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RESUMO: 

Esta dissertação investiga a inserção urbana face à orientação solar e 

desempenho lúmico do vazio interior da casa-pátio. Foca-se especificamente no 

Hemisfério Norte. 

A metodologia proposta é uma primeira fase composta por pesquisa de 

casos históricos e de investigação anterior, fundamentados pelos seus 

intervenientes e observadores, seguido de um ensaio projectual. 

Primeiro investigou-se o passado, registando diferentes soluções e opiniões 

da relação entre o edificado e o percurso do Sol. Em seguida efectuaram-se 

visualizações de várias orientações solares com volumes teóricos no sentido de 

compreender variações e impactos entre três parâmetros: sombras, luminosidade 

e calor. Procedeu-se do mesmo modo para uma habitação de estudo possuindo 

um vazio nuclear. Por fim efectuou-se um ensaio projectual: Estratégia urbana, e 

programa focando o enquadramento com o pré existente e com as 

necessidades do local. 

Os resultados obtidos relativamente ao enquadramento urbano 

demonstraram os impactos que pequenas diferenças de posição, 

nomeadamente relativamente a Sul têm.  

Relativamente às habitações, registaram-se melhorias específicas face a 

modelos sem o vazio interior, garantindo boas condições de desempenho lúmico 

e de conforto residencial durante o calendário, mas com considerações 

particulares e detalhes importantes de conhecer. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ORIENTAÇÃO SOLAR | PLANEAMENTO URBANO | SUL | CASA-PÁTIO | 

POTENCIAL LÚMICO 



 
  

 

 

 

 

ABSTRACT: 

This dissertation investigates the urban insertion versus the solar orientation 

and the lumic performance inside a courtyard house. It focuses specifically the 

Northern Hemisphere. 

The proposed methodology is composed by historical case studies and 

previous research, supported by those involved and other observers, followed by 

a projectual essay. 

First the past was researched, selecting different solutions and thoughts 

about the relations between constructions and the Sun path. Next, several 

simulations of various solar orientations with theoretical volumes were done with 

the purpose of understanding variations and impacts between three essential 

parameters: Shading, lightning and heat. The same procedure was done for a 

house with a void. Finally, a projectual essay was conceived: Urban strategy and 

program focusing the pre-existing and site requirements. 

Concerning the urban settlement, the results obtained show the impacts 

that subtle differences of position from the South have. 

Regarding housing, there have been specific improvements when 

compared to models without the void, ensuring good lighting conditions and 

residential comfort during the calendar, however with considerations and details 

important to know. 

 

KEYWORDS: SOLAR ORIENTATION | URBAN PLANNING | SOUTH | COURTYARD HOUSE | 

LIGHTNING POTENTIAL 
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INTRODUÇÃO: 

I. CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Esta tese nasceu de uma questão fundamental: “Na Arquitectura 

Bioclimática, se não houver Sul disponível, como é que se faz?”. Falamos aqui do 

Hemisfério Norte. 

É claro que imediatamente a seguir, esta questão levanta muitas mais: 

Nomeadamente: “O que é, com exactidão, Sul?”; “É uma constante ou é uma 

variável?” “Qual é a sua importância na casa?”; “Que consequências existem de 

não ter uma casa orientada a Sul?” Que alternativas de decisão existem, 

nomeadamente outras orientações solares?” 

E por fim, “é realmente Sul a melhor orientação solar?”  

Mas paralelamente surge mais uma questão – se há uma frente a Sul, então 

também haverá uma a Norte – consequentemente, “que impactos o Norte traz?”.  

Ou seja, o que aparentemente parece ser uma simples questão, na realidade 

não o é. Consequentemente a sua resposta também não será simples de dar. 

Já em civilizações antigas surgem exemplos do desenho das cidades com 

planeamento formal, que procuraram conseguir o melhor desempenho da viagem 

aparente do Sol sobre o lugar tentando conjugar dois aspectos: A iluminação natural 

e a insolação.  

Por exemplo, cidades da antiguidade Grega foram formalizadas com a 

intenção de se tirar partido dos elementos naturais, e a escrita dessa mesma 

intenção chegou ao presente. Também em cidades actuais, como é o caso de 

Masdar, surgem estratégias de projecto que procuram utilizar os elementos climáticos 

em proveito da cidade e da sua comunidade: Melhorando o seu bem-estar e 

fornecendo protecção climática.  

Mas no Hemisfério Norte, o passado mostra que orientar a Sul não é uma 

fórmula universal: Várias estratégias prescindiram intencionalmente de ter uma face 

do edificado orientado nesta direcção. Outras estratégias foram fundamentadas 

tomando outras direcções. E por último, existem vários casos de pequenos desvios 

intencionais face ao Sul. Torna-se então importante perceber as razões destas 

divergências e ver os seus impactos. 
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II. PROBLEMÁTICA: 

O Sol é essencial à qualidade de vida: Na cidade, na habitação, nos seres 

vivos. Tanto a cidade se pretende segura, confortável e com boa iluminação, como 

a casa se pretende termicamente confortável e bem iluminada. 

Mas não é fácil uma boa gestão da cidade face ao Sol. Essencialmente, 

existem estações do ano, há amplitude térmica e consequentemente não existem 

dois dias iguais: Encontrar um bom compromisso de equilíbrio é complexo: O raio 

solar traz luz e traz calor – A intensidade de luz no curso do ano varía – pode ser boa, 

pode ser escassa e pode ser excessiva. A luz também produz sombras, que de dia 

para dia são diferentes. E por fim, o calor pode ser insuficiente, pode ser excessivo ou 

até mesmo ambos, conforme a altura do ano em consideração. 

Portanto, a gestão do edificado com o Sol é uma questão complexa, mais 

ainda tendo presente que várias cidades e tecidos urbanos não se desenvolveram, 

tendo como primeiro objectivo a relação entre ambos: Assim como existem 

exemplos de organização, também foram erguidas cidades de forma mais 

espontânea e menos formal, ou então deu-se prioridade a outras questões: por 

exemplo na Idade Média, as preocupações defensivas sobrepuseram-se, tornando 

as cidades insalubres e fechadas dentro de muralhas. Muitas vezes o lugar escolhido 

também não foi o mais aprazível mas sim o mais inexpugnável. Mesmo assim, com 

todas as condicionantes peculiares que caracterizaram os diversos períodos da 

história, em todos eles, encontram-se boas práticas de integração do edificado com 

o percurso do Sol.  

No presente, há outra questão a adicionar: Como há tanto passado 

arquitectónico pré existente que se justapõe, a inserção de novos objectos urbanos 

procura criar relações de integração, pretendendo dar à cidade uma leitura de 

seguimento e não de clivagem. Este princípio é correcto, mas assim sendo, todas 

estas pré-existências vão colocar dificuldades em desenvolver a melhor relação 

possível entre a habitação e os elementos naturais, nomeadamente o Sol. Este é 

então o principal desafio no panorama actual: 

Como desenvolver novas habitações que procuram em simultâneo 

estabelecer relações com o pré existente e que conseguem tirar o melhor proveito 

do Sol? 
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III. OBJECTIVOS: 

Pretende-se relacionar a habitação unifamiliar e o Sol partindo da premissa 

que a orientação ideal não estará disponível, ou que a solução formal encontrada 

abdica, sob controlo, da mesma para poder desenvolver uma melhor integração 

com o pré existente. 

Assim sendo, é necessário encontrar a orientação ideal e caracteriza-la para 

se poder saber especificamente que ganhos e que perdas vão surgir quando se 

tomam certas decisões.   

Pretende-se igualmente dimensionar o pátio de uma habitação, encontrando 

dimensões mínimas de iluminação natural garantindo o funcionamento e o conforto 

humano desse vazio. 

Será assim estudado na primeira fase a inserção urbana e posteriormente a 

habitação desenvolvida em torno de um vazio nuclear quando inserida em lotes 

estreitos com oito metros e seis metros de frente, existindo somente duas faces livres. 

Irá ser analisado o desempenho lúmico de uma situação ideal e 

paralelamente das formas propostas destas habitações unifamiliares e assim 

conseguir antever a sua performance quando voluntariamente se abdica das 

orientações solares teoricamente tidas como ideais, para que se dê prioridade a 

uma melhor integração entre as formas propostas e as formas pré existentes que já 

existem. 

Complementarmente, conhecer também os impactos negativos e os 

impactos positivos que certas decisões de inserção urbana podem ter na exposição 

solar das habitações. Por último, conseguir antever o desempenho lúmico do interior 

das habitações em função das orientações solares propostas no projecto. 

 

IV. METODOLOGIA: 

Primeiro recolheram-se exemplos históricos sobre os quais existe 

documentação sempre que possível da época – revelando assim as intenções dos 

seus autores sobre as decisões que tomaram e porque as tomaram: Pesquisou-se 

documentação escrita na biblioteca da Universidade Lusiada, efectuaram-se 

pesquisas na Internet de documentos em formato digital sobre a temática, utizaram-
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se os dados disponíveis no Instituto Nacional de Estatistica sobre a população 

Portuguesa e de Santa Maria da Feira, utilizou-se o atlas publicado pelo mesmo 

concelho de dados publicados por diferentes entidades, nomeadamente o Instituto 

Cartográfico Português e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. 

Seguidamente, utilizaram-se aplicativos de análise para compreender o 

percurso do Sol e o seu impacto na cidade e na casa. Todos com papéis diferentes. 

Nomeadamente: Suncalc, SunEarth Tools e Autodesk Ecotect 

 SunCalc e SunEarth possibilitam ver a projecção horizontal do percurso do 

Sol em casas já existentes através do Google Earth e analisar 

qualitativamente o tempo de exposição nos planos de fachada.  

 Autodesk Ecotect, permite fazer um conjunto de análises extremamente 

vasto: Luz natural, calor, sombras e outros temas do conforto urbano e 

residencial: Por exemplo estudos de som. Aqui, foi utilizado para observar o 

ensoleiramento de vias e fachadas, a intensidade de radiação recebida, o 

calor produzido dentro das habitações e os níveis de luz interiores das 

mesmas. Possui integrado um módulo de exportação para o Radiance. 

 Radsite Radiance, permite renderizar as condições de luz no curso do ano 

dos espaços interiores e dos espaços exteriores em função da luz 

disponíveis. Tem um módulo de importação do “sky design” provenientes 

do Ecotect permitindo assim interacção e análise complementar entre 

ambos os programas.  

As técnicas utilizadas foram: Primeiro a comparação, nomeadamente pela 

observação de casos reais documentados; segundo a comparação de vários 

estudos científicos de várias épocas sobre o tema registando as diferenças de 

opinião respectiva fundamentação dessas mesmas diferenças. Seguidamente, 

recorreu-se à simulação digital de diferentes cenários segundo as direcções cardeais 

principais e colaterais e posterior comparação de resultados.  

Por fim, efectuou-se o ensaio projectual – portanto a passagem da teoria para 

a prática. Requerendo assim uma estratégia urbana, um programa de habitação e 

desenho de uma urbanização e de casas inseridas no contexto prático.  

Como trabalhos de referência consultaram-se: Advanced daylight Techniques 

for Sustainable Architectural Design (2011) da autoria de Omar, Osama Mohamed El 

Said e Optimisation of Urban Form by the Evaluation of the Solar Potential (2010) da 

autoria de Montavon, Marylène. 
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V. ESTADO DA ARTE: 

A relação entre a cidade e o Sol é provavelmente tão antiga quanto a 

própria cidade em si. 

Do ponto de vista formal, há exemplos notáveis de planeamento e de 

pensamento do urbanismo procurando o melhor desempenho do edificado face ao 

percurso do Sol.  

Também empiricamente e de uma forma não tão organizada, mas por vezes 

mais espontânea, procurou-se escolher o melhor lugar para o desenvolvimento das 

cidades em busca de obter a melhor iluminação natural:  

Por exemplo, em Portugal a cidade do Porto e a cidade de Lisboa, estão 

ambas localizadas nas margens Norte respectivamente dos rios Douro e Tejo para 

assim o edificado beneficiar mais da radiação solar proveniente de Sul: 

  

Imagem 1: Porto 

  

Imagem 2: Lisboa 
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O Porto, já era conhecido como “Portus Cale” no século II a.C. e o povoado 

que viria a originar Lisboa já realizava trocas comerciais com os Fenícios no século VIII 

a.C. Mesmo neste tempo, as margens dos respectivos rios foram correctamente 

escolhidas para se conseguir ter em ambas as cidades a melhor iluminação natural 

possível. 

A escolha do local com melhor exposição não é exclusiva das maiores 

cidades nem de margens de rios. Por exemplo a Aldeia de Piódão, situada na serra 

de Arganil, a 35 quilómetros de Coimbra e cuja elevação a freguesia data de 1676: 

 

Imagem 3: Piódão 

No Porto e em Lisboa, o desenvolvimento de ambas as cidades nas encostas 

Norte permite melhor exposição solar dos sucessivos tecidos urbanos, pois estes 

recebem maior radiação solar incidente de Sul. A pequena aldeia de Piodão, de 

cariz espontaneo, desenvolveu uma configuração semelhante, a grande diferença é 

que as casas têm um vertice orientado a Sul e não uma face. Mas com esta 

estratégia todas as casas também recebem incidencia solar directa, mesmo se não 

existe um projecto formal da aldeia. 

No entanto, estas boas práticas, quer as mais planeadas quer as mais 

espontaneas, não são a única situação que existe. Em vários lugares a construção 

desenvolveu-se enfatizando outros factores e perdeu-se a melhor relação entre o 

edificado e o Sol. Mesmo nas cidades de Porto e Lisboa surgem imensos problemas 

de solaridade. 
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Infelizmente existem, em praticamente todas as localidades, várias situações 

de urbanismo seja ele espontaneo, parcamente planeado, resultante de 

especulação fundiária, ou até mesmo historicamente ligado a tecidos medievais, de 

caracter mais organico, com ruas menos salubres que não possuem uma boa 

exposição solar.  

Veja-se a título de exemplo o desenvolvimento do Porto para lá da encosta 

que une o Monte da Pena Ventosa ao Rio Douro onde a cidade se iniciou. A zona 

que a fotografia abaixo expõe é na sua maioria composta por habitações de final 

do século XIX. 

 

Imagem 4: Vista de satélite de parte da baixa da Cidade do Porto (Mercado do bolhão no quadrante 

Noroeste) [Fonte: Google Maps em www.google.pt/maps] 

Existem ruas formalizadas em praticamente todas as direcções.  

A acrescer a esta situação, também se tem de ter presente que a 

formalização interior da habitação nesta zona praticamente ignorou a orientação 

solar, sendo as casas na sua grande maioria formalizadas em lote estreito com duas 

frentes e estando divididas interiormente de forma muito similar entre si.  
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As plantas típicas destas habitações podem ser vistas em detalhe em 

Fernandes, Francisco (1999:“Transformação e Permanência da Habitação Portuense” 

 

Imagem 5 – Planta de Habitação em lote estreito com divisões interiores sem luz natural. [Autor: Francisco 

Fernandes. Fonte: Transformação e Permanência da Habitação Portuense] 

 

 

V.I. CONSEQUÊNCIAS DA MÁ EXPOSIÇÃO DA CASA À RADIAÇÃO 

SOLAR:  

Na residência, o Sol possui essencialmente duas dimensões ao serviço do 

Homem. 

a) Conforto Higrotérmico 

b) Conforto Lúmico 

Ambas são complementares e requerem consonância. Ou seja, uma casa 

pode ter uma temperatura agradável, mas ser escura: O que é mau. E pode ter boa 

luminosidade mas ser muito quente no Verão, ou muito fria no Inverno, o que 

também é desconfortável. 
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a) O Conforto Higrotérmico: 

As condições climáticas em Portugal variam substancialmente e em todo o 

país. Em todo o território sem excepção existem necessidades de aquecimento das 

habitações no Inverno. Mas estas variam substancialmente conforme o local: Por 

exemplo, no Porto e em Santa Maria da Feira, as necessidades de aquecimento das 

habitações duram 6,7 meses. Ou seja mais de metade do ano. Em Lisboa este valor é 

de 5,3 meses e em Faro 4,3 meses. Já em Bragança as necessidades de 

aquecimento anuais são iguais a 8 meses e em Carrazeda de Ansiães 7,7 meses.  

A estas diferenças adicionam-se também valores de intensidade e direcção 

do vento significativas, o mesmo ocorre com a humidade. Consequentemente, 

relativamente ao conforto higrotérmico, cada lugar necessita de uma estratégia de 

projecto diferente não se podendo pensar em construir no Algarve como se constrói 

em Bragança.    

 

b) O Conforto Lúmico: 

O Sol é um importante factor potenciador da Saúde Física e Psicológica do 

Homem. Além da boa insolação das fachadas, o correcto dimensionamento dos 

vãos envidraçados também é essencial para a habitação ter bom desempenho 

lúmico para existirem ambientes agradáveis e que forneçam boas condições para o 

exercício de actividades quotidianas: Ler, cozinhar, estudar, conviver, etc.  

Terá contudo de haver cuidados para evitar a sobre insolação e sobre 

iluminação, porque um raio de luz quando passa por um vidro, o seu comprimento 

de onda altera-se. Consequentemente, ele entra mas não sai. Assim sendo o espaço 

começa a aquecer: Esta situação designa-se por “efeito de estufa”. Se devidamente 

controlada, é positiva porque a energia do Sol aquece a casa e ilumina-a 

correctamente.  

Se mal controlada, a casa pode ter muito boa iluminação mas também 

poderá conduzir a situações muito quentes no Verão e complementarmente muito 

frias no Inverno, pois a grande maioria dos sistemas de vidros utilizados não possui 

boas características de resistência térmica face ao frio, e se positivamente os raios 

solares entram na habitação, negativamente o calor sai porque o sistema de 

caixilharia que contem os vidros pode não ter requisitos térmicos eficazes.  
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Assim sendo, tem de se ter presente que o mau desempenho térmico e o mau 

desempenho lúmico interpenetram-se e têm como consequências: 

 As Carências Higrotérmicas residenciais aumentam. Complementarmente 

a este facto, a grande maioria das habitações tem parca inércia térmica 

devido a soluções construtivas ineficazes, uma vez que os regulamentos 

anteriores ao DL40/19901 não eram muito exigentes.  

 Então, as necessidades de energia, ora de aquecimento, ora de 

arrefecimento da habitação tornam-se maiores. Como tal, os custos 

energéticos aumentam.  

 O Sol é necessário ao equilíbrio entre as formas de vida autotróficas e 

heterotróficas. Carências de Sol na Cidade trazem complementarmente 

carências ambientais ao eco sistema urbano.  

 As doenças inerentes à má exposição solar aumentam. De entre elas: A 

Osteoporose, a Esclerose Múltipla, a Diabetes tipo 1 e a Artrite 

Reumatóide. 

 Doenças do foro psicológico também aumentam pela falta de exposição 

à luz solar. Nomeadamente a depressão. 

Para incrementar a falta de luz das habitações inseridas em banda e assentes 

em lotes estreitos propõe-se aqui estudar o vazio como elemento integrante da casa. 

 

                                                             

1 Este Decreto-lei publicado a 6 de Fevereiro de 1990, foi o primeiro a regulamentar o 

comportamento térmico dos edifícios e actualmente já não se encontra em vigor. Foi substituído 

pelo D.L.80/2006, mais exigente e que por sua vez foi substituído pelo actual D.L.118/2013 e 

Portarias complementares. Para cálculo, o conjunto de leis e portarias presentemente em vigor 

(2015) está disponível no sítio da Agência para a Energia em 

http://www.adene.pt/sce/legislacao-0. O decreto actualmente em vigor, D.L.118/2013, aprova o 

Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, o Regulamento de Desempenho Energético dos 

Edifícios de Habitação e o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e 

Serviços, e transpõe para a legislação nacional a Diretiva n.º 2010/31/UE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 19 de maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios. O 

actual decreto, na norma revogatória do seu artigo revoga os antigos decretos 78/2006, 79/2006 

e 80/2006.  

Este primeiro Decreto-lei 40/1990 aqui mencionado é referido assim pelo próprio legislador na 

página 2468 da edição nº 67 de 4 de Abril de 2006: “mais de uma dezena de anos passados, 

verifica-se que o RCCTE constituiu um marco significativo na melhoria da qualidade da 

construção em Portugal” 
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V.II.  HIPÓTESE DE ESTUDO PARA A CASA UNIFAMILIAR: A CASA PÁTIO 

Conforme Cornoldi, Adriano em “La Arquitectura de la vivenda Unifamiliar” 

(1999), a Casa Sol, ou a Casa Pátio é oriunda da Mesopotâmia. Ela desenvolve o 

programa em torno de um vazio nuclear. Propõem-se assim pensar, o que alguns 

autores, por exemplo Cornoldi (1999), Pfeifer (2008) e Bahámon (2009), denominam 

de “Casa Introspectiva” como hipótese para melhorar a qualidade lúmica da “Casa 

Extrospectiva”.  

No contexto urbano actual, uma habitação desenvolvida em torno de um 

vazio nuclear ou de vários vazios pode possibilitar a melhoria de várias das questões 

de solaridade preservando boa espacialidade. 

V.III. UM CASO DE ESTUDO – BORNEO SPORENBURG, AMSTERDAM: 

Este exemplo escolhido, intencionalmente contemporâneo, foi projectado na 

década de 90 do século XX na Holanda, mais concretamente em Amsterdam onde 

das 8760 horas anuais totais, só cerca de 1580 é que são de Sol descoberto, sem 

obstrução por nuvens, e onde o número médio de dias com pluviosidade é de 214 

dias por ano.  

O desenho urbano foi desenvolvido por Adriaan Geuze do Gabinete West 8 – 

Landscape Architects:  

 

Imagem 6 – Borneo Sporenburg: Planta do conjunto [Fonte: Atelier West 8 – Landscape Architects] 
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As habitações foram pensadas para serem inseridas em lotes estreitos. Entre 

quarteirões, as dimensões dos lotes têm ligeiras variações: Frentes com dimensões 

entre os cinco e os sete metros e profundidade entre os quinze metros e meio e os 

dezanove metros.  

Borneo Sporenburg foi inspirado nas antigas casas do golfo de De Zuyder Zee 

que também se formalizam em lote estreito junto à água dos canais de Amsterdam. 

 

Imagem 7 – Borneo Sporenburg: exemplo dos alçados principais de algumas das sessenta habitações 

construídas [Fonte: Atelier West 8 – Landscape Architects] 

Com a intenção de produzir habitações de frente estreita, a solução proposta 

para melhorar a insolação e as condições lúmicas das habitações foi propor o 

desenvolvimento de Casas Pátio procurando assim que os vazios melhorassem as 

condições lúmicas das habitações.  

Simultaneamente, dar liberdade formal a cada Arquitecto que desenvolvesse 

um projecto num lote para que as casas fossem diferenciadas e que cada uma 

seguisse o seu programa. 

A perspectiva do conjunto revela simultaneamente homogeneidade e 

diferenciação. Ou seja cada casa tem um alçado independente mas, ao longo do 

eixo, as mesmas dão leitura de continuidade urbana, pois a cércea é idêntica: 

 

Imagem 8 – Borneo Sporenburg: Perspectiva do conjunto [Fonte: Atelier West 8 – Landscape Architects] 
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As sessenta Casas Pátio independentes foram posteriormente formalizadas por 

diferentes Arquitectos, desenvolvendo cada uma a sua própria identidade e 

programas diferenciados entre si. O mesmo se verifica com a expressão dos vazios 

em cada uma das habitações e sua relação com o programa das habitações. 

 

Imagem 9 – Borneo Sporenburg: Diferentes abordagens da habitação formalizada em torno de um ou mais 

vazios [Fonte: Atelier West 8 – Landscape Architects] 

Como consequência da habitação em cada lote ter sido desenvolvida por 

um gabinete diferente, e ter o seu cliente, o seu programa e a partir daí criar para 

cada casa um conceito, então é expectável que a espacialidade conseguida em 

cada uma das casas também seja bastante diferente entre si. As imagens abaixo, de 

duas das maquetes propostas, exibem a diferença expectável de encontrar no 

conjunto residencial: 

    

Imagem 10 – Maquetas em secção de duas das habitações propostas para inserção em Borneo Sporenburg: 

exibindo programas completamente diferentes entre si. [Fonte: Atelier MVRDV] 
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Capitulo 1: A ORIENTAÇÃO SOLAR DO EDIFICADO, A EFICIÊNCIA 

LÚMICA HABITACIONAL E A CASA PÁTIO. 
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1.1. A TERRA, O SOL E O TEMPO – VARIAÇÕES DA LUZ SOLAR: 

A Terra gira em torno do Sol. A sua orbita dura 365.256 dias, sendo este período 

de tempo designado por ano sideral. As suas características completas estão 

disponíveis para consulta no sítio da National Aeronautics and Space Administration 

(NASA)2. 

Assim, como definição, a direcção designada por Norte é a resultante 

vectorial do binário que produz o movimento de rotação do planeta.  

No movimento de Translação da Terra em torno do Sol no plano da Eclíptica, 

o Norte é uma direcção contante, estando o seu vector contido na recta definida 

pelo eixo da Terra – sendo ele o lugar geométrico que une as polaridades 

exactamente entre os pontos geográficos 0ºN, 0ºS.  

Também por definição, a direcção Sul é o vector oposto de Norte. 

Consequentemente também é uma direcção constante durante o movimento de 

translação. 

O eixo da Terra não é perpendicular ao plano da eclíptica. Possui sim uma 

inclinação com um ângulo de 23.439281° (normalmente arredondado para 23.44º). 

Ao longo da translação, o Norte do eixo da Terra aponta sempre para o mesmo 

lugar no espaço, assim sendo, o angulo com a eclíptica também se mantem igual. 

Então, como consequência, a posição relativa do eixo da Terra em relação 

ao Sol, varia durante este ciclo sendo esta circunstância a responsável pela variação 

anual da altura do Sol acima do horizonte, ou seja pela diferente trajectória 

aparente do movimento do Sol no céu durante cada um dos dias do ano, bem 

como da sua respectiva duração. 

É esta a causa das estações do ano: Provocando assim alterações 

significativas na intensidade e na duração da energia solar recebida pelas diversas 

localidades da Terra e pela duração dos dias e das noites. 

O angulo desta declinação é designado normalmente por . É variável de dia 

para dia ao longo da translação na eclíptica, sendo os seus extremos máximos o 

Solstício de Junho e o Solstício de Dezembro em que a declinação coincide com a 

                                                             

2 Página da NASA dedicada ao planeta Terra: http://www.nasa.gov/topics/earth/index.html 

Documento síntese das características do planeta, da autoria de Williams, David; NASA Curator: 

disponível para consulta livre em: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html 
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inclinação no plano da eclíptica. Nos Equinócios o angulo de declinação é nulo. 

Consequentemente, nestes dois dias a duração da noite e do dia são iguais a 12 

horas. 

A inclinação do eixo de rotação tem outra consequência: A Terra possui uma 

forma aproximadamente elíptica. Assim sendo, o angulo de incidência dos raios 

solares vai ser variável conforme o lugar do planeta. Essa mesma inclinação varia 

conforme a Latitude: Sendo mais perpendicular conforme se está mais próximo do 

Equador e mais oblíqua à medida que a latitude aumenta.  

    

Imagem 11 – Variação do angulo de incidência dos Raios Solares na Terra e respectiva consequência. [Fonte: 

University of Virginia, Department of Astronomy] 

A consequência imediata é que na zona equatorial a mesma quantidade de 

raios solares incide sobre uma área significativamente menor do que nas zonas mais 

próximas dos polos onde uma mesma quantidade incide numa área maior. Ocorrem 

pois duas consequências correlacionadas: A primeira é a maior intensidade de 

radiação das zonas equatoriais, a segunda é a maior temperatura nessas mesmas 

regiões: 

A Intensidade de Radiação é igual à potência a dividir pela área: 

IR= Pw/A  

Sendo a potência uma constante (a potencia do Sol na origem, denominada 

também de “Solar Luminosity”, e correspondente ao total da Potencia Radiante, ou 

potencia emitida por fotões é igual a 3,846 x 1026 Watts), então se a área aumenta, 

consequentemente a intensidade diminui. Consequentemente, os valores da 

Intensidade de Radiação Directa para um mesmo dia e hora do calendário variam 

substancialmente conforme a Latitude. Complementarmente, o mesmo ocorre com 

a Insolação Directa, sendo esta definida como a Radiação Solar recebida na Terra 

por unidade de área e por período de tempo. 
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Assim, para se poder inicialmente ter a noção, num qualquer lugar da 

Insolação Directa que é expectável, entre condicionantes que também interferem 

(nomeadamente a Atmosfera, a Hidrosfera e Litosfera que formam o mecanismo de 

retroreflexão da radiação recebida), existirão sempre duas variáveis fundamentais 

para análise: 

1. O Tempo, expresso nesta temática em dias e em horas, e cujo ciclo é o 

ano sideral: No mesmo local da Terra, o angulo de incidência dos raios solares muda 

de dia para dia. Sendo mais próximo da perpendicular no Solstício de Verão e 

atingindo a máxima obliquidade no Solstício de Inverno.  

 

Imagem 12 – Variação do angulo de incidência dos Raios Solares num mesmo local conforme o 

calendário. No exemplo da imagem Dublin na Irlanda. [Fonte: Green Passive Solar Magazine, Maio de 2012] 

 

2. A Latitude do Lugar: O angulo de incidência dos raios solares muda 

conforme a latitude: Sendo mais oblíquo nos polos e mais perpendicular nas zonas 

próximas do Equador.  

Sendo a duração do dia variável ao longo do ano, esta variação trará 

influências diretas na quantidade de radiação solar recebida, pois quanto menor for 

a duração do dia, menor será o período total de tempo em que se verifica recepção 

de radiação solar.  

Complementarmente, se o angulo de incidência é variável então as sombras 

projectadas também variam conforme exactamente os mesmos factores: Latitude e 

posição da Terra no plano da eclíptica. Esta variação é substancialmente 

significativa. Observe-se a título de exemplo, a diferença no Solstício de Inverno entre 

o Norte e o Sul da Europa: 
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Imagem 13 – Sombras projectadas no solo no curso do dia 21 de Dezembro por uma casa com dimensões de 

oito por oito metros e dois pisos de altura. Acima: Alesund, Noruega. Latitude 62ºN. Abaixo: Mesma casa Faro, 

Portugal. Latitude 37ºN. 
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1.2. A ORIENTAÇÃO SOLAR DO EDIFICADO NO HEMISFÉRIO NORTE: 

 

Para melhor conseguir responder à questão “E se não houver Sul, como é que 

se faz?”, propõe-se primeiro verificar como é que se orientou a cidade no passado. 

Hoje em dia, há um conjunto de equações, de instrumentos de precisão, de 

tabelas, de cartas e também de programas capazes de medirem com exactidão 

todos os parâmetros para poderem auxiliar a tomada de decisões e também medir 

os seus impactos.  

No entanto, muito antes da existência de todos os instrumentos 

contemporâneos, foram edificadas cidades e respectivos tecidos com planeamento 

formal. Cumpre pois conhecer alguns destes exemplos, analisando também sempre 

que possível o que sobre eles escreveram os seus autores, na respectiva época, sobre 

as suas intenções e analisar a forma como estas cidades e demais exemplos se 

relacionam com o percurso do Sol. 

No Hemisfério Norte, a importância do Sul, para assim tirar partido do percurso 

aparente do Sol é notória em diversas cidades. Mas no entanto, como se irá ver em 

seguida, não há uma orientação dita absoluta nem sequer um modelo único de 

cidade. Bem pelo contrário – várias cidades foram erguidas com outras orientações 

solares diferentes de um Sul absoluto, que é definido no Sistema horizontal de 

Coordenadas como sendo a direcção Azimute 180º. No mesmo sistema, as demais 

direcções principais; Norte, Este e Oeste; são respectivamente Azimute 0º, 90º e 270º. 

E as direcções colaterais 45º, 135º, 225º, 315º.  

Como as orientações vão variar, nas páginas seguintes sempre que surgirem 

plantas, será assumido o topo da página como representando a direcção Norte. 

Assim sendo, os desenhos urbanos estarão orientados segundo essa direcção, 

auxiliando assim a percepção da orientação relativamente ao percurso solar, 

mesmo que tal implique que no layout das páginas a inserção de algumas imagens 

fique disposta obliquamente. 

 

 

 

 



 
Pág. 7 

 

1.2.1. BREVE SINTESE DAS VARIAÇÕES DA ORIENTAÇÃO SOLAR DAS 

CIDADES NO CURSO DA HISTÓRIA: 

Behling, Stephan et al em “Solar Power – The Evolution of Sustainable 

Architecture” (2000 | 80) identificam cidades como El Lahun no Egipto, Arbela na 

Mesopotamia (actual Iraque) e Mojendro Daro presentemente no Paquistão como 

alguns exemplos das primeiras cidades edificadas tendo em conta os elementos 

climáticos.  

Posteriormente, na civilização Grega encontram-se vários exemplos formais de 

Cidades desenhadas com o objectivo de tirar partido dos elementos climáticos. O 

planeamento formal das cidades gregas é atribuído a Hippodamus (498 – 408 B.C.): 

Aristóteles, refere-se assim a ele no volume 8 do seu tratado “A Politica” escrito em 

358 A.C.:  

Hippodamus, filho de Euryphon, natural de Miletus, o mesmo que inventou a arte do 

planeamento de cidade.  

Um dos primeiros exemplos foi precisamente Miletus cujas coordenadas são 

37.5302°N, 27.2783°E. Esta cidade localiza-se hoje em dia nas fronteiras da actual 

Turquia.  

Segundo Lahanas, Michael em “Stadtplanung im antiken Griechenland”3 

(2009):  

Os Gregos foram os primeiros a usar a Arquitectura Solar. Eles orientaram as suas casas 

de forma a usar o Sol durante o Inverno, enquanto obscureceram os seus raios durante o 

Verão e cidades inteiras foram construídas assim, mesmo antes de 400 A.C4. 

