inverno e de ganhos no verão, não sendo ainda suficientemente incentivador 

para outros métodos que também auxiliam a obtenção de conforto térmico com 

economia de energia. Algumas estratégias para obtenção de conforto térmico com uma 

importante tradição local, como as casas com pátio interior, também não são 

incentivadas pelo método vigente para estimar o equlíbrio térmico dos edifícios.  
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GLOSSÁRIO 

 

Alterações climáticas – alterações de clima (o padrão médio de tempo para uma 

determinada região durante um período alargado) que se pensa estarem a derivar de um 

aquecimento global, que parece não poder ser explicado apenas por causas naturais, 

sendo comum atribuí-lo a crescentes concentrações de gases de efeito de estufa, que 

mantêm o calor na atmosfera e que são causados pela actividade humana. 

 

Amplitude térmica diária (Verão) - é o valor médio das diferenças registadas entre as 

temperaturas máxima e mínima diárias no mês mais quente (RCCTE). 

 

Área de cobertura - é a área, medida pelo interior, dos elementos opacos da envolvente 

horizontais ou com inclinação inferior a 60º que separam superiormente o espaço útil do 

exterior ou de espaços não úteis adjacentes (RCCTE). 

 

Área de paredes - é a área, medida pelo interior, dos elementos opacos da envolvente 

verticais ou com inclinação superior a 60º que separam o espaço útil do exterior, de 

outros edifícios, ou de espaços não úteis adjacentes (RCCTE). 

 

Área de pavimento - é a área, medida pelo interior, dos elementos da envolvente que 

separam inferiormente o espaço útil do exterior ou de espaços não úteis adjacentes 

(RCCTE). 

 

Área de vãos envidraçados - é a área, medida pelo interior, das zonas não opacas da 

envolvente de um edifício (ou fracção autónoma), incluindo os respectivos caixilhos 

(RCCTE). 

 

Arquitectura bioclimática - tipo de arquitectura que dá especial atenção aos aspectos 

de adaptação da construção ao clima do sitio onde se situa, criando as condições de 

conforto, tendo em conta as condições climáticas, com recurso aos meios naturais 
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disponíveis, reduzindo os consumos de energia e minorando os impactes do edifício no 

meio ambiente.  

 

Balanço térmico do edifício - relaciona as várias entradas e saídas de energia e de calor 

num determinado edifício.  

 

Cálculo térmico – é um balanço térmico do edifício, realizado de acordo com o método 

de cálculo prescrito no RCCTE. 

 

Casa-pátio - tipologia em que existe um espaço a céu aberto, mas no interior do 

edifício e protegido do exterior, que configura a distribuição e articulação dos outros 

espaços.  

Coeficiente de transmissão térmica de um elemento da envolvente - é a quantidade 

de calor por unidade de tempo que atravessa uma superfície de área unitária desse 

elemento da envolvente por unidade de diferença de temperatura entre os ambientes que 

ele separa (RCCTE). 

 

Condução - processo de transferência de energia em que o calor é passado de partícula 

para partícula dentro de certos materiais, ou entre corpos em contacto directo. 

 

Condutibilidade térmica - é uma propriedade térmica típica de um material 

homogéneo que é igual à quantidade de calor por unidade de tempo que atravessa  uma 

camada de espessura e área unitárias desse material por unidade de diferença de 

temperatura entre as suas duas faces (RCCTE). 

 

Coeficiente global de perdas - resulta da soma de todas as perdas de calor por 

diferença de grau centígrado entre o interior e o exterior do edifício, no inverno. 

 

Conforto ambiental – sensação de bem-estar relativamente à envolvente construída. 

Dependendo de muitas variáveis de difícil parametrização, é referenciada por um 
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conjunto de indicadores convencionados, nomeadamente sobre as de temperatura 

ambiente.  

 

Convecção (natural) - processo transferência de energia que ocorre nos fluidos 

(líquidos e gases), transmitindo-se o calor por de movimentação de correntes de 

partículas dentro da substancia. 

Dissipação de energia – também denominado arrefecimento, é o conjunto de modos 

de perder calor para o exterior do edifício, de modo a reduzir a temperatura no 

interior dos edifícios.   

 

Eficiência energética nos edifícios – objectivo de utilização racional da energia nos 

edifícios, reduzindo os consumos excessivos. 

 

Energia – potencialidade para realizar movimento, calor ou luz. 

  

Energia final - energia disponibilizada aos utilizadores sob diferentes formas 

(electricidade, gás natural, propano ou butano, biomassa, etc.) e expressa em unidades 

com significado comercial (kWh, m3, kg,.) (RCCTE). 

 

Energia primária - recurso energético que se encontra disponível na natureza 

(petróleo, gás natural, energia hídrica, energia eólica, biomassa, solar). Exprime-se, 

normalmente, em termos da massa equivalente de petróleo (quilograma equivalente de 

petróleo - kgep - ou tonelada equivalente de petróleo - tep). Há formas de energia 

primária (gás natural, lenha, Sol) que também podem ser disponibilizadas directamente 

aos utilizadores, coincidindo nesses casos com a energia final (RCCTE) 

 

Energia renovável - energia proveniente do Sol, utilizada sob a forma de luz, de 

energia térmica ou de electricidade fotovoltaica, da biomassa, do vento, da geotermia ou 

das ondas e marés (RCCTE). 
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Energia útil, de aquecimento ou de arrefecimento - é a energia-calor fornecida ou 

retirada de um espaço interior. É, portanto, independente da forma de energia final 

(electricidade, gás, sol, lenha, etc.) (RCCTE). 

