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Resumo 

No nosso país, principalmente nas últimas décadas, assistimos a um crescimento 

incontrolável e desordenado das periferias urbanas, resultando no abandono e degradação do 

património arquitetónico construído nos centros urbanos. Neste último o edificado é 

composto por materiais locais, como o calcário, granito, madeira, entre outros, possuidores 

de uma grande inércia térmica, ao contrário das novas construções que utilizam materiais 

descontextualizados e mais dependentes de energias fósseis para a sua produção. 

Assim a reabilitação surge como uma solução para a inversão deste cenário, ao 

transformar espaços segregados em espaços inclusivos, a nível económico, social, e 

ambiental, os três pilares do desenvolvimento sustentável. 

Esta dissertação pretende evidenciar a responsabilidade ambiental, ao promover a 

arquitetura sustentável em intervenções de reabilitação, principalmente de edifícios antigos 

inseridos nos centros históricos, que contêm fracas condições ambientais interiores. Para tal, 

pretende-se analisar algumas estratégias e princípios da arquitetura bioclimática, como 

ferramentas principais de uma intervenção de reabilitação, sendo selecionadas de acordo 

com a localização, o tipo de clima e a orientação solar, tendo como objetivo a promoção do 

uso das energias renováveis. Desta forma, haverá uma melhor adaptação destes edifícios ao 

local onde se inserem, ao mesmo tempo que cumprem as condições básicas de conforto 

higrotérmico e desempenho energético, não comprometendo a sua imagem perante a 

envolvente. Serão aplicadas as melhores tecnologias passivas e ativas disponíveis para que 

se cumpram os objetivos pretendidos. 

Acredita-se que estes serão os caminhos a seguir para as futuras reabilitações nos 

centros históricos. 
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Abstract 

In our country, mainly on the last decades, we face an uncontrollable and disorderly 

growth of the urban surroundings following in the neglected and degradation of the 

architectonic patrimony built on the urban centers. These constructions are built with local 

raw materials, such as limestone, granite, timber, among others, possessors of a great thermal 

inertia, unlike the new constructions which employ decontextualized and dependent on fossil 

energies for their production. 

Therefore the restoration appears to be one solution for the inversion of this scenery, 

turning into inclusive spaces segregated ones, at economic, social, cultural and sustainable 

levels. 

This thesis pretends to stand out the environment liability, by encoring the 

sustainable architecture on the restoration interventions, mainly on the old buildings, part of 

the historic center which have weak interior environment quality. For that, it is pretend to 

analyze some strategies and principles of the bio-climatic architecture, as main tools of a 

restoration intervention, being selected according to the location, sort of climate and solar 

orientation, having as aim the promotion of the practice of the renewable energies. 

In this way there will be a better suitability of these buildings to their location, at the 

same time that accomplish the basic conditions of hygrometric comfort and energetic 

performance and not endanger its image before the enfolding. In order to reach the pretended 

goals the best available passive and active technologies will be applied. 
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Introdução 

A presente dissertação de mestrado pretende aprofundar questões relacionadas com 

a aplicação de princípios e estratégias bioclimáticas numa intervenção de reabilitação. A 

escolha do tema resulta do interesse pelo papel que a arquitetura bioclimática pode ter no 

consumo energético e no conforto ambiental interior no edificado pré-existente. 

Há já algum tempo, que a preservação do planeta é uma preocupação para garantir a 

sobrevivência das gerações futuras. No século passado houve um crescimento enorme da 

população mundial, que aumentou a um ritmo exponencial chegando, segundo a ONU, a 

sete mil milhões de habitantes em 2011. Com isso, a tecnologia evoluiu e potenciou novos 

estilos de vida baseados em equipamentos mecânicos. Estes novos estilos de vida levaram a 

que o Homem ocupasse a maioria do seu tempo no interior dos edifícios, resultando numa 

grande dependência em combustíveis, essencialmente fósseis, os principais responsáveis 

pelos atuais problemas ambientais. A crescente polémica do aquecimento global, levou a 

uma consciência da crise ecológica, contribuindo para uma alteração na teoria do 

desenvolvimento, ao juntar os aspetos ambientais aos sociais e económicos. Assim sendo, a 

sustentabilidade ambiental tornou-se um elemento essencial para assegurar a integridade do 

nosso planeta para as gerações futuras. 

Isto levou ao progressivo abandono dos centros urbanos, resultando na degradação 

do seu edificado. Sabendo que o parque edificado é responsável por uma enorme parte do 

consumo energético, considera-se urgente uma intervenção neste campo, com vista a 

aumentar a pegada ecológica do Homem no planeta. 

O objeto de estudo foca-se nos edifícios antigos inseridos no centro histórico para 

uma utilização atual, podendo servir de base a intervenções de reabilitação sustentáveis, 

cumprindo os padrões de conforto e de necessidades atuais. 

A motivação para a escolha deste tema surge pelo contacto diário com uma visível 

progressiva deterioração da maioria dos centros históricos, mais concretamente do seu 

edificado, devido à ausência total da sua manutenção, originando problemas de insalubridade 

que afeta todos os utilizadores dos espaços. Surge também pelo interesse em explorar a 

adaptabilidade e o potencial do edificado inserido nestes, para uma utilização atual, de modo 

a minimizar os impactos negativos no meio ambiente. 
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Hoje em dia sabe.se que é urgente reabilitar os centros históricos das cidades, que 

estão muitas vezes voltados ao abandono e ao esquecimento, mas sem desrespeitar ou 

desvalorizar o património. 

Os objetivos principais para esta investigação consistem no estudo da temática 

Reabilitação nos Centros Históricos face à Bioclimática, sendo esta orientada para edifícios 

antigos, através da análise de metodologias que minimizem o impacto negativo que o 

edificado tem no meio ambiente, ou seja, em encontrar os métodos mais eficazes para a 

aplicação das estratégias bioclimáticas para uma melhoria do conforto higrotérmico na 

arquitetura, através do desenho verde. Para isso é essencial analisar as boas práticas de 

construção, passiveis de serem replicadas na reabilitação, de forma a contribuir para 

aumentar a qualidade de vida dos seus utilizadores de hoje e de amanhã, abordando a 

problemática na cidade consolidada, ou seja, na reabilitação e intervenção no edificado 

existente. Outra grande necessidade que existe hoje em dia é minimizar os consumos 

energéticos e os recursos naturais esgotáveis. Por isso a funcionalidade do edifício reside 

cada vez mais na sustentabilidade, na flexibilização e na reabilitação.  

Nas últimas décadas assistiu-se ao abandono dos centros urbanos e ao crescimento 

desmedido das zonas periféricas, porém surge finalmente a preocupação em reabilitar e fazer 

renascer os centros históricos. O futuro será a reabilitação, logo é necessário que seja feito 

de uma forma sustentável. Isto deve-se à necessidade de otimizar o seu desempenho 

energético, assim como o conforto ambiental interior. 

Uma intervenção de reabilitação deve ter como ponto de partida a análise do local e 

do clima, seguidamente do estudo da caracterização do edifício, a época de construção e os 

materiais utilizados, de modo a que esta seja feita da forma mais eficaz possível para o seu 

desempenho no futuro. 

O âmbito fulcral deste tema baseia-se na recuperação, revitalização, reabilitação e 

conservação do património construído nos centros históricos, sem descurar a 

sustentabilidade e a eficiência energética destes. 

O estado da arte no contexto do património arquitetónico e centro histórico foi 

necessário a sua compreensão através do estudo de livros que abordassem o tema, como “A 

Alegoria do Património” de Françoise Choay, e “A cidade em Portugal : Uma geografia 

Urbana” de Teresa Barata Salgueiro. Nas questões relacionadas com a reabilitação foi 

imprescindível estudar os autores João Appleton, Aníbal Costa e Vasco Peixoto Freitas 

sobre reabilitação de edificios, assim como a consulta do “Guia Técnico de Reabilitação 

Habitacional”.  
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No que respeita ao tema da sustentabilidade e bioclimática, foram estudados autores 

como Victor Olgyay com o livro “Arquitectura y Clima : Manual de Diseño Bioclimático 

para Arquitectos y Urbanistas”, os textos de Lívia Tirone, Francisco Moita com “Energia 

Solar Passiva”, Helder Gonçalves e João Mariz Graça com “Conceitos Bioclimáticos para 

Edifícios em Portugal”, Joana Mourão e João Branco Pedro com “Princípios de edificação 

sustentável : arquitectura”, e a tese de doutoramento de Paulo Mendonça, “Habitar sob 

uma Segunda Pele”. 

A metodologia utilizada nesta dissertação é analítica, pois é feito o estudo da maioria 

das estratégias bioclimáticas e aplicação de elementos que otimizem o desempenho do 

edifício, e comparativa, porque se utiliza dois casos de estudo de forma a perceber qual 

cumpriu melhor os objetivos para as necessidades atuais.  

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos. O primeiro capítulo faz o 

enquadramento do tema para a investigação, abordando os conceitos e problemáticas do 

centro histórico e de património; o porquê de reabilitar, assim como o seu enquadramento 

internacional e nacional, como programas de apoio; e introduz o tema da sustentabilidade 

associado à arquitetura e à reabilitação.  

O segundo capítulo explora as estratégias, princípios e conceitos da arquitetura 

bioclimática, de modo a analisar as soluções que interferem no desempenho energético e no 

conforto ambiental no interior do edifício.  