A planta proposta para a cidade Miletus vista na página seguinte representa 

o que a mesma seria à cerca de 2500 anos atrás. Conforme se observa, a malha 

urbana não está orientada nas direcções cardeais Sul-Norte e Oeste-Este (Azimute 0º,  

Azimute 90º). Mas sim em Azimute 20º, Azimute 110º.  

                                                             

3 “Stadtplanung im antiken Griechenland” – “O Planeamento das cidades na antiga Grécia” 

4 Tradução pelo autor da versão Inglesa disponibilizada por Lahanas, Michael em:  

   http://www.mlahanas.de/Greeks/CityPlan.htm. Acedida em Abril de 2015. Está disponivel em hipertexto 

corrido sem paginação, daí a ausencia do número de página. No original: “The Greeks were the first to use 

solar architecture They oriented their houses to make use of the sun during winter, while obscuring its rays during 

summer and entire cities were built this way as early as 400 BC” 



 
Pág. 8 

 

Existe pois um desvio do Sul na malha ortogonal: 

 

 

Imagem 14 – Reconstituição da cidade de Miletus. [Autor: Michael Lahanas. Fonte: “Stadtplanung im antiken 

Griechenland”] 

Sobre a sua orientação, Lahanas (2009) refere:  

Cerca de 450 a.C., Hippodamus dispôs os edifícios e as ruas para que os ventos das 

montanhas e do mar perto de Miletos pudessem fluir optimamente através da cidade e 

providenciassem arrefecimento durante o verão quente 5 

As cidades gregas desenvolvidas em malha ortogonal também foram um 

contributo para uma cidade equalitária. A este propósito referem-se Steiner, 

Henriette et al. em “Phenomenologies of the City: Studies in the History and Philosophy 

of Architecture” (2015 : 151):  

                                                             

5 Tradução pelo autor da versão inglesa dispobilizada por Lahanas, Michael em: 

   http://www.mlahanas.de/Greeks/CityPlan.htm. E acedida em Abril de 2015. Está disponivel em hipertexto 

corrido sem paginação, daí a ausencia do número de página.No original: “Hippodamus arranged the 

buildings and the streets of Miletus around 450 BC such that the winds from the mountains and the sea close to 

Miletus could flow optimal through the city and provide a cooling during the hot summer.” 

S 
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A malha Hipodâmica grega (Olynthos, Mileto, Prienne, Pireius) ainda é considerada na 

literatura convencional como sendo a fundação do moderno planeamento da cidade, e 

também se sabe que a planta e o seu padrão geométrico repetitivo eram uma 

representação da igualdade democrática (isonomia), com base no pensamento político da 

época e na compreensão Pitagórica de representação proporcional e de justiça6 

Sobre textos antigos que demonstrem a intenção de correlacionar a 

Formalização Urbana e o Sol, Butti, Ken e Perlin, John em “A Golden Thread: 2500 

Years of Solar Architecture” (1980 : 168) citam o filósofo Grego Ésquilo (525 a.C, 456 

a.C):  

Só aos primitivos e aos Bárbaros falta conhecimento de casas viradas para o 

Sol de Inverno. 7 

E outro dos primeiros textos conhecidos onde é estabelecida uma correlação 

intencional entre a casa e o sol é dado por Xenofonte8 (431 a.C, 355 a.C), citando 

Sócrates. Ele escreveu a obra “Ditos e feitos memoráveis de Sócrates”. E sobre a casa 

de Sócrates refere:  

Nas casas com a face a sul, os raios penetram pelos pórticos no Inverno. Mas no Verão 

o caminho do sol está por cima das nossas cabeças e acima do tecto, portanto está em 

sombra. Se este é o melhor arranjo, então devemos construir a face sul mais alta para 

capturar os raios solares e a face norte mais baixa para a proteger dos ventos do inverno. 

Resumindo, a casa que o dono pode achar agravável como retiro em todas as estações e 

onde pode guardar os seus pertences comodamente é presumivelmente a mais confortável e 

a mais bonita.9 

                                                             

6 Tradução pelo autor da edição Inglesa. No original: “The greek Hippodamian grid plan (Olynthos, Miletos, 

Prienne, Pireius) is still considered in conventional literature to be the foundation of modern town planning, and 

yet it is known that the plan and its repetitive geometrical pattern were a representation of democratic 

equality (isonomia), based on the contemporary political thinking and Pythagorean understanding of 

proportional representation and justice” 

7 Tradução pelo autor da edição Inglesa. No original: “Only primitives and barbarians lack knowledge of houses 

turned to face the winter sun” 

8 Xenofonte, ou Ξενοφῶν ou ainda Xenoph  n: Soldado, mercenário e discípulo de Sócrates. Autor de “Ditos e 

feitos memoráveis de Sócrates” ou em versão inglesa “Socrates Memorabilia” 

9 Tradução pelo autor da edição Inglesa de “Socrates memorabilia”, livro terceiro, capitulo I. No original “now in 

houses with a south aspect, the sun's rays penetrate into the porticos in winter, but in the summer, the path of 

the sun is right over our heads and above the roof, so that there is shade. if then this is the best arrangement, 

we should build the south side loftier to get the winter sun and the north side lower to keep out the winter winds. 

to put it shortly, the house in which the owner can find a pleasant retreat at all seasons and can store his 

belongings safely is presumably at once the pleasantest and the most beautiful.” 
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Holloway, Dennis em ““Sun Tempered Architecture: A Simple Design 

Methodology For Passive Solar Houses” (2011) recria esta interpretação da Casa 

idealizada por Sócrates, conforme descrita por Xenofonte: 

 

Imagem 15 – Interpretação da casa idealizada por Sócrates, Grécia século IV A.C. [Autor: Dennis Holloway. 

Fonte: “Sun Tempered Architecture – A Simple Design Methodology For Passive Solar Houses”] 

Já durante o tempo do Império Romano, Marcus Vitruvio Pollo escreveu o seu 

tratado “De Architectura Libri Decem” aproximadamente no ano de 15 A.C. O 

quarto capítulo do livro 1 é dedicado à escolha do lugar da cidade, e o sexto 

capítulo do mesmo livro é consagrado à orientação solar da mesma, após a escolha 

do lugar.  

O Tratado de Vitruvius não possui imagens, contudo desde o Renascimento 

que vários editores, ilustradores e tradutores dos 10 livros produziram imagens que 

reflectissem as ideias descritas por Vitruvio.  

Uma das mais detalhadas análises foi feita em 1914 por Morris Hicky Morgan 

com produção de desenhos de Herbert Langford Warren e Nelson Robinson Jr., todos 

professores de Arquitectura da Universidade de Harvard.  

Atente-se a interpretação do processo da orientação da cidade face ao Sol 

e aos ventos: A figura seguinte mostra os oito ventos que Vitruvius cita de Eratóstenes 

e nela estão os três que Vitruvius no parágrafo 12 disse para evitar: Septentrio (Norte), 

Caurus (Noroeste) e Aquilo (Nordeste) e consequentemente como posicionar a 

cidade face ao Sol, minimizando o efeito dos ventos frios:  
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Imagem 16 – Sol, ventos e orientação da cidade, [Autores: Langford Warren e Nelson Robinson Jr. Fonte: 

“Vitruvius: The ten books on architecture translated by Morris Hicky Morgan”] 

Para desenhar cidade, Vitruvius sugeriu, através de um processo geométrico 

complexo, efectuar a divisão de uma circunferência em oito partes, para obter assim 

a direcção ideal do Cardus, propondo desta forma conjugar a boa insolação solar 

com a protecção dos ventos, impedindo-os de fluir livremente pela cidade e 

mantendo a mesma exposta ao percurso do Sol.  

Vitruvio também escreveu que cada lugar é um lugar e que o edificado tem 

de ser feito à medida do clima local. Citando o sexto livro do seu tratado “De 

Architectura Libri Decem”: 

Ora, se é verdade que a diversidade de regiões, que dependem do aspecto do céu, 

produzem efeitos diferentes sobre as pessoas que aí nascem, que são de um tipo diferente, 

tanto no que concerne à estrutura do corpo como na forma do espírito, está fora de dúvida 

que é uma escolha de grande importância a adequação dos edifícios à natureza e ao clima 

de cada região, o que não é difícil, posto que a natureza nos ensina a maneira que devemos 

seguir10 

 

O Império Romano ergueu em diversos locais cidades definidas de acordo 

com o percurso aparente do Sol sobre a Terra. Um exemplo é a cidade de Timgad, 

localizada na actual Argélia e as suas coordenadas são: 35.4842°N, 6.4686°E. 

                                                             

10 Vitruvius Pollo, Marcus – Transcrição de “De Architectura Libri Decem – Os 10 livros da Arquitectura.” Livro 6, 

primeiro capítulo: Edição Portuguesa. 
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Imagem 17 – Reconstrução de Timgad. [Autor: Ray Laurence. Fonte: “The City in the Roman West, 250 BC – 250 

AC”] 

 

A cidade tem um ligeiro desfasamento entre o Cardus e a direcção Norte. A 

orientação dos seus eixos principais é de Azimute 84.5º | Azimute 174.5º. Roma 

utilizava como instrumento de determinação da direcção do Sol o Groma. 

Instrumento que permitia alinhar com precisão o nascer do Sol com o Decumanus 

Maximus da cidade a erguer e em complemento o Cardus que é perpendicular: 

 

Imagem 18 – Reconstrução do Groma para estabelecer o Cardus e o Decumanus Maximus [Autor: Gonçalez 

Garcia., Fonte: Heritage Sciences Institute, Incipit – CSIC, Santiago de Compostela] 
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É também o Império Romano que legisla primeiro sobre o Direito ao Sol nas 

habitações. O jurista Eneo Domitius Ulpianus (150 D.C – 223 D.C), autor do Juris 

Praecepta Sunt haec mencionou este Direito definindo-o como “Heliocaminus” ao 

qual todos tinham direito e que o acesso ao Sol não podia ser obstruído. 

Posteriormente, foi redigido o Codex Justinianus ordenado pelo imperador com o 

mesmo nome: Justiniano (482 D.C. – 565 D.C.). Neste código de Direito, é escrito 

como Lei o Heliocaminus:  

Se um objecto está colocado de forma a ocultar o Sol a um Heliocaminus, deve 

afirmar-se que tal objecto cria sombra num lugar onde a luz do Sol constitui uma absoluta 

necessidade. Então, isto é uma violação do Direito do Heliocaminus ao Sol. 

 

O Império Romano do Ocidente chegou ao fim em 476 d.C. Durante a idade 

média os saques de cidades proliferam levando a que o planeamento da defesa 

militar se sobreponha a demais questões. Assim, a questão da exposição solar foi 

infelizmente secundarizada em muitos conglomerados pois as preocupações 

defensivas sobrepuseram-se. Boerefijn, Wim em “The foundation, planning and 

building of new towns in the 13th and 14th centuries in Europe: an architectural-

historical research into urban form and its creation” (2012 : 196 e seguintes) identifica 

pela seguinte ordem os motivos para o surgimento das cidades muralhadas: Motivos 

Militares, Protecção das Populações e dos Viajantes, Motivos Administrativos e 

Motivos Económicos. 

Segundo Spielvogel, Jackson em “World History” (2005: 321):  

As cidades não eram agradáveis. Eram frequentemente sujas e cheiravam mal devido 

aos dejectos humanos e animais. Também havia bastante poluição do ar. A razão da 

poluição do ar era devido à queima de madeira. Ainda pior era a poluição provocada pela 

queima de carvão de baixa qualidade por curadores e por pessoas que não tinham dinheiro 

para comprar madeira11 

Cidades sem existir uma intenção formal de estabelecer relações com o Sol 

são comuns nesta época. Contudo existem excepções. 

 Um exemplo é a cidade de Elburg, cujas coordenadas são 52.4475ºN; 

5.8431ºE. Fica localizada na Holanda e foi fundada por Arent toe Boecop em 1392. 

Tem sensivelmente 400 por 250 metros de dimensão: 

                                                             

11 Tradução da edição Inglesa. No original: “Cities were not pleasant. They were often dirty and smelled from 

human and animal waste. There was also a lot of air pollution. The reason for the air pollution were mostly from 

wood fires. Even worse pollution came from the burning of cheap grades of coal by dryers and people who 

could not afford to purchase wood.” 
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Imagem 19: Reconstituição de Elburg, na Holanda. [Autor: Wim, Boerefijn. Fonte: “The foundation, planning and 

building of new towns in the 13th and 14th centuries in Europe”] 

Há uma diferença significativa entre esta cidade e as que foram 

mencionadas anteriormente: É a sua orientação solar, pois desta vez Elburg tem os 

seus eixos formalizados segundo as direcções Azimute 35º | Azimute 125º. Esta 

direcção situa-se a 10º da orientação colateral NE | SW. 

Elburg, é uma cidade sem possuir uma face do edificado totalmente exposta 

a Sul. Ao se inserir o edificado orientado a Sul, então também vai existir uma face 

exposta a Norte, prática já anteriormente desaconselhada por Vitruvio e com razão. 

Pois a exposição directa ao vento da habitação cria na mesma um mecanismo de 

refrigeração por convecção particularmente mau no Inverno. Contudo a orientação 

colateral não possui uma face permanentemente exposta na estação fria. 

Nesta época encontra-se alguma colisão de pensamento relativamente ao 

tema: Boerefijn, W. (2012 : 310) refere o Frade Francesc Eiximenis (1340-1409) como o 

“autor da mais importante fonte da Teoria do Planeamento das Cidades a seguir a 

Vitruvio e antes de Alberti” e transcreve assim o décimo segundo livro da sua 

enciclopédia “Lo Crestià” (O Cristão) escrita entre 1379 e 1392:  
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Tal como os filósofos gregos, é dever dos sensatos Cristãos ajustarem algumas coisas e 

brevemente dizerem que toda a cidade bonita deve ser quadrada, porque assim é mais 

bonita e mais organizada” (…) “ e do portão Este para o portão Oeste passa uma grande e 

larga rua que percorre toda a cidade de uma parte até à outra: e o mesmo é verdade para 

a rua da porta principal dirigida para o meio-dia até ao portão oposto que olha para o vento 

Norte.12 

Francesc Eiximenis refere explicitamente a entrada principal orientada a Sul e 

um dos dois eixos principais orientados a Este-Oeste, além de idealizar uma cidade 

com quarteirões quadrados. Modelo bem semelhante ao descrito por Vitruvio e 

praticado igualmente por Roma, particularmente na formalização das “Insulae”, mas 

sem nada referir contudo sobre como evitar que o edificado fique exposto aos 

ventos Norte. Já Elburg é um exemplo medieval que não segue esta formalização 

optando antes por uma orientação próxima da direcção colateral. 

No período Renascentista, com a impressão de várias edições do antigo 

tratado de Vitruvio, inclusivamente ilustradas e com a publicação dos tratados de 

Leon Batista Alberti, “De re aedificatoria” (1452) e de Antonio di Pietro Averlino il 

Filarete, “Trattato di architettura” (1464) as questões de projectar a cidade com 

composição formal do seu edificado, mesmo existindo objectivos de defesa na sua 

relação com o exterior, tornam-se tema de reflexão e de intenção formal, 

particularmente como oposição ao desorganizado e até mesmo caótico edificado 

de muitas cidades. Os autores dos Tratados do Renascimento desejavam que a 

Cidade progredisse das suas características medievais para algo novo que fosse 

saudável, equalitário e harmonioso. Mas, conforme Lamas (2004) idealizaram cidades 

que faziam um paralelismo com a harmonia escrita nos textos da antiguidade 

clássica, particularmente com o Heliocentrismo e não realizavam uma intenção 

efectiva de relação entre o edificado e o clima. Emergindo assim por exemplo 

propostas radiais como Sforzinda ou Palmanova, em que o edificado estivesse 

inserido a Nordeste ou a Sudoeste, estava identicamente formalizado. Retenha-se, no 

entanto, que estas primeiras propostas representaram o passo necessário face à 

insalubridade da época e Palmanova chegou mesmo a ser construida. 

Já no Alto Renascimento, no princípio do século XVI surgem projectos que 

rompem com a insalubridade e desordem medieval e que simultaneamente e 

                                                             

12 Tradução da edição Inglesa pelo autor. No original: “Just like the Greek philosophers say, after the wise 

Christians had adjusted some things, and they briefly said that every beautiful city should be square: because 

like that it is more beautiful and more ordered” (…)”and from the eastern gate to the western gate passes a 

great and wide street which traverses the entire city from one part to the other: and the same is true for the one 

from the principal gate that looks on the midday to the other main gate that looks onto the north wind”. 
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intencionalmente tentam interagir com o Sol, e dados os climas diferentes, surgem 

pois formalizações distintas. 

Existindo poucos casos concretamente nesta época, dois exemplos distintos 

são a cidade de Marienberg da autoria de Ulrich von Rülein Calw, e a cidade de 

Valleta, actual capital de Malta. 

Marienberg (Latitude: 50.6505ºN, Longitude: 13.1612ºE) foi projectada em 

1521 por Ulrich von Rülein Calw (1465–1523) sensivelmente 25 anos depois do seu 

projecto para Neustadt am Schreckenberg13.  

Esta última tem características orgânicas e medievais. Mas Marienberg já 

não vai ser assim: A cidade tem os eixos formalizados nas direcções Azimute 39º | 

Azimute 129º. Valor muito próximo das direcções colaterais tal como a cidade de 

Elburg executada sensivelmente 120 anos antes.  

 

Imagem  20 – Marienberg no século XVI, reconstituição [Autor: Gisela Leisse, Fonte: “Geometrie und Stadtgestalt 

Praktische Geometrie in der Stadt und Landschaftsplanung der Frühen Neuzeit“] 

                                                             

13 A cidade de Neustadt am Schreckenberg é hoje em dia denominada como Annaberg-Buchholz e fica 

situada no estado federal de Freistaat Sachsen na Alemanha. 
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Von Rülein Calw foi médico, matemático, prospector de minas, topógrafo, 

projectista de cidades, astrónomo, professor de latim e professor de medicina na 

universidade de Leipzig e Burgmeister de Freiberg durante cinco anos. Como médico 

combateu a peste de 1497, tendo sido nomeado o principal médico da cidade de 

Freiberg.  

Em 1505 publicou o livro “Eyn wohlgeordnet und nützlich büchlein wie man 

bergwerk suchen und finden soll”14 

 Heinrich der Fromme (1473-1541) queria construir uma cidade perto das minas 

de prata de Wüstenschletta. Assim, atribuiu o projecto da nova cidade a Von Rülein 

Calw dado o seu conhecimento em minas, em medicina no combate à peste e ao 

seu trabalho anterior feito em Annaberg.  

Johannes Rivius (1500-1553) escreveu em 1541 “Stadtchronik Marienbergs des 

Schulmeisters Johann Rivius aus dem Jahr 1541”15. O mesmo é citado por Pfeiffer, 

William em “Ulrich Rülein von Calw und sein Bergbüchlein – mit Urtext-Faksimile und 

Übertragung des Bergbüchleins von etwa 1500 und Faksimile der Pestschrift von 

1521”16 (1955 | 28), referindo-se assim à nova cidade:  

Marienberg é regularmente dividida em doze vias a partir do mercado a partir das 

quais surgem quatro zonas atravessadas por ruas e cruzadas por muitas transversais. Esta é por 

um lado a melhor e mais apropriada para a saúde do lugar e por outro lado a mais bonita e 

agradável à vista. Por este facto as pessoas desta cidade devem entender que têm muito em 

divida e devem um muito obrigado a Ulrich Calw pelo seu excelente e excepcional trabalho, 

pois este talentoso e prático homem desenvolveu um plano tão bem concebido e desenhado 

para esta cidade desde o início.17 

                                                             

14 “Eyn wohlgeordnet und nützlich büchlein, wie man bergwerk suchen und finden soll” – “Um guia pequeno, útil 

e organizado sobre como os homens podem pesquisar e encontrar minas”. 

15 “Stadtchronik Marienbergs des Schulmeisters Johann Rivius aus dem Jahr 1541”: “Crónicas da cidade de 

Marienberg no ano de 1541 pelo reitor Johann Rivius”  

16 “Ulrich Rülein von Calw und sein Bergbüchlein: mit Urtext-Faksimile und Übertragung des Bergbüchleins von 

etwa 1500 und Faksimile der Pestschrift von 1521“: “Ulrich Rülein von Calw e o seu livreto sobre a Montanha – 

Com o texto original, fac-simile do guia original de mineração de cerca de 1500 e fac-simile dos textos sobre a 

Peste de 1521”.  

17 Tradução pelo autor da edição em alemão. No original: “Marienberg wird durch zwölf vom Markt aus in die 

vier Stadtviertel laufende langgestreckte Straßen und viele Quergassen regelmäßig gegliedert. Dies ist einerseits 

am besten und zweckmäßigsten für die Gesundheit des Ortes und andererseits namentlich schön und 

geschmackvoll für den Anblick. Hierfür schulden die Einwohner dieser Stadt dem ganz besonders überragenden 

und durch Verstand und Wissen ausgezeichneten Ulrich Calw großen Dank, da dieser erfinderisch praktische 

begabte Mann den Bebauungsplan von vornherein so trefflich entworfen und abgesteckt hat.“ 
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Leisse, Gisella em “Geometrie und Stadtgestalt – Praktische Geometrie in der 

Stadt und Landschaftsplanung der Frühen Neuzeit“18 (2010:107) menciona que Ulrich 

Rülein von Calw teve acesso ao tratado de Vitruvio. Recorde-se que a primeira 

edição impressa foi publicada por Giovanni Sulpicio em 1486, ainda sem imagens, 

em 1496 já com cinco imagens e posteriormente profusamente ilustrado pelo Frade 

Giocondo em 1511.  

Leisse (2010: 111 - 117) refere que a orientação de Marienberg está conforme 

os textos de Vitruvius sobre orientação solar das cidades bem como respectiva 

protecção dos ventos. O próprio livro de mineração de Ulrich Rülein von Calw 

demonstra a sua facilidade em determinar com exactidão um angulo de 15º. O 

capítulo 6 do livro 1 de Vitruvio que indica a rotação angular a estabelecer para 

evitar as direcções principais dos ventos e proteger as cidades foi igualmente 

seguido pois já no seu tratado de mineração Rülein von Calw fez menção aos fortes 

ventos que provinham das montanhas onde se localizavam as minas. 

Marienberg é o exemplo de uma cidade intencionalmente formalizada 

segundo a direcção colateral e cujo objectivo foi evitar a exposição ao vento frio 

dominante usando como estratégia a orientação não de uma face em direcção ao 

Sul, mas sim um vértice. 

  

Outro exemplo de planeamento da Cidade e do estabelecimento de 

relações com o Sol é a cidade de Valleta, cujas coordenadas são 35.8978°N, 

14.5125°E. A latitude é bem diferente de Marienberg vista antes.  

A cidade é a capital da ilha de Malta no Mar Mediterrâneo. No grande cerco 

da ilha de Malta em 1565, o Grão-Mestre da ordem de São João, Jean de Vallete, 

derrotou os Otomanos tendo ficado as fortificações da ilha destruídas. O mesmo 

solicitou autorização e apoio financeiro ao Papa Pius V para reconstruir as fortalezas 

e estabelecer na ilha uma nova cidade.  

Assim, o Papa enviou para a construção da cidade o seu Arquitecto Militar 

Francesco Laparelli da Cortona (1521 –1570), um antigo assistente de Michelangelo 

Buonarroti e membro da família Cortona. 

                                                             

18 “Geometrie und Stadtgestalt – Praktische Geometrie in der Stadt und Landschaftsplanung der Frühen Neuzeit”: 

“Geometria e planeamento urbano – Geometria prática na cidade e no planeamento do território no início da 

idade moderna” 
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Jäger, Thomas em “The Art of Orthogonal Planning – Laparelli’s trigonometric 

design of Valletta” (2004) publicou uma análise feita à hierarquia da malha da 

cidade: 

 

Imagem 21 – “Planta axial simétrica das ruas de Malta por Laparelli”[Autor: Thomas, Jager. Fonte:  “'The Art of 

Orthogonal Planning”, Journal of the Society of Architectural Historians, 63, No.1, 2004, 11]. 

Simultaneamente ao desenvolvimento dos planos para a nova cidade, 

Laparelli escreveu o seu Tratado de Arquitectura: “Codex Laparelli” onde descreve 

as suas ideias para o Urbanismo de Valletta e a importância do desenho da cidade 

ser feito em função do clima local. Este texto chegou aos nossos dias e permite ver a 

importância que Laparelli deu à relação que deve existir entre o Sol e a Cidade.  

Gugliuzzo, Carmelina em “A ‘new’ capital for the safety of European 

Christendom: the building of Valletta” (2010 : 490) cita assim a tradução de “The 

Codex of Francesco Laparelli, Cortona” feita por Quentin, Hugues, “The Architectural 

Development of Hospitaller Malta”: 
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(…) após estas questões [ou seja, o projecto detalhado das fortificações] ficarem 

decididas, vou colocar para fora as ruas - mas não nos moldes que muitos aqui em Malta 

aconselham. Para efeitos de grandeza, vou criar apenas uma rua larga que atravessa o 

centro da cidade, mas as outras serão estreitas e elas terão curvas visualmente atraentes e 

graciosas. Isto acontece porque as cidades com climas quentes e secos pedem ruas estreitas, 

enquanto que aquelas em climas húmidos requerem ruas largas para que o vento e o sol as 

mantenham secas, enquanto as outras, sendo estreitas, vão manter-se frescas, porque estão 

menos expostos ao calor do sol. Em locais de vento, como é Malta, é necessário encontrar 

uma maneira de minimizar os efeitos dos ventos. Quando os ventos sopram impelidos pelas 

ruas abertas e a direito, eles fazem isso com tanta força que é desconfortável andar nelas. É 

habitual reduzir a força do vento com árvores ou com muros altos, mas isso não é possível, em 

Malta, e particularmente neste local desimpedido e sem árvores.19. 

 

Valleta foi iniciada em 1556. Ao contrário da descrição de Laparelli, Jean de 

Vallete rejeitou as propostas iniciais que possuíam eixos curvos, e solicitou que os eixos 

da cidade fossem rectos. Após os primeiros esboços foi obtida a forma da Cidade 

que ainda hoje se mantem. Uma cidade em malha ortogonal e cuja orientação está 

muito próxima da direcção colateral. 

Alem das intenções de orientação Solar e de proteger a cidade dos ventos, 

Laparelli, também criou uma hierarquia que rompesse com a aparente monotonia 

de uma organização em grelha. 

Tal como Elburg e tal como Marienberg, também Valleta não segue uma 

formalização dos eixos segundo Norte – Sul, Oeste – Este. Os seus eixos estão 

formalizados nas direcções Azimute 52º | Azimute 142º.  

. Com a malha assim orientada nem as vias recebem radiação directamente 

incidente no Verão, nem as habitações têm uma das faces completamente expostas 

a Sul no mesmo período onde as temperaturas são diariamente superiores a 40ºC. 

Assim, o calor recebido vai-se distribuir por duas faces: uma pela manhã e outra 

durante a tarde, ao invés de se concentrar. Esta formalização permite reduzir a 

                                                             

19 Tradução da edição em língua inglesa pelo autor. No original: “After these matters [i.e., the detailed design of 

the fortifications] are decided, I will lay out the streets – but not along the lines many here in Malta are advising. 

For the purposes of grandeur, I will provide only one wide street running through the centre of the city, but the 

others will be unashamedly narrow and they will have visually attractive and graceful bends. This is because cities 

with hot, dry climates call for narrow streets, whilst those in damp climates require wide streets so that the wind 

and the sun will keep them dry, whilst the others, being narrow, will remain cool, because they are less exposed 

to the sun's heat. In windy places, as is Malta, it is necessary to find a way to minimise the effects of the winds. 

When winds blow unimpeded down open-ended straight streets, they do so with such force that it is 

uncomfortable to walk in them. It is customary to reduce the force of the wind with trees or with high walls but this 

is not possible in Malta, and particularly so on this bare and treeless site.” 
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incidência solar directa das fachadas durante o Verão e além disso, conforme 

intenção de Laparelli, assegurar também a devida protecção dos ventos dominantes 

durante o Inverno. 

 

Cerca de 200 anos após o fim da idade média, o período Barroco irá iniciar 

a queda das muralhas que circundavam várias cidades. Mas não irá fazer uma 

ruptura total com os modelos estéticos idealizados durante o Renascimento.  

No Hemisfério Norte, na relação da Cidade e do Sol, uma das criações 

urbanas feitas de raiz mais importantes desta época é a cidade de Karlsruhe cujas 

coordenadas são latitude 49.0094º N e longitude: 8.4044ºE. Fica situada na actual 

Alemanha e foi fundada em 1715. Ao contrário das cidades vistas antes noutras 

épocas, Karlsruhe é, como Lamas (2004) refere, um exemplo da realização de 

quarteirões de desenho complexo e diferenciado, e também é um exemplo 

introdução da qualificação do uso do verde na composição do desenho urbano: 

    

Imagem 22 – Projecto original de Karlsruhe [Fonte: Karlsruhe – Stadtplanung und Bauen em www.karlsruhe.de]. 

Idealizada pelo Markgraf Karl III Wilhelm von Baden-Durlach, ao contrário das 

malhas anteriores, esta cidade exibe um modelo radial, no centro do qual está o 

palácio do Monarca. O Palácio desenvolve dois volumes inseridos a Nordeste e 

Sudoeste que marcam no desenho urbano o desenvolvimento dos quarteirões: As 
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suas direcções coincidem com o nascer e pôr-do-sol durante o Inverno. Recorrendo 

ao programa SunCalc esta percepção é imediata: 

 

Imagem 23 – Karlsruhe: direcções do Nascer e do Pôr-do-sol no dia 21 de Dezembro. [Fonte: produção do autor 

com recurso ao SunCalc em www.suncalc.net] 

Karlsruhe não é tão equalitária na exposição Solar do seu edificado como o 

eram as cidades assentes em malha ortogonal vistas antes. Existe pois o contexto da 

época de estabelecer diferenciação: Whitfield, Peter em “Cities of the World – A 

history in Maps” (2005: 95), define-a assim:  

O simbolismo político de todo o projecto é óbvio: o palácio e seu regente formam o 

centro do mundo, em torno do qual tudo girava. Os princípios por detrás do projecto foram a 

estética e a geometria: a cidade radial de Palmanova foi um modelo, enquanto a moda da 

época dos jardins geométricos foi outra. A cidade foi conscientemente moldada como um 

exercício intelectual, apropriado na era da regência absolutista.20 

Karslruhe expressa assim no desenho urbano a pretensão de criar 

intencionalmente divisão de classes e hierarquizar o poder. Mas apesar disso, 

Karlsruhe também emerge como cidade inovadora: Palmanova e Gramichelle são 

cidades radiais e o edificado tem exposição solar bastante diferente conforme a sua 

posição. Já Karlsruhe segue o mesmo modelo radial, contudo o seu desenho integra 

as estruturas verdes com o construído, ficando este último situado na zona de melhor 

exposição solar.  

O plano de Karlsruhe representa o que à época se denominou 

“landesfürstliche planung”. Literalmente, o “planeamento das terras dos príncipes”. 

                                                             

20 Tradução pelo autor da edição em Inglês. No original:“The political symbolism of the whole design is obvious: 

the palace and its ruler formed the center of the world, around whom all else revolved. The principals behind the 

design were aesthetic and geometric: the radial city of Palmanova was one model, while the contemporary 

fashion for geometric garden parterres was another. The city was consciously shaped as an intellectual exercise, 

appropriate to an age of absolutist rule.” 
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O Racionalismo regressou durante o século XVIII e novas cidades são 

erguidas segundo um desenho formal oposto face à exuberância Barroca vivida 

antes. Há duas cidades que merecem referência. São a expansão de Edinburgh na 

Escócia, projectada por James Craig (1739 – 1795) e iniciada em 1752 e a 

reconstrução de Lisboa em Portugal proposta por Eugénio dos Santos (1711-1760) e 

Carlos Mardel (1696 – 1763) e escolhida por Manuel da Maia (1677-1768) em nome do 

Rei D. José I após o sismo que destruiu a cidade em 1755. Há uma diferença essencial 

entre as cidades: é o clima em que ambas se encontram, consequência não só mas 

também das suas latitudes.  

A cidade de Edinburgh está situada a uma latitude de 55,9532º N e longitude 

3,1883°E, sendo o clima marcadamente agreste e a insolação, particularmente na 

estação fria, escassa. É a cidade mais a Norte de todas aqui descritas. Os meses de 

Inverno têm em média perto de 50 horas de Sol descoberto disponíveis, o que dá 

uma média diária de cerca de 1 hora e 40 minutos. Mesmo no Verão, as horas de Sol 

descoberto são só cerca de cinco por dia. Outras características meteorológicas, tal 

como a precipitação quase diária fazem de Edinburgh uma cidade muito carente 

de boas condições lúmicas. 

Na expansão urbana, James Craig, viu a sua proposta ser escolhida. Esta 

expansão preservou a cidade medieval pré existente, propondo edificar 

contiguamente uma nova malha urbana. 

 

Imagem 24 – Planta da expansão de Edimburgo por James Craig [Autor: James Craig, Fonte: UNESCO] 
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James Craig propôs a inserção de quarteirões de grandes dimensões para a 

época com a medida de 204 por 108 metros e em que cada quarteirão é dividido 

em pequenos lotes: Portanto os quarteirões são grandes, mas as casas têm frente 

estreita: 

 

Imagem 25 – Edimburgh: quarteirões e divisão de cada um em lotes unifamiliares [Autor James Craig. 

Fonte: Museum of Edinburgh] 

Os quarteirões são rectangulares. A maior face destes quarteirões está 

orientada em Azimute 80º | Azimute 170º. Próximos portanto da direcção Norte, Sul. 