 

Envolvente exterior - conjunto dos elementos do edifício ou da fracção autónoma que 

estabelecem a fronteira entre o espaço interior e o ambiente exterior  

 

Envolvente interior - fronteira que separa a fracção autónoma de ambientes 

normalmente não climatizados (espaços anexos não-úteis), tais como garagens ou 

armazéns, bem como de outras fracções autónomas adjacentes em edifícios vizinhos  

(RCCTE). 

 

Equilíbrio térmico - transferências de calor ou energia necessários para manter a 

temperatura interior num determinado nível de conforto. 

 

Espaço não útil - é o conjunto dos locais fechados, fortemente ventilados ou não, que 

não se encontram englobados na definição de área útil de pavimento, e que não se 

destinam à ocupação humana em termos permanentes e, portanto, em regra, não são 

climatizados (...) (RCCTE). 

 

Espaço útil - é o espaço correspondente à área útil de pavimento (RCCTE) 

. 

Estação convencional de aquecimento -  é o período do ano com início no primeiro 

decêndio posterior a 1 de Outubro em que, para cada localidade, a temperatura média 

diária é inferior a 15oC e com termo no último decêndio anterior a 31 de Maio em que a 

referida temperatura ainda é inferior a 15oC (RCCTE). 

 

Estação convencional de arrefecimento - é o conjunto dos 4 meses de Verão (Junho, 

Julho, Agosto e Setembro) em que é maior a probabilidade de ocorrência de 

temperaturas exteriores elevadas que possam exigir arrefecimento ambiente em 

edifícios com pequenas cargas internas (RCCTE). 



A casa-pátio com cobertura amovível - uma estratégia passiva de conforto térmico 

 

 

 

297 

 

 

Estratégia de conforto térmico - a definição dos objectivos e do modo como os meios 

serão afectados, articulando os factores internos de equilíbrio térmico.  

 

Estratégias e métodos passivos – modo de conceber edifícios em que as condições de 

conforto são obtidas por métodos passivos, com um mínimo dispêndio de energia 

primária e de recurso a métodos activos. 

 

Factor de Forma - é o quociente entre o somatório das áreas da envolvente exterior e 

interior do edifício ou fracção autónoma com exigências térmicas e o respectivo volume 

interior (adaptado do RCCTE). 

 

Factor de utilização dos ganhos térmicos - é a fracção dos ganhos solares captados e 

dos ganhos internos que contribuem de forma útil para o aquecimento ambiente durante 

a estação de aquecimento. 

Factor solar de um vão envidraçado - é o quociente entre a energia solar transmitida 

para o interior através de um vão envidraçado com o respectivo dispositivo de protecção 

e a energia da radiação solar que nele incide (RCCTE). 

 

Factor solar de um vidro - é o quociente entre a energia solar transmitida através do 

vidro para o interior e a energia solar nele incidente. 

 

Fogo tipo t4- de acordo com o RGEU, trata-se de uma habitação com sala, cozinha, 

quatro quartos e duas instalações sanitárias. Nesse regulamento são também 

especificadas muitas outras características quantitativas para este tipo de habitação. 

 

Gases efeito de estufa (GEE) - gases que absorvem ou dificultam o escape de parte da 

radiação infra-vermelha, emitida principalmente pela superfície terrestre, promovendo 

um aquecimento da Terra. 
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Ganhos totais brutos – é a soma de todos aos ganhos de calor do edifício, antes da 

repercussão do factor de utilização dos ganhos solares de modo a encontrar os ganhos 

totais úteis, repercutindo a inércia térmica do edifício.  

 

Ganhos totais úteis - estima a energia que é captada ou gerada (ganhos internos) e que 

o edifício consegue reter e aproveitar para o equilíbrio térmico. 

 

Graus-dias de aquecimento (base 20ºC) - é um número que caracteriza a severidade 

de um clima durante a estação de aquecimento e que é igual ao somatório das diferenças 

positivas registadas entre uma dada temperatura de base (20ºC) e a temperatura do ar 

exterior durante a estação de aquecimento. As diferenças são calculadas com base nos 

valores horários da temperatura do ar (termómetro seco) (RCCTE).  

 

Inclinação solar – direcção dos raios solares, que é decomposta analiticamente em 

azimute (é o ângulo da projecção horizontal do raio solar) e altura (é o ângulo em 

relação ao horizonte da projecção vertical do raio solar). 

 

Isolamento - todos os modos de reduzir as perdas ou ganhos de energia por condução 

de calor pelos elementos constructivos das envolventes dos edifícios. 

 

Isolante térmico - material de condutibilidade térmica inferior a 0,065 W/m.ºC, ou cuja 

resistência térmica é superior a 0,30 m2.ºC/W (RCCTE). 