O terceiro capítulo corresponde à análise e consequente comparação de duas 

intervenções distintas, que partem de necessidades diferentes e estados de conservação 

desiguais, nomeadamente os três edifícios na rua das Fontaínhas, da autoria do Gabinete 

Minimalinea, e o edifício no Largo dos Lóios, do Atelier Floret Arquitectura, ambos se 

localizam na cidade do Porto. As suas análises dão origem a uma comparação entre os dois 

casos de estudo.  

Por fim, o quarto capítulo e ultimo consiste no enquadramento do ensaio projetual, 

onde inicialmente é feita a contextualização do território, assim como algumas intervenções 

já efetuadas no mesmo, tendo como objetivo a inserção de algumas estratégias, estudadas 

anteriormente, no projeto de reabilitação de um edifício antigo no centro histórico de Santa 

Maria da Feira. 
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Capítulo I – Enquadramento do Tema 
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1.1.     Centros Históricos 

O conceito de centro histórico é, normalmente, associado ao núcleo da origem do 

aglomerado, cuja delimitação muitas vezes é difícil de estabelecer. Este conceito tem uma 

enorme carga simbólica e é associado muitas vezes à identidade da própria cidade, tornando-

se um ponto de referência para o visitante. 

Os Centros Históricos, outrora constituíam a parte mais importante das cidades, tanto 

a nível social, comercial, residencial, de negócios e administração.1 Para além de serem a 

zona mais antiga da cidade, são o coração da mesma e constituem-se como uma sucessão de 

testemunhos de várias épocas. São o palco onde se conta a história dos habitantes que ao 

longo da vida a herdaram, contribuíram e modificaram.2 

Entretanto, devido à expansão física este quadro foi rompido, quando os sectores 

produtivos, administrativos e residenciais foram deslocados, isto deu lugar à desertificação 

e envelhecimento da população residente, e à degradação das atividades económicas e 

sociais e também dos edifícios. Após estas modificações os centros ficaram com uma 

perceção diferente.  

Ao longo dos anos, o conceito de centro histórico teve várias transformações. Apesar 

disso, normalmente, é associado a um “livro de memórias físicas e não físicas” que possui a 

identidade da cidade. Esta noção tem uma forte carga simbólica e relaciona-se, geralmente, 

com o que se entende por "identidade da cidade", no seu duplo simbolismo, como 

continuidade de cidadãos de um mesmo espaço urbano e como uma imagem da cidade para 

o visitante.3  

O centro histórico é um conceito relativamente recente, surgiu por volta dos anos 60, 

do século XX. Apareceu em França, em 1962, com a criação de novos instrumentos 

urbanísticos de proteção do património urbano - a Lei Malraux, que começa uma política de 

preservação do património francês, com incentivos fiscais para que os proprietários 

restaurassem os seus imóveis. 

Os centros históricos, em regra, correspondem a um espaço densamente construído 

e compacto, onde as praças e ruas, mais que o seu edificado, têm um passado extenso de 

vários séculos.4  

                                                 
1 Adaptado pela autora de: CAETANO, Lucilia, in Reabilitação e Revitalização dos Centros Históricos 

Urbanos : O Exemplo de Zaragoza, pág.15, 1999. 
2 Adaptado pela autora de: QUEIRÓS, Filipa, in Reabilitação de Centros Históricos, pág. 1, 2007. 
3 Adaptado pela autora de: LACAZE, Jean-Paul, in A Cidade e o Urbanismo, pág. 15, 1998. 
4 Adaptado pela autora de: FERNANDES, José Alberto Rio, in Reabilitação de Centros Históricos e 

Reutilização da Cidade : O caso de Porto - Gaia, pág. 214, 2005. 
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Encontram-se as marcas da sociedade, da cultura, dos conflitos, fracassos e sucessos da 

cidade. São evidenciados processos por meio dos quais se constituem e se dá importância a 

lugares e cenários da memória social. O que está em causa já não é só a questão da 

recuperação da vitalidade das áreas centrais, mas sim a sua adaptação às atividades 

contemporâneas. (Simões, 2012: 15) 

 

No entanto, segundo IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, os 

centros históricos estão ligados a zonas centrais mais antigas dos aglomerados urbanos, 

cuja malha urbanística e pelo menos parte significativa das edificações, remontam às fases 

iniciais do seu processo de crescimento urbano, o que lhes confere um consensual estatuto 

de historicidade e como tal de património da história mais remota e da identidade dos 

respetivos aglomerados urbanos em que se inserem.5 

 

Conceito de Património 

 

Património. Esta bela e muito antiga palavra estava, na origem, ligada às estruturas 

familiares, económicas e jurídicas de uma sociedade estável, enraizada no espaço e no 

tempo. Requalificada por diversos adjetivos (genético, natural, histórico...), que fizeram 

dela um conceito "nómada", prossegue hoje em dia um percurso diferente e notório. (Choay, 

2013: 11) 

 

O conceito de património tem evoluído significativamente desde de meados do 

século XX. Esta evolução, relativamente ao património arquitetónico, tem sido ampliado 

tanto a nível estético como arquitetónico, sendo que a sua definição teve origem no 

monumento histórico6, existindo sempre uma ligação entre o património e a herança – o 

Património Cultural. 

 

Em primeiro lugar, o que entender por monumento? O sentido original do termo é o do latim 

“monumentum”, ele próprio derivado de “monere” (advertir, recordar), o que interpela a 

memória. (Choay, 2013: 17) 

                                                 
5 http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/detalheVocabulo.jsp?seq_codvocabulo=5646   

acedido em 13 de Janeiro de 2014 
6 Monumento Histórico- objeto ou edifício, que foi escolhido devido ao seu valor histórico ou estético, 

encontrando-se ligado à ideia de Património Histórico, que tenta desta forma, assegurar a sua conservação. 

http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/detalheVocabulo.jsp?seq_codvocabulo=5646
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As alterações feitas no conceito de património passaram por várias fases na sua 

evolução, incitadas pela procura constante do conhecimento e do Homem se querer 

relacionar com o passado, resultando numa necessidade em preservar e conservar certos 

marcos importantes para as gerações vindouras.  

Traz no seu conjunto o significado de herança que passa, de acordo com as leis, dos 

pais e das mães para os filhos.7 

Reside na sua relação com o tempo vivido e com a recordação. Este sentido foi 

alterado ao longo dos tempos e atualmente, quando se vê um monumento, para além de nos 

remeter a um tempo passado, admira-se também a sua beleza artística e mestria técnica. Este 

tem como objetivo fazer reviver no presente um passado engolido pelo tempo (Choay, 2013: 

25). 

 

Segundo Choay (2013), o património arquitetónico é uma mais-valia na compreensão 

do passado. A informação adquirida era mais fiável do que a dos livros, pois era 

acompanhada por elementos físicos, como pinturas e esculturas, que auxiliavam na 

restruturação de outros tempos.8 

 

A expressão “monumento histórico” só entrou nos dicionários na segunda metade do século 

XIX. (...) A expressão aparece em 1790, (...) no momento em que, no contexto da Revolução 

Francesa, são elaborados os conceitos de monumento histórico e os instrumentos de 

preservação (museus, inventários, classificação, reutilização) que lhe estão associados. 

(Choay, 2013: 26 – 27) 

 

  A expressão apareceu, basicamente, como método de oposição à onda de vandalismo 

que atingiu França e destruiu objetos representativos do passado. 

 

Património Histórico. A expressão designa um fundo destinado ao usufruto de uma 

comunidade alargada a dimensões planetárias e constituído pela acumulação contínua de 

uma diversidade de objetos que congregam a sua presença comum ao passado: obras-

primas das belas-artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes e 

conhecimentos humanos. (Choay, 2013: 11) 

                                                 
7 Adaptado pela autora de: LITTRÉ, E. in Alegoria do Património, pág. 11. 
8 Adaptado pela autora de: CHOAY, Françoise. in Alegoria do Património, pág. 67 – 69, 2013. 
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A noção de património envolve a construção de identidades coletivas e nacionais que 

consolidam as cidades, segundo funções simbólicas, tais como: reforçar a noção de 

cidadania; identificar os símbolos que representam coesão nacional, os bens patrimoniais 

que reforçam o mito de origem da nação, a conservação de bens que justifique a ação 

pedagógica, ou seja, para ela as ações de preservação foram possíveis porque atingiram um 

interesse politico-ideológico, para além do cultural.  

A evolução do conceito património resultou em novas atitudes de conservação, 

melhoria, modernização e reutilização de edifícios, questionando-se se as gerações futuras 

olharão para o património como inspiração para a criatividade ou se o transformarão numa 

atitude narcisista sobre o passado desejado. (Loew, 1998: 4) 

 

A Problemática dos Centros Históricos 

As cidades portuguesas, principalmente os centros históricos, apresentam, ao longo 

dos últimos tempos, um amplo conjunto de problemas:9  

1) A desertificação – é um dos principais problemas dos centros históricos 

portugueses e, nos últimos anos, tem ganho dimensões significativas, tanto em Portugal 

como na Europa. Isto deve-se à construção de bairros residenciais na zona periférica das 

cidades. Estes contribuíram para a não permanência da população ativa e jovem nestes 

centros, incitando a degradação dos edifícios ocupados, maioritariamente, pela população 

idosa. Isto é causado pela procura de habitações mais baratas e maiores pelas famílias, devido 

o custo dos terrenos ser mais baixo e o espaço para construção ainda não estar tão ocupado, 

como no centro das cidades. A criação das vias rápidas fomentaram a progressiva fixação da 

população nos perímetros da cidade. 