É evidente que a forma dos quarteirões propostos pretendem maximizar a 

insolação do edificado. Contudo, ao ter uma face a Sul também vai existir uma face 

exposta a Norte, a qual não recebe directamente radiação solar durante qualquer 

período do ano. Além disso também surgem outras questões climáticas, 

nomeadamente a protecção contra o vento. A este respeito, Marshall, Steven em 

Urban Coding and Planning (2011: 41), indica:  

Como o historiador Hugo Arnot observou em 1779, a New Town estava ‘ de forma 

especial exposta os ventos muito violentos que assolavam Edinburgh com incrível fúria’ (Arnot, 

1998 [1779], p. 185); e quando Robert Southey visitou a cidade em 1819, ele observou com 

desalento que na New Town não havia ‘nenhuma protecção nem fuga dos ventos severos’ 

(Southey, 1929) 21.  

                                                             

21 Tradução do autor da lingua Inglesa. No original: “As the Edinburgh historian Hugo Arnot observed in 1779, the 

New Town was ‘in a special manner, exposed to very violent winds, which rage in Edinburgh with incredible fury’ 

(Arnot, 1998 [1779], p. 185); and when Robert Southey visited in 1819, he observed sourly that in the New Town 

there was ‘neither protection nor escape from the severe winds’ (Southey, 1929).”  
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A expansão de Edinburgh mostra assim os dois problemas que o desenho da 

cidade orientada perto da direcção Sul pode trazer: O primeiro – é que uma longa 

face exposta a Sul, tem como contraponto uma longa face exposta a um Norte sem 

incidência directa. O segundo é a questão do vento – Em certos locais, como neste 

caso, introduz um novo problema no conforto do interior das habitações: A perda de 

calor interior por causa da convecção forçada que o vento cria particularmente nos 

meses frios, ao que acresce uma maior superfície de transferência com o exterior 

fruto da forma do quarteirão. Assim sendo, se se reduzir a superfície de transferência 

de calor pode-se atenuar este problema. Portanto a divisão do grande quarteirão 

em lotes individuais estreitos, favorece a contenção do calor gerado no interior de 

cada uma das casas inseridas nos pequenos lotes pois num volume pequeno é mais 

fácil preserva-lo. 

 

Lisboa está localizada em 38.7139ºN, 9.1394ºW. Uma latitude completamente 

diferente dos quase 56ºN de Edimburgo. A conhecida planta de Eugénio dos Santos 

também foi rodada para se poder comparar com todas as anteriores e ver a 

orientação dos seus quarteirões: 

  
Imagem 26 – Planta para a reconstrução de Lisboa [Autores: Eugénio dos Santos e Carlos Mardel. Fonte: 

www.lisboa-cidade.com] 
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A proposta da denominada Baixa Pombalina resulta de uma reedificação, 

fruto da destruição total seguida de incêndio e maremoto ocorrida no Terramoto de 

1 de Dezembro de 1755.  

A reconstrução de Lisboa, marca uma rotura com o medieval pré existente, 

e vai-se caracterizar por melhorar as condições de solaridade e salubridade. 

Miranda, Frederico em “Caracterização dos Edifícios Pombalinos da Baixa de Lisboa” 

(2011: 14) refere-se assim à intervenção efectuada:  

O aspecto labiríntico do traçado medieval das ruas passava a dar lugar a um 

traçado rectilíneo e ortogonal, regularizando a área compreendida entre as antigas praças 

principais da cidade, o Rossio e o Terreiro do Paço. Esta nova abordagem dava origem a 

espaços amplos, criando condições de iluminação e arejamento das ruas e dos edifícios, 

inexistentes na antiga cidade melhorando a salubridade dos mesmos.  

Também Bueno, Beatriz em “Lisboa Pombalina: Em que medida Iluminista” 

(2008: 13) menciona as melhorias criadas pelos novos quarteirões:  

(Manuel da Maia) ao pensar num gabarito para os edifícios proporcional à largura 

das ruas, procurou resolver o problema da circulação do ar, da insolação e das pestes. 

É pois amplamente aceite que a nova malha urbana contribuiu e muito para 

a melhoria das condições de salubridade da cidade face à sua pré-existência 

medieval. Também o acesso à luz solar melhorou substancialmente. Se a 

formalização de Lisboa tem algumas semelhanças com a “New Town” de 

Edimburgo, há algo que as diferencia. Se as plantas de ambas as intervenções forem 

vistas lado a lado nota-se que em Lisboa vários dos blocos propostos têm a face Sul 

de reduzidas dimensões e as faces Oeste e Este são de maiores dimensões, em 

oposição em Edimburgo os quarteirões propostos têm a face Sul com maior 

expressão, sendo as confrontações Este e Oeste de dimensões reduzidas.  

A orientação solar de ambas as malhas é ligeiramente similar. Mas, a 

radiação solar disponível em Lisboa e em Edimburgo é substancialmente diferente. 

Sendo Lisboa uma cidade no Hemisfério Norte com uma latitude inferior, então é 

expectável que a intensidade de radiação seja superior. Assim, a Radiação Directa 

Normal (DNR) acumulada anual em Lisboa é de cerca de 2000 KWh/m2 enquanto em 

Edimburgh é de pouco mais de 700 KWh/m2. 22 

                                                             

22 A Radiação Directa Normal da Europa encontra-se disponível para consulta no Solar Geographic Information 

System. Cartas solares, tabelas da DNR e outros indicadores disponíveis em http://solargis.info/  
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Sendo os Ganhos Solares em Edimburgo tão baixos, compreende-se que a 

forma dos quarteirões propostos por Craig procurem maximizar a Radiação 

absorvida no Inverno, mesmo com todos os problemas de falta de retenção térmica 

que existem, daí a forma subsequente dos lotes individuais. Em oposição, sendo os 

Ganhos Solares em Lisboa Lisboa tão altos no Verão, entende-se que a maioria dos 

blocos (mas não todos, pois existe diferenciação e riqueza no desenho) tenha só a 

menor face orientada a Sul, pois as faces Este-oeste só estão em contacto com o Sol 

durante uma fracção do dia. Caso contrário favorecem-se condições de sobre 

insolação resultando daqui ambientes desconfortáveis. Por isso mesmo, os blocos de 

Lisboa estão tão próximos uns dos outros. Assim na estação quente sombreiam-se 

mutuamente. Mas então surgem dois problemas: No piso térreo a iluminação natural 

não é das melhores e no Inverno os sombreamentos são muito pronunciados quer 

nas vias quer nas fachadas. 

 

Já durante a segunda metade do século XIX foi realizado em Barcelona, 

coordenadas 41.3888ºN 2.1590ºE, um dos mais ambiciosos projectos urbanos de 

expansão urbana da autoria de Ildefons Cerdà: 

 

Imagem 27 – Barcelona: À esquerda, “Planol de Barcelona, 1806”. À direita “Plan de los alrededores de la 

ciudad de Barcelona y del proyecto para su mejora y ampliación”.  

[Fonte: Biblioteca General del Ajuntament de Barcelona] 

A planta à esquerda, elaborada em 1806, revela ainda a existência da 

muralha medieval e de uma cidade de cariz orgânico confinada dentro do 

perímetro das muralhas. Tal como Edimburgo, o plano de expansão proposto por 

Ildefons Cerdà em 1859, também preservou a cidadela medieval que surge 

destacada a negrito e que é a mesma da carta anterior percebendo-se assim na 

comparação lado a lado a amplitude da expansão.  
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Ao contrário do Barão George-Eugène Haussmann em Paris, Cerdà não 

demoliu Barcelona para adaptar a cidade ao crescimento demográfico ocasionado 

pelo fluxo massivo de emigração da época. 

Atente-se que as duas plantas da imagem anterior foram desenhadas 

originalmente com o Norte desviado da direcção vertical das cartas em 45º para 

comparar lado a lado as duas cartas. Mas abaixo, para permitir compreender 

melhor, a relação de Barcelona com o percurso do Sol e comparar com as cartas 

anteriores, surge a mesma carta, mas agora alinhando o Norte geográfico com o 

topo da página. Cada quarteirão tem 113 metros de lado: 

 
Imagem 28 – Planta de Barcelona: Norte alinhado com o topo da página 

 [Fonte: Biblioteca General del Ajuntament de Barcelona em http://ajuntament.barcelona.cat/ca/] 

De Decker, Kristopher em “The solar envelope: how to heat and cool cities 

without fossil fuels – The Barcelona Eixample” (2012) refere que Cerdà tencionava 

maximizar o acesso solar (e ventilação) de cada apartamento de quatro maneiras. 

Em primeiro lugar, limitando a altura dos edifícios em 16 metros (52,5 pés) para ruas 
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com 20 metros de largura. Além disso, determinou que os quarteirões da cidade só 

poderiam ser construídos em dois em vez de quatro lados, uns paralelos aos outros, 

ou com a forma de um L uns com os outros ou sob a forma de um L. Isto permitia a 

criação de grandes espaços interiores e introduziria a luz solar e ar fresco em ambos 

os lados de cada edifício. Infelizmente, interesses económicos sobre a propriedade 

levaram a que a visão de Cerdà não fosse integralmente respeitada, tendo os lotes 

sido construídos nas suas quatro frentes: 

              

Imagem 29 – Esquerda: Reconstituição dos quarteirões idealizados por Cerdà. Direita: Edificação em curso nos 

lotes do Ensanche. [Fontes: Reflexíon sobre el ensanche Cerdà (direita) e Procés d'urbanitzación a Catalunya 

(esquerda)]. 

Galindo, Marián em “La Eficiencia Energética de Barcelona y su Ensanche” 

(2013) refere que dos originais 67.200m3 de volume de construção médio previsto 

para cada lote, passou-se para uma média actual de 294.770m3, o que diz bem da 

densidade ocupacional face ao inicialmente previsto.  

Mesmo tomando estes valores de construção em linha de conta, a 

orientação solar do Ensanche em azimute 45º | azimute 135º não sofreu alterações e 

é alvo de estudo e caracterização, pois realmente foi intenção do Arquitecto alinhar 

não uma face com o Sul, mas sim um vértice – As esquinas truncadas do ensanche. 

De Decker (2012) refere que a orientação solar da cidade e todos os blocos 

da cidade têm esquinas truncadas, melhorando assim o acesso solar. Mencionando 

igualmente que Cerdá decidiu não orientar a grelha conforme os pontos cardeais, 

mas diagonalmente aos mesmos. Isto permitiu dar aos apartamentos acesso à luz 

solar durante o dia, enquanto se oferecia às ruas sombras. 

Curreli, Alessandra e Roura, Helena em “Urban Layout and Façade Solar 

Potential – A case study in the Mediterranean Region” (2013) estudaram a orientação 

solar do Ensanche e compararam-no a um hipotético modelo similar mas que 

estivesse orientado a Norte – Sul. Portanto Azimute 0º | Azimute 90º.  



 
Pág. 30 

 

As conclusões que retiraram foram: Um padrão urbano orientado a 45º 

assegura condições de equilibro em todas as fachadas dos blocos mas reduz a 

quantidade efectiva de energia recolhida. Por outro lado, a orientação principal 

ficando uma face a Sul apresenta um comportamento mais distinto entre o Verão e 

o Inverno que parece mais adequado para as necessidades térmicas do clima 

mediterrânico. No entanto isso implica algumas limitações para se ter a hipótese de 

se beneficiar do potencial homogéneo do Sol no Inverno.  

Sendo especificamente impossível que estas duas condições coexistam 

numa única malha sugerem procurar situações intermédias, deixando assim como 

sugestão a orientação Subcolateral como hipótese de estudo. 

Barcelona já tinha deixado subjacente que a partir do século XIX a explosão 

demográfica terá grandes impactos no crescimento das Cidades. Esse crescimento 

muitas vezes será demasiado repentino e sem o devido planeamento urbano. 

É neste contexto que Ebenezer Howard (1850-1928) idealizou a sua 

concepção de Cidade Jardim. O seu livro “To-morrow: A Peaceful Path to Real 

Reform” foi publicado pela primeira vez em 1898. Nesta publicação Howard idealizou 

uma cidade utópica, mas passível de se tornar num modelo real em que pessoas 

viviam em harmonia com a natureza afirmando assim uma rotura com a cidade 

dominada pela indústria que crescia descontroladamente, sobrepondo a poluição 

como consequência de actividades económicas à qualidade de vida. Desta 

publicação resultou a fundação do movimento das cidades-jardins. 

Já em 1904, Raymond Unwin, Arquitecto e Urbanista, juntamente com Barry 

Parker venceu o concurso gerido pela First Garden City, feito para o plano da futura 

cidade de Letchworth, a 34 milhas (54,7km) de distância de Londres. Coordenadas 

51.9794 N, 0.2284E.  

Unwin e Parker planearam a cidade no centro da propriedade Letchworth 

com grandes cinturões verdes agrícolas que rodeavam a cidade, e compartilharam 

a noção de Howard que a classe trabalhadora merecia habitação melhor e mais 

acessível. No entanto, os Arquitectos não consideraram os desenhos, de certa forma 

utópicos, idealizados por Howard, propondo em oposição um desenho mais 

complexo, onde sobressai uma alameda de grande escala para o local e orientada 

na direcção Azimute 10º. Ligeiramente desviada de Norte, na mesma medida 

angular vista antes em Edimburgo, mas ao invés do desvio do Norte ser feito para 

Oeste, no caso desta via ele é feito para Este. 
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Imagem 30 – “Letchworth Estate of First Garden City”, projecto de 1905 [Autores: Unwin, Raymond e Parker, 

Barry] 

A diversidade de desenho da sua proposta deve ser contextualizada com a 

sua época e complementarmente com a sua intenção de romper com exemplos de 

cidades industriais como por exemplo Widnes (1862). 

Purdom, Charles Benjamin (1883-1965), também Urbanista, no seu livro “The 

Building of Satellite Towns” (1925: 149), referiu-se assim à proposta de Raymond Unwin 

e Barry Parker:  

A principal característica de Letchworth é o lay-out aberto das estradas e casas, para 

que toda a cidade preserve algumas das características de um parque. Todas as estradas 

têm árvores, com relvado ao longo da sua extensão, excepto as estradas mais movimentadas 

e algumas das estradas residenciais mais estreitas. Em todos os instantes, as sebes nos lotes das 

casas, as árvores, arbustos e flores nos jardins dão à cidade uma aparência rural. As árvores 

de rua acrescentam bastante para a atractividade da cidade, e no geral, elas foram bem 

escolhidas23. 

                                                             

23 Tradução pelo autor da edição em Língua Inglesa. No original: “The characteristic feature of Letchworth is the 

open lay-out of the roads and houses so that the whole town preserves some of the features of a park. All roads 

are planted with trees, with greenswards along all but the busiest roads and some of the narrower residential 

roads; and the hedges to the house-plots, and the trees, shrubs and flowers in the gardens give the town a rural 

appearance at all times. The street trees add much to the attractiveness of the town, and on the whole they 

have been well chosen.” 
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Letchworth é uma pequena cidade e é uma cidade satélite. Segundo 

Purdon (1925), em 1924 ela tinha 3349 habitações e 13500 habitantes. Feita desde o 

seu início com o objectivo de ser uma cidade jardim, foi à época pioneira e criou 

uma rotura com um modelo de desorganização, de parco acesso solar e de 

poluição que afectava inúmeras cidades. A sua densidade residencial é muito baixa, 

consequentemente o acesso ao Sol também é muito elevado. Letchworth levou à 

criação de mais cidades formalizadas com os mesmos princípios. Cidades novas, 

satélite e de pequenas dimensões.  

No entanto, um dos problemas deste modelo é contribuir para o 

alastramento: ou seja mais território é urbanizado, maiores são as distâncias e mais 

tempo se consome em trajectos, portanto apesar da validade do conceito, dos seus 

ideais e da qualidade residencial que podia oferecer, o mesmo também levantou 

novos problemas.  

Na Alemanha a “Neue Sachlichkeit”24 foi um movimento de demarcação 

com o Expressionismo, e também com a Art Noveau. As abordagens para a 

simplificação formal das artes e ofícios, ideias que vinham de Inglaterra do 

movimento “Arts & Crafts”, foram apresentadas na terceira exposição das Artes 

Alemãs que se realizou em Dresden em 1906. Posteriormente, em 1907 foi constituída 

a “Deutscher Werkbund”25 por um grupo de Arquitectos e empresários Alemães. 

Na Arquitectura, um dos objectivos da “Neue Sachlichkeit” foi desenvolver 

uma forma nova de construção através da racionalização e da padronização. 

Aliado ao uso de novos materiais como o caso do betão: Assim surgiram as “Neues 

Bauen”26. Conceito formulado por Erwin Anton Gutkind na sua obra ”Neues Bauen – 

Grundlagen zur praktischen Siedlungstätigkeitem”27 de 1919.  

Gutkind conceptualizou as “Neues Bauen” como construções para um 

elevado número de pessoas, com interiores simples e também enfatizou que as casas 

deviam ter abundância de Sol, de ar, quintais ou espaços verdes e que não se 

deveriam sombrear umas às outras. 

                                                             

24 “Neue Sachlichkeit”: Nova Objectividade. 

25 “Deutscher Werkbund”: Federação Alemã do Trabalho. 

26 “Neues Bauen”: Novas Construções.  

27 “Neues Bauen – Grundlagen zur praktischen Siedlungstätigkeitem”: “Novas Construções – Noções Essenciais 

da prática das actividades de desenvolvimento de zonas residenciais”. 
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Dada a depressão que se verificou na Alemanha após o armistício de 

Versailles em Julho de 1919, só durante a segunda metade da década de 20 é que 

irão surgir projectos. Um modelo de formalização denominou-se “Zeilenbau28”: 

Um dos primeiros exemplos, foi edificado em Dammerstock. Projectado por 

Walter Gropius em 1923. Fica localizado nos arredores de Karslruhe, cujas 

coordenadas foram vistas anteriormente e está orientado em Azimute 80º | Azimute 

170º. 

  

Imagem 31 – Dammerstock Siedlung [Autor: Walter Gropius. Fonte: www.bauhaus-online.de] 

Bauer, Catherine em “Modern Housing” (1934: 182) denominou esta 

formalização de “Habitações Heliotrópicas”29. Citando:  

O propósito da orientação destas linhas era providenciar o máximo de luz solar em 

todas as divisões no Inverno e na Primavera (o Sol não era um grande desiderato no Verão) 30. 

                                                             

28 “Zeilenbau“: Palavra que também segue a habitual composição da língua Alemão na formação dos 

vocábulos. Significa “Construção em Linha” Atente-se que na língua alemã, um substantivo comum é escrito 

também com primeira letra em maiúscula tal como um substantivo próprio.  

29 Heliotropia: Movimentos de plantas ou animais sésseis, ou de alguns dos seus órgãos acompanhando o 

percurso do sol.  

30 Tradução pelo autor da rdição em Língua Inglesa. No original:  “The purpose was to find the orientation of the 

rows which would provide the maximum of sunlight within all the rooms in winter and Spring (sun being no great 

desideratum in the summer)” 
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O propósito foi sem dúvida uma excelente causa, no entanto introduziu um 

problema: Conforme Gutkind tinhas escrito, nas “Neues Bauen” havia a ambição de 

que não houvesse qualquer sombreamento dos blocos uns nos outros. Mas então, 

existirão ganhos solares significativos nos dias mais longos dos meses entre o 

Equinócio de Março e o de Setembro. Estas construções, ao seguirem os pressupostos 

de simplificação das “Neues Bauen”, e ao utilizarem o betão para vencer vãos 

também introduziram as amplas fachadas vidradas, que marcam a época:  

 

Imagem 32 – Dammerstock Siedlung, imagem de 1925 [Fonte: Harvard Art Museums] 

Como o vidro é corpo cinzento e deixa passar a radiação infravermelha, 

esta ao atravessar o vidro modifica o seu comprimento de onda, e 

consequentemente não consegue sair ficando retida, assim sendo a temperatura 

interior aumenta: Denomina-se este fenómeno de efeito de estufa e é 

particularmente nefasto no Verão. 

Adicionalmente surge outro problema: no Inverno a condutividade térmica 

do vidro é de 0.8Wm-1K-1, similar ao tijolo, no entanto a condutividade térmica de um 

bom isolante existente à época como a lã mineral (patenteada em 1840) é de 

0.08Wm-1K-1. Assim sendo, nos meses mais frios surge a outra face do problema: O 

vidro, necessário à iluminação, não retém o calor na Habitação. 

Uma análise a Dammerstock Siedlung quer sobre a sua orientação Solar, 

quer sobre o consequente conforto das habitações é feito pelos Arquitectos 

Americanos Nelson, George e Wright, Henry em “Tomorrow's house: a complete 

guide for the home-builder” (1945 : 176), tendo mesmo a sua critica alguma rudeza 

na linguagem (cujo texto original está reproduzido no rodapé da página seguinte):  
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Uma vez construídas, as próprias estruturas esmurraram uma teoria cheia de buracos. 

Em primeiro lugar, o custo do aquecimento destes edifícios era excessivo. Em segundo lugar, o 

Sol da manhã variava conforme estações do ano. No meio do Verão havia muita luz vindo de 

Leste, enquanto a meio do Inverno, quando o Sol se levanta próximo de Sul, havia apenas um 

curto período de tempo em que os quartos recebiam os benefícios duvidosos da sua 

exposição a Oeste. Em terceiro lugar, as pessoas que vivem nos quartos a Oeste descobriram 

que durante a maior parte do ano, esta exposição era praticamente intolerável. Os interiores 

eram fustigados no Verão pelo Sol do fim da tarde, e a luz forte vinda de um ângulo muito 

baixo era desagradável e difícil de filtrar com sombreadores.31 

As “Neues Bauen” podem ter recolhido crítica, mas também deram um 

grande contributo na qualidade lúmica das habitações. Que não foi fruto de um 

acaso. Foi alvo de estudo e de investigação detalhada como o comprovam estes 

analiticos de Alexander Klein, outro aderente do Movimento Moderno que se 

dedicou a estudar a habitação mínima e a sua respectiva iluminação interior 

quando exposta à fonte natural – o Sol:  

 

Imagem 33: A luz solar na “Habitação mínima (tipo IIB)”. [Autor: Alexander Klein. Fonte: “Zu dem zusätlichen 

Bauprogramm der Reichregierung“, 1931]. 

                                                             

31 Tradução pelo autor da Edição em Língua Inglesa. No original: “Once built, the structures themselves punched 

the theory full of holes. In the first place, the cost of heating these buildings was excessive. In the second place, 

the cheerful morning sun varied with the seasons. In midsummer there was plenty of sunlight coming in from the 

east, while in midwinter, when the sun rose far to the south, there was only a short time in which these rooms 

received the dubious benefits of their western exposure. In the third place, people living in the west rooms found 

that for most of the year this exposure was practically intolerable. The interiors were blistered in summer by the 

late afternoon sun, and the strong light coming in at a very low angle was unpleasant and hard to screen out 

with shades”. 
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1.2.2. Os entendimentos da melhor orientação durante o 

século XX: 

Na Alemanha, os primeiros Arquitectos modernistas equacionavam novas 

formas de criar habitação integradas na cidade já existente. Sensivelmente ao 

mesmo tempo em França surgiu uma proposta radicalmente diferente para trazer o 

Sol às habitações recorrendo a arranha-céus. Tratou-se do plano Voisin da autoria de 

Charles-Edouard Jeanneret-Gris, Le Corbusier (1887-1965). Foi muito criticado, mas 

segundo Von Moos, Stanislaus em “Le Corbusier: Elements of a Synthesis” (1968), a 

ambição principal era trazer uma mudança de foco da atenção pública dos 

interesses tradicionais para uma nova disciplina em que habitação, negócios, 

acomodação e tráfego eram somente aspectos singulares de um grande problema: 

o Urbanismo. Não chegou a ser edificado mas lançou acesa discussão sobre o 

acesso ao Sol nas cidades.  

Muita investigação do século XX não incidiu sobre um caso específico de 

uma cidade, mas sim em estudos e ensaios.  

1.2.2.1. Planning for sunlight: 

William Attkinson escreveu “The orientation of buildings: or, Planning for 

sunlight” em 1912 efectuou diversos estudos sobre a projecção das sombras e a 

permanência das mesmas nas fachadas do edificado. Também sobre a orientação 

solar das cidades, e sobre qual será a melhor orientação, se principal ou se colateral.   

 
Imagem 34 – “Shadows of the cube, autumnal and vernal equinox. Lat. 42ºN-0’”.  

[Autor: William Attkinson. Fonte: Planning for Sunlight] 
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Recorrendo à geometria descritiva e projectiva, Attkinson estudou 

profusamente as diferenças entre as direcções cardeais (N|S; E|W) e as direcções 

colaterais (NW|SE; NE|SW). 

Attkinson escreveu (pp. 115):  

Quando as ruas são desenhadas em ângulos rectos umas em relação às outras 

formando um plano em malha, a melhor distribuição da luz solar é obtida quando um 

conjunto de ruas segue a direcção nordeste-sudoeste e as outras a direcção noroeste-

sudeste. É uma pena que em muitos casos o plano onde o plano em malha foi adoptado as 

ruas foram desenhadas em Norte-Sul e Este-Oeste que é a pior combinação possível.32  

A sua conclusão de dispor a Sul um dos vértices e não uma das arestas, está 

alinhado com os modelos seguidos em várias cidades, não restando qualquer dúvida 

da sua intenção: Por exemplo Barcelona.  

Mas tal não significa que possa ser entendido como uma verdade absoluta 

pois na imagem exemplo Attkinson estuda o quadrado como modelo de inserção, 

mas pelo contrário Lisboa e Edimburgo assentam em formas rectangulares 

rectângulos completamente distintas entre si e também os climas de ambas as 

cidades, como foi visto, é diferente. 

1.2.2.2. O EIXO HELIOTERMICO: 

Adolph Augustin Rey, Justin Pidoux e Charles Barde publicam em 1928 “La 

science des plans de villes: ses applications à la construction, à l'extension, à l'hygiène 

et à la beauté des villes, orientation solaire des habitations “33.  

 Propuseram multiplicar o número de horas de Sol disponíveis pela 

temperatura em graus. No seu máximo está a direcção que indica a maior radiação 

solar emitida. É essa a direcção segundo a qual, concluem, que está o que 

denominam por Eixo Heliotérmico.  

                                                             

32 Tradução pelo autor da edição inglesa. No original: “When streets are laid out at right angles to each other 

according to the checkerboard plan, the best distribution of sunlight is obtained when one series of streets runs 

northeast-southwest and the other northwest-southeast. It is unfortunate that in so many cases where the 

'checkerboard' plan has been adopted, the streets have been laid out north-south and east-west, which is the 

worst arrangement possible”. 

33 “La science des plans de villes: ses applications à la construction, à l'extension, à l'hygiène et à la beauté des 

villes, orientation solaire des habitations“: A ciência dos planos das cidades : As suas aplicações à extensão, à 

higiene e à beleza das cidades, orientação solar das habitações.  
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Efectuando a sua medição e cálculo para a cidade de Paris concluíram que 

este eixo está na direcção azimute 19º. Alterando-se o mesmo em pequenas 

quantidades para outros locais:  

 

Imagem 35 – Eixo Heliotérmico [Autor: Professor Domingos Rosas da Silva, Núcleo Portuense da Sociedade de 

Meteorologia e Geofísica de Portugal. Publicado em 1938] 

Qual é o resultado efectivo de multiplicar horas por graus para assim obter 

uma direcção dita como ideal? É aqui que nasce a crítica ao Eixo Heliotérmico. A 

crítica ao método de multiplicar graus por horas tem fundamento, pois daqui não 

resulta uma grandeza física.  

Mas ao exprimir o resultado em função do percentil máximo registado a 

curva resultante exprime não só a direcção da máxima incidência da radiação 

Solar, bem como a sua variação ao longo dos quatro quadrantes.  

Vão no entanto surgir várias críticas ao eixo Heliotérmico. Por exemplo 

Montavon, Marylène em “Optimisation of Urban Form by the Evaluation of the Solar 

Potential” (2010) cita Gaston Bardet na revista Techniques et Architecture dirigida por 

George Massé (1943: 23): “Este cálculo não tem significado físico, uma temperatura 

pode ser multiplicada por uma massa, mas não por uma duração”34.  

O conceito de Eixo Heliotérmico tanto teve críticos como seguidores: segundo 

Chiri, Giovanni e Giovagnorio, Ilaria em “Gaetano Vinaccia’s (1881–1971) Theoretical 

Work on the Relationship between Microclimate and Urban Design”  (2015 : 138): 

                                                             

34 Tradução pelo autor da Edição em Lingua Inglesa. No original: “this calculation is physically meaningless and 

that a temperature can be multiplied by a mass but not by a duration” 

N 
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 “A teoria heliotérmica, que teve uma influência dramática sobre os Arquitectos da 

geração seguinte, foi disputada durante a década de 1940; opôs os "higienistas", partidários 

da exposição a Este-Oeste aos "climatologistas", defensores da orientação Sul. Entre estes 

últimos estavam Bardet (1943), Vinaccia (1943), Hermant (1943), e Leroux (1946)35. 

Também Montavon (2010) refere Gaston Bardet, Gaetano Vinaccia, André 

Hermant e Robert Leroux como críticos do conceito de Eixo Heliotérmico. Mais 

recentemente Amina Harzallah, Daniel Siret, Eric Monin e Julien Bouyer também 

explanam a crítica ao conceito em “Controverses autour de l’axe héliothermique : 

l’apport de la simulation physique à l’analyse des théories urbaines”36 (2015). 

Nomeadamente as desvantagens que também decorrem nos meses mais quentes 

de se orientar o edificado na direcção exacta onde a intensidade da radiação é 

máxima. Ou seja de favorecer situações de sobre insolação ou de potenciar o efeito 

de estufa.  

À época, Le Corbusier tornou-se aderente do Eixo Heliotérmico. O 

testemunho é visível neste esquema de 1935 do próprio Corbusier: 

 

Imagem 36 – Eixo Heliotérmico e o edificado proposto para a Ville Radieuse. [Autor: Le Corbusier. Fonte: “The 

Evolution of Sustainable Architecture”] 

                                                             

35 Tradução da Edição em Lingua Inglesa. No original: “The heliothermic theory, which had a dramatic influence 

on architects of the following generation, was disputed during the 1940s; it opposed the “hygienists”, the 

partisans of east–west exposure, to the “climatologists”, advocates of south exposure. Among the latter were 

Bardet (1943), Vinaccia (1943), Hermant (1943), and Leroux (1946)” 

36 “Controverses autour de l’axe héliothermique”: l’apport de la simulation physique à l’analyse des théories 

urbaines”: As controvérsias em torno do eixo heliotérmico: a contribuição da simulação física para a análise de 

teorias urbanas. 
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Corbusier menciona a importância deste eixo na sua obra “La Ville 

Radieuse” (1935: 159):  

Cada cidade deve ter o seu eixo vital definido pelo sol, este traço deve ser o primeiro 

ato do Urbanista e o primeiro acto de autoridade. Esta é a chave. O eixo Heliotérmico é a 

estrutura do traço urbano.37 

Mas Montavon, Marylene et al em “La Ville Radieuse’ by Le Corbusier once 

again a case study“ (2006) recorrendo a modelação digital concluíram que “as 

descobertas deste estudo parecem sugerir que a Ville Radieuse, a chamada Cidade 

Radiante, não é nada radiante”38. Referindo inclusive que a exposição solar dos 

arranha-céus é pobre. E Siret (2006: 2) menciona que Le Corbusier abandonará 

discretamente a teoria do eixo Heliotérmico sem que explique a razão.39A sua obra 

posterior descartará esta teoria. 

1.2.2.3.  A CARTA DE ATENAS: 

Apesar de a década de 30 ser marcada pela grande depressão, ela é uma 

década de grande debate relativamente ao Sol e à Cidade. Em grande parte 

devido à criação da organização “Congrès internationaux d'architecture moderne” 

(CIAM) em 1928.  

Assim, o desenvolvimento das cidades desordenado e sem estabelecimento 

de relações entre a Casa e o Sol foi alvo da atenção dos Arquitectos Modernistas.  

A Carta de Atenas foi o manifesto urbanístico resultante do IV Congresso 

realizado em 1933 e cujo texto final foi redigido por Le Corbusier. 

Algumas ideias expressas no texto, causaram controvérsia na época e 

continuam a faze-lo na actualidade. Por exemplo: “A Rua deixa de ser um local de 

convivência e passa a ser exclusiva do automóvel”. A este respeito, Lamas (2004: 

391) já indica que “O mestre constituía fácil alvo”.  

                                                             

37 Tradução da Edição em língua Francesa. No original: “Chaque ville devrait avoir son axes vital fixé par le 

soleil, ce tracé devait être le premier geste de l’urbaniste et le premier acte de l’autorité. C’est la clef. L’axe 

héliothermique est l’armature du tracé urbain. “  

38 Tradução da edição original em Lingua Inglesa. No original: “The findings of this study seem to suggest that La 

Ville Radieuse, the so called ‘Radiant City’ is not ‘radiant’ at all.” 

39 Tradução da edição original em Lingua Francesa. No original: “L’abandon discret de la théorie de l’axe 

héliothermique par Le Corbusier, il ne s’en explique pas“. 
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Portanto, apesar de a Carta de Atenas se ter tornado nas décadas 

posteriores alvo de críticas por causa de algumas das suas propostas, recordando a 

habitação e o Sol, o que o texto exprime não é controverso.  

Sobre a relação entre o Lugar e o Sol, a Carta de Atenas tem uma redacção 

similar ao que Vitruvio escreveu no quarto capítulo do seu tratado cerca de 2000 

anos antes. 

Primeira Parte, “A cidade e a Sua Região”: Terceiro Parágrafo:  

A geografia e a topografia desempenham um papel considerável no destino dos 

homens. Não se pode esquecer jamais que o Sol comanda, impondo sua lei a todo 

empreendimento cujo objectivo seja a salvaguarda do ser humano.40 

A Carta de Atenas, tinha presente que à época a habitação, portanto em 

plena década de 30 do século XX, não resolvia completamente as questões 

sanitárias e que a qualidade lúmica era deficiente.  