 

Métodos (ou sistemas) activos - recorrem a de dispositivos eléctricos, mecânicos ou 

químicos para produzir ou dissipar calor, tornando possível ajustar a temperatura 

interior dos edifícios. 

 

Métodos directos - modos de captar energia que existe apenas uma transformação da 

energia solar em algo útil, como calor ou electricidade. 
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Métodos indirectos - modos de captar energia em que é necessário ocorrer mais do que 

uma transformação da radiação solar para que se gere algo de útil. 

 

Métodos (ou sistemas) passivos - recorrem a dispositivos construtivos integrados nos 

edifícios e relacionados com a envolvente, para captar ou dissipar calor, ajudando a 

ajustar a temperatura interior, sem recurso a de dispositivos eléctricos, mecânicos ou 

químicos. 

 

Necessidades nominais de energia útil de aquecimento (Nic) - são o parâmetro que 

exprime a quantidade de energia útil necessária para manter em permanência um 

edifício ou uma fracção autónoma a uma temperatura interior de referência durante a 

estação de aquecimento (RCCTE). Resulta da diferença entre as necessidades brutas de 

aquecimento e os ganhos totais úteis dividida por m2 de área útil. 

 

Necessidades nominais de arrefecimento (Nvc) - são o parâmetro que exprime a 

quantidade de energia útil (adquirida ao exterior) necessária para manter em 

permanência um edifício ou uma fracção autónoma a uma temperatura interior de 

referência durante a estação de arrefecimento. Resulta das necessidades brutas de 

arrefecimento divididas por m2 de área útil. 

 

Necessidades nominais de arrefecimento máximas (Nv) - são o valor máximo, 

permitido pelo RCCTE, de energia útil necessária para manter em permanência um 

edifício ou uma fracção autónoma a uma temperatura interior de referência durante a 

estação de arrefecimento. 

 

Necessidades brutas de aquecimento – são o valor que resulta da soma de todas as 

perdas de energia do edifício, na estação de aquecimento, antes de descontados os 

ganhos totais úteis.  

Pé-direito - é a altura média, medida pelo interior, entre o pavimento e o tecto de uma 

fracção autónoma de um edifício (RCCTE). 
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Princípio da precaução - especifica que a falta de certeza científica total, quando 

existam ameaças de riscos sérios ou irreversíveis, não poderá será utilizada como razão 

para o adiamento de medidas eficazes em termos de custo para evitar a degradação 

ambiental.  

 

Radiação - modo de transferência de energia como de radiação que  não precisa de um 

meio material para a transmissão, podendo ocorrer através do vácuo, como é o caso da 

radiação solar.  

 

Resistência térmica de um elemento de construção -  é o inverso da quantidade de 

calor por unidade de tempo e por unidade de área que atravessa o elemento de 

construção por unidade de diferença de temperatura entre as suas duas faces (RCCTE). 

 

Resistência térmica total - é o inverso do coeficiente de transmissão térmica (RCCTE). 

 

Sector residencial e serviços – classificação de sector de actividade constante no 

PNAC, relativa aos edifícios com uso residencial e de serviços. 

 

Solários (Estufas, Jardins de Inverno) - espaços fechados adjacentes a espaços úteis 

de uma fracção autónoma, dispondo de uma área envidraçada em contacto com o 

ambiente exterior e habitualmente destinados à captação de ganhos solares (...) 

(RCCTE). 

 

Sombreamento - controle solar que visam restringir a captação de energia por radiação, 

nas superfícies exteriores, normalmente envidraçados, nos períodos de 

sobreaquecimento. 

 

Sustentabilidade - reordenamento do modo de vida humano, procurando assegurar as 

necessidades de todas as pessoas e de todas as sociedades, assegurando o máximo 

progresso no presente, sem no entanto, esgotar as capacidades e os recursos do planeta. 
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Taxa de renovação do ar - é o caudal horário de entrada de ar novo num edifício ou 

fracção autónoma, para renovação do ar interior, expresso em múltiplos do volume  

interior útil do edifício ou da fracção autónoma (RCCTE). 

 

Temperaturas Exteriores de Projecto - temperatura exterior que não é ultrapassada 

inferiormente, em média, durante mais do que 2,5% do período correspondente à 

estação de aquecimento, ou excedida, em média, durante mais do que 2,5% do período 

correspondente à estação de arrefecimento, sendo portanto as temperaturas 

convencionadas para o dimensionamento corrente de sistemas de climatização 

(RCCTE). 

 

Valor máximo para aquisição de energia por m2 (Ni) - é o valor máximo, permitido 

pelo RCCTE, de energia útil necessária para manter em permanência um edifício ou 

uma fracção autónoma a uma temperatura interior de referência durante a estação de 

aquecimento. 

 

Volume útil interior - é o volume do espaço fechado definido pelo produto da área útil 

de pavimento pelo pé-direito útil (RCCTE). 

 

Zenital – captação de radiação pela envolvente opaca ou envidraçada da cobertura. 

 

Zona climática – divisão do território a que o RCCTE atribui características climáticas. 
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