Este despovoamento, também, é devido à terciarização descontrolada que ocupou os 

edifícios destes centros. Contudo, este não deve ser visto como um problema, pois cria postos 

de emprego, o que promove a habitação e acaba por resolver alguns problemas da indústria. 

2) O envelhecimento – segundo o INE, a maioria dos habitantes dos centros 

históricos são idosos, cerca de 25% tem mais de 65 anos. 

A população envelhecida traz alguns problemas para a evolução e recuperação dos 

nossos centros: dificulta a recuperação dos edifícios habitacionais, visto possuírem menos 

meios económicos para as mesmas; a ausência de jovens origina um abandono cada vez 

maior. Estes problemas podem originar consequências maiores, designadamente em 

                                                 
9 Adaptado pela autora de: QUEIRÓS, Filipa, in Reabilitação de Centros Históricos, pág. 7 - 12, 2007. 
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atividades económicas, ou seja, como o poder de compra da população mais idosa é mais 

reduzido, acaba por influenciar a continuidade das atividades económicas locais. 

3) A falta de oferta do parque habitacional – a fragilidade das habitações afeta a 

imagem dos centros históricos portugueses. 

Uma das causas que mais influenciou a degradação do parque habitacional foi o 

congelamento das rendas, que bloqueou o mercado de arrendamento. Muitos dos edifícios 

nos centros históricos estão em mau estado de conservação, em ruínas ou risco de 

desabamento, isto deve-se ao facto de muitos serem privados. Os proprietários recorrem ao 

facto das rendas serem baixas para não efetuar nenhum tipo de intervenção, aguardando a 

degradação natural dos edifícios, de modo a poderem, um dia mais tarde, vender os terrenos 

por um valor mais elevado. 

4) Tráfego automóvel, acessibilidades e estacionamento – O traçado das vias do 

centro histórico torna as acessibilidades muito condicionadas. As ruas são estreitas e 

íngremes para a circulação de veículos e acaba por interferir na circulação de peões. 

O estacionamento é outro problema. Não há espaços para estacionamento de veículos 

e as opções têm custos muito elevados. O que acaba por acontecer é que o estacionamento 

acaba por ser feito em cima dos passeios, desrespeitando os peões. 

5) O comércio tradicional – Outrora os centros históricos eram um local de grandes 

transações económicas. Contudo, devido à expansão das cidades, estas atividades acabaram 

por se transferir para as zonas periféricas, junto aos novos bairros. 

Outro fator que interferiu na descaracterização destes centros foi o licenciamento de 

grandes superfícies prejudicando o comércio tradicional. A abertura dos centros comerciais 

e hipermercados nas periferias movimentam parte das populações para essas zonas.  

Estes fatores em conjunto com uma inadaptação das habitações a uma sociedade em 

constante mudança, faz com que se assista a uma crise, no que toca ao tema da habitação, 

nos centros históricos de hoje em dia.  

 

Os “centros históricos” foram eleitos como um dos problemas mais importantes das cidades 

nos anos 80. É necessário mantê-los e revitaliza-los devido aos seus valores culturais que 

transportam. (Salgueiro, 1992: 392) 

 

Perante este panorama, da crise dos centros históricos, surge a necessidade de 

encontrar soluções que resolvam as suas problemáticas. Existe, assim, a necessidade de 

revitalizar estes centros através da atração de novos residentes e retenção dos habitantes 
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existentes, tentando opor a fuga de população; incentivar o estabelecimento de novas 

atividades, para os sectores do comércio tradicional afetados pela centrifugação das funções 

terciárias; de valorizar e qualificar o espaço público, tornando-o mais atrativo; e reforçando 

a preservação do património histórico e arquitetónico existente.10 

 

O “construir no construído” está na base do desenvolvimento e regeneração das 

cidades históricas e consolidadas. (Simões, 2012: 11) 

 

A problemática da Habitação nos Centros Históricos 

Os Centros Históricos, como "berço" das cidades, constituíam a maior densidade de 

residência de população, antes da revolução dos transportes e do rebentar das bolhas 

imobiliárias, as pessoas tinham uma mobilidade reduzida, quase todas as atividades estavam 

concentradas nos centros e a inexistência de habitação nas periferias, não justificava a saída 

das pessoas dessas áreas. 

Em Portugal, a questão da habitação desenvolveu-se de uma maneira bem diferente 

do resto da Europa, em primeiro lugar porque o processo de industrialização foi tardio e em 

segundo porque a 2ª Guerra Mundial não se fez sentir com a mesma intensidade. 

É no final do século XIX, início do século XX que se dá a transição da "cidade 

tradicional" para "moderna". Esta transição é uma tentativa de adaptar as estruturas urbanas 

já existentes às carências inseridas pela revolução industrial. Embora tardio, o processo de 

industrialização mudou as escalas das nossas cidades devido ao êxodo rural. A chegada da 

população rural à cidade gerou um crescimento demográfico, nunca antes visto. A 

sobrecarga demográfica teve, sem dúvida, uma expressão negativa na periferia urbana. A 

falta de habitação, de infraestruturação e de equipamentos preocupava a classe política da 

época.11 

 

A habitação, como base da cidade, elemento que a densifica e estimula, enfrenta 

uma estagnação das suas formas, precisamente por esta estar ainda agarrada aos padrões 

desenvolvidos nos últimos vinte anos, tanto os modelos de edifícios mono-funcionais, como 

os urbanísticos de segregação funcional. É, por isso, necessário o reconhecimento de um 

                                                 
10 Adaptado pela autora de: SEBASTIÃO, Ana Sofia, in Planeamento Estratégico para o Centro Histórico de 

Torres Vedras. pág. 25, 2010. 
11 Adaptado pela autora de: MADEIRA, Cátia, MARQUES, Bruno Pereira, in Reabilitação Habitacional em 

Portugal : a Avaliação dos Programas RECRIA, REHABITA, RECRIPH e SOLARH, pág. 904, 2010 
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modelo de edifício habitacional que se extinguiu face ao que é proposto fazer pelos centros 

ou partes históricas, mais consolidadas da cidade. (Simões, 2012: 11) 

 

A oportunidade de especular sobre outros possíveis modelos de habitar a cidade 

permite analisar todo o problema complexo da habitação e repensá-lo de forma a procurar 

novas soluções, que ofereçam uma melhor qualidade de vida aos seus habitantes e ao mesmo 

tempo repovoar o centro das cidades.  

Preservando os traços arquitetónicos dominantes, de forma a promover a captação 

de residentes, é imprescindível uma cirurgia às habitações, através da adaptação do seu 

interior às novas necessidades de espaço, apostando no conforto e na qualidade das mesmas, 

garantindo a sua adequação aos padrões de exigência atuais. Porque hoje em dia a procura 

irá passar pela transformação dos edifícios existentes e não pela construção nova, devido a 

vivermos uma época em que se sente nostalgia pelo passado, levando as populações a 

querem fixar-se nos centros das cidades. 

Logo, os Centros Históricos, terão que se transformar enquanto centros com uma 

estratégia de aposta na reabilitação da habitação, do comércio, do lazer e dos espaços 

públicos. 

 

O património é uma avó, que devemos estimar sem deitar contas aos custos. Uma vez que 

convive connosco, tem que ser bem conservado e não tem preço.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12Eduardo Souto de Moura, in Jornadas Europeias do Património, declarações à TSF, (Setembro, 2013) 
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1.2.     Reabilitação 

 

Por reabilitação de edifícios entendem-se as ações de intervenção necessárias e suficientes 

para os dotar de condições de segurança, funcionalidade e conforto, respeitando a sua 

arquitectura, tipologia e sistema construtivo. (Costa et al, 2012: 24) 

 

Ao percorrermos as ruas, principalmente as mais antigas, de qualquer cidade 

europeia, observamos, atualmente mais do que nunca, os diferentes estilos arquitetónicos 

colidirem. O que revela que a arquitetura se foi adaptando às diversas vivências, ou seja, a 

história e imagem da cidade resultam na evolução dos movimentos estéticos. 13  

Desta forma, a identidade da cidade advém da sua história, que tem uma função 

decisiva. É um livro de memórias físicas e não físicas que nos acompanha e que nos ajuda a 

compreender e viver o espaço. Existe, portanto, a urgência de preservar os espaços nos quais 

observamos valores patrimoniais. 

Embora Portugal seja um país com um património arquitetónico muito rico, a 

conservação e reabilitação de edifícios não tem sido um tema muito atrativo para os 

arquitetos, porém na última década, o cenário começou a inverter-se. A inovação e o 

desenvolvimento da sociedade tem sido inseparáveis, o que tem causado patologias 

significativas no que toca à preservação do edificado das cidades. Ao percorrermos os 

centros históricos das cidades portuguesas, é com facilidade que vemos edifícios degradados, 

em zonas que, antigamente, eram o núcleo da vida económica e social. Criou-se, assim, um 

volume de construção nova sem precedentes, de novas tendências e estilos, descurando a 

envolvente.14 Os erros de gestão urbanística e política financeira, nas últimas décadas, 

conduziram à degradação dos centros urbanos, resultando no abandono dos edifícios antigos, 

pois incentivou não só à construção nova mas também à aquisição de casa própria, fatores 

que conduziram para o desleixo da arquitetura tradicional, como demonstra o Gráfico 1. 