Assim, na segunda parte, “Estado Actual Critico das Cidades” – “Habitação 

observações”; alínea a) lê-se: “ 

1 -   Insuficiência de superfície habitável por pessoa; 

2 -  Mediocridade das aberturas para o exterior; 

3 -  Ausência de sol (orientação para o norte ou consequência da sombra 

projectada na rua ou no pátio); 

4 -  Vetustez e presença permanente de germes mórbidos (tuberculose); 

5 -  Ausência ou insuficiência de instalações sanitárias;  

6 -  Promiscuidade proveniente das disposições internas da moradia, da má 

orientação do imóvel, da presença de vizinhanças desagradáveis. …” 

A menção à importância do correcto planeamento e correcta gestão da 

cidade com a luz solar é enfatizada também na segunda parte. A alínea f) 

menciona: 

                                                             

40 A Carta de Atenas foi traduzida para Português pelo Arquitecto Francisco Castro Rodrigues conjuntamente 

com a sua esposa Lurdes Castro Rodrigues e publicada na revista “Arquitectura” durante o ano de 1948. Dada 

a excelência da tradução, as citações aqui transcritas são da versão Portuguesa.  
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Oprimeiro dever do urbanismo é pôr-se de acordo com as necessidades 

fundamentais dos homens. A saúde de cada um depende, em grande parte, da submissão às 

condições naturais. O Sol que comanda todo o crescimento deve penetrar no interior de 

cada moradia, para espalhar os seus raios sem os quais a vida se atrofia”. 

E por fim a relação entre a exposição Solar e a habitação surge na alínea q):  

A ciência, estudando as radiações solares, detectou que elas são indispensáveis à 

saúde humana e também que, em certos casos, podem ser nocivas. O Sol é o senhor da vida 

(...). O Sol deve penetrar em toda a moradia algumas horas por dia, mesmo durante a 

estação menos favorecida. A sociedade não tolerará mais que famílias inteiras sejam privadas 

de Sol e, assim, condenadas ao definhamento. Todo o projecto de casa no qual um único 

alojamento seja orientado exclusivamente para o Norte, ou privado de Sol devido às sombras 

projectadas, será rigorosamente condenado. É preciso exigir dos construtores uma planta 

demonstrando que no Solstício de Inverno o Sol penetrará em cada moradia, no mínimo duas 

horas por dia. Na falta disso será negada autorização para construir. Introduzir o Sol é o novo e 

mais imperioso dever do Arquitecto. 

O texto redigido por Le Corbusier é por vezes apontado como radical, mas 

no entanto é preciso ter presente que ainda nos nossos dias a mencionada planta 

explicativa do trajecto do Sol no Inverno e sua permanência não é uma peça 

obrigatória pela lei em quase todos os países, apesar de se reconhecer a sua 

importância. Contudo, já há nações que obrigam à apresentação de documentos 

com características similares essenciais para a aprovação de projectos. Por exemplo 

em Inglaterra, a peça projectual do direito à luz “Right to Light”, secção 237 do 

regulamento “Town and Country Planning Act” de 2010.  

Mas esta forma de pensar, introduzindo assim a luz solar nos edifícios trouxe 

um problema já referido anteriormente: O vidro, conforme o seu grau de limpeza, 

transmite cerca de 80% a 90% da Radiação Solar que recebe para o seu interior. 

Assim, muitas das fachadas em vidro recebiam na estação quente radiação em 

excesso e consequentemente os espaços interiores sofriam de efeito de estufa 

ficando desconfortáveis.  

Um exemplo que o próprio reconheceu foi o seu projecto La Cité de Refuge, 

iniciado em 1929. Citando a análise feita por Denzer Anthony, autor de “The Solar 

House” no seu artigo “Le Corbusier and the Sun”:  
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A sua “Cité de Refuge” para o Exército da Salvação (Paris, 1933), com a sua parede 

cortina inoperável virada para sul, provou-se desastrosa no Verão devido ao ganho térmico. 

Ele foi forçado a equipar o edifício com janelas operáveis. Após a desastrosa Cité de Refuge, 

Le Corbusier concentrou a sua atenção no sombreamento. Ele desenhou o seu primeiro 

diagrama de sombreamento bidimensional (para um projecto de escritório em Argel) em 

193841: 

 

Imagem 37 – Estudos da fachada para edifício em Argel, 1938. [Autor: Le Corbusier. Fonte: Fondation Le 

Corbusier] 

Assim, ciente deste problema, Corbusier nas décadas seguintes introduziria e 

desenvolveria os “Brise Soleil”, segundo Overy (2007) inicialmente contrariado, como 

resposta aos problemas da sobre insolação das fachadas envidraçadas. O seu 

edifício em Argel já seria desenvolvido procurando restringir os ganhos solares nos 

envidraçados. 

 

                                                             

41 Tradução da língua Inglesa. O artigo encontra-se disponivel para consulta no endereço electrónico: 

http://solarhousehistory.com/blog/2013/10/28/le-corbusier-and-the-sun. Acedido em Maio de 2015. No original: 

His Cité de Refuge for the Salvation Army (Paris, 1933), with its inoperable south-facing curtain wall, “proved 

disastrous in summer due to thermal gain.”  He was forced to retrofit the building with operable windows. After 

the disastrous Cité de Refuge, Le Corbusier focused his attention on shading. He drew his first two-dimensional 

shading diagram (for an Algiers office project) in 1938. 
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1.2.2.4. O PLANO EQUISOLAR: 

Gaetano Vinaccia escreveu “Il corso del sole in urbanistica ed edilizia”42 em 

1938. Ele foi um crítico do Eixo Heliotérmico e formulou como proposta alternativa o 

Plano Equisolar. Vinaccia estudou trinta cidades italianas em diferentes latitudes. 

Algumas delas, as suas origens remontam ao tempo do Império Romano. É o caso de 

Turim, chamada então Julia Augusta Taurinorum e cuja malha da cidade romana 

surge destacada a negrito:  

 

Imagem 38 – Exposição solar de Torino [Autor: Gaetano Vinaccia. Fonte: “Il corso del sole in urbanistica ed 

edilizia”] 

Turim tem coordenadas Latitude 45.07049N, Longitude 7.68682E e a sua 

malha urbana está orientada em Azimute 27º | Azimute 117º. A legenda que 

acompanha a figura replicada na imagem 38 reflecte as análises de Vinaccia (1938: 

229): A fachada Nordeste não recebe insolação desde meados de Novembro a quase todo 

o Janeiro.43 

                                                             

42 Il corso del sole in urbanistica ed edilizia – O percurso do Sol na Urbanistica e na Construção 

43 Tradução pelo autor da Edição em Italiano. No original: “ la facciata di nord-est non è insolata da metà 

Novembre a quasi tutto Gennaio” 
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Vinaccia propôs como melhor orientação Solar, o Plano Equisolar, cuja 

direcção se estabelece em azimute 58º. Muito diferente do eixo heliotérmico. 

Como o nome deixa subentender, é na sua opinião, a direcção onde surge 

o plano que permitiria ao edificado maximizar o Sol recebido na estação fria: 

metade durante a manha e metade durante a tarde: 

Vinaccia também inventou e patenteou um aparelho destinado a 

determinar a melhor orientação solar de uma cidade – O Poliseilometro. E estudou 

profusamente as cidades italianas reflectindo sobre as mesmas qual seria a melhor 

orientação solar do edificado: 

 

Imagem 39 – Roma, estudos da orientação solar de edifícios. Em destaque o Plano Equisolar [Autor: Gaetano 

Vinaccia. Fonte: “Il corso del sole in urbanistica ed edilizia”] 

O pós-guerra trouxe como consequência uma Europa destruída. E tal é 

reflectido nos textos de Vinaccia. No seu prefácio do segundo volume da sua obra 

“Per la Citta di Domani” 44 (1952| prefácio, sem número de página), Vinaccia 

interroga-se: “Será que as cidades que se erguerão, após este destruidor fogo serão 

do mesmo padrão das de hoje?” 

                                                             

44 “Per La citta di domani”: “Para a cidade do amanha“ 
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O Plano Equisolar também deixa de ser uma ideia tão absoluta na sua obra. 

Assim, desenvolve um pensamento mais moderado na procura de uma orientação 

solar ideal concluindo assim em 1952:  

Não há formas de construção universais, o mesmo para todos os lugares; não há 

uma orientação idêntica para todos. Lugar por lugar, a forma das cidades e dos edifícios, 

cada um com sua própria orientação, é o resultado não do capricho mas de factores 

climáticos, solares e eólicos.45 

Esta foi uma proposta conciliadora, em que cada local é diferente e que em 

cada sítio haverá uma orientação solar com determinados benefícios, mas também 

com contras. 

 

1.2.2.5. THE NEW CITY: 

Ludwig Hilberseimer (1885-1967) também realizou importantes estudos sobre 

a orientação Solar das cidades. Modernista e contemporâneo de Ludwig Mies Van 

Der Rohr foi apelidado de radical em 1924 pelo seu projecto “Hochhausstadt”46. Tal 

como o plano de Corbusier, tratava-se de uma cidade para três milhões de pessoas 

e disposta em altura.  

Hilberseimer, Alemão emigrou para a América tal como vários outros 

intelectuais de diferentes áreas fugidos ao regime do Terceiro Reich. Já na Alemanha 

tinha realizado importantes estudos sobre a organização dos quarteirões e a sua 

relação com o Sol.  

Em 1944 publicou a obra: “The new city; principles of planning” e também se 

debruçou sobre a melhor orientação, utilizando os diagramas estereográficos de 

Howard Fisher para ter a direcção exacta e a altura do Sol durante o calendário: 

                                                             

45 Citação traduzida de Inglês e extraída de “Solar Building Practices and Urban Planning in the Work of 

Gaetano Vinaccia (1889 – 1971) elaborada por C. Silvi: Gruppo per la storia dell’energia solare (GSES), Italia. 

Acedida em abril de 2015 e disponivel no endereço electrónico: 

http://www.librari.beniculturali.it/opencms/export/sites/dgbid/it/documenti/vinaccia1.pdf. No original: “No 

universal building forms, the same for everywhere; no identical orientation for all. Place by place, the shape of 

cities and buildings, each with its own orientation, is the outcome not of whim but of climate, solar and wind 

factors.” 

46 “Hochhausstadt”: A cidade vertical 
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Imagem 40 – Estudos Solares em N|S e NE|SW feitos por Hilberseimer [Autor: Ludwig Hilberseimer Fonte: “The 

New City, principals of planning”]. 

Uma frase da sua obra sintetiza um dos grandes problemas (pp. 85): “O nosso 

desejo de Sol no Inverno é acompanhado pela nossa necessidade de protecção 

contra o Sol no Verão”.47 

Hilberseimer formula também uma correlação: A densidade populacional 

versus a latitude. Esta correlação foi feita tendo o mesmo analisado a extensão da 

projecção no plano horizontal da sombra do edificado face à obliquidade dos raios 

solares em diferentes Latitudes e como a imagem documenta, para garantir boas 

condições lúmicas, o afastamento entre blocos é bastante diferente, como tal 

afecta a densidade: 

 

Imagem 41 – Incidência vertical e respectiva projecção dos raios solares no dia 21 de Dezembro em A: Latitude 

55º (Moscovo), B: Latitude 48º (Paris) e C: Latitude 42º (Chicago) [Autor: Ludwig Hilberseimer. Fonte “The New 

City, principals of planning”]. 

                                                             

47 Tradução da edição em lingua Inglesa. No original: “Our desire for Sun in winter is matched by our need for 

protection against sun in summer.” 
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O seu texto (pp. 88) revela o impacto da latitude face à densidade para que 

exista qualidade lúmica: “(…)Quanto mais a Sul, mais alto o Sol está no céu e mais 

agudo é o ângulo de seus raios. Uma variação de um único grau faz uma diferença 

considerável em Latitudes do Norte, enquanto que nas zonas subtropicais o efeito 

dessa variação é insignificante”48 

Hilberseimer debruçará o seu estudo procurando conjugar diversos factores: 

densidade populacional, latitude, topografia, orientação, duração da insolação, 

relação entre as frentes (comprimento versus profundidade) e cércea. Relacionando 

os diferentes factores, conclui (pp. 89):  

A orientação e a duração de insolação devem ser consideradas em conjunto em 

relação à densidade. Quando o período de insolação é de quatro horas em 21 de Dezembro, 

a orientação diagonal irá permitir uma densidade mais baixa do que orientação sul; mas 

quando o período for de uma, duas, ou três horas, a situação inversa ocorre: a orientação sul 

permitirá uma menor densidade do que a diagonal. Se a orientação é em direcção a leste 

período, um período de insolação de quatro horas no dia 21 de Dezembro será impossível. Três 

horas será o período máximo, e, por conseguinte, a densidade admissível em tais 

circunstâncias será muito menor do que a permitida a sul ou em orientações diagonais. Tais 

diferenças são muito mais marcadas em latitudes mais a Norte do que a Sul. A densidade 

permissível aumenta abruptamente com um período de insolação de duas horas e, ainda 

mais com um período de insolação de uma hora, à medida que o número de andares é 

aumentado. Isso é verdade porque, como temos já visto, a orientação para Leste fornece 

insolação insuficiente nos quartos em 21 de Dezembro. Nessa época do ano, o Sol atinge 

apenas a parte exterior das habitações e não penetra nos quartos.49 

Ao introduzir todos estes factores, Hilberseimer também chega a uma 

conclusão de compromisso: Ou seja, ao contrário de algum pensamento mais 

                                                             

48 Tradução da edição em língua Inglesa. No original: “The farther south one moves, the higher the sun is in the 

sky and the steeper the angle of its rays. A variation of a single degree makes a considerable difference at 

northern latitudes, whereas in the sub tropical section the effect of such variation is negligible” 

49 Tradução da edição em lingua Inglesa. No original: “Orientation and duration of insolation must be considered 

together in relation to density. Where the insolation period is four hours on December 21, diagonal orientation will 

permit a lower density than southern orientation; but where the period is one, two, or three hours, the reverse 

situation occurs: the south orientation will permit a lower density than the diagonal. If the orientation is toward the 

east an insolation period of four hours on December 21 will be impossible. Three hours will be the maximum 

period, and therefore the density permissible under such circumstances will be much less than that al lowed in the 

south or diagonal orientations. Such differences are much more marked in northern latitudes than in southern. 

The permissible density increases abruptly with an insolation period of two hours and even more so with an 

insolation period of one hour, as the number of storeys is increased. This is true because, as we have already 

seen, orientation toward the east provides insufficient insolation of the rooms on December 21. At that time of 

year, the sun strikes only the outside of the dwellings and does not penetrate into the rooms.” 
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incisivo relativamente a uma direcção ideal para o edificado, na prática ela não 

existe, pois cada lugar é um lugar e em cada lugar será realizado um projecto de 

características diferentes. Consequentemente cada projecto merecerá uma reflexão 

individual sobre a sua melhor orientação. E ela é função de diversos factores que 

incluem não somente a latitude e o clima, mas também o programa proposto – a 

própria densidade residencial é um factor a incluir para se poder tomar a melhor 

decisão. 

 

1.2.2.6. A ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA: 

Nos 50 surge um dos nomes mais importantes nos estudos do Sol e do Clima 

na habitação: Victor Olgyay (1910-1970). Húngaro, também ele fugido à Segunda 

Grande Guerra publicou o seu primeiro artigo em 1951: "The Temperate House". 

Seguir-se-iam trabalhos nucleares para a compreensão, ainda hoje completamente 

válida, da importância de cada um dos factores climáticos na qualidade residencial. 

São eles “Bioclimatic Approach to Architecture”, publicado em 1953, "To Pave to Bio-

climatical Control and Orientation to Meet Requirements" e "Environment and building 

shape" ambos publicados em 1954 e “Design with Climate” de 1963.  

Os estudos de Victor Olgyay com a colaboração do seu irmão Aladar foram 

feitos nos laboratórios de Arquitectura da Universidade de Princeton. O instrumento 

de pesquisa usado chamava-se “Thermoheliodon”. Barber, Daniel na edição de Maio 

de 2014 do ARPA Journal refere-se assim a este aparelho de análise: “O dispositivo, 

juntamente com o método de cálculo climático bem desenvolvido pelos Olgyays, 

levou a um sistema extremamente dinâmico de construção adaptável e eficiente.”50.  

Entre vários estudos que Olgyway publicará, emerge a relação entre as 

proporções que propõe para encontrar a forma mais eficiente conforme a Latitude 

do lugar e também a humidade do lugar – climas húmidos e climas secos. 

 

                                                             

50 Tradução do original em Lingua Inglesa. No original: “The device, along with the Olgyays’s well-developed 

climatic calculation method, led to a remarkably dynamic system of adaptive and efficient building.”  
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Climate 
Summer 

optimum 

Winter 

optimum 

Composite 

optimum 

Reasonable 

efficiency 

Cool 

(Minneapolis) 
1.4 1.1 1.1 1.3 

 

    

Temperate (New 

York) 
1.63 1.56 1.6 2.4 

 

    

Hot-arid (Phoenix) 1.26 none 1.3 1.6 

 

    

Hot-humid 

(Miami) 
1.7 2.69 1.7 3.0 

 

    

Imagem 42 – “Optimum Shape” [Autor: Victor Olgyay. Fonte: Design with Climate] 

É importante notar que estes estudos de Olgyay partiram dos seguintes 

parâmetros de entrada: Orientação do edificado – Sul, sendo esta orientação fixa 

durante as experiencias efectuadas. Envidraçado principal – 40% da área da 

fachada Sul, envidraçado secundário – 20% das restantes fachadas. O critério 

proposto para as variações do comprimento foi o seguinte: Menor perda de calor no 

Inverno (pág. 87-93).  

Os seus resultados indicaram um compromisso de eficiência de 1.3 para um 

clima frio, portanto uma mancha de implantação quase quadrangular e de 3.0 para 

um clima quente húmido, portanto um desenho mais rectangular.  

Apesar de se reconhecer a validade deste estudo e particularmente da 

introdução da humidade como parâmetro que também influencia o conforto, este 

estudo é criticado, por exemplo por Song (1989) por só ter incidido na orientação Sul. 

Contudo convem salientar que foi o estudo pioneiro relativamente ao cruzamento 

da forma e da área envidraçada com o respectivo conforto residencial interior. 

Tal como visto anteriormente, em várias décadas do século XX diversos 

problemas ocorreram no conforto das habitações por sobre exposição das mesmas 
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à luz solar. Olgyay introduziu vários parâmetros de entrada e de saída nos seus 

estudos e vai definir o Homem como a medida central do conforto no correcto 

dimensionamento da habitação utilizando a denominação “Man as the Central 

Measure”. Assim, o Ser Humano efectua trocas térmicas com o meio: Ora existindo 

ganhos, ora havendo perdas.  

 

Imagem 43 – “Heat Exchange between Man and Surroundings” [Autor: Victor Olgyay. Fonte: Design with 

Climate]51 

É assim que em 1963 publica a sua primeira Carta Bioclimática, que se 

tornará referencial de boas práticas até aos nossos dias.  

 

                                                             

51 A legenda que acompanha esta imagem, traduzida para Português será a seguinte: Ganhos: (1) Calor 

produzido por: a) Metabolismo basal. b) Actividade c) Processo digestivo. (2) Absorção de energia radiante: a) 

do Sol ou refletida b) Latente e existente na atmosfera c) De fonte não radiante (3) Condução térmica do 

corpo: a) De ar mais quente que a temperatura do corpo b) De contacto com objectos quentes. (4) 

Condensação da atmosfera (ocasional). Perdas: (5) a) Por radiação para o céu. (b) Para zonas mais frias. 6) Por  

condução para fora do corpo: a) Para o ar por temperatura inferior à temperatura da pele. b) Por contacto 

com objectos mais frios. 7) Evaporação: a) Pelo tracto respiratório. b) Pela pele. 
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Esta carta foi a primeira representação gráfica a correlacionar com precisão 

o clima com o conforto Humano: 

 

Imagem 44 – Primeira Carta Bioclimática [Autor: Victor Olgyay. Fonte: “Design with Climate”] 

A zona do conforto humano está representada pela mancha mais escura. Se 

os valores ambientais dessas condições estiverem fora da mancha, o projecto pode 

ser pensado de antemão por forma a serem feitas as compensações necessárias em 

maior ou menor grau para melhorar o conforto da habitação. Por exemplo 

necessidades de sombreamento ou necessidades de aumentar a insolação são duas 

estratégias completamente diferentes e que com esta carta ficam facilmente 

evidenciadas, essencialmente porque a mesma permite saber assertivamente qual é 

a situação pré existente e qual a situação onde se atinge conforto. 
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A Carta Bioclimática também evoluiu. Hoje em dia é prática corrente utilizar 

a representação que foi proposta pelo Arquitecto Israelita Barush Givoni (1920 –) no 

ano de 1969 em “Man, Climate and Architecture”. 

 

Imagem 45 – Carta Bioclimática da Cidade do Porto [Autores: Helder Gonçalves e João Mariz Graça. Fonte: 

Conceitos bioclimáticos para os edifícios em Portugal] 

Neste exemplo, o poligono azul estabelece a zona de conforto humano. A 

zona à direita do polígono H (cinzento), indica a zona mais fria, portanto onde é 

necessário aquecimento requerendo consumo de energia. O poligono H indica a 

zona fria, mas propícia de aquecimento solar passivo, O polígono N caracteriza a 

zona de alta inercia térmica, portanto propicia de retenção do calor existente. EC é 

a zona que requer humidificação e M a zona que requer inércia térmica e 

ventilação. Acima está a zona que requer ventilação, V.  

Tal como no exemplo das Cartas de Olgyay, é possível introduzir as 

condições metereológicas exteriores na carta para assim se definir a estratégia a 

usar para ter conforto no interior da habitação. A Carta Bioclimática permite 

compreender logo à partida qual a necessidade de protecção solar, ou qual a 

necessidade de incrementar a exposição. Numa era anterior aos programas 

informáticos, este instrumento possibilitou, de uma forma expedita e de fácil 

compreensão, antever muitos problemas de sobre ou sub insolação das habitações. 
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1.2.2.7. O ENVELOPE SOLAR: 

Em 1979 o Arquitecto Norte-americano Ralph Knowles apresentou o 

Envelope Solar. Conforme visto anteriormente, muitos dos estudos de Olgyay 

centraram-se na habitação e no conforto interior. Já Knowles estudou o conforto da 

cidade. 

Citando o próprio Knowles em 1979: “O Envelope Solar é uma forma de 

garantir o acesso solar urbano, tanto para energia como para a qualidade de vida 

(…)”52.  

O Envelope Solar é gerado utilizando os ângulos da altura do Sol nos cantos 

das divisões do lote ou da parcela, determinando assim o volume do envelope 

através do cruzamento diagonal dos ângulos sobre o terreno. Convem salientar que 

o Envelope Solar não é definido pelo percurso global do Sol, mas sim fixado por 

parâmetros impostos pelo projectista: A escolha destes parâmetros determina o 

equilíbrio entre a densidade construída, a sua respectiva forma e o acesso ao Sol. 

 
Imagem 46 – Envelope Solar: Estudos no Solsticio de Inverno [Autores: Ralph Knowles e Richard Berry] 

                                                             

52 Tradução do original em Lingua Inglesa que está disponibilizado na página do autor no Research Computing 

Facility da University of Southern California em http://www-bcf.usc.edu/~rknowles/sol_env/sol_env.html : “The 

solar envelope is a way to assure urban solar access for both energy and life quality.” 
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Knowles (1979) indica que o parâmetro mais importante para a elaboração 

do Envelope Solar é a definição do intervalo de tempo, portanto as horas do dia, 

durante as quais se pretende ter acesso solar directo.  

Dito de outra forma, o envelope Solar permite estabelecer ao longo do 

calendário o período em que vai existir por opção projectual incidência Solar directa 

e igualmente em que período do dia vai existir sombreamento. 

Identico estudo é feito relativamente ao pré existente. Ou seja, o Envelope 

Solar também determina que impactos no acesso ao Sol vão ocorrer no caso de 

integração de um novo objecto urbano: Quando e como é que o novo edificado 

vai possibilitar acesso desobstruído ao Sol face ao pré construído.  

Sobre a melhor orientação Solar, se é N/S ou NW/SE, Ralph Knowles recorreu 

ao Envelope Solar e estudou a Cidade de Los Angeles também situada no Hemisfério 

Norte nas cordenadas Latitude 34.0522N e Longitude -118.2437W.  

Los Angeles possui duas malhas ortogonais. A mais antiga, de origem 

Espanhola está orientada conforme as direcções principais e a posterior, 

denominada “Jefferson Grid” está orientada nas direcções colaterais. 

 

Imagem 47 – Esquema da intercepção das duas malhas de Los Angeles [Autor: Ralph Knowles] 
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O estudo de Knowles foi feito ainda sem o recurso a tecnologias digitais. 

Abaixo, um exemplo do Envelope Solar resultante no edificado inserido na malha 

Espanhola e o quadro síntese representativo do acesso Solar nas vias: 

  

Imagem 48 – Envelope Solar formado no pré existente e quadro síntese de conclusões [Autor: Ralph Knowles]  

As suas conclusões foram:  

“(…) Do ponto de vista de orientação solar, a malha Jefferson deixa algo a desejar. 

As suas ruas de Leste Oeste são muito escuras e frias no Inverno e as suas ruas Sul Norte são 

muito brilhantes e quentes no Verão. Em Los Angeles, a antiga malha Espanhola parece ter 

mais vantagens relativamente à qualidade da luz e do calor. Durante o Inverno, cada rua 

recebe luz direta e calor do Sol em algum ponto desde as nove horas da manha até às três 

horas da tarde, seis horas de radiação. Cada rua tem a vantagem de ter alguma sombra 

durante a maior parte o dia de verão"53. 

Knowles referiu-se acima ao acesso solar nas vias. Quando se refere ao 

edificado, portanto aos planos verticais e não somente à rua a perspectiva muda, 

recolhendo a malha Jefferson a sua preferência:  

“Geralmente, a maior altura, e, portanto volume, são atingíveis em qualquer uma 

das duas orientações dentro do bloco na malha Jefferson, e o menor volume é atingível na 

orientação da malha Espanhola. Portanto, o ganho solar da rua, parece ser a perda do 

projectista. Outros parâmetros podem ditar a orientação da grelha, mas considerando 

somente o volume, a malha Jefferson tem vantagens”.54 

                                                             

53 Tradução da Edição original em Lingua Inglesa: “(…)From the viewpoint of solar orientation, the Jeffersonian 

grid leaves something to be desired. Its east west streets are too dark and cold in winter, its north south streets too 

bright and hot in summer. In Los Angeles, the older Spanish grid seems to have advantages regarding street 

qualities of light and heat. During the winter, every street receives direct light and heat from the sun somewhere 

between 9 am and 3 pm, the six hours of greatest radiation. Every street has the advantage of some shadow 

during most of the summer day." 

54 Tradução da Edição original em Lingua Inglesa: "Generally, the most height, and hence volume, are 

attainable at either of the two block orientations within the Jeffersonian grid, and the least volume is attainable 

at about the angular orientation of the Spanish grid. The street's gain in sunlight thus appears to be the 

developer's lose. Other design values can dictate grid orientation but, for volume alone, the Jeffersonian grid has 

the advantages." 
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Comparando as conclusões de Atkinson com as de Knowles. O primeiro fez 

os seus estudos para a Latitude 42º (Boston, Chicago), portanto Sol mais oblíquo e 

clima mais frio no Inverno, enquanto Knowles o fez para a Latitude 34º (Los Angeles), 

portanto menores sombras e condições de Inverno mais amenas.  

Nestes locais, as conclusões que exprimem quando se referem à Solaridade 

nas habitações são similares relativamente às vantagens das direcções colaterais 

(NW|SE; NE|SW) face às direcções cardeais (N|S; E|W). 

Na Latitude do estudo de Knowles, 34ºN, e onde também há interesse em 

captar Sol durante a estação fria, o edificado orientado a Este-Oeste produz maior 

Envelope Solar e com um pico mais alto: Portanto para garantir acesso ao Sol às 

fachadas por um maior período de tempo, se o Envelope Solar gerado tem maior 

expressão, então a densidade do construído proposto terá de ser menor. Já os 

blocos orientados a Norte Sul, têm menor Envelope o que favorece a densidade e 

por fim os blocos diagonais produzem o menor Envelope Solar, o que os tornariam na 

melhor opção de projecto se fosse este o único ou o principal parâmetro de 

consideração.  

Uma crítica à utilização dos Envelopes para efectuar Planeamento prende-

se com o facto do Edificado optimizado utilizando estes instrumentos resultar em 

formas por vezes desconexas com o local ou dispendiosas de edificar por causa dos 

ângulos das águas aparentemente sugeridos pela intercepção dos Envelopes.  

Mas o Envelope e a Forma são diferentes – e esta noção tem de estar 

sempre presente: O Envelope é um instrumento de apoio que serve validar se a 

proposta recebe adequadamente Sol e igualmente se mantem o restante conjunto 

urbano devidamente iluminado pelo Sol. Segundo este modelo, então o seu volume 

deverá estar incluso no Envelope e não ter a forma do mesmo.  

Posteriormente, em 2004, Charles Brown e Mark Decay, na Faculty of 

Architecture of Tenesse University, propuseram o conceito de ““Daylight Envelope”, 

que em Português é referido como Envelope Solar de Iluminação e de Envelope 

Ambiental que resulta da intercepção deste com o Envelope Solar de Knowles. O 

Envelope Solar de Iluminação é gerado pelos planos de exposição solar e de 

protecção solar. 
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Imagem 49 – “Sky Exposure Plane” (Plano de exposição Solar) e “Solar Protection Plane” (Plano de Protecção 

Solar) [Autor: Mark Decay, Fonte: Faculty of Architecture of Tenesse University] 

Decay, conjuntamente com Brown em “Sun, Wind and Light – Architectural 

Design Strategies” (2014) propôs os seguintes modelos de edificação conforme os 

climas, ressalvando que “dependendo do clima e da carga térmica diferentes 

combinações de estratégias poderão ser apropriadas” (pp. 138)55: 

 

Imagem 50 – “Some Recommended Neighborhood Patterns in Different Climates” [Autores: Decay M. e Brown, 

G.Z.. Fonte: “Sun, Wind and Light – Architectural Design Strategies”] 

                                                             

55 Tradução de Inglês. No original: “Depending on the climate and heat load of buildings, different combinations 

of strategies may be appropriate”. 
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E também (pp. 138):  

Em latitudes elevadas, a posição do Sol e consequentemente a radiação de Inverno é 

mais dominante equatorialmente (Sul no Hemisfério Norte e Norte no Hemisfério Sul. Enquanto 

que em Latitudes temperadas é permissível mais flexibilidade no aquecimento solar sem 

penalizar severamente a quantidade de radiação recolhida56.  

Ou seja, nas zonas temperadas há mais tolerância e flexibilidade. Em 

oposição, nas zonas frias os impactos do desenho urbano são mais significativos. 

1.2.3. A Actualidade: 

1.2.3.1. SOLAR CITY LINZ: 

SolarCity Linz é um projecto de expansão da terceira maior cidade Austriaca, 

Linz. As suas coordenadas são: Longitude 48.3064N, Latitude 14.2861E.  

No início dos anos 90, Dobusch Franz, então Burgmeister, estava determinado 

em resolver o problema da falta de habitação de qualidade na sua cidade. Foi 

então lançado o concurso para a construção de uma nova urbanização que fosse 

um exemplo de baixo consumo de energia e também amiga do ambiente para um 

total de 3000 habitantes. Assim nasceu o projecto do distrito SolarCity-Pichling 

conhecido como SolarCity Linz: Projecto urbano pensado de raiz para ser auto-

suficiente energeticamente, orçamentado em 190 milhões de euros e que foi co-

finaciado pela União Europeia. 

A primeira ideia do projecto foi iniciada em 1992 pelo Arquitecto austríaco 

Roland Rainer. Dado o pioneirismo proposto pelo projecto, o mesmo chamou a 

atenção de nomes como Norman Foster, Richard Rogers e Thomas Herzog que, 

juntamente com Norbert Kaiser formaram em 1995 o grupo READ: “Renovable 

Energies in Architecture and Design” (Energias Renováveis em Arquitectura e Design).  

 

                                                             

56 Tradução pelo autor de Inglês. No original: “At high latitudes the sun position and therefore winter radiation is 

more equatorial-dominant (S in NH and N in SH), while at temperate latitudes, more flexibility in orientation for 

solar heating is permissible without severe penalties in the amount of radiation collected”. 
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O concurso para o desenho urbano de SolarCity Linz foi ganho em 1996 por 

Martin Treberspurg, tendo o projecto paisagístico ficado a cargo de Herbert Dreiseitl: 

    

Imagem 51 – Solar CityLinz. Inserção e Usos. Azul: Residencial. Vermelho: Equipamentos. Escolas (abaixo) e 

comércio/lazer (ao centro) [Fontes: Atelier Dreiseitl e Município de Linz]  

As habitações propostas foram projectadas de acordo com o “European 

Charter for Solar Energy in Architecture and Urban Planning”57. Documento produzido 

em Março de 1996, redigido por Thomas Herzog no READ e suportado pela DG XII da 

Comissão Europeia (Directorate-General for Science XII). Quando foi publicado, este 

documento foi subscrito por várias dezenas de Arquitectos, entre eles alguns dos 

maiores nomes da Arquitectura Europeia actual, por exemplo Norman Foster, Richard 

Rogers e Renzo Piano. 

Jürgen H. Breuste e Jürgen Riepel em “SolarCity Linz /Austria – A European 

Example for urban ecological settlements and it’s ecological evaluation” (2004: 634) 

sintetizam os princípios gerais conforme enunciados pelo município de Linz: 

 “Projecto de áreas residenciais e de edifícios individuais construídos de 

acordo com princípios de Arquitectura Solar 

 Utilização de Energia Solar activa e passiva. 

                                                             

57 Texto acedido em Abril de 2015. A versão em lingua Inglesa está disponível em: 

http://www.eurosolar.de/en/images/stories/pdf/Herzog_European_Charter_Architecture_mar96.pdf 
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 Uso directo do Sol para melhorar a qualidade de vida interior das pessoas, 

bem como do exterior dos edifícios. 

 Uso geral de energias renováveis 

 Enfatização dos aspectos da Natureza e do bem-estar 

 Integração Social, calor social e energia social 

 No geral, novas abordagens para um desenvolvimento duradouro das 

áreas residenciais”58 

SolarCity Linz propôs integrar diversos conceitos de tecnologias Solares 

activas e passivas que vão desde o planeamento urbano até ao pormenor 

construtivo, tudo numa lógica de integração. Foram também preferidas soluções 

pré-fabricadas. Quando concluído, o conjunto urbano ficou assim: 

 

Imagem 52 – SolarCity Linz [Fonte: Município de Linz em www.linz.at] 

                                                             

58 Tradução pelo autor da edição em Inglês. No original:  

 “designing residential areas and individual buildings according to the principles of solar architecture 

• utilization of active and passive solar energy 

• direct use of the sun to increase welfare of people inside as well as outside of buildings 

• general utilization of renewable energies 

• emphasizing the aspects nature and leisure 

• social integration, social warmth, social energy 

• new approaches in general for a lasting development of residential areas” 
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Ao contrário de diversos exemplos anteriores, e mesmo de diferentes 

recomendações, por vezes contraditórias, sobre a inserção urbana para se tirar 

proveito da melhor orientação Solar, em SolarCity Linz, existem diversas orientações 

do edificado: 

O sítio Smart Urbanism, em www.smarturb.org caracterizou assim os edifícios 

desenvolvidos: “Todos os promotores envolvidos neste projecto tiveram de assinar um 

‘compromisso com o Sol’, o que significou que todas as habitações tiveram de ser 

optimamente orientadas para o Sol e que todos os edifícios tiveram que se antecipar 

sobre as características oferecidas pelo clima. O conceito 'Solar' tem liderado desde 

o primeiro momento. Isso resultou em habitações que são perfeitamente orientadas 

para o Sol. Isto significa também que em determinadas situações, os interiores devem 

ser protegidos contra o Sol e o calor. Concluindo, esta é a melhor maneira de 

economizar em técnicas de arrefecimento e de aquecimento convencionais”.59 

O esquema abaixo do Atelier de Norman Foster para o edificado com face 

maior orientada a Sul ilustra esta descrição: 

 

Imagem 53: “Linz, studies through South sector housing” [Fonte: Norman Foster & partners] 

Conforme visto anteriormente, um dos maiores problemas encontrados no 

inicio do século XX por exemplo em Dammerstock foi a realização de edifícios com 

amplos envidraçados que garantissem assim uma boa e agradável iluminação dos 

interiores, mas que fossem simultaneamente confortáveis termicamente tanto no 

Verão como no Inverno. No Verão acumulavam calor e no Inverno não o retiam.  

                                                             

59: Acedido no sitio www.smarturb.org em Abril de 2015: 

 http://www.smarturb.org/index.php?#article:92 No original: “All developers involved in this development had to 

sign a 'sun commitment', what means that all dwellings had to be optimally oriented towards the sun and that all 

buildings had to anticipate on the characteristics offered by the climate. The concept 'Solar' has been leading 

from the first moment. This has resulted in dwellings that are optimally orientated towards the sun. This means also 

that in particular situations, interiors must be protected against sun and heat. In the end, this is the best way to 

save on conventional cooling and heating techniques.” 
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Em SolarCity Linz estes problemas térmicos ultrapassados recorrendo a 

soluções individualizadas a cada caso, pois existem diferentes orientações solares e 

mesmo edifícios com idêntica orientação foram também formalizados segundo 

diferentes conceitos Arquitectónicos trazendo assim mais riqueza ao desenho global. 

A título de exemplo, nas habitações com a face maior orientada a Sul, 

surgem duas estratégias diferenciadas mas com objectivo comum, tanto de 

Insolação como de Ventilação dos edifícios.  

Uma vez que são orientados a Sul dispõem de elementos de grande 

dimensão para protecção dos ganhos solares dos envidraçados na estação quente. 

No caso dos edifícios WSG vistos no topo da imagem seguinte, as palas são 

interrompidas em lamelas.  

            

 

Imagem 54 –Composição de esquemas e fotografia dos edificios WSG Wohnung Siedlergemeinschaft, 

Arquitectos Richard Rogers e Herbert Karrer [Fonte: SolarCity Linz-Pichling Nachhaltige Stadtentwicklung] 
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Imagem 55 – Composição de esquemas e fotografia dos edificios Neueheimat Wohnung, Arquitectos Foster & Partners 

e Erich Weismann [Fonte: SolarCity Linz-Pichling Nachhaltige Stadtentwicklung e Städtebau Architektur+Energie 

Planen+Bauen mit der Sonne] 

 

E nas demais orientações, diferentes abordagens mantem todas o mesmo 

objectivo comum: Maximizar o conforto lúmico e simultaneamente, o conforto 

térmico mantendo os custos energéticos num mínimo possível. Por exemplo os 

edifícios residenciais Wohnungsanlagen Gesellschaft (WAG) que têm a face maior 

orientada na direcção colateral Sudoeste e os edifícios Gemeinnützige 

Wohnungsgesellschaft (GWG), orientados com as faces maiores a Oeste e Este. 

   

Imagem 56 – WAG, Wohnungsanlagen Gesellschaft. Arquitectos  Herzog + Partner e Franz Kneidinger. [Fonte: SolarCity 

Linz-Pichling Nachhaltige Stadtentwicklung e Städtebau Architektur+Energie Planen+Bauen mit der Sonne] 
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Imagem 57 –GWG, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft. Arquitectos Herzog + Partner e Heinz Stögmüller [Fonte: 

SolarCity Linz-Pichling Nachhaltige Stadtentwicklung e Städtebau Architektur+Energie Planen+Bauen mit der Sonne] 

Neste último caso, observe-se o sistema de protecção integral dos 

envidraçados orientados a Oeste que é feito pelo exterior, não deixando assim o 

calor de radiação passar pelo vidro.  

As habitações de SolarCity Linz receberam a creditação “Passivhouse”. Na 

Áustria, em conformidade com os padrões de energia da directiva da União 

Europeia, o regulamento de construção ÖNORM H 5055 estabelece assim a 

classificação (já traduzido de Alemão): 

Necessidades de 

Aquecimento 

(HWB) kWh/m2 ano 

Categoria 
HWB  equivalente expresso em 

óleo combustível (litros) 

≤ 10 A ++ Casa Passiva [“Passivhaus”] 200-300 

≤ 15 A + 
Casa de baixa energia [“Niedrigstenergiehaus”] 400-700 

≤ 25 UMA 

≤ 50 B Casa de baixa energia 1000-1500 

≤ 100 C Valor-alvo dos regulamentos de construção 

anteriores 

1500-2500 

≤ 150 D 

Velho, construções não renovadas > 3000 
≤ 200 E 

≤ 250 F 

≤ 300 G 

Tabela 1 – HWB: “Heizenergiebedarf”, traduz-se directamente como ”Necessidades de Aquecimento”. 

Semelhante às necessidades Nominais de Aquecimento, do Regulamento Português 

 

O Conceito Passivhaus foi criado por Bo Adamson e Wolfgang Feist em 1988. 

As primeiras casas foram edificadas em Darmstadt, na Alemanha, em 1990. As 

mesmas validaram o conceito original, obtendo poupanças energéticas na ordem 

dos 90%. 

Convém indicar que, como o próprio nome indica, “Passivhaus” assenta no 

conceito de Desenho Solar Passivo. Esta tecnologia pretende ser independente de 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kilowattstunde
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiz%C3%B6l%C3%A4quivalent
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiz%C3%B6l%C3%A4quivalent
https://de.wikipedia.org/wiki/Passivhaus#.C3.96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Niedrigstenergiehaus#.C3.96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Niedrigenergiehaus#.C3.96sterreich
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máquinas e focalizada em inserção urbana, ganhos solares naturais e preservação 

energética através dos sistemas construtivos. Em oposição, a tecnologia Solar activa 

recorre a equipamentos: Por exemplo painéis fotovoltaicos e colectores solares 

térmicos. Linz é um caso muito feliz de integração de ambos os sistemas pois tudo foi 

pensado de raiz.  

O conceito “Passivhaus” não encarece desmesuradamente as habitações. 

A iPHA, International Passiv House Associacion, refere um aumento dos custos de 

construção de cerca de 5% no seu sítio: http://www.passivehouse-international.org. 

Para manter custos reduzidos e para assegurar a edificação com baixa 

incorporação energética (< 48kW.h/m² ano), conforme era objectivo do READ desde 

o princípio deste projecto, em SolarCity Linz recorreu-se intensivamente a soluções 

pré fabricadas e para conservação da energia de aquecimento a sistemas 

compostos por vidros triplos: 

  

Imagem 58 – Construção da fachada de edifício em Linz e envidraçados [Fonte: Atelier Lassyarchitektur] 

Vários objectivos foram alcançados pelos edifícios de SolarCity Linz. 

Nomeadamente, os requisitos para obterem o certificado A++ conforme a referida 

norma ÖNORM H5055 e também conforme a norma de qualidade do ar ÖNORM H 

6038: 

• Valor característico da energia de aquecimento <15 kW/m²a 

• Impermeabilidade da cobertura do edifício nl50 <0,6 h-1 

• Coeficiente de Transmissão térmica dos materiais de isolamento <0,15 

W/m²K 

• Construção livre de pontes térmicas 

• Coeficiente de transmissão térmica dos envidraçados < 0,8 W/m m²K 

• Ventilação com recuperação de calor (EVR) superior a 80%. 



 
Pág. 67 

 

Os edifícios de SolarCity Linz tiveram um custo médio de construção por fogo 

de 96,300€. Valor não significativamente elevado para o país, e que demonstra a 

viabilidade económica deste empreendimento e do seu conceito: Quase 100 anos 

depois da formalização dos primeiros Neues Siedlung, preservaram-se vários 

conceitos arquitectónicos então estabelecidos, nomeadamente a expressão dos 

vãos envidraçados, e com o auxílio de diversas soluções técnicas contemporâneas 

ultrapassaram-se os problemas de conforto e de custos com energias de 

aquecimento.  

 

1.2.3.2. MASDAR:  

A palavra significa “Recurso”. Masdar pretende ser uma Cidade 

“Arcológica”. Tendo este vocábulo sido criado para fundir as palavras “Architecture” 

e “Ecology”. Concebida por Norman Foster (1935-), Masdar localiza-se nas 

coordenadas 24.4666N, 54.3666E  sendo a cidade mais equatorial e simultaneamente 

mais a Este que aqui é referida: 

   

Imagem 59 – Masdar, ilustração proposta em 2012 e fotografia de 2015 [Fonte: Norman Foster & partners] 

 

A construção iniciou-se em 2006. Ao contrário do exemplo anterior de Linz, 

que se situa num clima frio e interior, Masdar está inserida num clima muito quente, 

no entanto bastante próximo do mar. A cidade está em construção, estando só 

prontos os primeiros quarteirões. Assim sendo, em 2015, só se pode fazer referência a 

algumas das suas intenções projectuais. Mas as suas boas práticas introduzidas 

devem ser indicadas.  
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É importante referir a orientação Solar de Masdar. O projecto possui uma 

malha orientada de forma diferente das duas das malhas vizinhas já existentes:  

 

Imagem 60 – Malha de Masdar, à esquerda malha de Khalifa City [Fonte: Urban Precedentes, Masdar Plan]  

 

A malha de Mohammed Bin Zayed city está orientada praticamente 

segundo as direcções principais N/S, E/W e a malha de Khalifa City, que surge à 

esquerda na imagem acima está orientada em Azimute 73º | Azimute 163º portanto 

quase ENE/WSW, NNW/SSE. 

Contudo, Masdar está orientada segundo exactamente segundo as 

direcções Azimute 36º | Azimute 126º que é uma orientação já próxima da direcção 

colateral. 

O objectivo desta orientação é utilizar expressamente a orientação Solar 

para maximizar o conforto urbano. Mas ao contrário de Linz, em que se pretende 

promover os ganhos solares do edificado, neste clima quente o objectivo é utilizar a 

malha urbana como instrumento de protecção destes mesmos ganhos solares.  
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A própria apresentação da cidade “Masdar City: Abu Dhabi Green Clean 

Tech Project” é clara a este respeito: 

 

Imagem 61 – Masdar, orientação Solar e protecções climáticas [Fonte: Masdar City project overview] 

A orientação colateral é semelhante à de Valleta ou de Barcelona e 

consonante com os estudos de Knowles, Decay e Brown relativamente aos benefícios 

do seu sombreamento nas vias da cidade. Citando a própria apresentação da 

cidade:  

Todo o projecto foi construído segundo um eixo Nordeste, que oferece as melhores 

opções para utilizar naturalmente sombreamento e ventilação. A orientação diagonal das 

ruas e dos espaços públicos providenciam o melhor acesso à ventilação nocturna e 

minimizam o efeito dos ventos quentes diurnos, enquanto reduzem também os efeitos da 

incidência solar directa.60  

E conforme a imagem seguinte documenta, tal como o exemplo Austríaco 

de SolarCity Linz, Masdar foi pensada desde o início para integrar diversos conceitos 

e ser também capaz de produzir os seus próprios recursos energéticos.  

Veja-se que as coberturas do edifício são compostas por painéis solares: 

                                                             

60: Tradução do autor da língua Inglesa. No original, disponivel em http://www.2daydubai.com/pages/masdar-

city.php e consultado em Abril de 2015: “To this end the entire project has been constructed on a north - east 

axis – which offers the best options for naturally utilizing shading and breezes. A diagonal orientation of the streets 

and public spaces provides the best access to cooling night breezes and lessens the effect of hot daytime winds, 

whilst further reducing the effects of direct sunlight.” 
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Imagem 62 – Via pedonal em Masdar [Autor: Nigel Young. Fonte:Norman Foster & partners] 

A cidade de Masdar também integra elementos para criar conforto, 

minimizando o recurso a custos energéticos, repescando em formalizações 

contemporâneas, conceitos típicos da cultura Persa: por exemplo as torres de 

ventilação têm o mesmo princípio dos “bâdgir” ou “malqaf” tradicionais, estando 

inseridos nos principais espaços públicos da Cidade como elementos de convecção 

natural para ventilarem ar fresco: 

  

Imagem 63 – Primeira torre de Ventilação em funcionamento em Masdar [Autor: Nigel Young; fonte: 

Foster+Partners, Esquemático – Fonte: Masdar – Section 1, Exploring Masdar City] 
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Assim como SolarCity Linz, Masdar incorpora diversas estratégias de desenho 

Solar Passivo para incrementar o conforto humano, quer nas vias quer nas 

habitações. Contudo, dadas as diferenças climáticas, o contraste entre as 

estratégias de ambas as formalizações é bastante grande:  

Em Masdar pretende-se minimizar o impacto da radiação solar. Este conjunto 

de imagens compara as temperaturas com a cidade vizinha de Abu Dhabi:  

 

Imagem 64 – Temperaturas em Abu Dhabi e em Masdar [Autor: Gaurish Wagle. Fonte: Clean Energy Minesterial – 

Global Sustainable Cities Network; Masdar – Building a Sustainable City] 

As diferenças registadas são significativas. Mesmo tendo presente que 37º de 

temperatura de radiação já é um valor significativo, no limite do conforto, 48º é um 

valor por demais desconfortável. Veja-se na imagem da direita como a temperatura 

desce desde os 55º registados nos painéis fotovoltaicos (PV) até aos 33º de 

temperatura no chão.  

Masdar foi desenhada como uma cidade compacta, de cércea 

relativamente baixa e onde o acesso à centralidade e a distância aos principais 

equipamentos se pretende igual para todos os residentes. 

Além do exemplo da sua orientação solar próxima da direcção colateral, 

deve-se enfatizar o conceito de Masdar estar pensada para vir a ser uma “Walkable 

City”, privilegiando a mobilidade urbana preferencialmente ao passo do homem e 

só secundariamente ao automóvel e até mesmo ao transporte público. É um 

conceito urbano recente e oposto ao espontâneo e negativo “Sprawl City” 

resultante do excessivo alastramento urbano verificado nas décadas da segunda 

metade do século XX em diversas cidades e que as tornaram excessivamente 

dependentes de automóveis. 
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1.3. A CASA PÁTIO: 

A Casa Pátio ocupa um lugar muito importante na História da Habitação. 

Alguns dos exemplos mais antigos foram edificados há cerca de 6000 anos.   

Assim, Schoenauer, Norbert em “6000 Years of Housing” (1984: pp. 96) 

apresenta a Casa Pátio como um dos edificados mais utilizados pela Humanidade no 

curso da sua história. Tendo sido edificada em África, na Ásia e na América do Sul. 

Schoenauer (1984: pp. 102) ressalva a importância do pátio como um 

elemento importante na habitação por ser um espaço privado central aberto, que 

fornece luz, ar e água da chuva. Dado o seu carácter de interioridade também 

garante privacidade quer visual, quer acústica. 

Reis-Alves, Luiz Augusto em “O que é o Pátio Interno” (2005)61 reforça esta 

ideia e refere:  

A essência do pátio interno não é simplesmente o contacto com a natureza, pois isso 

já ocorreria através das aberturas do edifício ou mesmo no seu exterior, mas um espaço 

seguro relacionando-se com a natureza. O pátio interno é a construção de um lugar 

protegido e relacional. 

Complementarmente, Filho, Artur em “Reflexões sobre a noção de tipo 

morfológico e o programa arquitectónico” (2005: 51) afirma:  

O Pátio interno, elemento de composição utilizado nas edificações ao longo da 

história da arquitectura desde os tempos mais remotos até à actualidade, pode ser 

compreendido como uma paisagem interna controlada que, ao mesmo tempo em que 

protege os usuários das hostilidades externas, propicia relações de continuidade a partir de 

conexões visuais entre interior e exterior, gerando um microclima particular. 

Também Blaser, Werner em “Atrium: Lichthofe Seit Funf Jahrtausenden”62 

(1977) indica que o Pátio é um espaço de paz e reconhecimento que, estando 

sujeito às condições climatéricas e físicas, como o decorrer dos dias e das estações, 

protege contudo o Homem, do espaço exterior onde jaz o desconhecido e o hostil. 

 

                                                             

61 Artigo em formato HTML sem números de página publicado na Vitruvius e , acedido em Maio de 2015 e 

disponibilizado no sítio: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.063/436 

62
“Atrium: Lichthofe Seit Funf Jahrtausenden” – Atrio: Cinco mil anos de pátios abertos 
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1.3.1. A CASA PÁTIO – AS PRIMEIRAS REALIZAÇÕES: 

Alguns dos primeiros exemplos conhecidos foram edificados na Mesopotâmia. 

Cornoldi (1999) denomina-as como as Vivendas Sumérias de Ur, edificadas em 2124 

a.C. – 2016 a.C.  

A área da planta é um polígono irregular quase quadrangular e possui cerca 

de 12m de frente por 12m de profundidade. Portanto, uma área de implantação de 

144m2. 

Cornoldi (1999) representa a sua reconstrução: 

 

 

 

Imagem 65 – Piso inferior, superior, cobertura, cortes e parte existente [Autor: Cornoldi, Adriano. Fonte “La 

Arquitectura de la vivenda Unifamiliar”] 

 

 

Imagem 66 – Corte AA, corte BB e parte existente [Autor: Cornoldi, Adriano. Fonte “La Arquitectura de la 

vivenda Unifamiliar”] 

 

Outro exemplo importante de mencionar, é a Casa Pátio integrada na 

Malha Hipódamica de Olinto. Foi edificada no século V a.C. 
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Imagem 67 – Casa Pátio em Olinto e reconstituição da malha criada por Hippodamus de Mileto 

[Autor: Recasens, Gonçalo] 

 

Também em Priene na Grécia surgiram casas pátio com uma organização dos 

seus espaços diferente dos exemplos de Olinto. Abaixo, perspectiva da Casa de 

Priene na Grécia: 

 

Imagem 68 – Casa Pátio em Prienne [Autor: Cornoldi, Adriano. Fonte “La Arquitectura de la vivenda Unifamiliar”]  

 

A Casa de Priene encontra-se formalizada com os vãos dos espaços principais 

orientados a sul. A organização da habitação estabelece duas zonas: uma de 

recepção junto à porta e até ao pátio e outra privada, depois do mesmo. A 

intenção de hierarquia dos espaços e de transição entre público e privado são 

notórias face às Casas de Ur.  
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Já a casa átrio Romana possuía alguns princípios de Desenho Solar Passivo: 

      

Imagem 69: Atrium Romana, Axonometria, Corte e Planta [Autor: Blaser, Werner. Fonte: “Atrium: 

Lichthofe Seit Funf Jahrtausenden”] 

Este modelo de casa foi desenvolvida principalmente a partir do século II A.C. 

A ela se refere Moita, Francisco em “Energia Solar Passiva” (2011):  

A Casa Átrio residência particular dos Romanos (cerca de 200 A.C.) é o reflexo dessa 

preocupação, contendo ensinamentos exemplares. O Sol de Inverno e de Verão (1 e 2), é 

doseado através de janelas e sombreadores devidamente dimensionados; as funções mais 

privadas desenvolvem-se no edifício de dois pisos (3), recuado e protegido da rua, sem 

janelas a Norte, e cuja fachada Sul (4) é revestida de uma trepadeira de folha caduca, que 

regula sazonalmente a radiação do edifício; as funções principais desenvolvem-se no edifício 

anterior (5), próximo da rua (8); o átrio (6) é revestido de abundante vegetação, impedindo 

assim grandes amplitudes térmicas, e um pequeno lago com repuxo (7) cuida, nos dias 

quentes, da necessária refrigeração, por evaporação 

 

Imagem 70 – Interpretação da Casa Atrium Romana e sua relação com o Sol. [Autor: Francisco Moita. Fonte: 

“Energia Solar passiva”] 
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1.3.2. A CASA PÁTIO – TIPO E MODELOS TEÓRICOS: 

Primeiro é útil definir “Tipo” e “Modelo”. Para este efeito seguiram-se as ideias 

de Quatremère de Quincy em “Encyclopédie Méthodique: Architecture. Tome III“, 

(1825).  

Antoine Quatremère de Quincy, dedicou décadas da sua vida à investigação 

e teorização da Arquitectura. O primeiro volume da sua obra “Encyclopédie 

Méthodique” foi publicado em 1788 e o terceiro, como mencionado anteriormente, 

foi editado em 1825. 

Para Quatremère de Quincy a distinção entre “Tipo” e “Modelo” é 

estabelecida efectuando a antítese da significância de ambas as palavras 

recorrendo à sua etimologia original: Grega no caso de “Tipo” e Latim no caso de 

“Modelo”. 

“Tipo”, é uma palavra derivada do grego “Typos” e significa “Matriz”, “Molde” 

“Modelo” é uma palavra derivada do latim “Modellum” e significa “Cópia” 

Recorrendo ao texto original do autor, (volume III | 543): "A palavra “tipo" 

representa menos a imagem de uma coisa a copiar ou a imitar completamente do 

que a ideia de um elemento que pode ele próprio servir de regra ao “modelo”63 

Tipo é pois a ideia abstracta ou matriz de organização espacial, modelo é um 

caso específico que pode ser copiado e reproduzido. 

 Considerando a Casa Pátio como um Tipo, portanto como uma estrutura 

espacial abstracta com a particularidade de possuir um ou mais vazios, sobre essa 

mesma estrutura podem-se conceptualizar diferentes modelos teóricos de planta. 

Estes modelos básicos, portanto não divididos conforme um programa específico já 

foram objecto de estudo.  

Os modelos mais evidentes de Casa Pátio são o desenvolvimento em forma 

rectangular fechada, ou designados por alguns autores por letras (“O”), seguem-se 

modelos com três ou menos frentes com o vazio. Também denominados como 

                                                             

63 Tradução de Francês. No original: “Le mot type présente moins l’image d’une chose à copier ou à imiter 

complétement, que l’idée d’un élément qui doit lui-même servir de règle au modèle“.  
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modelos “C” (ou “U”) e em “L”, a estas formas, alguns textos consideram igualmente 

o desenvolvimento em “I”, portanto casa longitudinal ou transversal.  

Convém detalhar esta questão, pois não há unanimidade de autores em 

torno desta questão dos modelos teóricos da Casa Pátio.  

Essencialmente deve-se ter presente que uma Casa Pátio pode ser 

completamente introspectiva, ou seja toda voltada para o seu vazio nuclear, ou não 

completamente introspectiva – podendo o seu vazio desenvolver-se em 

consonância com uma unidade de vizinhança ou ser somente um logradouro. Veja-

se as opiniões de alguns autores a este respeito: 

Reis-Alves, (2005) refere:  

Em relação ao edifício e ao seu respectivo lote é possível classificar, de uma forma 

geral, dois tipos de pátios. O pátio externo, espaço externo e descoberto anexo a um edifício 

e o pátio interno, espaço interno e descoberto envolvido pelo corpo de um ou vários edifícios. 

Seja qual maneira for, ele possui fechamentos laterais, limites físicos, seja o próprio corpo 

edificado e/ou muros. Mas, sempre descoberto, desnudo, relacionando-se directamente com 

a abóbada celeste e, consequentemente, com todas as manifestações climáticas.64 

Reis–Alves (2005) identifica as seguintes hipóteses como “algumas 

possibilidades de configurações espaciais edifício-pátio-lote-logradouro”: 

  

Imagem 71 – configurações espaciais edifício-pátio-lote-logradouro [Autor: Reis Alves] 

                                                             

64 Artigo acedido em Maio de 2015 na edição digital da Vitruvius e disponibilizado em: 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.063/436 
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Note-se que esta proposta apresenta duas situações mais propícias a 

edificação colectiva desenvolvida com um pátio comum (sit. 3 e 8).  

Já Pfeiffer, Günther e Brauneck, Per em “Casas Pátio” (2008) propõem as 

seguintes denominações: 

   
Casas com pátio jardim Casas com pátio comunitário Casas em L 

   
Conjunto de Casas em L Casas com Pátio Fraccionado Casa Átrio 

Imagem 72 – Denominações segundo Pfeiffer, Günther e Brauneck, Per [Autores: Günther Pfeiffer, e Per 

Brauneck,] 

Novamente há uma situação de grupos de habitações com pátio comum. 

Também não irá ser considerada para o estudo proposto. Surge aqui uma hipótese 

nova: Habitações com mais do que um vazio: denominadas pelos autores “Casas 

com Pátio Fraccionado”. 

Também Morton, Everett em “Courtyard Housing – A solution for high density 

low-rise single-family housing in the U.S” (1990 | 10) indica que existem seis modelos 

fundamentais, mencionando-as exactamente como letras (pp. 5-10): “I”, “L”, “C” (ou 

“U”), “T”, “H” e “O” 

 

Imagem 73 – Desenho interpretativo dos modelos de Casa-Pátio propostos por Everett Morton 

Morton sugere mais duas formalizações distintas dos casos anteriores, tal como 

Pfeiffer e Per, através da inclusão de dois vazios. As hipóteses em “T” e em “H”. 

Conforme se observa, existem diversos modelos propostos pelos diferentes 

autores o que também revela permanências, transformações e até mesmo 



 
Pág. 79 

 

diferenças de opinião acerca das diferentes hipóteses formais dos modelos teóricos 

da Casa Pátio ao longo do tempo.  

Convém assim organiza-los da forma mais evidente – que é pelo número de 

vazios:  

1.3.2.1. MODELOS DE CASAS COM UM SÓ PÁTIO: 

São as quatro formalizações mais elementares vistas anteriormente: 

 

Imagem 74 – Modelos simples com um único vazio. 

Observa-se que estas hipóteses desenvolvem consecutivamente o pátio a 

trabalhar só com uma frente interior da habitação, com duas frentes, com três frentes 

e finalmente com as quatro frentes interiores.  

A primeira situação é a mais extrospectiva, e a última é a mais introspectiva. 

Vários autores também indicam que a primeira situação não é estritamente uma 

casa pátio, sendo as restantes três situações mais consensuais, particularmente as 

duas últimas. 

1.3.2.2. MODELOS DE CASAS COM MAIS DE UM PÁTIO: 

E as formalizações com dois vazios resultam nestes modelos. Novamente já 

representados com o seu pátio:  

 

Imagem 75 – Modelos de dois pátios. Resultam sempre da adição de dois modelos anteriores. 

Estes modelos com mais de um pátio não reúnem consenso, ao contrário dos 

três últimos modelos vistos, em grande parte porque resultam já de adições de 

formas. Intencionalmente, manteve-se sempre a mesma proporção entre cheios e 

vazios nos modelos anteriores para apresentar o que acontece com esta adição 

pura de formas: 
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Se nos dois primeiros exemplos, que se podem considerar como aditivos de 

dois modelos longitudinais, o tamanho do lote não sofre alterações, nota-se na última 

situação que para a exacta manutenção das proporções, o tamanho da parcela 

vai começar a aumentar e então este tende a ser um processo sem fim.  

Por exemplo: 

 

Imagem 76 – Dois modelos aditivos (ao centro) criados a partir da adição de modelos simples “C” e “L” (nas 

extremidades) 

Consequentemente, para estudo exclusivo da luz e da sombra no vazio e 

respectivo impacto na habitação, serão estudadas formas mais elementares, pois 

como as imagens documentam, podendo o programa de uma habitação e a sua 

forma serem tão diferentes quanto a criação assim o desejar, (e podendo 

igualmente libertar-se de modelos teóricos na procura de uma forma elementar), as 

características lúmicas do vazio preservarão vários factores: níveis de luz e 

transmissão térmica.  

Para tal efeito, selecciou-se então o modelo em “C”, que foi desenhado em 

lote estreito e que irá ser analisado em detalhe posteriormente.  

 

Imagem 77 – Modelo de um piso de casa pátio assente em lote com 8 metros de frente. 

Antes porém deve-se tentar compreender os impactos que as diferentes 

orientações solares têm nas habitações de duas frentes. 
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1.4. ORIENTAÇÃO PRINCIPAL E COLATERAL – COMPARAÇÃO COM ECOTECT: 

Como visto, ao longo do tempo, no Hemisfério Norte foram desenvolvidas 

várias ideias acerca da melhor orientação solar do edificado, e várias justificações – 

que por vezes são antagónicas. 

Para comparação, propõe-se utilizar o Ecotect. Programa que foi 

desenvolvido por uma equipa liderada por Marsh, Andrew Ph.D da Universidade de 

Cambridge. Para o seu desenvolvimento constituiu-se uma empresa chamada 

Square One Research. A mesma foi adquirida pela Autodesk em 2008 passando o 

Ecotect a fazer parte dos seus produtos.  

Osama Mohamed El Said, Omar em “Advanced daylight Techniques for 

Sustainable Architectural Design” (2011: 61) coloca-o assim: “O Ecotect v5-20 é o 

software de análise de edifícios mais abrangente e inovador que existe hoje no 

mercado” 65 

O programa permite analisar o desempenho térmico e lúmico da habitação 

face a elementos naturais e artificiais desde o início da concepção. Permite também 

fazer as mais diversas análises de desempenho (luz natural, consumo energético, 

etc.) durante todas as fases: desde os estudos iniciais té à materialidade consumada. 

Além disso, tem opções de testes para cumprimento de várias legislações já 

existentes em alguns países relativamente a diferentes aspectos da iluminação e 

performance energética de edifícios. Por exemplo “Right to light analysis” e “UK 

conservation of Fuel and Power” 

O programa possui várias certificações assegurando a sua precisão.66 

Como se pretende fazer um ensaio projectual em Santa Maria da Feira; 

Latitude 40.9224N, Longitude 8.5495W (32 km a Sul do Porto); modelizaram-se assim 

dois volumes de dimensões oito por oito metros e dois pisos, e inseriram-se as 

coordenadas do lugar de projecto para assim comparar a orientação a Sul segundo 

a face e segundo o vértice: 

                                                             

65 Pág. 61, publicado em 2011. No original:”Ecotect v5-20 is the most comprehensive and innovative building 

analysis software in the market today”. 

66 Conforme a própria Autodesk em https://knowledge.autodesk.com/support/ecotect-analysis/. Transcrição: 

“The solar position, solar radiation and thermal load calculations conform to and are validated against ‘CIBSE 

TM33 (2006) Tests for Software Verification and Accreditation’. Solar access and rights-to-light calculations 

conform to the ‘BRE Site Planning Handbook’. Ecotect Analysis’s specific use of the admittance method is based 

on ‘ISO 13791:2004 Thermal performance of buildings’ and ‘ISO 13792:2005 Thermal performance of buildings’ as 

well as parts of ‘ISO 13789:1999 Transmission heat loss coefficient - Calculation method’”. 
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1.4.1. SOMBRAS: 

          

        

          

Imagem 78 – Percurso das sombras no curso do dia: Desde o dia 21 de Dezembro (acima) para 21 de Junho 

(abaixo) 

Solsticio de Inverno 

Equinócio de Março 

Solsticio de Verão 

 aprox. 12m 



 
Pág. 83 

 

Os dois volumes, com face a Sul e vértice a Sul, foram intencionalmente 

afastados um do outro para que não existisse interferências de sombras.  