 

Entre 1992 e 2002, mais de 70% do apoio anual do Estado ao sector da habitação foi 

conduzido para aquisição de casa própria, correspondendo o arrendamento e reabilitação, 

no seu conjunto, a menos de 30%. (Costa et al, 2012: 21) 

                                                 
13 Adaptado pela autora de: GUERRA, José Pedro Paiva. A Sustentabilidade aplicada ao Projecto de 

Reabilitação de Edifícios : Um Caso de Estudo. pág. 5, 2013. 
14 Adaptado pela autora de: GUERRA, José Pedro Paiva. A Sustentabilidade aplicada ao Projecto de 

Reabilitação de Edifícios : Um Caso de Estudo. pág. 5, 2013. 
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Em Portugal, cerca de 46% dos edifícios foram contruídos depois de 1981, o que 

significa que temos um parque habitacional, relativamente, recente. Entre as décadas de 1970 

e 2001, verificou-se um forte abandono dos edifícios antigos (construídos antes de 1919), 

cerca de 750.000 fogos abandonados. Este abandono demonstra a urgência de reabilitação.15 

Existe, por isso, a necessidade de revitalizar o património do nosso país, que precisa 

de cuidado e valor. Atualmente, é importante que o edificado antigo cumpra com as 

condições mínimas de conforto e que o seu exterior se enquadre harmoniosamente na 

envolvente, tendo sempre em conta os seus valores históricos e arquitetónicos que nos foram 

deixados. Contudo, é principalmente nos centros urbanos, onde se verifica a degradação mais 

acentuada e maior número de fogos devolutos16, que nos devemos focar. A Tabela 1 mostra-

nos o estado de conservação atual dos fogos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Adaptado pela Autora de: COSTA, Aníbal, et al. Reabilitação de Edifícios. pág. 22, 2012. 
16 Adaptado pela Autora de: COSTA, Aníbal, et al. Reabilitação de Edifícios. pág. 22, 2012. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Gráfico 1 Apoio do estado ao sector da habitação entre 1992 e 2002

Compra de casa própria Parque de arrendamento Recuperação de edifícios



16 

 

 

 Totais Residência habitual Uso sazonal Devolutos 

Muito degradado 114.183 56.774 10.830 46.579 

Grandes reparações 211.320 129.952 27.662 53.706 

Reparações médias 470.117 322.591 71.129 76.397 

Pequenas reparações 1.132.792 827.704 190.317 114.771 

Sem necessidade de reparação 3.091.013 2.214.208 624.481 252.324 

Totais 5.019.425 3.551.229 924.419 543.777 

Tabela 1 - Estado de conservação dos fogos 

 

Embora a situação económica atual do país seja um grande obstáculo, no que diz 

respeito ao sector da construção, segundo dados da EUROCONSTRUCT, prevê-se para 

Portugal uma recuperação do segmento da manutenção e reabilitação, com maior destaque 

para a reabilitação da habitação. (Costa et al, 2012: 23) 

 

 

Todavia, o futuro da reabilitação em Portugal prevê-se ser muito mais promissor, 

espera-se uma enorme evolução no mercado da reabilitação, não só pelas necessidades 

acumuladas ao longo dos anos, mas também17: 

 da evolução da economia, e do impacto que tem sobre a disponibilidade financeira 

das famílias; 

                                                 
17 Adaptado pela Autora de: COSTA, Aníbal, et al. Reabilitação de Edifícios. pág. 23, 2012. 
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 das medidas públicas de apoio à reabilitação (atualmente escassas face às 

necessidades); 

 da rápida alteração do Regime de Arrendamento Urbano; 

 da capacidade de resposta técnica das empresas do Sector da Construção, 

principalmente no que diz respeito à existência de mão-de-obra especializada, para 

este novo paradigma; 

 da interiorização de que a reabilitação representa um importante investimento 

patrimonial. 

Nos últimos anos foram desenvolvidos vários programas de apoio à reabilitação 

como, SRU, RECRIA, RECRIPH, REHABITA e SOLARH18, que propõem ajudar a 

desenvolver as nossas cidades. Contudo, estes programas, já com alguns anos, não têm 

conseguido conduzir a um aumento considerável de intervenções, verificando-se ainda uma 

carência nos apoios e estratégia do governo19. No entanto, este tipo de programas e apoios, 

apesar de não ter o impacto esperado, manifestam a atitude de mudança para o sector da 

construção, o que deve ser valorizado, tendo em conta o panorama vivenciado num país em 

crise económica e que não consegue acompanhar o desenvolvimento europeu.  

 

O processo de Reabilitar 

 

A conservação e restauro de edifícios são disciplinas que exigem formação específica. O 

rápido desenvolvimento dos materiais e técnicas de construção, que se afastaram da prática 

tradicional e as descobertas científicas, que colocam novos métodos à disposição de todos 

aqueles envolvidos na área, são aspetos decisivos entre a arte da construção e a ciência da 

conservação e restauro. (Martins & Pimentel, 2005: 1) 

 

Como o próprio nome designa, o processo de reabilitação tem como finalidade 

renovar a funcionalidade do que não é mais capaz de satisfazer os objetivos para os quais foi 

pensado. É um processo que necessita de ser dotado de novos elementos, o que muitas vezes 

choca com a construção tradicional, onde a vontade de conservar dita obstáculos aos padrões 

de segurança e conforto atuais.20 Sabe-se que, muitas vezes, as intervenções designadas de 

                                                 
18 Adaptado pela Autora de: MARTINS, José Patrício. Delimitação da Área de Reabilitação Urbana no Centro 

Histórico do Porto em Instrumento Próprio. pág. 167 – 172, 2012. 
19  Adaptado pela autora de: COSTA, Aníbal, et al. Reabilitação de Edifícios. pág. 24, 2012. 
20 Adaptado pela autora de: GUERRA, José Pedro Paiva. A Sustentabilidade aplicada ao Projecto de 

Reabilitação de Edifícios : Um Caso de Estudo. pág. 10, 2013. 
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“reabilitação” são na realidade construção nova, onde são mantidas somente as paredes da 

envolvente exterior e há uma reconstrução integral do seu interior. 

Em qualquer processo de reabilitação é de extrema importância que exista uma boa 

relação entre o valor patrimonial e os requisitos atuais, sendo necessário balancear os 

elementos básicos do restauro, como as técnicas construtivas tradicionais, com os elementos 

mais evidenciados dos novos materiais e tecnologias, utilizando novas técnicas para que se 

respeitem as necessidades atuais de qualidade de vida e conforto.  

 

(…) só uma reabilitação adaptativa e pouco intrusiva pode conduzir a um resultado 

equilibrado. (Costa et al, 2012: 24) 

 

Assim torna-se essencial assumirmos o compromisso de estabelecer um equilíbrio 

entre a conservação da identidade e a atualização das funcionalidades e aptidões do 

edificado.  

 

Edifício antigo é aquele que foi construído antes do advento do betão armado como material 

estrutural dominante, ou seja, antes do aparecimento do cimento Portland, recorrendo 

portanto a materiais e tecnologias tradicionais para a construção dos diferentes elementos 

constitutivos, materiais e técnicas que têm origem quase perdida no tempo, mas que foi 

herdada, e nem sempre bem compreendida e aplicada, da tradição romana de construir. 

(Appleton, 2011: 2) 

 

Uma intervenção de reabilitação em edifícios antigos é um procedimento rigoroso e 

complexo, que deve decorrer após o diagnóstico de um conjunto de ações que a justifiquem, 

onde o conhecimento das técnicas de construção tradicional, dos materiais e respetivas 

propriedades têm um papel fundamental. Logo, um conjunto de estudos tem que ser feito 

antes da própria intervenção, só depois desta uma avaliação cuidada e pormenorizada do 

edifício, é que se pode efetuar uma boa intervenção de reabilitação, onde se sabe que existem 

inúmeros aspectos que a condicionam à partida, desde o seu valor patrimonial, o seu estado 

de conservação e restrições da envolvente. 

 

As operações de reabilitação devem iniciar-se por uma análise de viabilidade e definição 

do programa, por parte do promotor. Nas intervenções em edifícios antigos há que ter em 



19 

 

atenção que é o programa que deverá ser adaptado ao edifício e não o contrário. (Costa et 

al, 2012: 25) 

 

A realização de um estudo de diagnóstico é essencial para fundamentar, de modo 

sustentado, as necessidades e a dimensão dos diferentes tipos de intervenção a adotar num 

processo de reabilitação. Este conhecimento leva-nos a compreender a diversidade de 

componentes construtivas, materiais, procedimentos e técnicas a optar em qualquer 

intervenção, salientando-se a não existência de intervenções-tipo, mas materializam-se 

alguns princípios gerais a adotar em qualquer projeto de reabilitação21: 

 Nenhuma ação deve ser executada, caso não seja indispensável – este aspeto sugere 

a reparação e manutenção invés à substituição, respeitando-se materiais e técnicas 

construtivas; 

 Uma possível alteração de uso do edifício deve ter em considerações as exigências 

de conservação e de segurança, sempre que esta seja exequível – prioritariamente, 

deverá ser a função a adaptar-se ao edifício e não o edifício à função; 

 Deve existir compatibilidade química e física entre os materiais, aspeto fundamental 

de qualquer projeto de reabilitação, permitindo uma sã convivência entro o novo e o 

antigo; 

 As medidas de intervenção devem ser reversíveis, principalmente no caso de imóveis 

de especial valor patrimonial, permitindo a reposição do edifício na situação anterior 

à sua intervenção – este aspeto sugere uma capacidade de adaptações futuras que se 

possam exigir do edifício; 

 O respeito pelo edifício, pela sua história e técnicas construtivas utilizadas na sua 

conceção, deve estar sempre presente em qualquer projeto de reabilitação – este 

princípio é aglutinador dos anteriores, já que a sua prática implica o cumprimento 

dos princípios precedentes. 