Foi analisado todo o ano, estando representados na imagem os dois extremos: 

o Solstício de Inverno e o Solstício de Verão, que são também e respectivamente os 

dias com o Sol mais oblíquo, sendo o angulo de altitude solar igual a 25º e menos 

oblíquo, igual a 72º, verificados ao Meio-dia Solar Verdadeiro. A meio está situado o 

Equinócio de Março, onde o dia e a noite são iguais e duram ambos 12 horas. O 

Equinócio de Setembro produz uma imagem idêntica. 

A Latitude 40ºN não é um valor Norte extremo, mas desde logo a primeira 

constatação que as imagens entre Solstícios transmitem é a diferença acentuada 

que existe entre as sombras dos volumes em ambos os dias. Outra é que no pico do 

Inverno uma casa de dois pisos projecta no chão uma sombra com pelo menos 12 

metros de comprimento.  

Atente-se que entre os dois Solstícios está situado todo o calendário de 

sombras. Daqui se torna imediatamente perceptível que o desenho da habitação 

em função do Sol é realmente difícil porque no curso do mesmo as condições variam 

substancialmente.  

Sobre a questão dizer qual é melhor, se a orientação principal ou a 

orientação colateral, quando se vêem as casas e a projecção das suas sombras de 

uma forma tão isolada como neste exemplo poderá nascer a percepção, desde já 

errada, que há poucas diferenças e que a discussão secular registada antes não terá 

tanta importância. Mas veja-se atentamente duas diferenças:  

 A primeira: No Inverno a orientação principal tem três faces em Sol e uma 

em sombra. A orientação colateral tem duas faces em Sol e duas em 

sombra. 

 A segunda: No Verão a face Sul está quase sempre em Sol e as faces 

Sudeste e Sudoeste têm sombra durante parte do dia. 
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1.4.2. SOL E SOMBRA NO CONTEXTO URBANO: 

 

O contexto urbano é diferente pois as habitações projectam sombras entre si. 

Assim, para observação do que sucede quer nas fachadas quer nas vias, 

modelizaram-se recorrendo ao Ecotect quarteirões compostos por quatro habitações 

unifamiliares com a dimensão de oito metros de frente e seis metros de altura. A 

largura escolhida para as vias, é de oito metros. Assim sendo, o angulo livre é de 37º. 

Este valor contrasta positivamente com os 45º, normalmente tidos como mínimo 

recomendável. 

As observações no Ecotect foram feitas para todo o ano em renderização 

gráfica, sendo aqui representados em “capture screen” os Solstícios e Equinócio de 

Março: 

 

Imagem 79 – Quarteirões elementares com habitações unifamiliares de dimensão individual 12m de 

profundidade, 8m de frente urbana e 6 metros de altura, inseridos em vias com 8 metros de largura. 
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1.4.2.1. ORIENTAÇÕES PRINCIPAL SUL E COLATERAL SUDESTE: 

   

              

           

Imagem 80 – Percurso das sombras no curso do dia. Casas em Sul e Nordeste com quarteirões de quatro casas 

com oito metros de frente e vias  de oito metros de largura. Desde o dia 21 de Dezembro (acima) para 21 de 

Junho (abaixo) 

Solstício 

de Inverno 

Equinócio 

de Março 

Solstício 

de Verão 
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A orientação solar das vias em Azimute 0º, Azimute 90º faz com que no Inverno 

estas estejam praticamente sempre em sombra sem receber radiação directa, 

consequentemente é expectável ter ruas desconfortáveis. Adicionalmente, com 

altura de edifícios de seis metros e vias com oito metros de largura, no piso térreo as 

fachadas estão quase permanentemente obstruídas de incidência solar directa 

sendo a pior leitura registada em todas as orientações e dando origem a casas com 

pouca insolação. Em Março e Setembro, as vias Oeste – Este ainda têm algum 

obscurecimento diurno e só mesmo no Verão estas vias ficam expostas ao Sol, mas 

no entanto no Verão este efeito tende a ser nefasto, pois quando é necessário 

protecção solar, ela não existe. 

 

Imagem 81 – Urbanização com frente principal a Sul durante o Inverno e durante o Verão 

A orientação solar das vias em Azimute 45º | Azimute 135º reduz ligeiramente 

a permanência das sombras nas vias e nas fachadas durante o Inverno. Dada a 

orientação das fachadas segundo a direcção Sudeste, durante todo o ano e 

inclusive durante o Verão a fachada estará sempre durante parte do dia em sombra, 

sendo a mesma mais suave na Primavera e mais permanente precisamente no 

Verão. Pela forma dos quarteirões, o maior problema desta orientação é 

exactamente a parca insolação que se vai verificar no quadrante Sudoeste. 

Durante a Primavera, Verão, Outono e Inverno as vias têm sempre algum 

sombreamento. Ao contrário da orientação Sul, onde as vias Este-Oeste não têm 

sombra no Verão e as Norte-Sul têm. Neste caso a distribuição é mais homogénea 

permitindo vias mais frescas durante a época quente. 

Imagem 82 – Urbanização com frente principal Sudeste durante o Inverno e durante o Verão 
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1.4.2.2. ORIENTAÇÕES COLATERAL SUDOESTE E PRINCIPAL OESTE: 

 

        

 

                                       

                            

Imagem 83 – Percurso das sombras no curso do dia. Casas em Noroeste e Oeste com quarteirões de quatro 

casas com oito metros de frente e vias  de oito metros de largura. Desde o dia 21 de Dezembro (acima) para 21 

de Junho (abaixo) 

Solsticio 

de Inverno 

Equinócio 

de Março 

Solsticio 

de Verão 
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Orientando as fachadas segundo a direcção colateral Noroeste conduz à 

presença de sombras nas fachadas durante quase todo o ano: No Verão é um 

aspecto positivo para evitar sobre insolação, no entanto na Primavera e no Outono o 

seu efeito já não é tão bom. 

Há um aspecto importante a considerar pois há diferenças entre o 

denominado meio-dia solar verdadeiro no calendário sideral e o que se designa por 

meio-dia quando é medido num instrumento de tempo, no sistema convencionado 

pelo qual se rege a sociedade: Ou seja a denominada tarde civil é maior que a 

manha. Por exemplo no pico do Verão ela vai do meio-dia até depois das 21h e na 

Primavera até às 18.30. Portanto as fachadas que estão dentro da malha urbana 

orientada nesta direcção são ensombreadas durante esta fracção do denominado 

“dia convencionado”, o que também não é positivo. 

       

Imagem 84 – Noroeste, Setembro e Março: Vias e fachadas a Noroeste sempre com sombreamento nos 

primeiros pisos 

Na orientação solar com frente principal a Oeste, as casas registam um 

elevado sombreamento ao longo de todo o ano – É a pior decisão para esta 

latitude. No Inverno o problema ainda é maior porque as sombras cobrem as 

fachadas. Idêntica situação se verifica nas vias:  

 

Imagem 85 – Oeste, Setembro e Março: As fachadas principais estão sempre em Sombra 
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1.4.2.3. ORIENTAÇÕES SEGUNDO AS DIRECÇÕES SSE E 172.5º: 

 

 

 

                                                 

 

                                               

 

Imagem 86 – Percurso das sombras no curso do dia. Casas em Sul sudeste e azimute 172.5º. Desde o dia 21 de 

Dezembro (acima) para 21 de Junho (abaixo) 

Solsticio 

de Inverno 

Equinócio 

de Março 

Solsticio 

de Verão 



 
Pág. 90 

 

A orientação Subcolateral SSE, conforme visto anteriormente, é defendida por 

alguns autores por cruzar as melhores vantagens das orientações Principal e 

Colateral. Contudo, não se deve generalizar e a latitude específica do local tem 

sempre de ser considerada. Assim sendo, nesta latitude concreta, as vias no Inverno 

continuam praticamente sempre em sombra como em todos os casos anteriores. A 

principal alteração positiva é a exposição das fachadas na Primavera e no Outono 

onde existe incidência solar directa e escasso sombreamento, favorecendo assim o 

aquecimento nestes períodos. Uma das principais melhorias ocorre no Verão, onde 

há mais tempo em sombra, facultando assim o refrescamento. 

      

Imagem 87 – As vantagens da Orientação SSE: Primavera (esq.) casas com luz e Verão (dir.) casas com sombras 

próprias:  

O programa Ecotect também determina a orientação ideal teórica, ou seja 

aquela onde existe maximização da radiação solar incidente. Há algum paralelismo 

(positivo e negativo) com o eixo heliotérmico pois se se maximiza a radiação solar 

incidente, no Verão pode criar desconforto. Esta orientação ocorre segundo a 

direcção Azimute 172.5º. 

Nesta direcção, no Inverno as vias continuam quase sempre obscurecidas, 

recomendando assim o afastamento do edificado na latitude 42ºN para ângulos 

inferiores ao ângulo livre de 37º. Tal como o ensaio a Este sudeste, esta orientação 

produz boa insolação das fachadas na Primavera e no Outono subsistindo mesmo 

assim algum sombreamento das vias, mas este é menor do que na situação anterior, 

aliás é uma das melhores situações. Por fim, e muito importante, face à orientação 

Sul, mantem boas características lúmicas na Primavera e no Outono, e no Verão 

surgem sombras próprias nas fachadas, mas em menor extensão do que no caso 

anterior SSE. 
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Imagem 88 – Orientação azimute 172.5º. Primavera com Sol e Verão com sombras próprias, contudo menores 

1.4.2.4. COMPARAÇÃO QUALITATIVA: 

A orientação Sul possui um problema único de todos os modelos analisados: 

Dada a verticalidade do percurso do Sol no Verão e o posicionamento face ao 

mesmo verifica-se a ausência de protecção solar quer das vias quer do edificado na 

estação quente. Outro problema adicional é que durante a Primavera, Verão e 

Outono as vias segundo Este-Oeste estão sempre expostas ao Sol, enquanto as vias 

Norte-Sul ficam sempre em sombra. Uma malha urbana com estas características, 

“tudo ou nada”, torna-se pois desconfortável para os seus residentes.  

Poder-se-á assim indicar que de um ponto de vista qualitativo, nesta Latitude 

provavelmente o alinhamento exacto com o Sul não será a melhor orientação para 

uma malha urbana com estas características, pois existirá excesso de sombra no 

Inverno e falta da mesma no Verão. 

A orientação subcolateral, face à direcção Sul, permite obter uma 

distribuição mais harmoniosa da luz nas vias e mais sombreamento nas mesmas 

durante o Verão. As fachadas recebem só algum sombreamento na Primavera e 

Outono e um pouco mais no Verão, revelando assim vantagens qualitativas face à 

direcção principal e colateral.  

A orientação com um desvio de oito graus Este face a Sul revela-se também 

vantajosa para as habitações: No Inverno a permanência das sombras é muito 

idêntica a Sul. Durante a Primavera e Outono as fachadas estão expostas à radiação 

Solar totalmente desobstruídas, existindo ligeiras sombras no Verão, o que é positivo. 

As vias longitudinais ficam ensolaradas na Primavera e Outono e com alguma 

sombra no Verão mas as vias transversais ficam bastante em sombra, portanto nas 

orientações subcolaterais a distribuição da luz nos pavimentos é mais homogénea e 

a melhor de todas. A orientação 172.5º tem como vantagem os ganhos solares no 

Inverno e protecção do mesmo, causada pelas sombras próprias no período do 

Verão. 
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1.4.3. RADIAÇÃO SOLAR INCIDENTE NAS FACHADAS: 

Além da presença do Sol e da sombra nas vias, há mais dois factores 

fundamentais de análise: a radiação solar nas fachadas e a luz interior. 

A questão térmica traz imensos problemas de conforto pois a amplitude entre 

o Verão e o Inverno faz com que as habitações tenham necessidades diferentes, ora 

de aquecimento ora de refrigeração. E também têm de ter boa luminosidade interior 

durante todo o ano. Este problema, conforme visto, por exemplo em Dammerstock 

Siedlung ainda no século XX criava bastantes dificuldades em ser resolvido. Barraqué, 

Bernard identifica os dois temas essenciais da inserção urbana em “Soleil-lumière, 

soleil-chaleur, deux conceptions du confort”67 (1988). Ou seja a iluminação natural e o 

calor são duas perspectivas diferentes do conforto da cidade e da habitação.  

Tal como a dimensão e a permanência das sombras, também a Radiação 

Directa Normal (DNR) varia com a Latitude (mas não só). 

 

Imagem 89 – Carta da Radiação Directa Normal (DNR) na Europa [Fonte: Solar Geographic Information System 

em http://solargis.info/] 

O Ecotect dispõe da ferramenta “Weather Tool” que permite visualizar de 

forma gráfica o histórico da radiação incidente nos planos verticais no curso do ano. 

Os dados seguintes são os guardados pelo IWEC (International Weather for Energy 

Calculations) e disponibilizados pelo EERE (Energy Efficiency and Renewable Energy) 

referentes à cidade do Porto situada 32 km a Norte, ou situada duas décimas de 

grau de latitude mais a Norte.  

                                                             

67 "Soleil-lumière, soleil-chaleur, deux conceptions du confort" : "Sol-Luz, Sol-Calor, duas concepções de conforto"  
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1.4.3.1. RADIAÇÃO NAS FACHADAS – ORIENTAÇÃO PRINCIPAL: 

Face Norte 

 

 

Radiação total anual: 319,08 

kWh/m2 

Periodo de subaquecimento: 

46,12 kWh/m2 

Periodo de sobreaquecimento: 

109,57 kWh/m2 

 

Face Este 

 

 

Radiação total anual: 621,58 

kWh/m2 

Periodo de subaquecimento:     

72,74 kWh/m2 

Periodo de sobreaquecimento: 

230,48  kWh/m2 

Face Sul 

 

Radiação total anual: .916,09 

kWh/m2 

Periodo de subaquecimento: 

195,38 kWh/m2 

Periodo de sobreaquecimento: 

220,62 kWh/m2 

Face Oeste 

 

Radiação total anual: 703,90 

kWh/m2 

Periodo de subaquecimento:      

94,73 kWh/m2 

Periodo de sobreaquecimento: 

246,18 kWh/m2 

 

Imagem 90 – Situação I: Radiação anual recebida por cada uma das faces  

As bandas azuis são a zona de subaquecimento e a banda vermelha é a 

zona de sobreaquecimento. No Inverno, a face Sul é praticamente a única que 

recebe alguma radiação, justificando assim a razão da sua procura ao longo do 

tempo. Observa-se que no periodo quente dada a verticalidade do Sol, a radiação 

incidente neste plano diminui. E aqui, Oeste e Este têm picos muitos elevados, 

portanto quando a radiação Solar não é desejada e superando mesmo a face Sul. 

Norte, como esperado, não recebe radiação quase nenhuma.  
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1.4.3.2. RADIAÇÃO NAS FACHADAS – ORIENTAÇÃO COLATERAL: 

Face Nordeste 

 

 

Radiação total anual: .410,85 

kWh/m2 

Periodo de subaquecimento: 

46.63 kWh/m2 

Periodo de sobreaquecimento: 

161,21 kWh/m2 

Face Sudeste 

 

 

Radiação total anual: 815,91 

kWh/m2 

Periodo de subaquecimento: 

139,45 kWh/m2 

Periodo de sobreaquecimento: 

245,08 kWh/m2 

Face Sudoeste 

 

Radiação total anual: 891,21 

kWh/m2 

Periodo de subaquecimento: 

167,72 kWh/m2 

Periodo de sobreaquecimento: 

250,84 kWh/m2 

Face Noroeste 

 

Radiação total anual: .451,97 

kWh/m2 

Periodo de subaquecimento: 

49,45 kWh/m2 

Periodo de sobreaquecimento: 

177,65 kWh/m2 

Imagem 91 – Situação III: Radiação anual recebida por cada uma das faces  

Comparando estes quatro gráficos com os da página anterior, entende-se 

como a questão existente entre escolher a orientação principal ou a orientação 

colateral faz sentido: Na situação colateral duas faces têm ganhos solares no 

Inverno: Sudeste e Sudoeste. Mas em contraponto passam a existir duas faces que 

quase não recebem radiação no mesmo período: Nordeste e Noroeste. Já no Verão, 

as quatro faces têm incidencia solar distribuindo-se a radiação solar de uma forma 

mais distribuida do que na orientação principal.  
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1.4.3.3. ESTUDOS COM MALHA URBANA: 

Como no caso anterior do estudo das sombras, torna-se essencial perceber 

o que é que se verifica numa malha urbana, portanto quando o edificado interfere. 

Utilizou-se novamente o Ecotect no modelo anterior para medir a 

quantidade de radiação directa recebida por uma fachada em cada uma das 

situações vistas antes. Considerou-se a média diária recebida pelo plano do piso 

inferior da habitação (a pior situação) no Verão e Inverno:  

 

Imagem 92 – Modelo para teste da radiação recebida por um lote em malha urbana (mancha vermelha em 

destaque). 

 

Os resultados estão expostos na imagem seguinte:  

A luz e a sombra dentro de uma malha urbana variavam substancialmente 

conforme a orientação. O mesmo sucede com a radiação directa incidente. Se no 

Verão, dado o percurso e altura do Sol não há diferenças abruptas nas diferentes 

orientações, já no caso do Inverno as mesmas existem, pois o seu percurso é muito 

menor e o tempo de exposição de cada plano muito inferior.  

Nota-se que as faces de tardoz no Inverno não recebem praticamente 

radiação nenhuma. A única excepção é a orientação Este e a correspondente face 

a Oeste. Esta malha tem no entanto o problema de gerar sombras quase 

permanentes durante grande parte do ano, pois a sua posição relativamente ao 

nascer e por do Sol propicia isso mesmo. E se se agregarem os valores obtidos vê-se 

que mesmo assim a sua soma é inferior à disponível noutras orientações. 
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Imagem 93 – Verão: Radiação directa recebida pelas fachadas de um lote de duas frentes em malha urbana 
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Oeste-Este também tem um problema de radiação acumulada no Verão, 

que em ambas as faces é muito forte e tenderá a criar problemas de sobre 

insolação: Esta é uma característica destas orientações: O aumento de radiação no 

Verão – precisamente quando deve existir contenção dos ganhos solares. 

A orientação do edificado em Oeste-Este é quase similar a Dammerstock e a 

Lisboa. Note-se que Dammerstock para ter Sol no Inverno tem os blocos muito 

afastados e Lisboa para evitar sobre insolação no Verão tem os blocos próximos. Não 

é uma opção descartável, por exemplo SolarCity Linz tem blocos nesta orientação e 

os apartamentos têm ambas as frentes disponíveis, mas requer cuidados especiais. 

As orientações colaterais no Inverno recebem quantidades mínimas de 

radiação nas faces de tardoz, mas nas restantes alternativas das direcções principais 

o valor é nulo. Portanto não existe fonte natural de calor nestas faces, ao que ainda 

se acresce a agravante de existir uma fonte natural de refrigeração – o Vento, 

nomeadamente a “Nortada”, típica do litoral Português. Portanto é a face que 

requererá sempre muita atenção na construtividade da fachada, nomeadamente 

isolamento e respectivos vãos envidraçados. 

Também se vê a intensidade da radiação na cobertura no Verão, a qual 

requererá sempre protecção: Qualquer que seja a orientação não há como lhe 

escapar: 3.3kWh/m2 por hora é um valor muito elevado e que se penetrar nas 

habitações irá criar desconforto que só aumentará no curso do dia, pois a radiação, 

se passar, acumular-se-á. 

As orientações próximas da direcção Sul não registam perdas significativas 

de radiação no Inverno, assim sendo pelas sombras produzidas vistas anteriormente 

entende-se como se tornam boas escolhas para o desenho urbano.  

Globalmente, os números indicam que no Inverno a escolha da orientação 

influi e muito a quantidade de radiação recebida. Já no Verão a quantidade de 

radiação recebida já não é tão influenciada pela orientação, mas é reduz 

ligeiramente na direcção Sul.  

Estudadas as sombras e a radiação, por fim também se deverá perceber o 

que acontece à luz dentro das habitações.  
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1.4.3.4. CONDIÇÕES DE LUZ NO INTERIOR DAS HABITAÇÕES: 

Procurou-se verificar qual a quantidade de luz disponível no interior das 

habitações. Claro que a iluminância interior depende, e muito, da dimensão das 

janelas. Para medir a iluminância é utilizado o Lux. Em várias normas existentes, 

existem tabelas de valores recomendados para todos os tipos de espaços interiores e 

exteriores utilizados pelo homem. O valor da iluminância interior pode ser expresso em 

Lux e também pode ser visto como um rácio que relaciona a intensidade de 

iluminação no interior com a intensidade de iluminação no exterior quando ambas 

são medidas no mesmo instante. Torna-se assim simples compreender o que é o 

denominado Factor de Luz do Dia. “Daylight Factor”, DF: 

DF = (Ei / Eo) x 100%; ou em notação Portuguesa FLD = (Ei/Eo) x 100% 

Sendo: 

Ei = Intensidade de iluminação interior ou iluminância causada pela luz do 

dia e medida num ponto do plano de trabalho. Expressa-se em Lux 

Eo = Intensidade de iluminação registada ao mesmo tempo num plano 

horizontal, num hemisfério desimpedido e em céu enublado. Também se 

expressa em Lux. 

Na habitação, a CIE (Comissão Internacional da Iluminação) definiu os 

valores mínimos da iluminância que se encontram na norma Europeia ISO 8995:2002. 

Os valores são similares aos recomendados no “Energy and Water Conservation 

Design Requirements, IESNA 9th Edition Handbook”: 

Espaço da casa Factor de Luz do Dia Lux Altura útil do plano de medição (m) 

Quartos de Dormir 1,5 300 0m a 1m 

Zonas de Estudo 3,5 500 0,8m 

Cozinhas 2 400 0,8m 

Salas 1,5 300 0,8m 

Corredores 1 50 0,8m 

Escadas 1 50 0,8m 

Tabela 2 – Valores mínimos em Lux para a boa qualidade lúmica dos espaços interiores da habitação. [Fonte: 

Energy and Water Conservation Design Requirements] 

 

Note-se que estes números são valores mínimos recomendados e devem 

procurar abranger toda a divisão em causa e não só a zona próxima da janela. 

Alguns países consideram o quarto de dormir e o espaço de estudo como sendo o 

mesmo espaço e recomendam 500lux. 
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Pode-se recorrer a um Luximetro para medir situações já construídas e aqui 

recorreu-se a testes utilizando o Ecotect.  

Para os exemplos a seguir, consideraram-se sempre paredes brancas lisas e 

tecto branco, ausência de elementos decorativos nas paredes, ausência de fontes 

artificiais de luz e janelas com transmissividade de 0.9. Para estimar a iluminância (Lux 

Levels) e o Factor de Luz do Dia (Daylight Factor), o Ecotect segue a metodologia e 

respectivas restrições sugeridas pelo BRE68.  

O pé direito livre interior considerado é 2,70m e o plano de medição está 

situado a 0,8m do chão. Para compreender como se distribui a intensidade de luz no 

espaço interior, considerou-se o piso inferior completamente amplo, sem qualquer 

divisória. O valor da iluminância exterior considerado pelo programa é de 6500 Lux. 

Atente-se que também se poderia utilizar a fórmula de Treguenza que normalmente 

é aceite quando não há histórico disponível. Este valor segue a mencionada 

metodologia BRE e refere-se à média esperada durante o Inverno com nuvens.  

A distribuição da luz no céu com estas características é extremamente 

uniforme, ao contrário de céu descoberto. 

Utilizou-se o modelo concebido anteriormente, ao qual foram adicionadas 

em cada uma das frentes, duas janelas com dimensões de 1,5m comprimento por 

2m de altura: 

 

Imagem 94 – Modelo para análise das condições de luz interior das habitações 

                                                             

68 A metodologia de simulação utilizada pelo Programa Ecotect segue a proposta pelo Building Research 

Establishment (BRE) em 1985: “Estimating Daylight in Buildings” Volumes 1 e 2 Garston – Watford, Reino Unido. 

Publicações disponiveis para consulta em http://www.brebookshop.com. O programa indica relativamente a 

estas simulações: “Natural light levels are not date or time dependant - they represent worst-case design 

conditions based on an 'average' cloudy or uniform sky distribution in mid-winter. Calculations are based on the 

BRE Split Flux Method which uses daylight factors and the design sky illuminance value to determine likely natural 

light levels in your model”. 
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A metodologia proposta pelo BRE faz considerar um céu com Sol obstruído 

denominando como “average cloudy” (mediamente enublado): 

Norte e 

Sul 

 

       

Oeste e 

Este 

             

Noroeste 

e 

Sudeste 

      

Nordeste 

e Sudeste 

    

Imagem 95 – Níveis de luz (lux) e factor da luz do dia (%) em diferentes orientações seguindo a metodologia BRE: 

Simulação representativa do Inverno em dia enublado. 
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Consequentemente, como é senso comum, o mecanismo de retroreflexão 

entre a terra e a camada de nuvens na atmosfera cria condições de propagação 

da luz quase homogénea. O mesmo se verifica nas sombras que daqui resultam, 

sendo as mesmas difusas e pequenas. 

Assim sendo, os resultados mostraram valores extremamente similares em 

todas as direcções, só há uma ligeira redução para as orientações que mais sofrem 

com a presença de sombras: Este e Oeste. 

A uniformidade de resultados mostra como perante um céu encoberto a 

transmissão da luz para o interior das habitações é pouco influenciada pela 

orientação solar do edificado. Verifica-se porém mais um problema. A metodologia 

do programa simula as piores condições: E vê-se a redução na intensidade de luz 

exterior para o interior das casas, pois a iluminância a mais de um metro de distância 

dos vidros ronda os 200 a 300 lux, alertando que a área envidraçada deste ensaio 

não é suficiente para obter conforto visual. 

Convém ter presente o cruzamento entre conforto lúmico e conforto 

térmico. Ou seja do ponto de vista da iluminação dos espaços interiores, segundo a 

metodologia proposta, não existem grandes diferenças pois a mesma considera um 

céu uniformemente enublado. 

Contudo, o que é que representa no conforto higrotérmico no pico do 

Inverno, onde os envidraçados fazem perdas de calor da habitação e o que 

representa no Verão, onde os envidraçados que recebam raios solares criam efeito 

de Estufa no interior da casa? 

Uma das características onde Luz e Calor mais divergem é exactamente este: 

No Inverno, dada a presença normal de nuvens e dada a menor radiação existe o 

desejo de ter ambientes bem iluminados, sendo compreensível a escolha de janelas 

grandes. Contudo as mesmas criam problemas de retenção térmica. Já no Verão as 

janelas orientadas para o Sol tornam-se fonte de intrusão de calor. 

Assim, retomando o modelo inicial, quando se verifica o que acontece 

simultaneamente com a luz e calor em faces opostas os resultados são evidentes 

sobre esta assimetria: 
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Imagem 96 – Níveis de luz (esquerda) e média diária do calor de radiação registado durante o Verão (direita). A 

fachada Norte está no topo da imagem e a fachada Sul no fundo da mesma. 

Ao fenómeno da escassez de fonte de calor a Norte ainda se tem de recordar 

que existe a presença da convecção forçada estabelecida pelo vento. Já a Sul 

existe luz suficiente, mas calor em excesso que, dado o valor surgido, já requer 

protecção solar contra sobre insolação.  

É no contexto deste problema complexo de orientação solar versus conforto 

interior da habitação que surge a ideia do estudo da Casa Pátio no sentido de 

investigar: 

 A flexibilidade na gestão da luz e da incidência solar em qualquer 

orientação 

 Ter o ganho do vazio privado vocacionado para o lazer como uma divisão 

integrante da casa e representando o mesmo uma mais-valia. 

 Ter esse mesmo vazio como potencial elemento lúmico que favoreça o 

desempenho qualitativo da habitação quando a orientação solar não é a 

ideal. 

Assim sendo, seguidamente ir-se-á ver o desempenho do modelo formalizado 

segundo um “C” que foi mostrado anteriormente e que pelas suas características 

adequa-se a um lote estreito. 
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1.5. A CASA PÁTIO COMO PARADIGMA DA OBTENÇÃO DE EFICIÊNCIA: 

O modelo seleccionado para estudo foi mostrado anteriormente. As 

dimensões mínimas do vazio foram consideradas focando o bem-estar do Homem. 

Consideraram-se assim medidas que lhe dessem características de certa forma 

comparáveis com uma sala, mas ao ar livre – permitindo portanto o seu usufruto 

destinado ao lazer e ao bem-estar, em detrimento de lhe dar como exclusiva função 

a transmissão de luz para o interior da habitação. 

Incorporou-se também como restrição a presença de um logradouro, 

pretendendo-se assim dar à habitação só uma frente passível de ser o acesso entre o 

espaço público (a via) e o espaço privado (a casa). 

É por essa única frente que têm de ser feitos todos os acessos. Tanto de 

pessoas, como de viaturas – pois é esse usualmente o contexto real que surge. 

 

Imagem 97 – O Modelo de um piso de casa pátio assente em lote com 8 metros de frente. 

Os estudos seguintes foram feitos utilizando o Ecotect para analisar a 

performance lúmica do vazio e a transmissão da luz para o interior. Consideraram-se 

paredes brancas com uma reflexividade recomendada de 0,83% e chão mais 

escuro, com uma reflexividade de 0,75%. Complementarmente, foram feitas também 

análises da redução lúmica do vazio utilizando o Radiance. 
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Modelizou-se inicialmente uma casa pátio só com um piso, numa hipotética 

malha com iguais características e inseriram-se quatro janelas com dimensões 

idênticas às anteriores: 1.5m de comprimento por 2 metros de altura. As paredes do 

pátio são brancas, com reflexividade recomendada de 0,83%, bem como o interior 

da casa. Os pavimentos são de cor intermédia com reflexividade de 0,7%. 

     

Imagem 98 – Níveis de luz e factor de luz do dia a 800mm do solo registados em casa pátio de um piso inserida 

em malha com frente de rua orientada a Sul. 

O factor de luz do dia no vazio reduz pouco. É um dado atraente, mas 

também cria alertas relativamente ao calor que se pode acumular no Verão.  

Comparando com as imagens anteriores das casas de duas frentes em 

malha urbana, observa-se o alcance dos níveis de luz em valores iguais ou superiores 

a 300 Lux no interior da casa. 

O Ecotect possui como opção um exportador para o Radiance, programa 

desenvolvido nos Lawrence Berkeley Nacional Laboratórios e financiado pelo 

Departamento de Energia dos Estados Unidos e pelo Governo Federal Suíço.  

O Radiance e o Ecotect são complementares, ou seja pode-se exportar um 

modelo criado no Ecotect para análise no Radiance e este último pode, caso se 

deseje, importar o “design sky” do Ecotect.  

Uma opção deste programa é a renderização em alta resolução com 

medição pontual à escolha do utilizador dos níveis de luz que se espera encontrar 

num dado espaço.  

O Radiance não deve ser entendido como um renderizador utilizado por 

exemplo para propostas comerciais. Para interpretar correctamente os seus 
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resultados e dar o melhor uso às imagens criadas pelo Radiance, deve-se perceber o 

modo como este programa está concebido.  

Consultando a sua documentação:  

O propósito do Radiance é produzir previsões do valor de iluminação e a 

renderização fisicamente precisa de espaços arquitectónicos. O objectivo maior implícito 

é melhorar o desenho desses espaços por tentativa e erro na simulação em vez da 

tentativa e erro em edifícios acabados. Um efeito colateral de produzir um sistema de 

renderização fisicamente preciso que está bem adaptado aos problemas do mundo real 

é que as representações tendem a ser altamente realistas, e embora isso possa atrair 

algumas pessoas para o software, o foto realismo não é a sua principal missão; a foto 

precisão é.69 

Analisando assim a sequência de imagens gerada com o Radiance vê-se 

um dos problemas que a casa pátio nesta latitude possui no Verão: 

      

Imagem 99 – Visualização com Radiance da progressão dos níveis de luz no vazio: Inverno, Primavera e Verão. 

Dada a verticalidade do Sol, o espaço confinado poderá reter o calor, 

portanto enquanto no Inverno se regista a agradabilidade lúmica do espaço e passa 

uma quantidade significativa de luz para o interior, Já no caso do Verão haverá 

previsivelmente a necessidade de recorrer a instrumentos eficazes de protecção 

contra o excesso de calor que possa passar para dentro da casa. A refrigeração 

natural do vazio também poderia surgir como hipótese a considerar.  

                                                             

69 Transcrição do manual de utilização do Radiance em Inglês. No original: “The purpose of Radiance is to 

produce lighting value predictions and physically accurate renderings of architectural spaces. The larger, implicit 

goal is to improve the design of such spaces through trial and error in simulation rather than trial and error in 

finished buildings. A side effect of producing a physically-accurate rendering system that is well suited to real-

world problems is that the renderings tend to be highly realistic, and although this may attract some people to 

the software, photo-realism is not the primary mission; photo-accuracy is.” 
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Em seguida modelou-se uma casa de dois pisos. A estética e agradabilidade 

de usufruto do vazio interior de uma casa com estas características resultariam bem 

diferentes da hipótese vista inicialmente – mas é esse mesmo o objectivo do campo 

experimental que o Ecotect e o Radiance propõem: Conhecer e testar antes de 

fazer: 

         

Imagem 100 – Níveis de luz e factor de luz do dia a 800mm do solo registados em casa pátio de dois pisos com 

frente de rua orientada a Sul 

Há uma redução significativa da luz disponível. Nesta situação só metade da 

luz exterior está disponível no plano inferior. A transmissão da luz para o interior no piso 

de baixo tem alguma expressão, se bem que só mesmo perto das janelas.  

A luz que passa para o interior da casa de um só piso, é em quantidade 

suficiente para permitir que qualquer espaço da habitação possa ser formalizado 

contiguo ao vazio. Já na habitação de dois pisos, com a redução registada os 

espaços deveriam ser mais secundários, ou então espaços principais com janelas 

também nas frentes exteriores da habitação. A utilização do Radiance permite 

conhecer a redução dos níveis de luz que o vazio sofre, sendo o valor 

particularmente critico no Inverno na situação recomendada: com Sol encoberto.  