A escolha do nível de intervenção depende, não só, das barreiras intrínsecas ao 

processo como a intenção e a diversidade de soluções, o que leva à escolha da metodologia 

aplicável, mas também de aspetos económicos, das opções do proprietário e dos 

regulamentos em vigor.  

Assim sendo, temos que ter em conta a legislação em vigor, e verificar os 

regulamentos que impõem alguns requisitos necessários à intervenção. Ao abrigo do 

                                                 
21 Adaptado pela Autora de: COSTA, Aníbal, et al. Reabilitação de Edifícios. pág. 25, 2012. 
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Decreto-Lei n.º 113/93, de 10 de Abril, a Portaria n.º566/93 define os seis requisitos 

essenciais22: 

 Resistência mecânica e estabilidade 

 Segurança em caso de incêndio 

 Higiene, saúde e ambiente 

 Segurança na utilização 

 Proteção contra ruído 

 Economia de energia e isolamento térmico 

 

Subjacentes a estas estão ainda as exigências adicionais de economia e durabilidade, uma 

vez que, de acordo com a Directiva23, os requisitos essenciais devem ser satisfeitos durante 

um período de tempo economicamente razoável. (Freitas, 2012: 96) 

 

Uma das maiores barreiras da reabilitação é a própria legislação, devido a ser pouco 

clara e consensual, cria incompatibilidades entre os requisitos impostos e a as soluções 

interventivas. 

 

A especificidade dos edifícios antigos não permite, muitas vezes, uma aplicação direta dos 

regulamentos existentes, que são em grande parte direcionados para a construção nova. 

Por outro lado, a necessidade de preservar as características do património arquitetónico 

obriga à realização de intervenções menos intrusivas que, por vezes, não são compatíveis 

com as exigências regulamentares atuais. (Freitas, 2012: 95) 

 

Reabilitação no Enquadramento Internacional  

A reabilitação surge, basicamente, após dois grandes e marcantes acontecimentos 

históricos: a Revolução Industrial e a II Guerra Mundial. 

A Revolução Industrial, entre 1850 e 1870, teve um grande impacto em alguns 

países. Durante o século XIX, houve vários fatores que obrigaram as cidades a adaptarem-

se aos novos modos de vida da Era Industrial, como o aumento demográfico e a melhoria da 

mobilidade.24 A movimentação dos trabalhadores para a cidade industrial criou problemas a 

                                                 
22 Adaptado pela Autora de: FREITAS, Vasco Peixoto. Exigências regulamentares aplicáveis à reabilitação 

de edifícios antigos. pág 96, 2012. 
23 Directiva Comunitária dos Produtos da Construção (n.º86/106/CEE), publicada no Decreto-Lei n.º113/93, 10 de Abril. 
24 Adaptado pela autora de: MADEIRA, Cátia, MARQUES, Bruno Pereira, in Reabilitação Habitacional em 

Portugal : a Avaliação dos Programas RECRIA, REHABITA e SOLARH, pág. 900, 2010 
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nível habitacional, condições sanitárias e no sistema de circulação. A cidade expandiu-se e 

gerou um centro urbano vazio e desvalorizado. No século XX, houve movimentos que 

pretendiam transformar esta tendência, ao revitalizar estes núcleos, tirando partido da sua 

centralidade. 

Nos anos 30 surgiram as primeiras intenções de reabilitação, no entanto visavam 

apenas a conservação e restauro de monumentos históricos. 

A II Guerra Mundial, que decorreu entre 1939 e 1945, destruiu parcialmente ou 

totalmente algumas cidades a nível físico e memorial. Quando acaba este conflito, em 1945, 

havia a necessidade de reconstrução e construção de novas habitações. Na época a solução 

passou pela demolição das cidades já semidestruídas e pela construção nas periferias, este 

fenómeno denomina-se de Renovação Urbana. Isto levou a UNESCO, Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a iniciar um conjunto de recomendações 

internacionais, para as cidades afetadas pela destruição da II Guerra Mundial, de modo a que 

se salvaguarde o património artístico e histórico.  

De seguida apresenta-se uma cronologia dos principais acontecimentos importantes 

no âmbito da reabilitação. 

1. 1931 – Carta de Atenas 

2. 1933 – Carta de Atenas (CIAM) 

3. 1945 – UNESCO 

4. 1954 – Convenção de Haia (UNESCO) 

5. 1957 – Congresso Internacional de Arquitectura e técnicos de Monumentos em 

Paris 

6. 1964 – Carta de Veneza 

7. 1965 – ICOMOS - Conselhos Internacional dos Monumentos e dos Sítios 

8. 1972 – Convenção do Património Mundial Cultural e Natural (UNESCO) 

9. 1975 – Conselho da Europa – Carta Europeia do Património Arquitectónico 

10. 1987 – Carta Internacional para a Salvaguarda das Cidades Históricas (ICOMOS) 

11. 2000- Carta de Cracóvia 

 

A Carta de Atenas sobre o Restauro de Monumentos, instituída em 1931, embora 

não fale exatamente em centro histórico, foi a que determinou normas de preservação e 

revitalização de edifícios antigos, pela primeira vez. Esta destacava a noção de que os 

monumentos são uma memória viva de tradições, por isso realçou a necessidade da sua 

preservação. Esta carta foi um ponto de referência para a atividade de restauro e estimulou 
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outras nações a seguirem o exemplo, o que deu origem a muitos regulamentos e cartas de 

restauro, em vários países europeus. 

Em 1954, surge uma das mais importantes convenções, a Convenção de Haia, sob 

iniciativa da UNESCO, onde o principal objetivo era a proteção patrimonial após o conflito 

bélico.  

No pós-guerra, os países tinham como objetivo o desenvolvimento urbano e 

encontrar soluções para a problemática da habitação e do sistema económico. As cidades 

europeias tiveram um desenvolvimento notório, pois a indústria instalou-se e gerou emprego, 

o que levou ao abandono das zonas rurais, em prol de uma melhoria na qualidade de vida 

nas grandes cidades. As cidades foram forçadas a expandirem-se para a periferia, pois já não 

havia espaço nas mesmas para responder a este fluxo populacional. Esta expansão fez-se, 

obviamente à custa do declínio e desvalorização de certas zonas centrais que sofrem (…) o 

efeito de um desinvestimento industrial, comercial e imobiliário. (Guerra, 1999: 6) 

 

A disputa entre as urbanizações periféricas e áreas centrais levou a que estes últimos 

fossem marginalizados/excluídos. 

 

Nos anos 60, houve uma notável mudança de mentalidade sobre o património 

construído, onde se pretende restabelecer a identidade urbana. 

A Carta de Veneza, Carta Internacional sobre Conservação e o Restauro de 

Monumentos e Sítios, concebida em 1964, expandiu, atualizou e aprofundou o tema e os 

princípios já tratados na Carta de Atenas. Assim, o conceito de monumento histórico já não 

estava só relacionado com elementos arquitetónicos e passou a abranger sítios que tivessem 

Figura  1 - Origem e Manutenção do Espaço Marginalizado/Excluído  

Fonte: MADEIRA, 2009: 9 
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vestígios de civilizações, que possuíssem algum interesse histórico. Esta proclama que os 

monumentos de um povo, portadores de uma mensagem do passado, são um testemunho 

vivo das suas tradições seculares.25 (Appleton, 2011: 386) 

No início da década 70, viveu-se um período de tomada de consciência sobre o 

desenvolvimento, ao perceber que este não seria possível se baseado no consumo de recursos 

escassos como o solo. Assim, passa-se a dar importância à reabilitação, através de políticas 

habitacionais e urbanas. 

Na Europa surgem instrumentos de reabilitação urbana, através de leis semelhantes 

à Lei de Malraux, de 4 de Agosto de 1962. Esta lei foi imprescindível nas políticas urbanas 

de reabilitação, visto que privilegiou a preservação e recuperação dos conjuntos urbanos com 

valor arquitetónico ou histórico, sendo mais eficaz que as estratégias anteriores. 

Em 1965, foi fundado o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, 

ICOMOS, que estuda as questões técnicas de salvaguarda e se interessa tanto dos conjuntos 

históricos, dos problemas da circulação, do aspeto das cidades antigas e da arquitetura 

contemporânea num meio antigo e a sua integração. 

O Conselho da Europa teve a iniciativa de proclamar em 1975 como o Ano Europeu 

do Património Arquitectónico, ano em que foi aprovada a Carta Europeia do Património 

Arquitectónico ou a Carta de Amsterdão. Desenvolveram-se esforços para que em todos 

os países europeus fossem sensibilizados sobre os valores culturais, sociais e económicos 

dos monumentos, conjuntos e sítios históricos, tanto no meio urbano como rural. Esta carta 

defende a proteção e restauração não só dos monumentos históricos, mas também dos 

conjuntos de edifícios mais modestos das nossas cidades antigas e aldeias tradicionais. 