        

Imagem 101 – Visualização com Radiance da progressão dos níveis de luz no vazio: Inverno, Primavera e Verão. 
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O vazio de dois pisos tem problemas diferentes do vazio de um piso. Se no 

caso anterior existiam boas condições no Inverno e condições a controlar no Verão, 

aqui verifica-se que no Inverno há uma elevada penumbra, sendo as condições 

lúmicas no Verão lumicamente agradáveis, mas que poderiam gerar termo 

acumulação. Portanto ainda requeriria de testes suplementares para verificar se 

necessitaria de mecanismos de convecção para refrigeração no Verão.  

Como terceira hipótese testada, recuou-se o piso superior da casa vista 

antes. Aumentando assim o volume do vazio, mas também dando ao mesmo, fruto 

do desenho, um caracter diferente, pois deixa de parecer um “poço” como no caso 

anterior: 

          

Imagem 102 – Níveis de luz e factor de luz do dia a 800mm do solo registados em casa pátio de dois pisos 

orientada a Sul 

Registam-se algumas melhorias: Face à situação anterior o factor de luz do 

dia aumenta para 70%. E consegue-se igualmente melhorar a luminosidade que 

passa para o interior da habitação.  

Também se estudou no Radiance esta terceira situação em condições 

idênticas aos casos anteriores: 

     

Imagem 103 – Visualização com Radiance da progressão dos níveis de luz no vazio: Inverno, Primavera e Verão. 
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Registam-se melhorias significativas da iluminação do plano inferior, pois 

passa-se de uma situação de cerca de 700 lux para quase 2400 no Inverno. 

Novamente vê-se a diferença na agradabilidade do espaço que agora beneficia de 

ser mais amplo. 

Estudada a orientação solar e a casa pátio efectuou-se seguidamente o 

ensaio projectual na premissa que a prioridade iria ser dada ao desenho da cidade 

criando uma estratégia urbana e tendo a questão solar de “ir ao encontro do 

projecto” e não o contrário. Dito de outra forma: primeiro, o bem-estar do Homem, 

segundo colocar a tecnologia ao serviço dele: SolarCity Linz é um bom exemplo 

deste registo. 
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Capitulo 2: O LUGAR DO PROJECTO: CIDADE DE SANTA MARIA 

DA FEIRA 
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Cada lugar é único e cada projecto também: 

As caracteristicas de um local são únicas. Aldo Rossi publica em 1966 o 

seu livro “A Arquitetura da Cidade” onde critica o funcionalismo moderno e 

dá destaque à importancia do lugar e suas memórias. Assim, retoma a 

expressão latina “Genius loci” como referencia ao "Espírito do Lugar”, 

segundo Sérvio, em “Vergilii Aeneidos Commentarius”70 – "nullus locus sine 

Genio".71 Posteriormente, “Genius loci” tornou-se uma expressão adotada na 

Teoria da Arquitectura para definir uma abordagem fenomenológica do 

ambiente e da interação entre lugar e identidade, tal como proposto por 

Christian Norberg-Schulz em “Genius loci – Towards a phenomenology of 

architecture” (1980). 

Portanto, é necessário interiorizar que existe uma grande diferença 

entre o contexto teórico e o contexto real. Ou seja poder-se-ia fazer a 

inserção forçada de um conjunto residencial com caracteristicas similares aos 

modelos teóricos testados e seguindo uma das melhores orientações solares 

testadas. Por exemplo, blocos com frente em azimute 172.5º, com um 

distanciamento superior a oito metros entre si e ocupando o terreno 

escolhido, sem uma estratégia urbana e sem um programa de habitação 

enquadrado com a população local. 

No entanto, a premissa de que cada lugar é diferente, implica portanto 

para cada lugar uma estratégia diferente que consequentemente irá produzir 

um desenho diferente. Fernando Távora na sua obra “Da Organização do 

Espaço” (1962) também mencionava a importancia da correcta adequação 

do projecto e da leitura das suas condicionantes e necessidades.  

Assim sendo, uma proposta deve integrar-se com o lugar, solucionando 

problemas que o mesmo enfrente, e revelar-se adequada aos seus residentes 

não incidindo somente numa solução residencial interior, mas igualmente 

numa proposta da qual toda a comunidade benificie. 

                                                             

70 “Vergilii Aeneidos Commentarius” – Comentário à Eneida de Virgílio 
71 "Nullus locus sine Genio" – Não há lugar sem um génio 
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1.1. CLIMA: 

 

1.1.1. CLIMA DE PORTUGAL: 

Santa Maria da Feira fica localizada na Latitude 40.9224N e Longitude 

8,5483W. Tem de se ter presente que o Território Continental Português é bastante 

diversificado climaticamente. Tal não é imediatamente aparente quando se observa 

a distribuição do tipo de clima segundo a classificação de Koppen Geiger para todo 

o planeta. Sendo o território Português quase todo do tipo C, portanto Clima 

Temperado: 

 

Csa – Clima temperado com Verão 

quente e seco: Regiões interiores do vale 

do Douro, assim como nas regiões a sul 

do sistema montanhoso Montejunto-

Estrela com excepção do litoral oeste do 

Alentejo e do Algarve. 

Csb – Clima temperado com Verão seco 

e suave: Costa ocidental Portuguesa e 

quase todas as regiões a Norte do 

sistema montanhoso Montejunto-Estrela 

com excepção de algumas zonas Trás-

os-Montes e Alto Douro. 

BSK – Clima de estepe fria da latitude 

média: Uma pequena região do Baixo 

Alentejo no distrito de Beja junto à 

fronteira com Espanha. 

Imagem 104 – Clima Português segundo o sistema de classificação de Koppen-Geiger. [Fonte: Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera.] 

Em Portugal, a classificação climática, e respectivos mapas, pode ser 

consultada detalhadamente, por exemplo no Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera e no Instituto Cartográfico Português.  
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Também se costuma utilizar o índice de conforto bioclimático para 

compreender em cada localidade o que é expectável de encontrar em cada local 

do território continental, resultando daqui um panorama bastante diversificado para 

um país tão pequeno e que requer atenção cuidada, principalmente nas zonas mais 

extremas e com maior amplitude térmica. Santa Maria da Feira está assinalada pelo 

pequeno círculo nas imagens, revelando assim que está situada numa zona que 

requer algum cuidado no Inverno, sendo confortável no Verão: 

 

Imagem 105 – Índice Bioclimático Português [Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera.].  

 

1.1.2. CLIMA DE SANTA MARIA DA FEIRA: 

Conforme portaria, este Concelho pertence à Zona climática I2-V1. 

Características essenciais: A influência Marítima faz com que o Verão seja ameno, 

sendo a protecção recomendada contra o abaixamento da temperatura no Inverno 

mais exigente do que a protecção requerida para evitar o sobre aquecimento no 

Verão. No entanto, ambas são moderadas e no panorama climático Português não 

representam situações extremas. 



 
Pág. 113 

 

Os Graus dias de Aquecimento desta zona variam entre 2090 (Penalva do 

Castelo) e 1530 (Cadaval). Em Santa Maria da Feira o valor é igual a 1710 e a 

duração da estação de aquecimento é igual a 6,7 meses . Portanto, dos 365 dias do 

ano, em média 200 deles têm necessidades de aquecimento das habitações. 

Evidentemente que estas necessidades de aquecimento não serão iguais todos os 

dias. Conhecendo em detalhe os principais indicadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 106 – Indicadores Climáticos e Geomorfológicos do Concelho de Santa Maria da Feira: [Fonte: Atlas de 

Santa Maria da Feira e Instituto Cartográfico Português] 

De acordo com o Atlas de Santa Maria da Feira (2009: 36): 

O clima de Santa Maria da Feira caracteriza-se pela existência de Verões 

relativamente quentes e de Invernos suaves e húmidos. (…) Os valores da temperatura média 

mensal variam regularmente durante o ano, atingindo o valor médio máximo em 

Julho/Agosto e um valor médio mínimo em Dezembro/Janeiro. No Verão, os valores médios da 

temperatura máxima do ar variam entre os 25-26ºC e no Inverno, os valores médios da 

temperatura mínima variam entre os 5-6ºC.  

Precipitação Humidade 

Insolação 

Precipitação Erosiva 

Temperatura Geomorfologia 

12ºC 

10ºC Xistos 

1600-1800mm/ano 

>800TAM/Ac 

700TAM/Ac 

75% 

85% 

80% 

12ºC 

10ºC 

2600 h/ano 

2300 h/ano 2400 h/ano 
2500 h/ano 

Xistos 

Falha 

1800-2000mm/ano 

1600-1800mm/ano 

400-500 TAM/Ac 

>800TAM/Ac 

700TAM/Ac 

75% 

85% 

80% 

80% 

75% 
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1.1.3. EXPOSIÇÃO SOLAR ANUAL: 

Destaque da Cidade no entre Solstícios e projecção do percurso aparente do 

Sol. As linhas a vermelho indicam a direcção do nascer do Sol e do ocaso. Compare-

se as suas direcções em ambas as imagens. 

 

Imagem 107 – Percurso do Sol, sua inclinação e cidade: 21 de Dezembro [Fonte: www.sunpath.com] 

  

Imagem 108 – Percurso do Sol, sua inclinação e cidade: 21 Junho [Fonte: www.sunpath.com] 
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Sendo relativamente plana e de cércea baixa, são expectaveis nas zonas 

residenciais menos densas a existência de boas condições de exposição solar. 

Compare-se a informação desta imagem com as bandas de insolação vistas 

anteriormente.  

Recorrendo novamente ao Atlas de Santa Maria da Feira (2009: 40):  

De acordo com os dados disponíveis, a insolação média anual é de cerca de 2582 

horas. O mês de maior insolação, com pouco mais de 328 horas de sol, é o mês de Julho. De 

facto, a insolação tende a crescer desde Janeiro (onde atinge o valor mínimo de 126 horas) 

até Julho, voltando depois a decrescer.  

1.1.4. DURAÇÃO DOS DIAS, PERCURSO E INCLINAÇÃO DO SOL: 

 

Imagem 109 – Projecção Estereográfica: percurso do Sol respectivamente no Solstício de Inverno, Equinócio de 

Março, e Solstício de Verão em Santa Maria da Feira [Fonte: www.sunpath.com] 

 

Imagem 110 – Elevação do Sol entre Solstícios e representação do analema em Santa Maria da Feira [Fonte: 

www.sunpath.com] 



 
Pág. 116 

 

Ambos os diagramas permitem identificar a duração dos dias ao longo do 

ano e verificar a magnitude da diferença: Aproximadamente seis horas de diferença 

entre o pico do Verão e o pico do Inverno. Existindo outros factores a considerar, 

lógicamente que seis horas de diferença entre a duração do dia e da noite, 

condicionam o tempo de radiação solar recebida na cidade e consequentemente 

vão condicionar a sua temperatura. A elevação do Sol verificada ao Meio Dia Solar 

Verdadeiro é de 25.31º no Solsticio de Inverno, de 49.25º no Equinócio de Março e de 

70.14º no Solsticio de Junho. 

1.1.5. PROJECÇÃO DAS SOMBRAS: 

    

         

 

Imagem 111 – Simulação do percurso das sombras no curso do dia em casa com dois pisos: de 21 de Dezembro 

(topo) para 21 de Março (meio) para 21 de Junho (baixo) 

12m 

3,7m 
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No dia do Solstício de Inverno, a inclinação do Sol ao Meio-dia Solar 

Verdadeiro é igual a 25.31º, consequentemente as sombras das habitações atingem 

o seu máximo. Neste caso, na envolvente próxima da habitação rondam os 12 

metros de comprimento. Já no Solstício de Junho, quando a inclinação do Sol é de 

70.14º, as sombras são quase inexpressivas no Norte da habitação, mas o mesmo não 

se verifica a Este e Oeste sendo importantes elementos de refrescamento. 

1.2. CARACTERÍSTICAS ÚNICAS REGISTADAS NA POPULAÇÃO RESIDENTE: 

A população residente no concelho duplicou em 40 anos. Quando se observa 

exclusivamente a cidade, verifica-se que no mesmo periodo a sua população 

triplicou – De 4220 habitantes para 12511:  

Os dados disponiveis pelos Census de 2011 foram analisados e comparados 

com as caracteristicas nacionais e dos municipios vizinhos. Sobressaíram duas 

características peculiares da população de Santa Maria da Feira. 

A primeira é que 62% das familias residentes na área urbana têm dois filhos ou 

mais, sendo que 40% das familias já têm pelo menos 3 filhos. Valores que contrastam 

positivamente com a média nacional de 1.67 filhos por familia. A segunda, é que das 

familias vistas anteriormente, quando se observa só as que têm filhos, um terço das 

mesmas são encabeçadas por mães solteiras: 

  

Imagem 112 – Particularidades das famílias de Santa Maria da Feira (dados Censos 2011, em INE.pt) 
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1.3. ESCOLHA DO TERRENO: 

Para a estratégia diversos terrenos foram considerados pela sua envolvente 

prévia e problemas urbanos urgentes de resolver. Os mesmos encontram-se abaixo 

destacados pelos círculos: 

 

Imagem 113 – Vazios propostos para edificação da habitação unifamiliar. 

 

Na estratégia de habitação criada para a cidade procurou-se propor 

habitação unifamiliar em lugares que já eram predominantemente de habitação 

unifamiliar. Com este pressuposto, e por demais oportunidades de beneficiar a 

cidade, nomeadamente no desenho da entrada Sul, o lugar selecionado foi o 

terreno que fica na no inicio da  rua dos Serralheiros, com o número 2 na imagem 

acima. Esta rua está próxima de uma das polaridades mais importantes da cidade 

formada pelo cruzamento entre a rua Comendador Sá Couto e a Avenida Gilberta 

Paiva.  

E esta é uma das questões que este lugar encerra. Apesar da importância e 

da expressão da Avenida Gilberta Paiva, a mesma acaba subitamente. Sem um 

momento marcante que faça a inserção deste eixo na malha urbana a Sul, em 

oposição ao que acontece a Norte.  

2 
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O terreno proposto surge em destaque nas imagens seguintes: 

 

 

 

Imagem 114 – O terreno proposto para intervenção. 

A envolvente do lugar de intervenção possuia também um conjunto de vazios 

francamente desqualificados e na sua maioria subaproveitados e que também 

foram pensados para integração: 

 
Imagem 115 – Lacunas identificadas na envolvente do terreno escolhido 

 



 
Pág. 120 

 

A lógica de intervenção não pretendeu exclusivamente inserir habitação de 

uma forma abrupta e procurando só obter o máximo proveito possivel da exposição 

solar sem olhar para os problemas em redor.  

Se a questão solar fosse a única em consideração, o resultado poderia seria 

um bairro residencial como se tenta demonstrar na imagem abaixo: 

 

Imagem 116 – Exemplo: Inserção forçada, sem relação com a envolvente e mantendo problemas. 

Orientação segundo a direcção Azimute 172.5 e afastamento entre blocos 

de 12 metros: Uma imagem exemplo do que poderia resultar de uma inserção sem 

considerar uma estratégia urbana integrada.  

Foi este o momento em que se assumiu o risco. Tendo já analisado as 

situações teóricas de quarteirões dispostos nas orientações solares nas direcções Sul, 

Sul sudeste e azimute 172.5 que impactos resultariam de priorizar o desenho urbano 

envolvente, corrigindo todos os problemas identificados, mesmo que daqui 

resultassem quarteirões sem a exposição solar tida como ideal? 

Nas páginas seguintes o pré existente e o proposto para o local. 
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Imagem 117 – Pré existente 

 

 

 

 

Pré existente 
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Imagem 118 – Proposto 

 

 

 

 

Proposto 
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1.4. ZONA RESIDENCIAL PROPOSTA: 

 

Imagem 119 – A nova zona residencial 

1.5. CASAS PÁTIO - DETALHE: 

 

Imagem 120 – Detalhe da Inserção das Casas pátio propostas 
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1.6. CONCEITO PARA A ZONA RESIDENCIAL: 

A densidade pré existente no local de intervenção não era elevada, sendo 

constituida quase toda por moradias de quatro frentes. Verificou-se que estas eram 

bastante grandes, com cerca de 200-300m2 de área de implantação. Por serem a 

circunstancia dominante, foram exactamente as formas destas casas já existentes 

que surgiram como ideia para o conceito: Um quadrado como forma essencial, que 

assim se procurou definir como unidade de quarteirão. 

Os sucessivos esquiços procuraram formalizar o desenho urbano tomando o 

quadrado como elemento base, mas ao invés do equilibrio rigido, procurou-se 

introduzir tensões de forma controlada e com critério, do qual resultasse um desenho 

dinamico e actual: 

 

Imagem 121 – Um esquiço rápido das ideias iniciais. 

O desenho proposto inseriu-se também com o pré existente, atribuindo 

qualidade ao uso do solo pela incorporação das mais valias identificadas 

anteriormente como necessárias para a comunidade. Foram exemplo disso a 

criação de uma Horta Comunitária para dar uso ao pequeno canal pré existente e 

de um Pomar antes do inicio da encosta.  

As unidades de quarteirão pretenderam-se dinamicas e fluidas, soltas sobre o 

terreno. Mas contudo, esta liberdade aparente foi controlada, pois a rotação que os 

volumes têm é constante. 
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1.7. SOMBRAS E RADIAÇÃO SOLAR INCIDENTE: 

Priorizou-se a integração com o pré existente e a resolução de problemas 

urbanos. Consequentemente a orientação da zona residencial não foi a direcção Sul 

ou, conforme visto anteriormente, a orientação com um pequeno desvio de cerca 

de oito a dez graus relativamente ao Sul ou ainda a orientação subcolateral. 

 A orientação solar da maioria dos volumes propostos está próxima da 

orientação colateral. Houve no entanto uma excepção assumida: Para fazer a 

colmatação, alguns dos volumes situados mais perto da Escola Fernando Pessoa 

estão orientados no eixo Este-Oeste. Quais são os impactos das decisões tomadas? 

Abaixo o diagrama do percurso das sombras (“shadow range”) registado no 

Solsticio de Inverno. 

 

Imagem 122 – Percurso das Sombras: 21 de Dezembro 
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Imagem 123 – Percurso das Sombras: 21 de Março 

 

Imagem 124 – Percurso das Sombras: 21 de Junho 
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No pico do Inverno, as visualizações mostraram que mesmo na zona de 

maior densidade, a permanencia das sombras nos blocos não é tão significativa 

quanto registado nos quarteirões que foram criados para testes. 

Há três razões que de certa maneira serão evidentes:  

A primeira: O afastamento proposto para os blocos: Para uma cércea de 

dois pisos, os blocos estão afastados um minimo de 8 metros, como visto antes.  

A segunda: A opção formal de introduzir um desvio angular constante de 

5.5º entre os blocos faz com que ao mesmo tempo se o afastamento minimo é de 8 

metros, então o máximo é de sensivelmente de 10 metros. O espaço adicional assim 

gerado também contribui para que exista nos meses frios menos permanencia de 

sombras quer nas vias quer no edificado. 

A terceira: como as orientações propostas para a maioria dos blocos estão 

próximas da orientação colateral e mais afastadas da orientação principal não há 

projecções das sombras longas vistas anteriormente vistas nos casos Este e Oeste.  

No pico do Verão, como na zona mais densa não há blocos a Sul, existe 

sempre um periodo de sombra nas vias. Também as fachadas não estão 

permanentemente expostas à radiação solar durante parte do dia. O que é 

benéfico para as casas. 

Surgem agora duas questões de análise subsequente: 

 Nestas orientações propostas para os lotes, que impactos quantificáveis, 

tem esta proposta face à melhor orientação?  

 Para formalizar habitações em cada lote é ou não indiferente a forma 

como se secciona o lote face à orientação solar?  

A questão de quantificar os impactos permite perceber qual a dimensão das 

perdas de radiação no Inverno e ganhos em excesso no Verão. Portante se se está 

perante 1%, 10% ou 50%. 

Isto porque no projecto deu-se prioridade ao desenho urbano, definindo um 

programa focado em resolver problemas existentes, quer urbanos, quer sociais. 

Consequentemente surgiram assim orientações diferentes do que poderia resultar por 

exemplo numa inserção como exemplificado na imagem 116 – Há que conhecer os 

impactos.  

Observando a proposta nota-se que existem essencialmente três 

orientações: Duas que são resultantes do conceito e uma terceira (que é a 

excepção), surge para dar continuidade com o pré existente. 
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Imagem 125 – Orientações da Proposta, vistas individualmente 

Observando a figura acima, vê-se que o lote mais à esquerda (III) está 

orientado a Sul, o do meio (II) tem uma orientação entre a direcção colateral e 

subcolateral e o que está mais à direita (I) está muito próximo da orientação 

colateral. Inserções semelhantes foram anteriormente estudadas nas malhas de teste, 

permitindo perceber o comportamento num conjunto urbano mais ortogonal.  

Seguidamente, tal como nos volumes isolados e nas malhas teóricas 

registaram-se os valores da radiação directa incidente:  

      

Imagem 126 – Exemplo de estudo da radiação solar directa incidente recebida por blocos nas orientações I e II 

III II I 

30º 42º 
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Os dados recolhidos foram colocados lado a lado para comparar as leituras 

da orientação principal (0º) com as orientações colateral (45º) e com as direcções 

30º e 42º nas circunstancias especificas deste modelo.  

Assim sendo, note-se que as direcções principais devem ser sempre 

comparadas com as duas direcções colaterais adjacentes: Por exemplo o Norte 

deve ser comparado com o Nordeste e o Noroeste. Já as três observações que 

surgem nos oito gráficos sempre à direita podem ser directamente comparadas. 

Imagem 127 – Leituras obtidas: Média diária da radiação solar incidente recebida pelos blocos  

A comparação entre a orientação principal e as três situações obliquas está 

alinhada com tudo o que foi visto anteriormente. 

 

4º quadrante 

  

1º quadrante 

  

2º quadrante 

 

  

3º quadrante 
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 No Verão: há uma maior homogeneidade de leituras: Neste caso é 

fundamental conhecer bem o percurso do Sol relativamente aos 

envidraçados para que se possam colocar protecções adequadas nas 

direcções onde possa ocorrer sobre insolação. 

 No Inverno verifica-se heterogeneidade nas mesmas leituras: A orientação 

Sul permite boa insolação em três faces – mas a colateral só em duas. E 

essa é a grande diferença entre ambas. 

 

Portanto, a decisão da proposta seguir direcções mais próximas das 

orientações colaterais tem um “preço a pagar” no Inverno: Subexposição, no 

primeiro e quarto quadrante, onde uma inserção a Sul receberia mais radiação. Tem 

contudo um lado positivo – no Verão o risco de sobre insolação é ligeiramente 

menor, mas podem surgir pontos de concentração de calor. 

Com este conhecimento prévio, seguiu-se a divisão de cada um dos volumes 

em habitações. Existiu a intenção de permitir que as faces interiores do vazio ficassem 

expostas directamente aos raios solares, como a imagem à esquerda demonstra:  

 

Imagem 128 – Hipótese de divisão de cada um dos volumes. Paredes do vazio viradas para o Sol.  
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Imagem 129 – Hipótese de divisão de cada um dos volumes. Paredes do vazio escondidas do Sol.  

Como se vê na imagem acima, também se poderiam dividir os volumes com 

a face maior do vazio orientada para Norte, pois a luz especular difusa também 

iluminaria o interior da casa, portanto a solução, falando só e somente do ponto de 

vista da iluminancia interior também seria possivel de ser feita, requerendo no 

entanto um teste para verificar se o factor de luz do dia no interior cumpriria com 4% 

ou mais.  

No entanto existiria uma certa perda de chance de poder ter, 

principalmente no Inverno, Sol incidente no interior da casa vindo o mesmo através 

dos pátios criados, mas também há um reverso: Isso significa que no Verão devem 

existir no mesmo instrumentos que protejam da sobre insolação. 

1.8. CASAS COM VAZIO NUCLEAR: 

Estudada a inserção urbana e aceites as perdas e ganhos das decisões, 

passou-se ao desenvolvimento das habitações. Tal como a inserção urbana priorizou 

a integração de formas, o desenho e o programa para o local, não se fizeram casas 

desconexas de contexto, mas sim especificas para as verdadeiras carencias 

residenciais identificadas: Como  visto anterirormente, foram identificados dois grupos 
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sociais caracteristicos da população de Santa Maria da Feira e que não existiam nos 

concelhos vizinhos: As familias numerosas e a mãe solteira. 

A adicionar aos grupos sociais de destino, também é importante enfatizar a 

questão económica, nomeadamente a profissão. Deu-se importancia no programa 

à mesma porque para imensas familias a casa é, ou pode tornar-se, numa fonte de 

rendimento: Serralheiros; soldadores; modistas; costureiras; programadores; 

explicadores; advogados; etc. O  perfil de pessoas que utiliza a sua própria casa para 

fazer dinheiro é muito vasto e não é exclusivo de um único extracto social. Há na 

realidade uma grande abrangencia de profissões que podem utilizar a sua 

habitação como domicilio economico ou como complemento do rendimento da 

sua actividade profissional. 

Como são casas individuais, procurou-se então dotar as mesmas de um 

programa que abra a hipótese de poder ter nas habitações um micro negócio. 

Desenvolveu-se assim um programa que para alem de estar desenhado para 

os agregados familiares tipificados, tivesse também os seguintes requisitos 

complementares: 

 Escritório perto da entrada: profissões liberais: contabilista, explicador, 

advogado, arquitecto, etc. Sem ter a necessidade de mostrar (ou de 

arrumar) a casa inteira. 

 Ou: quarto no piso inferior com instalação sanitária completa: Quarto dos 

sogros, quarto de visitas, ou o quarto onde se vive na terceira idade – muito 

importante na questão das moradias com escada. 

 Garagem, a qual pode ser também local de produção de micro-economia. 

Algo quase omnipresente em Portugal: confeção a feitio, modelista, 

tanoeiro, serralheiro, soldador, electricista montador, produtos 

gastronómicos, … etc. 

 Dado o “rush hour” tipico das manhãs, as tipologias maiores deverão ser 

bem fornecidas de instalações sanitárias. 

Com estes dados criaram-se os programas e áreas das casas:  
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Imagem 130 – Áreas iniciais delineadas para as habitações 

1.8.1. Considerações tidas: 

1. O mínimo regulamentar de um quarto é de 9m2. A dimensão de 12m (4m*3m) foi 

definida como mínimo deste programa especifico para possibilitar a um quarto ter 

dois ambientes confortaveis: De pernoita e de estudo.  

2. Com excepção da casa mínima M2, todas as restantes casas foram desenhadas 

pensando a possibilidade de refeições ligeiras na cozinha: Ou seja a formalização 

da copa foi uma adição intencional feita a pensar no maior conforto residencial. 

3. Pretenderam-se  criar casas flexiveis. Existiu contudo uma permissa intencional: 

Tornar mínimo o número de variantes possiveis, por exemplo de quartos ou de 

instalações sanitárias.  

   

Imagem 131 – Divisões idealizadas como modulares e estudos de modularidade feitos 

4. Por fim, sendo casas pátio, então são casas estruturadas em torno de um vazio 

nuclear. Sendo também casas em banda, com somente duas frentes disponiveis 

definiu-se um eixo principal a funcionar dentro das casas como eixo principal de 

mobilidade. Opção tomada em vez de fazer obrigatóriamente os residentes 

passar pelo vazio para se moverem através dos espaços.  

Com estas considerações desenvolveu-se então a planta base: 
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1.9. CASAS DE OITO METROS EVOLUTIVAS: 

1.9.1. BASE - MORADIA M2 DE UM PISO:  

A primeira planta base que foi criada para as habitações. Moradia só com um 

só piso e dois quartos, assente na estratégia de modularidade e flexibilidade vista 

anteriormente: Realizar casas confortáveis e simultaneamente tentando ter custos de 

produção baixos – adequados assim à realidade actual de muitas familias. 

 

  

Imagem 132 – Base: Moradia de um piso com dois quartos. Várias opções intencionais possíveis de se 

efectuarem (dir.). 
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Esta foi a base inicial pensada para o desenho de uma habitação modular 

passível de evoluir espacialmente desde uma pequena casa de inicio de vida 

familiar e com um só piso até mais tarde poder ser uma casa com seis quartos, 

escritório, e garagem para dois carros.  

Foi concebida tendo em mente o perfil de familias com três ou mais filhos 

identificadas durante o processo de diagnóstico. Foi desenvolvida com a 

possibilidade de ter várias opções 

Utilizando como base a planta da página anterior e os conceitos de 

modularidade expressos antes, foi proposto como desafio que a casa resultasse de 

uma agregação de elementos: Caso se pretendesse, os mesmos seriam possíveis de 

ser realizados em fábrica: Por exemplo as Instalações Sanitárias e as Cozinhas. Ambos 

cumprem os atravancamentos mínimos para serem transportados por camião sem 

recurso a transportes especiais:  Este tipo de solução é muito divulgado em Inglaterra, 

França e Estados Unidos, onde existem várias empresas que fabricam este tipo de 

“pods” que já vêm com todas as ligações hidraulicas e electricas pré instaladas e 

dispõem de uma elevada precisão dimensional. A padronização e a fabricação em 

ambiente controlado e certificado é um elemento de elevada pontuação na 

classificação “Leadership in Energy & Environmental Design” (LEED)72, onde este tipo 

de habitações em certos países recolhem benificios. 

Também países com climas frios recorrem a este tipo de soluções: Pré fabrico 

de componentes no Inverno e  montagem em obra durante a estação quente. 

Por último, foi solicitado que a estrutura base das habitações tivesse um perfil 

evolutivo: Que a casa de inicio de familia e de um só piso pudesse então, com o 

correr do tempo, tornar-se mais ampla sem que fosse preciso recorrer a intervenções 

de fundo.  

Este conjunto de constrangimentos que foram propostos procurou manter a 

padronização das casas elevada e consequentemente com os seus custos 

reduzidos, mas dando-lhes flexibilidade. Assim sendo, praticamente só a Sala e a 

Garagem é que ficaram elementos passiveis de mudar de forma. E foi isso mesmo 

que intencionalmente sucedeu. 

                                                             

72 Em Portugal também existem edifícios com esta certificação. Dois exemplos são o Sonae Maia Business 

Center com classificação Gold e a nova Escola de Gestão do Porto, Porto Business School, que assim se tornou 

na primeira escola Portuguesa a receber este galardão. Esta certificação abrange qualquer tipo de edificios, 

mesmo casas unifamiliares. A metodologia proposta pelo United States Green Building Council está disponivel 

para consulta em http://www.usgbc.org/cert-guide/homes 
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1.9.2. CASAS EVOLUTIVAS: 

A casa anterior foi incorporada a escada. Foi objectivo desenvolver o piso 

superior com total independencia da evolução que o inferior pudesse ter e que fica 

mais evidente quando as duas plantas abaixo são comparadas.  

A transformação para casa de dois pisos preservou a base anterior: garagem 

para duas viaturas. IS confina o hall. Escritório à entrada da Habitação. Quartos do 

piso inferior passam agora a ser a sala e a escada fica definitivamente colocada no 

lugar dos roupeiros vistos anteriormente. 

      

Imagem 133 – Casa anterior, com incorporação de escada (esquerda)  e intenção de transformação 

planeada: O piso inferior passa a ter sala e escritório perto da entrada (direita). 
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Como hipótese alternativa também foi equacionada uma Instalação sanitária 

completa no piso inferior. O escritório pode também ser assim quarto permitindo 

pernoita no piso inferior. A IS pode rodar e transformar este quarto no modelo de suite 

visto antes.  

À direita está a primeira evolução do piso de cima. Só dois quartos propostos. 

Como mencionado, e comparando as plantas lado a lado vê-se isso, o piso inferior 

tanto poderia permanecer com garagem para um carro, sala em L e dois quartos, 

como poderia evoluir para a configuração vista abaixo de sala maior e para 

garagem de dois carros.  

    

Imagem 134 – Planta da esquerda: alternativa ao caso anterior: IS completa no piso inferior, e escritório com 

configuração de quarto. À direita, formalização inicial do piso superior contendo só dois quartos. 

. 
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Desenvolvimentos finais das casas evolutivas: cinco quartos no piso superior. 

Os recuados facultam a entrada de luz. A Com a flexibilidade que se pretendeu 

criar, hipotéticamente, seria possivel ter esta configuração de piso superior e 

qualquer uma das configurações de piso inferior vistas anteriormente.  

A formalização final possivel da casa evolutiva, vista à direita, teria seis 

quartos. Neste caso assumiu-se que um dos pequenos recuados acima do vazio 

deixaria de existir: esta última hipótese faria o pátio ter menor luz. 

    

Imagem 135 – Piso superior com cinco quartos (esquerda) e com seis quartos (direita). 
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1.9.3. CASAS PÁTIO COM OITO METROS DE FRENTE – ANÁLISES 

 

As análises focam as três dimensões que têm sido objecto de atenção: 

Sombras nas habitações, luz interior e insolação. Visto anteriormente o que ocorre nas 

vias e nas fachadas de cada um dos quarteirões propostos, fez-se o mesmo com as 

Casas Pátio 

1.9.3.1. PRIMEIRA SITUAÇÃO – CASAS EM 42º  

1.9.3.1.1. CASA DE UM PISO – SOMBRAS NO PÁTIO: 

Começou por se analisar as casas na sua primeira fase. Portanto com a 

hipótese de serem moradias de duas frentes, com um único piso: 

  

 

Imagem 136 – Sombras nos pátios: 21 de Dezembro, 21 Março (acima) e 21 Junho (abaixo): 12.00h 
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As observações foram feitas para todo o calendário. Aqui está representado o 

meio-dia entre Solstícios: Mesmo no pico do Inverno as faces interiores do vazio das 

Casas Pátio têm um período, entre as 10 da manha e as 15 e 30 no qual vão receber 

luz solar directa. 