Em 1987, a Carta Internacional para a Salvaguarda das Cidades Históricas 

escrita pela ICOMOS, definiu parâmetros próprios quanto à conservação das “cidades 

históricas”. Nesta carta, as cidades, centros ou bairros importantes são caracterizados como 

históricos por reproduzirem as sociedades ao longo dos anos. 

A Carta de Cracóvia, em 2000, baseia-se, essencialmente, na Carta de Veneza e em 

toda a documentação doutrinaria internacional sobre o património cultural. Esta carta 

readapta e atualiza as práticas antiquadas e ajusta algumas das Cartas e Convenções 

Internacionais feitas desde a Carta de Veneza. Define que uma intervenção de conservação 

                                                 
25 A Carta de Veneza, de 1964, foi elaborada pelo ICOMOS. Esta veio expandir o conceito de monumento 

histórico, acrescentando que este era mais que uma construção arquitetónica, definindo como sendo algo que 

simbolize um momento marcante da história. 
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ou restauro tem a necessidade de participação dos cidadãos, que conhece a sua memória, o 

seu passado e que é responsável pela identificação e gestão do seu património. 

Atualmente, a União Europeia cede meios económicos para aplicar em intervenções 

de reabilitação, por exemplo a iniciativa JESSICA, Joint European Support for Sustainable 

Investment in City Areas, que apoia operações sustentáveis de reabilitação. 

 

A Reabilitação no Enquadramento Nacional e Programas de Apoio 

No final dos anos 70 foi apresentado Programa para a Recuperação de Imóveis 

Degradados, o PRID, tratava-se de linhas de crédito para financiar e incentivar a execução 

de obras de conservação, recuperação e reabilitação de edifícios habitacionais com um 

grande nível de degradação.  

Este foi o primeiro apoio à reabilitação de edifícios, principalmente, localizados no 

centro histórico se salientava o maior estado de degradação, que acabou por se extinguir no 

final dos anos 80, por falta de verbas.  

Após este término surge o PRU, Programa de Reabilitação Urbana, lançado em 

1985, que consistia numa reabilitação mais ampla e urbana, e continha duas vertentes, o 

suporte financeiro e o apoio técnico, através dos Contratos de Colaboração Financeira, CCF, 

e dos Contratos de Assistência Técnica, CAT, respetivamente. 

Este impõe uma mudança de mentalidade nas intervenções, que deixam de ser vistas 

como um imóvel isolado e vira-se para a reabilitação urbana. Os centros históricos começam 

a ser vistos como o centro urbano da cidade existente e não só como uma montra de 

estruturas monumentais. 

Em 1988 foi divulgado o Programa de Recuperação de Áreas Urbanas 

Degradadas, o PRAUD, que substituiu o PRU, apresenta planos de recuperação das áreas 

ambientalmente degradadas e de recuperação do património construído. Tanto o PRU como 

o PRAUD, tinham finalidades idênticas, integravam equipas multidisciplinares, que 

resolviam problemas relacionados com a reabilitação de áreas urbanas e centros históricos 

degradados. 

O PRID foi substituído pelo RECRIA, Regime Especial de Comparticipação na 

Recuperação de Imóveis Arrendados, em 1992, foi constantemente alterado e 

aperfeiçoado de modo a cumprir os objetivos pretendidos. Este regime tem como principal 

objetivo, financiar intervenções de conservação e de recuperação de edifícios degradados, 

que pretende impulsionar o processo de reabilitação urbana, conservando o património 
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construído e criando melhores condições de vida nos centros urbanos. O financiamento, a 

fundo perdido, é atribuído pelo Estado e pelos respetivos municípios.  

Em 1996, surge o REHABITA, Regime de Apoio à Recuperação Habitacional 

em Áreas Urbanas Antigas, um apoio financeiro às entidades municipais gestoras da 

reabilitação urbana, uma extensão do programa RECRIA, visto ter um financiamento 

adicional de 10%, a fundo perdido. Este regime ajuda os municípios na recuperação de zonas 

urbanas antigas. 

Com o êxito do programa RECRIA, surgiu a necessidade de arranjar um apoio 

financeiro para os proprietários de frações autónomas em edifícios com regime de 

propriedade horizontal, de modo a poderem executar obras de conservação nesses prédios, 

é quando, em 1996, aparece o RECRIPH, Regime Especial de Comparticipação e 

Financiamento na Recuperação de Prédios Urbanos em Regime de Propriedade 

Horizontal. O valor do financiamento é feito 60% pelo IHRU e 40% pelo município.  

Como os programas anteriores ainda eram inacessíveis a muitos interessados, foi 

necessário a criação de uma nova solução que pudesse abranger mais interessados à 

realização de pequenas obras de conservação. Assim é apresentado o SOLARH, Sistema 

de Solidariedade de Apoio à Reabilitação de Habitação Própria Permanente, que cede 

empréstimos sem juros. 

 

1.3.     Sustentabilidade & Arquitetura 

 

A capacidade da humanidade garantir que responde às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de assegurarem as suas próprias 

necessidades. 

Definição de sustentabilidade (WCED, 1987: 27) 

 

A sustentabilidade, muito mais do que um termo que está em voga, é um verdadeiro 

princípio na definição de uma teoria de desenvolvimento. Não é apenas um tópico 

relacionado com o paradigma ecológico. É uma temática que cresceu de forma exponencial 

nos diversos elementos que compõem a sociedade atual. É uma responsabilidade social, que 

tem uma visão global e ecológico, no sentido de um melhor equilíbrio entre os seres vivos e 

o meio ambiente, assegurando um futuro igualmente equilibrado para as posteriores 

gerações. A importância deste conceito é fundamental no âmbito das políticas de 

crescimento. Devido ao crescimento desenfreado da população e à negligência do meio 
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ambiente, esta temática aparece como meio de sensibilizar a civilização e tem como objetivo 

minimizar o risco da rutura do equilíbrio entre os ecossistemas naturais e a biodiversidade. 

A sustentabilidade tenta concluir diferentes objetivos de programas distintos, ao mesmo 

tempo. Preocupações ambientais, sociais e económicas devem ser consideradas 

simultaneamente integradas entre si. O conceito baseia-se, precisamente, nestas três 

vertentes – ambiental, social e económica – sendo passível a outras subdivisões (cultural, 

política, etc.) para que se faça uma boa gestão do desenvolvimento.26  

Quando falamos do conceito de sustentabilidade, sabemos que nele está 

inerentemente relacionado com a preservação dos recursos naturais que são a herança 

deixada de geração em geração, sendo essencial a capacidade de os gerir do melhor modo 

possível, principalmente quando se trata de recursos não-renováveis.  

O aparecimento da tecnologia teve e terá um papel fundamental no desenvolvimento 

sustentável, incentivou, no século XX, uma mudança no habitat humano quando surgiu uma 

visão mais antropocêntrica. A oportunidade de automatizar os edifícios, como o controlo da 

temperatura, originou uma renúncia praticamente imediata das técnicas construtivas 

tradicionais.27 

Devido à evolução tecnológica, aumentou exponencialmente os requisitos e padrões 

de conforto e qualidade de vida, assim como propiciou o crescimento da população, o que 

originou um consumo excessivo dos recursos naturais. A sustentabilidade nasce como uma 

responsabilidade, propondo a tentativa de um equilíbrio os níveis de conforto e qualidade e 

a quantidade de recursos naturais existentes, fortalecendo o paradigma ecológico. 

Incontestavelmente, conclui-se que o sector da construção é dos sectores com mais impacto 

ambiental, o que se torna necessário aumentar a qualidade da mesma. 

Segundo Tirone (2009), o sector dos edifícios é o principal responsável pela 

produção de resíduos, atribuindo-lhe um consumo de cerca de 40% de energia total 

produzida nos países da OCDE, é o sector que mais energia consome, esta energia não 

utilizada para os construir ou demolir, mas sim para os tornar habitáveis.  

Existe a necessidade de interligar o conceito de sustentabilidade à arquitetura, 

criando, assim, a construção sustentável. Esta construção visa otimizar o desempenho 

energético dos edifícios, utilizando programas inovadores na produção de um projeto 

                                                 
26 Adaptado pela autora de: GUERRA, José Pedro Paiva. A Sustentabilidade aplicada ao Projecto de 

Reabilitação de Edifícios : Um Caso de Estudo. pág. 13, 2013. 
27 Adaptado pela autora de: GUERRA, José Pedro Paiva. A Sustentabilidade aplicada ao Projecto de 

Reabilitação de Edifícios : Um Caso de Estudo. pág. 13, 2013. 
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arquitetónico com um impacto ambiental reduzido e mantendo o equilíbrio. 

Obrigatoriamente, surge o conceito de arquitetura sustentável.28 Definida pela adoção dos 

princípios de Desenvolvimento Sustentável ao ciclo global da construção, desde a extração 

de matérias-primas até à sua demolição e destino final dos resíduos dela resultante (…) 

visa estabelecer um equilíbrio entre o ambiente natural e o ambiente construído (Gervásio, 

2010). 

 

Acima de tudo, é necessário analisar as particularidades da construção tradicional e 

confrontá-la com o novo conceito de sustentabilidade para as técnicas e materiais de 

construção. Atualmente, os ramos tradicionalmente mais competitivos na indústria da 

construção, deram lugar a elementos menos técnicos – social, económica e cultural – que 

por si só fundamentam o conceito de desenvolvimento sustentável.29 

 

Os edifícios deveriam inspirar e compor cidades que celebrassem a sociedade e 

respeitassem a natureza. Nossa necessidade atual de edifícios sustentáveis oferece 

oportunidade para repensar a ambição e para desenvolver as novas ordens estéticas. E 

poderia ainda proporcionar ímpeto para um novo despertar da profissão do arquiteto. 

(Rogers, 2008: 69) 

 

Através da proximidade dos princípios básicos, que configuram as metodologias e 

os objetivos da arquitetura ecológica, que está na origem da arquitetura sustentável, os 

arquitetos obtiveram a compreensão e aceitação da sociedade, dos princípios da 

sustentabilidade, através de projetos arquitetónicos como reflexo de alguns temas 

ecológicos. Houve uma série de arquitetos conceituados a exporem projetos que gerou uma 

motivação a estudantes da área e jovens arquitetos para as possibilidades concedidas pela 

construção sustentável. Contudo, a cultura arquitetónica apresenta, ainda, um longo percurso 

de aceitação dos novos conceitos, porque embora já sejam bem estudados na teoria, 

requerem mais ensaios práticos.  

 

                                                 
28 Adaptado pela autora de: GUERRA, José Pedro Paiva. A Sustentabilidade aplicada ao Projecto de 

Reabilitação de Edifícios : Um Caso de Estudo. pág. 14, 2013. 
29 Adaptado pela autora de: GUERRA, José Pedro Paiva. A Sustentabilidade aplicada ao Projecto de 

Reabilitação de Edifícios : Um Caso de Estudo. pág. 14, 2013. 
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A arquitetura sustentável descreve o facto de que recebemos aquilo de que necessitamos do 

ambiente. Esta perceção incita-nos a responder com cuidado e responsabilidade ao uso 

destes recursos. A arquitetura sustentável é, então, uma resposta a uma consciência e não 

uma fórmula de sobrevivência. (Kremers, 1995) 

 

É evidente o percurso a seguir. O conceito de sustentabilidade, simplificado, deseja 

reinstituir o equilíbrio quebrado pelo Homem.30 Segundo Tirone (2010), as pessoas passam 

90% do seu tempo no interior dos edifícios. É, por este motivo, necessário que esta tendência 

se alargue ao sector da construção, para que exista uma harmonia entre o meio ambiente e 

os padrões de vida atuais. Apresenta-se, então, um conjunto de princípios e medidas que 

assentam neste paradigma da sustentabilidade (Tirone, 2009): 

 Garantir a saúde e o conforto das pessoas sempre que possível pela via da prevenção; 

 Investir na otimização da procura para reduzir ao essencial as nossas necessidades 

energéticas e de recursos não renováveis;  

 Investir na otimização da oferta utilizando energias renováveis, como é o caso do sol, 

do vento e mesmo da água das chuvas, para satisfazermos uma procura otimizada; 

 Utilizar os recursos que se auto-regeneram, como é o caso da biomassa e que podem 

harmoniosamente reintegrados na biosfera; 

 Produzir produtos industriais que em fim de vida, mantêm valor porque são 

nutrientes relevantes para novas fileiras de outros produtos que são harmoniosamente 

integrados na tecnosfera.  

 

1.4.     Reabilitação face à Sustentabilidade 

 

… os edifícios não são simples mercadorias. Eles formam o pano de fundo da nossa vida na 

cidade. Arquitectura é a arte à qual estamos expostos dia e noite. (Rogers, 2008: 68) 

 

As palavras sustentabilidade e a reabilitação estão profundamente ligadas, existe uma 

série de valores que são semelhantes, pois reabilitar é sustentável e para a sustentabilidade é 

                                                 
30 Adaptado pela autora de: GUERRA, José Pedro Paiva. A Sustentabilidade aplicada ao Projecto de 

Reabilitação de Edifícios : Um Caso de Estudo. pág. 15, 2013. 
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preciso reabilitar. O termo reabilitação baseia-se na possibilidade de se adaptar ao futuro, 

sem deixar esquecido o passado.31 

Segundo Appleton (2009), a reabilitação de edifícios antigos é uma tarefa de grande 

relevância em todo o mundo, por razões de preservação de valores culturais, proteção 

ambiental ou vantagens económicas. Hoje em dia, a sustentabilidade é um tema 

incontornável. 

 Na produção de um projeto de arquitetura sustentável, há vários fatores que se devem 

ter em conta, especialmente quando se trata de uma reabilitação. Para a obtenção da máxima 

rentabilidade da intervenção é indispensável a análise de todas as conjunturas inerentes ao 

projeto, a nível da sustentabilidade. O exercício deve passar pela adaptação dos requisitos 

funcionais atuais, desde as especificidades dos materiais à envolvente da intervenção, 

sempre que viável de forma sustentável.  

 

… a reabilitação é fundamental para um desenvolvimento sustentável, reutilizando o 

construído na perspetiva de poupar recursos e energia. (Costa et al, 2012: 25) 

 

 Na visão de sustentabilidade na construção, a reabilitação é uma tarefa fundamental 

para o desenvolvimento global. Neste sentido, um processo de reabilitação é o verdadeiro 

fomento à preservação dos valores patrimoniais, valores que definem a identidade e história 

das cidades, assim como as tradições dos seus habitantes. A imagem das cidades precisa de 

ser renovada, não através da construção nova, mas através da glorificação da arquitetura 

tradicional, ao ajustar os edifícios e os espaços públicos às novas vivências, sendo assim, um 

livro de memórias que apresenta o testemunho vivo da evolução da mesma. 32 

A reabilitação não se resume só à requalificação e reutilização do espaço, possibilita, 

também, um menor consumo de materiais e energia, comparativamente à construção nova. 

Ao reaproveitar os elementos da construção, a reabilitação incute a proteção ambiental, pois 

consome menos energia na sua produção. A sustentabilidade propõe vantagens económicas. 

A reabilitação utiliza princípios bastante viáveis a este nível, utiliza matérias tradicionais 

correspondentes a recursos naturais como, a madeira, a pedra, a areia e a cal. 

                                                 
31 Adaptado pela autora de: BORGES, Lara, in Uma Reinterpretação Contemporânea da Aldeia do Patacão : 

Um ensaio crítico para uma Arquitectura Bioclimática. pág. 43, 2013. 
32 Adaptado pela autora de: GUERRA, José Pedro Paiva. in A Sustentabilidade aplicada ao Projecto de 

Reabilitação de Edifícios : Um Caso de Estudo. pág. 16, 2013. 
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 Reabilitar não é mais dispendioso que construir de raiz, é muito comum até ser mais 

barato, dependendo do estado do edifício e do reaproveitamento de materiais que o 

constituem que se consiga fazer.33 

Mas os processos de reabilitação convencional e reabilitação sustentável divergem 

em vários itens, em qualquer um dos casos, as fases são divididas em análise e diagnóstico, 

projeto e execução, contudo na reabilitação sustentável o processo torna-se mais abrangente 

ao adicionar mais uma fase às anteriores, a de manutenção e demolição. 

 A reabilitação tradicional foca-se em pontos como a degradação física, tempo e 

custos, enquanto a reabilitação sustentável acrescenta também questões ambientais e sociais, 

focadas em reduzir os consumos de recursos de energia, degradação ambiental e conforto 

humano, durante todo o ciclo de vida do edifício. 

 

Um dos principais objetivos da reabilitação é aumentar o ciclo de vida de um edifício e 

dotá-lo de maior adaptabilidade às funções a que está destinado. (Pereira, 2013: 40) 

 

O conceito de ciclo de vida, na questão da sustentabilidade, é essencial a todas as 

construções, visto considerar a sua longevidade e efeitos no futuro. Consiste exatamente 

numa ferramenta de avaliação e análise dos custos ambientais de um edifício, que o estuda 

desde a conceção até à demolição, avaliando de forma cuidada os respetivos materiais, 

técnicas construtivas e produtos. 

 Na análise deve ser calculado o custo de energia consumida, assim como o ciclo de 

vida dos materiais e as soluções construtivas, deve ter, também, em conta prováveis 

substituições que resultam de necessidades funcionais ou técnicas, ou que são, naturalmente, 

influenciadas pelas modas ao longo dos tempos. 

 Nesta análise, está subentendida a reciclagem dos materiais existentes, que podem 

ser utilizados para a mesma função, ou inseridos em novos usos. Mesmo assim, é quase 

obrigatória a introdução de novas componentes no edifício, de forma a alargar a sua 

longevidade e a satisfazer requisitos e padrões estipulados. É importante a adaptação perfeita 

do edificado antigo a novos usos e funções, assim como a sua versatilidade e reversibilidade. 

 Nesta conjuntura, nasce o conceito de flexibilidade, que cria a relação entre os novos 

processos construtivos com a arquitetura tradicional existente. O conceito introduz uma 

versatilidade na utilização do espaço, que eleva a arquitetura a um novo patamar, com uma 

                                                 
33 Adaptado pela autora de: HENRIQUES, Francisco. in Reabilitação Térmica de Edifícios. pág. 6, 2007. 
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nova forma de a vivenciar. A flexibilidade visa solucionar a mudança dos modos de vida da 

sociedade, tornando possível que um edifício possa alterar as suas funções de acordo com as 

necessidades da mesma, assim o conceito de sustentabilidade está sempre presente, visto a 

utilização dos recursos ser a mesma, o que se traduz num ciclo de vida maior. 