No Equinócio e durante o Verão, a luz solar é directamente incidente e as 

sombras são de pequena dimensão pois a posição quase colateral do vazio deixa-o 

muito bem posicionado face ao percurso do Sol 

1.9.3.1.2. CASA DE UM PISO – NIVEIS DE LUZ NO INTERIOR: 

Como nos ensaios anteriores, formalizaram-se janelas com dois metros de 

altura por metro e meio de largura. Todas as paredes são brancas com a 

reflexividade recomendada de 0,83%. 

               

Imagem 137 – Janelas com dois metros de altura por metro e meio de largura 

Os resultados recomendam que o espaço pensado para a sala tenha mais luz 

porque ainda tem zonas muito escuras visiveis no quadrante direito da mesma.  

O mesmo se verifica com a cozinha, mas por um motivo diferente: É que a 

norma ISO 8995:2002 indica que as cozinhas requerem uma iluminância superior. Tal é 

consequência do manuseamento fino que é requerido nas actividades que se 

exercem numa cozinha e que requerem boa iluminação.  

Um dos quartos já possui uma iluminância aceitável. Mas o outro não. Assim, 

aumentou-se a dimensão dos vãos envidraçados. 
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Imagem 138 – Janelas com dois metros de altura por dois metros de largura 

As melhorias são claras na zona da cozinha e dos quartos. A zona mais longe 

da sala relativamente à janela é a única que neste momento ainda pode ser 

melhorada. Para também ver o que ocorre nos restantes espaços, consideraram-se 

as paredes do vazio como totalmente vidradas. Note-se que para visualização nestas 

páginas a casa está “transparente”. Porem, este modelo digital possui paredes e 

portas que bloqueam a luz de uns espaços para os outros exactamente como 

ocorreria na casa verdadeira: 

         

Imagem 139 – Utilização de painéis de vidro: Quartos, cozinha e sala. 

Os espaços pensados para serem os quartos e a cozinha agora surgem ambos 

com uma iluminancia superior ao necessário. A sala, mesmo a sua zona mais 

afastada da parede, exibe agora niveis de luz suficientes.  

Relativamente à iluminancia dos quartos, do ponto de vista lúmico, claro que 

os mesmos poderiam ficar com a fachada toda vidrada – até existe um logradouro 

contiguo aos mesmos.  

Contudo convém também referir que envidraçados tão grandes poderiam 

trazer problemas de parca inércia térmica, principalmente na época fria, uma vez 
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que as  janelas nesta confrontação, por as casas estarem inseridas numa orientação 

próxima da direcção colateral, não vão ter exposição directa ao Sol durante o 

Inverno. Portanto, a situação anteriormente vista já permitiria muito bons resultados e 

conseguir-se-ia de forma mais simples e economica tentar preservar o calor interior. 

1.9.3.1.3. CASAS EM 42º - RADIAÇÃO SOLAR: 

A questão do calor também deve ser vista. Considerou-se em todos os testes 

que envolvem transmissão do calor para o interior da casa envidraçados com 

U=2,410 W/(m2.K). É um sistema de caixilharia convencional, de uso corrente, e 

composto por vidro duplo, sem corte térmico.73 A transmissividade das superficies 

envidraçadas que foi considerada é a recomendada pelo Ecotect e é igual a 90%. 

Obteve-se assim a média da radiação recebida por dia no pátio e 

transmissão do calor para o interior da casa através dos envidraçados 

           

Imagem 140 – Média diária da Radiação incidente: Inverno (esquerda) e Verão (direita)  

Vê-se assim como existe sobre insolação da cozinha no Verão. 

Recomendando portanto ou um envidraçado menor, ou um instrumento de 

protecção solar contra os raios que provém de um angulo elevado do Sol do Verão, 

ou ambos. A utilidade da previsão vê-se neste exemplo: dimensionar corretamente a 

janela de uma simples cozinha por forma a ter eficiencia lúmica no Inverno (que é 

uma dimensão: iluminancia) e conforto térmico no Verão (que é outra dimensão: 

higrotérmica).  
                                                             

73
 Intencionalmente não se consideraram séries especiais por exemplo da Schücco, compostos por vidros triplos 

e sistema de corte térmico como os utilizados em SolarCity Linz exactamente para perceber que quantidade de 

calor o interior das casas receberiam, estando instalado um sistema corrente (e menos caro) normalmente 

usado em Portugal. Este valor é da biblioteca de sistemas envidraçados do Ecotect e é identico ao valor 

tabelado no ITE 50, publicado pelo LNEC relativamente aos sistemas envidraçados de vidro duplo: Página III.6; 

quadro III.3. Para se ter noção da diferença de valores, um vidro simples com caixilharia metálica teria um U de 

6,0 W/(m2.K). Já o sistema Schücco FW50+ com certificação pelo Passivhaus Institut tem um U=0.85W/(m2.K). 
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Atente-se que estão a ser estudadas relações de causa e efeito: Se a janela 

for grande então há sobre insolação – para a reduzir então uma solução pode ser 

adicionar uma pala, reposicionar a janela, redimensiona-la, pensar num sistema de 

envidraçado diferente ou numa protecção solar também diferente ou ainda numa 

combinação destas variaveis todas: Os dados são importantes para permitir 

desenhar alçados que simultaneamente tenham identidade formal forte e que 

consigam trazer conforto lumico e térmico para dentro da habitação. Mas “dados” 

são isso mesmo – são dados – não são desenho final – mas podem contribuir para o 

sucesso do mesmo: Estética, iluminancia e higrotérmica. 

Seguidamente, verificou-se o que acontece na situação de as casas pátio 

terem o segundo piso: 

 

1.9.3.1.4. CASAS DE DOIS PISOS – SOMBRAS NO PÁTIO: 

Seguindo a mesma metodologia, portanto começou-se pelas sombras: 

Imagem 141 – Sombras nos pátios: 21 de Dezembro, 21 Março e 21 Junho: 12.00h 
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Como esperado, no pico do Inverno, em que o angulo do Sol é mais obliquo 

não existirá incidencia solar directa no plano do pavimento. Na Primavera a mesma 

já atinge as paredes interiores e no Verão é quase desimpedida, mesmo assim as 

paredes próximas de Nordeste só terão Sol durante a tarde. Em termos de luz 

incidente, o piso inferior desta casa não vai estar directamente exposto ao Sol.   

As sombras indicam qualitativamente que tipo de ambiente é expectavel 

encontrar. Não indicam que quantidade de luz e que quantidade de calor será 

expectavel. Para tal procedeu-se como antes. 

1.9.3.1.5. CASAS DE DOIS PISOS – LUZ INTERIOR: 

               

Imagem 142 – Casa com dois pisos e janelas com dois metros por dois metros. 

Como as casas exemplo orientadas em Sul já tinham mostrado, há uma 

redução substancial da iluminancia interior. Mas contigua ao pátio a mesma é quase 

suficiente. Então aumentou-se a dimensão dos vãos. 

Na organização espacial proposta para estas casas, os espaços do piso inferior 

contiguos ao vazio são a cozinha, o escritório e uma das frentes da sala. Como no 

caso anterior, colocaram-se paineis de vidro no vazio e também se instalaram janelas 

de tardoz: 

                 

Imagem 143 – Casa com dois pisos e janelas com dois metros por dois metros. 
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O espaço delimitado pelos planos corresponde exactamente às paredes dos 

quartos, da cozinha e do escritório. Nestas condições lúmicas e espaciais, a 

iluminação destes espaços seria bastante agradável e cumpriria com os minimos 

indicados pela norma ISO 8995:2002.  

1.9.3.1.6. CASAS DE DOIS PISOS – RADIAÇÃO SOLAR: 

Por fim, relativamente à radiação solar recebida através do vazio: 

                    

Imagem 144 – Média diária da Radiação incidente: Inverno (esquerda) e Verão (direita)  

 

Se na iluminação natural, o vazio tem um desempenho suficiente, já na 

radiação recebida no Inverno a quantidade seria substancialmente menor do que 

no caso de um piso, pois com a altura de dois pisos, dado o angulo do Sol, a 

radiação é muito menor – mas mesmo assim ela existe, apesar de se quedar numa 

média de meio quilowatt por hora.  

Já no Verão existe a possibilidade de sobre insolação, exactamente pelo 

mesmo motivo: o angulo do Sol. Que agora estará directamente incidente sobre o 

espaço.  

Tal como no caso anterior recomendar-se-ia o uso de protecções solares pelo 

exterior nos envidraçados que estivessem na zona da cozinha e da sala. O escritório 

teria muito boas caracteristicas, quer lúmicas quer térmicas, pois não está exposto 

directamente ao Sol.  

Foi seguido o mesmo procedimento nas restantes orientações – Um piso: 

sombras, niveis de luz e calor. E mesmo percurso para casas com dois pisos e vazios 

recuados. 
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1.9.3.2. SEGUNDA SITUAÇÃO – CASAS EM 30º: 

O método sugerido anteriormente foi repetido. É exposto agora de forma mais 

sintetizada do que o visto no caso anterior. 

1.9.3.2.1. CASAS DE UM PISO – SOMBRAS NO PÁTIO: 

    

 

Imagem 145 – Casa com dois pisos e janelas com dois metros por dois metros. 

Está novamente representado o meio-dia. A orientação das casas, desta vez 

condiciona mais a extensão das sombras no Inverno obscurecendo o pavimento do 

vazio na estação fria. Durante o Equinócio o mesmo já dispõe de boa exposição e 

novamente o Verão indica que deve haver cuidados com as confrontações 

directamente expostas aos raios solares.  
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1.9.3.2.2. CASAS DE UM PISO – LUZ INTERIOR: 

                   

Imagem 146 – Duas janelas na cozinha. Sala com painel de vidro. 

Tal como no caso anterior foram feitas várias tentativas, resultando a opção 

por instalar uma janela de grandes dimensões dentro do vazio que nem no Inverno 

nem no Verão está directamente exposta a raios solares. A cozinha, com duas 

janelas de dois metros por dois metros tem uma excelente luminosidade, com a 

particularidade de poder existir sobre insolação no Verão. Então procedeu-se como 

anteriormente: 

1.9.3.2.3. CASAS EM 30º - RADIAÇÃO SOLAR: 

                    

Imagem 147 – Média diária da Radiação incidente: Inverno (esquerda) e Verão (direita)  

Novamente observa-se que existirão ganhos solares indesejados na parede 

que contem a cozinha, recomendando assim protecção solar. Atente-se que por 

estar mais próxima do Sul, o vazio no Inverno nesta orientação tem maiores ganhos 

solares, mas no Verão o mesmo também ocorre. Edificando novamente o segundo 

piso: 
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1.9.3.2.4. CASAS DE DOIS PISOS - SOMBRAS NO PÁTIO: 

   

 

Imagem 148 – Sombras nos pátios: 21 de Dezembro, 21 Março e 21 Junho: 12.00h 

 

As faces paralelas mais contiguas estão mais próximo do Sul, portanto como 

expectável, o Sol tem mais dificuldade em penetrar no Inverno porque há maior 

sombreamento.  

Se o vazio irá estar quase sempre em sombra, o que aconteceria então com 

as condições lúmicas nesta situação? 
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1.9.3.2.5. CASAS COM DOIS PISOS – LUZ INTERIOR: 

                 

Imagem 149 – Transmissão de luz, casa de dois pisos 

A espacialidade da casa foi reproduzida, tal como no exemplo anterior. 

Novamente observa-se que o escritório teria muito boas condições de iluminação. O 

mesmo aconteceria com a cozinha e a sala, beneficiando da iluminação que 

provem do pátio e da iluminação que provem das duas janelas desenhadas na 

confrontação do logradouro. Faltará só saber se seria expectável uma casa com 

espaços naturalmente quentes ou frios: 

1.9.3.2.6. CASAS COM DOIS PISOS – RADIAÇÃO SOLAR: 

      

Imagem 150 – Média diária da Radiação incidente: Inverno (esquerda) e Verão (direita)  

Novamente ocorre uma redução substancial do calor contido no espaço 

durante o Inverno face à casa com um só piso, pois não há raios solares a incidir 

directamente no vazio. No Verão, nesta orientação dada a verticalidade do Sol as 

diferenças face à situação anterior são escassas mas o valor absoluto é elevado e 

também há o risco de sobre insolação.  
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1.9.3.3. TERCEIRA SITUAÇÃO – CASAS EM SUL 

Por fim investigou-se o quarteirão que está na confrontação que faz o remate 

com o pré existente. Seria uma situação única, e ao contrário dos casos anteriores 

não teria repetição. No entanto, por causa da sua posição Este-Oeste com o vazio 

exposto a Sul, mereceu igual investigação 

1.9.3.3.1. CASAS EM SUL – SOMBRAS NO PÁTIO: 

  

 

Imagem 151 – Sombras no vazio 

Com a exposição do vazio directamente a Sul, as suas condições lúmicas 

melhoram substancialmente no Inverno. A parede interior que confronta com Sul fica 

directamente exposta à radiação Solar.  

Este quarteirão é uma excepção. Por causa dos dois casos preponderantes 

vistos antes foi decidido instalar a cozinha na zona mais estreita e de passagem das 

casas. Contudo, como a imagem acima documenta, neste caso único poder-se-ia 
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pensar numa formalização diferente para esta casa que permitisse por exemplo a 

uma sala beneficiar da Luz Solar natural durante o Inverno.  

Relativamente à iluminação natural, os resultados são:  

1.9.3.3.2. CASAS EM SUL – LUZ INTERIOR:  

            

Imagem 152 – Janelas com dois metros de altura por metro e meio de largura 

As janelas mais pequenas vistas antes, já se mostrariam adequadas nesta 

situação (podendo até mesmo as da cozinha ser reduzidas).  

Dada a exposição directa da parede Sul à luz Solar é compreensível que a 

radiação Solar também seja diferente dos casos anteriores. 

1.9.3.3.3. CASAS EM SUL – RADIAÇÃO SOLAR: 

Imagem 153 – Média diária da Radiação incidente: Inverno (esquerda) e Verão (direita)  
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Como esperado, esta casa mesmo com pequenos envidraçados já consegue 

ganhos solares muito favoráveis durante a estação fria. Esta casa tem as frentes em 

Este-Oeste. Assim sendo, consegue ter alguns ganhos solares no Inverno e no Verão 

pelo mesmo motivo necessitará de elementos de protecção solar.  

Veja-se como na Estação quente o vazio desta casa é diferente das duas 

vistas anteriormente no que toca à Insolação. Já no Inverno, com a devida inércia 

térmica e resistências térmicas que preservassem os ganhos solares esta casa poderia 

ser extremamente confortável. Falta ver como seria com mais um piso:

1.9.3.3.4. CASAS EM SUL COM DOIS PISOS SOMBRAS NO PÁTIO: 

    

 

Imagem 154 – Sombras no vazio 

Com a colocação do segundo piso, novamente o vazio fica ensombreado no 

Inverno. O piso superior agora dispõe de uma exposição lúmica muito superior, mas o 

mesmo não acontece com o piso inferior, pois só existem 4 metros de distância entre 

as paredes e as sombras são permanentes no Inverno. Mas vendo a luz nos espaços 

da casa: 
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1.9.3.3.5. CASAS EM SUL COM DOIS PISOS – LUZ INTERIOR: 

             

Imagem 155 – Janelas com dois metros de altura por metro e meio de largura. 

Mesmo as janelas de menores dimensões já trariam boa iluminação. A sua 

dimensão poderia ser aumentada, caso se desejasse. Mas por fim convém ter noção 

do que sucede em termos térmicos:

1.9.3.3.6. CASAS EM SUL COM DOIS PISOS – RADIAÇÃO SOLAR: 

      

Imagem 156 – Média diária da Radiação incidente: Inverno (esquerda) e Verão (direita) 

Novamente existe uma diminuição bastante forte da radiação disponível na 

estação fria. A comparação entre esta imagem e a sua similar relativamente à casa 

de um piso é bem reveladora do impacto que a altura faz relativamente ao calor 

recebido pelo vazio, pois nesta orientação quando se aumenta a cércea cria-se 

obstrução praticamente directa da incidência dos raios solares sobre o plano do 

chão. 

Quanto à estação quente, dada a altura do Sol, não há quase diminuição 

nenhuma entre esta situação e a casa de um piso pois o Sol está vertical. 
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1.9.3.4. COMPARAÇÃO QUALITATIVA: 

A exposição solar das casas orientadas a Sul produz um menor sombreamento 

do vazio no Inverno dando uma exposição solar superior em relação às duas 

situações de 30º e 42º. 

Mas estas duas últimas hipóteses, em dias enublados, não teriam perdas muito 

consideráveis. Utilizou-se o Radiance para prever o ambiente no pico do Inverno em 

dia de Sol encoberto, portanto sem a projecção directa de sombras “duras”. O 

ambiente que seria vivido nestas condições nos pátios em cada uma das três 

situações da proposta: 42º; 30º; Sul surge nas imagens abaixo: 

Imagem 157 – Comparação dos pátios com Radiance: Inverno enublado, meio-dia.  

Nestas condições de tempo, típicas do Inverno, as diferenças de orientação já 

não traduzem resultados significativos na ambiência do vazio – mesmo assim com o 

Sol de Inverno o mesmo não sucederia: A casa orientada a Sul teria uma ampla zona 

de conforto e exposição Solar enquanto as outras duas só um dos cantos estaria 

ensolarado. 

 

De todas os parâmetros de entrada consideradas, nomeadamente: a 

orientação solar, a estação do ano e a cércea; claramente que a que mais afecta 

os outputs é exactamente a última – a altura das casas:  

As habitações com um só piso mostram ser extremamente confortáveis quer 

lúmica quer termicamente e os ambientes proporcionados pelos vazios muito 

agradáveis de se usufruir: Existem pontos de concentração de calor principalmente 

visíveis na orientação colateral, que até podem ser positivamente usados no Inverno, 

mas lumicamente e termicamente as habitações revelaram características muito 

interessantes. A imagem seguinte faz a comparação entre situações: 
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Imagem 158 – Impacto da cércea nas casas pátio em 42º (cima) e Sul (abaixo)  

 

Já as habitações de dois pisos, mesmo se demonstram ser lumicamente 

eficientes no piso inferior, no Inverno possuem elevado sombreamento e no Verão 

podem criar contenção de calor. Portanto, mais do que os números, de um ponto de 

vista qualitativo, ou seja do ponto de vista do usufruto do Homem, haveria dias do 

ano em que os pátios não teriam características tão agradáveis como nas casas de 

um piso só.  

Mas, novamente, nos dias enublados do Inverno, em que as sombras possuem 

características diferentes, os vazios conseguiriam ter outra ambiência. Usou-se o 

Radiance para prevêr essa situação: 
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Imagem 159 – Pátios nas casas de dois pisos a 42º e a Sul: Inverno enublado, meio-dia.  

Relativamente ao impacto da orientação solar, no calor recebido pela casa 

através do vazio, comparando as situações I e II, vê-se que a diferença que a 

orientação solar traz é pequena. Mas o mesmo não sucede quando se compara a 

orientação Colateral com a orientação Sul.  

Imagem 160 – Inverno: Comparação entre as casas em 42º e Sul 

Preservaram-se as fenestrações para se ver a diferença: Há claramente um 

ponto de concentração de calor na orientação colateral: no Inverno é positivo, no 

Verão já não.  

Já no vazio orientado a Sul, a distribuição do calor é mais uniforme – quer no 

pátio, quer na transmissão de calor para a habitação. 

Globalmente esta questão da concentração de calor no canto é 

provavelmente a maior diferença encontrada entre o vazio segundo a orientação 

colateral e o vazio segundo a orientação principal. Na questão das sombras ambos 

os espaços terão características qualitativas distintas passiveis de criar bons 

ambientes. Mas na questão térmica este ponto pode criar desconforto 

principalmente na Estação Quente. 
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1.10. CASAS DE SEIS METROS: 

O estudo demográfico revelou a existência de um número elevado de mães 

solteiras. Para elas, a planta base vista anteriormente seria uma casa totalmente 

adequada. Mas foi colocado o desafio complementar de pensar habitação 

destinada a uma pequena familia monoparental numa casa com somente seis 

metros de frente. Formalizar uma habitação com esta frente urbana, permitiria em 

cada um dos quarteirões propostos colocar quatro familias. Mas em reverso, dada a 

dimensão tão estreita da parcela surgiu um conjunto novo de desafios: Ou seja 

formalizar a casa somente com esta frente mas dotar a mesma de conforto e 

qualidade espacial. E foi isso que se pretendeu investigar: Luz e conforto: mesmo 

dispondo só de 90m2 de área util e seis metros de frente. Após diversos estudos, foi 

assim  estabelecida a proposta base para a habitação tendo dois quartos e também 

garagem:  

 

Imagem 161 – Casa pátio de seis metros de frente e um piso  
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1.10.1. CASAS EVOLUTIVAS: 

Tal como realizado com a casa de oito metros, estudou-se a hipótese 

evolutiva. Preservou-se a incorporação de escritório perto da entrada e passagem 

de quartos para o piso superior.  

Como o destinatário desta casa é uma familia de pequenas dimensões, 

formalizaram-se só os quartos necessários: No limite – três.  

Piso Inferior: Incorporação de escritório. Nova sala, ampliação da cozinha, um 

só quarto de banho de serviço.  

Piso superior: Formalização de três quartos, sendo um principal e dotado de 

casa de banho completa. 

 

               

 Imagem 162 – Evolução: Pisos inferior e superior 
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1.10.2. CASAS DE SEIS METROS – ANALISE DA LUZ NOS ESPAÇOS 

INTERIORES. 

A casa estruturada em torno de um vazio nuclear só com seis metros de frente 

foi também analisada.  

A parca largura da frente da casa, a necessidade de ter uma espacialidade 

funcional e agradável levaram a que o vazio fosse reduzido a dois metros e sessenta 

e cinco centimetros de largura.  

Este valor, conjuntamente com os seis metros de frente do lote representaram 

assim as condições limite, quer espaciais da habitação, quer lúmicas do vazio que 

foram alvo de estudo.  

Na proposta só estão previstas casas de seis metros nas situações I e II e o 

método seguido foi o mesmo proposto anteriormente: Sombras, luz e calor. 

1.10.2.1. PRIMEIRA SITUAÇÃO  – CASAS EM 42º: 

1.10.2.1.1. SOMBRAS NO PÁTIO: 

  

Imagem 163 – Casa pátio de seis metros de frente e um piso 

 

Comparando com a casa de oito metros, nota-se que o vazio muda as suas 

características no Inverno – Pois o ambiente passa a estar mais tempo em sombra. 

Mesmo assim existiria luz interior mas não no plano do chão. Já durante a Primavera e 

o Verão as condições seriam de boa incidência solar e poucas sombras.   
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1.10.2.1.2. LUZ INTERIOR: 

Para analisar bem a extensão da luz interior proporcionada pelo vazio de 

menores dimensões que é objecto deste estudo, retiraram-se as janelas do alçado 

de tardoz e instalaram-se só as janelas correspondentes à sala, cozinha e quarto que 

foram pensadas para o interior do vazio (portanto até a instalação sanitária ficou 

intencionalmente privada de qualquer fonte de luz natural).  

                

Imagem 164 – Janelas com dois metros de altura por metro e meio de largura 

Os resultados, mostraram-se largamente satisfatórios tanto no quarto que 

comunica com o vazio, como na cozinha, como na zona de restauração da sala. A 

excepção, como esperado, é a zona mais longinqua da sala relativamente à janela 

do pátio. 

1.10.2.1.3. RADIAÇÃO SOLAR: 

                   

Imagem 165 – Média diária da Radiação incidente: Inverno (esquerda) e Verão (direita)  

Quando comparado com a situação anterior da casa de oito metros, 

observa-se que os ganhos solares no Inverno já não são tão elevados. No Verão, a 
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concentração de calor pode-se revelar elevada, o que recomenda a colocação de 

dispositivos eficazes de sombreamento nas janelas que estão em contacto com o 

vazio. 

 

1.1.1.1. SEGUNDA SITUAÇÃO  – CASAS EM 30º: 

1.1.1.1.1. SOMBRAS NO PÁTIO: 

       

Imagem 166 – Janelas com dois metros de altura por metro e meio de largura 

Não há diferenças muito significativas entre as sombras no plano do vazio 

face ao caso interior, no entanto no Inverno as janelas nesta opção vão ficar mais 

obstruídas: compare-se a projecção de sombra em cima da posição da janela da 

cozinha face à situação anterior. 

1.1.1.1.2. LUZ INTERIOR: 

               

Imagem 167 – Janelas com dois metros de altura por metro e meio de largura 



 
Pág. 162 

 

Tal como a casa de oito metros também nesta orientação existe uma 

redução dos niveis de luz face ao caso anterior. Mesmo assim, na pior orientação 

estudada e com janelas desta dimensão, o vazio ainda consegue transmitir luz em 

quantidade suficiente para o interior da sala da habitação. No entanto observa-se 

que há uma redução face à anterior.  

1.1.1.1.3. RADIAÇÃO SOLAR: 

             

Imagem 168 – Média diária da Radiação incidente: Inverno (esquerda) e Verão (direita) 

Termicamente, esta seria a casa onde menor quantidade de calor passaria 

para dentro da habitação durante a estação fria. Portanto, com a restrição de 

ganhos solares, os sistemas construtivos teriam de ter especial importancia para 

garantir a preservação do calor interior durante o Inverno. Já no Verão, também 

seria a casa com menor insolação, mas esse factor agora é um dado positivo.  

 

1.10.3. COMPARAÇÃO QUALITATIVA: 

Lumicamente, as pequenas casas de seis metros resultam: O vazio com estas 

pequenas dimensões ainda consegue transmitir luz em quantidade suficiente para o 

interior. O Factor de Luz do Dia já não seria tão uniforme dentro dos espaços sendo 

melhor (como esperado) próximo das janelas. No entanto há uma diferença de 

registo: A casa orientada a 30º tem menor luminosidade interior, fruto exactamente 

da maior permanência de sombras dentro do vazio. Nas casas de oito metros não 

havia muitas diferenças entre ambas as orientações. Mas nestas condições limite, já 

se observa uma redução das condições lúmicas. O usufruto do vazio teria condições 

diferentes das proporcionadas pelas casas de oito metros, mas em termos de luz 

disponível criada pelo espaço vazio, as habitações seriam agradáveis.
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CONCLUSÕES: 

 

O processo de diagnóstico da cidade identificou especificamente dois grupos 

sociais cuja dimensão se revelou invulgar face à media nacional e aos concelhos 

vizinhos: mães solteiras e familias numerosas. Aliar uma estratégia urbana para a 

cidade de Santa Maria da Feira, com uma estratégia de habitação focada nas 

pessoas da cidade, com uma estratégia bioclimática adequada à cidade foi o 

desafio.  

O ponto de união proposto foi a Casa Pátio. 

No sentido de criar valencias positivas no território, e de estabelecer um 

desenho urbano com um programa territorial abrangente, tomou-se a opção – que 

será sempre discutivel e debativel – de não orientar a proposta de habitação 

conforme a melhor orientação solar disponivel: Foi um risco, advindo do mesmo 

perdas, mas assim pode-se estudar contextos diferentes da situação ideal que muitas 

vezes não existe.  

Teve assim de se descobrir para este local qual a orientação ideal, porquê, 

que alternativas de decisão poderiam ser formuladas e que consequencias 

advieram das decisões tomadas.  

Nestas condições concretas, falando de um ponto de vista qualitativo, a 

melhor orientação de todos os casos estudados é a que tem um pequeno desvio de 

Sul. Sensivelmente entre 8º a 23º: 

No Inverno, tal como a orientação Sul, também recebe uma quantidade de 

calor que mais nenhuma orientação das estudadas proporciona e no Verão existe a 

partir de dada hora da tarde a projecção de sombras próprias sobre as fachadas 

que em Sul não existe. E essa é uma das grandes diferença entre o Sul 180º e as 

orientações vistas em 157.5º e 172º: A protecção solar que as sombras próprias criam 

no Verão. 

A outra é a projecção de sombras de forma mais distribuida sobre os 

pavimentos. Algo que a orientação Sul não proporciona. 
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Nas casas em banda, sem o vazio nuclear, ao se abdicar da melhor 

orientação de projecto perdem-se essencialmente dois items: 

1. Na estação quente, se as sombras próprias resultantes do desvio 

recomendado de Sul deixam de existir nas fachadas, então aumenta o risco 

de sobre insolação: É assim a Sul, mas também Oeste e Este têm problemas. 

2. O segundo: Na estação fria, numa casa em banda, quanto mais afastada 

angularmente estiver de Sul, a partir de cerca de 20º quer para Este, quer 

para Oeste, menos calor recebe contribuindo assim para a subexposição. 

Surgiu assim como hipótese para melhorar a performance lumica dos espaços 

da habitação em banda a Casa Pátio. 

Nas situações de projecto foram identificados vários registos: 

Em I) Com as casas muito perto da orientação colateral, o vazio em angulo 

tem no Inverno uma zona com muito boa insolação e outra mais em sombra. O 

maior problema é o dimensionamento da janela sem incidencia solar directa. Mas 

em cada problema existe uma oportunidade e aqui pode-se usar todo o plano de 

parede disponivel porque no Verão não haverá sobre insolação. No entanto, na 

época quente o melhor do Inverno transformar-se-ia num ponto de concentração 

de calor no quadrante sudoeste que requeriria muita atenção e daí as protecções 

solares recomendadas. 

Em II) Com as casas orientadas a 30º não se notam diferenças significativas 

face ao caso anterior nas habitações de oito metros. Mas já as habitações mais 

estreitas sofreriam com a maior presença de sombras nas janelas, o que vai 

proporcionar ambientes mais escuros. 

Em III) Com as casas na confrontações em Oeste-Este e o vazio exposto a Sul 

sobressai a necessidade de protecção das frentes com a via e com o logradouro no 

periodo quente. Resolvida essa questão, o desempenho lumico das casas pátio de 

um piso revelou-se muito positivo no Inverno, mas é recomendada protecção solar 

para a face Sul, pois no Verão fica directamente exposta para o Sol durante grande 

parte do dia. 

 

Quando vistos estes impactos na proposta de inserção, podiam-se ter feito 

correcções. Mas caso isso acontecesse não se conheceria os impactos subsequentes 
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de ter Casas Pátio nestas direcções. E os resultados não desiludiram – nalguns casos 

até surpreenderam:  

Lumicamente todas as casas, mesmo as mais estreitas e pior orientadas teriam 

ambientes com um factor de luz do dia suficiente. Só a casa mais estreita de seis 

metros orientada a 30º teria uma zona mais soturna na sala. 

De outro ponto de vista, o humano, as Casas Pátio propostas permitiram em 

áreas de implantação exiguas resolver os problemas habitacionais identificados em 

Santa Maria da Feira com quatro mais valias: 

 

A primeira: São casas individuais 

A segunda: Dispõem de um logradouro individual 

A terceira: Dispõem de um vazio privado 

A quarta: Foram pensadas para ser evolutivas – a familia cresce e com o 

mínimo possivel de intervenção a casa também pode crescer. 

Foram feitas casas em banda, estreitas, com pouca área de implantação ao 

solo, que lumicamente resultam e recolhem mais valias substanciais face a casas sem 

o vazio nuclear.  

A combinação entre agradabilidade espacial e lumica não é simples de 

obter quando a melhor orientação não está disponivel. Porém é possivel atenuar os 

seus impactos e conseguir bons resultados. 

Mesmo assim existe uma ressalva: As casas com dois pisos, apesar de terem os 

sobrepisos recuados, possuem vazios com caracteristicas de vivencia diferentes – 

mais soturnos particularmente no Inverno. Portanto mesmo se lumicamente 

cumprem, seriam espaços menos convidativos a usufruir deles como vocacionados 

para o lazer.  

 

SUGESTÕES FUTURAS: 
 

Todos os estudos têm as suas limitações e este não é excepção. Na habitação 

com caracteristicas bioclimáticas existem mais factores que requerem estudo, sendo 

o mesmo passivel de ser feito também no vazio.  
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Nomeadamente: 

 Os ventos: Que actuam como mecanismos de refrigeração. 

 A humidade: não só a pluviosidade, mas também a evapotranspiração do 

planeta, a percloração freática e a permeabilização do vazio. 

 A topografia: Elemento que tanto pode fornecer protecção contra o 

vento, como pode penalizar a exposição do edificado ao Sol: As faces 

Norte e as faces Sul de uma encosta influenciam de forma completamente 

antagónica a relação dos elementos climáticos com o edificado.  

 A flora – extremamente util na protecção solar, na melhoria da 

evapotranspiração e instrumento bioclimático de enorme importancia. 

 A cor: Que tem influencia decisiva nos mecanismos de reflexão, absorção e 

transmissão da luz. 

 Os materiais: Que pelas suas propriedades individuais de resistencia térmica 

retêm mais ou menos o calor contido em espaços interiores e pelas suas 

propriedades individuais de inércia térmica fazem com que a restituição do 

seu calor acumulado seja mais lenta ou mais rápida. 

 A construção dos sistemas envidraçados – um dos pontos mais criticos em 

qualquer habitação e que neste tipo de casas assumiria imensa 

importancia. 

 As coberturas, cujo angulo, cor e dimensão também podem conseguir 

ganhos solares – estratégia util em certos climas. 

 O Hemisfério Sul: Dada a latitude de grande parte da sua litosfera 

conjugada com a inclinação do eixo da terra, conjugada ainda com o 

facto da sua hidrosfera ser muito maior do que no Hemisfério Norte requer 

estratégias diferentes de se pensar precipitadamente em acções de 

simetria: O Hemisfério Sul precisou sempre de um pensamento novo! 

Camberra, Brasilia, Santiago, Cape Town e tantas outras são exemplo disso 

mesmo: Não estão orientadas a Norte, só porque o mesmo é simétrico de 

Sul – Têm estratégias de projecto totalmente diferentes: Investiga-las e 

pensar a habitação e a Casa Pátio no Hemisfério Sul implica pensar tudo 

de novo: A partir de uma folha completamente em branco. 
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