 Outra grande inquietação é o desempenho energético, tanto na construção sustentável 

como na reabilitação. Uma boa eficiência energética é a principal fonte dos consumos e 

custos da vida útil do edifício, como também coopera na preservação dos elementos 

construtivos e na respetiva qualidade de vida por este oferecida, só assim é que um projeto 

deste sector se torna um êxito. 

 

Se pretendemos devolver a edifícios pré-existentes a atractividade e manter a sua função 

(de albergar pessoas), temos que abraçar criativamente todos os desafios, integrando-os no 

processo continuo e essencial de transformação do meio edificado, em sintonia com as 

mudanças de estilo de vida na sociedade e com obrigações éticas planetárias. (Tirone, 2008: 

29) 

 

 Como já foi referido, um projeto deste âmbito tem aspetos bastante complexos, que 

visam solucionar um combinado de requisitos imperativos para a qualidade do projeto, o que 

se torna um desafio/estimulo para um arquiteto, assim como para outras áreas de 

especialização.  

Em Portugal, tendo em conta o panorama atual do país, conseguimos verificar que a 

crise no sector imobiliário expôs um grande combinado de problemas, que se têm acumulado 

nas últimas décadas. Devido à degradação dos nossos centros históricos, o sector turístico, 

residencial e profissional foi gravemente fragilizado. Logo, é emergente que o conceito de 

sustentabilidade surja nestas áreas, fazendo do processo de reabilitação algo sustentável, 

como o modo de valorizar o nosso património que se tem perdido no tempo. 

A nível nacional, devido à legislação que abrange a reabilitação urbana e à crise 

económica que o país atravessa, pouco foi feito em projetos deste âmbito.  

Hoje em dia o processo de reabilitar, conservar, salvaguardar e preservar está cada 

vez mais interligado com o conceito de sustentabilidade, não só por razões ecológicas, mas 

também, devido aos novos requisitos legislativos e tecnológicos nas questões de segurança 

e padrões mínimos de conforto ambiental, no interior dos edifícios, honrando sempre os 

valores históricos e arquitetónicos, enquadrando-o harmoniosamente na sua envolvente. 
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Capítulo II – Análise dos Princípios e Estratégias Bioclimáticas 
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A arquitetura sustentável baseia-se em domínios como: os ambientais, os sociais e 

os económicos presentes na criação de condições de habitabilidade, prevendo os impactos 

que estes produzem a curto e longo prazo. Ao relacionar estes três domínios, a arquitetura 

deve assegurar a longevidade deles, não utilizando processos irreversíveis que podem levar 

a degradação. A arquitetura sustentável não se pode basear apenas nos princípios gerais ou 

recomendações absolutas da mesma, pois deve-se adaptar aos diferentes territórios, 

respondendo a determinados requisitos. 

A integração do conceito de sustentabilidade ambiental na arquitetura traduz-se num 

processo que utiliza o clima e o uso de energias, materiais endógenos e tecnologia, de modo 

a melhorar a qualidade de vida, cumprindo os elevados níveis de conforto com um menor 

impacte ambiental. Esta arquitetura desdobra-se em várias abordagens que podem ser 

adotadas, designadamente:34 

 a arquitetura ecológica que abrange a globalidade dos recursos naturais e humanos; 

 a arquitetura bioclimática que trata especificamente a energia e o conforto; 

 e a arquitetura solar passiva que privilegia a energia solar como fonte para garantir o 

conforto, a economia e o baixo impacte ambiental. 

 

2.1. Arquitetura Bioclimática 

No livro “Da Organização do Espaço”, Fernando Távora defende a teoria de que o 

espaço e as formas produzidas pelo Homem, não são criadas em “regime de liberdade total”, 

mas sim resultado de circunstância (…) aquele conjunto de factores que envolvem o homem, 

que estão à sua volta e, porque ele é criador de muitos deles, a esses haverá que juntar os 

que resultam da sua própria existência, do seu próprio ser. (Távora, 1999: 22) 

 

Esta teoria pressupõe que o projeto está condicionado pelo lugar e o inverso também 

acontece. Ou seja, projectar, planear, desenhar, devem significar apenas encontrar a forma 

justa, a forma correcta, a forma que realiza com eficiência e beleza a síntese entre o 

necessário e o possível, tendo em atenção que essa forma vai ter uma vida, vai construir 

circunstância. (Távora,1999: 74) 

 

 

                                                 
34 Adaptado pela autora de: MOURÃO, Joana; PEDRO, João Branco. in Princípios de edificação sustentável 

: arquitectura. pág.15, 2012. 
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Logo, referirmo-nos a uma arquitetura que se adapta às particularidades do lugar, 

onde projectar, planear, desenhas, não deverão traduzir-se para o arquitecto na criação de 

formas vazias de sentido, impostas por capricho da moda ou por capricho de qualquer outra 

natureza. As formas que ele criará deverão resultar, antes, de um equilíbrio sábio entre a 

sua visão pessoal e a circunstância que o envolve e para tanto deverá ele conhecê-la tão 

intensamente, tão intensamente que conhecer e ser se confundem. (Távora, 1999:74) 

 

Távora explica-nos que qualquer intervenção tem que se adaptar ao lugar, pois o 

lugar influencia a forma de atuar, porque variam a luz, as formas naturais dos terrenos e a 

sua constituição, variam os climas, variam os conceitos de vida física e espiritual, variam 

as técnicas, variam os usos e os costumes… varia, numa palavra, a circunstância de cada 

um desse mundos diferentes de formas que o homem criou. (Távora, 1999: 23) 

 

Logo, a arquitetura bioclimática consiste em pensar e desenhar um edifício, tendo 

em conta a análise do contexto climático e características ambientais do local em que se 

insere.35 

Victor Olgyay, um dos primeiros arquitetos a desenvolver esta teoria, afirma que as 

técnicas talvez tenham mudado e as formas aparentes da arquitetura também, mas há algo 

                                                 
35 Adaptado pela autora de: BRAZ, Renato, GAMA, Pedro, LANHAM, Ana. in A Arquitectura Bioclimática : 

Perspectivas de Inovação e Futuro. pág. 10, 2004. 

Figura 2 – Relação entre as disciplinas para uma arquitetura 

adaptada ao lugar. 

Fonte: OLGYAY, 1998: 12 
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mais intenso que a relação íntima entre um edifício e a sua envolvente, essa não mudou, 

nem nuca mudará. 36(Olgyay, 1998) 

 

Esta arquitetura pretende otimizar o conforto ambiental do interior do edifício, como 

o conforto térmico, visual, acústico, etc., utilizando os recursos disponíveis da natureza (sol, 

vegetação, chuva e vento), assim como o design e os elementos arquitetónicos disponíveis, 

de modo a minimizar os impactes ambientais e reduzir o consumo energético. Esta é definida 

por três princípios fundamentais: Eficiência Energética (aumentando o conforto e qualidade 

de um edifício, minimizando as suas necessidades energéticas, como iluminação, ventilação 

e climatização artificial), Energias Renováveis (utilizando energias renováveis em vez da 

energia convencional) e Materiais Sustentáveis (utilizando materiais locais, ou com 

possibilidade de reutilizar, ou de fontes renováveis). 

A grande inovação da arquitetura bioclimática advém de dois fatores: da necessidade 

de conhecimento em vários campos para gerar um projeto eficiente e da sua integração no 

tema da sustentabilidade. Ambos estes fatores têm sido ignorados ao longo dos tempos, 

devido à inconsciência sobre a esgotabilidade dos recursos utilizados e de uma 

despreocupação pelo meio ambiente.37 

Portanto, pode-se considerar a arquitetura bioclimática uma parte da arquitetura 

ecológica e sustentável, visto permitir integrar várias áreas do saber, criando projetos únicos 

para cada caso, considerando não apenas os aspetos climáticos como também aspetos 

ambientais, culturais e socioeconómicos. 38 

 O conceito de arquitetura bioclimática é definido como uma arquitectura que, na sua 

concepção, aborda o clima como uma variável importante no processo projectual, 

relevando o sol, na sua interação com o edifício, para um papel fundamental no mesmo. 

Assim, mais importante que a denominação, são os princípios, os conceitos fundamentais, 

um conjunto de regras simples, que mais não visam compreender quais as variáveis 

climáticas existentes no local, sol, vento, água, e como essas variáveis podem interagir com 

o edifício de forma positiva e propiciar as condições de conforto térmico adequadas a cada 

espaço. (Gonçalves & Graça, 2004: 4) 

                                                 
36 Tradução feita pela autora: OLGYAY, Victor – Arquitectura y Clima: Manual de Diseño Bioclimático para 

Arquitectos y Urbanistas, Prefácio VIII 
37 Adaptado pela autora de: BRAZ, Renato, GAMA, Pedro, LANHAM, Ana. in A Arquitectura Bioclimática : 

Perspectivas de Inovação e Futuro. pág. 10, 2004. 
38 Adaptado pela autora de: BRAZ, Renato, GAMA, Pedro, LANHAM, Ana. in A Arquitectura Bioclimática : 

Perspectivas de Inovação e Futuro. pág. 10, 2004. 
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A arquitetura bioclimática surgiu numa época em que não havia tecnologias para 

responder às necessidades de conforto interior num edifício eficiente. Nessa época, os 

materiais utilizados eram os locais, o que permitia uma diferenciação entre as construções. 

Alguns exemplos deste tipo de construções são algumas casas no Alentejo, que se 

apresentavam em banda e em ruas estreitas, para um maior sombreamento, e onde as paredes 

eram grossas e pintadas de branco, para uma maior inércia térmica e uma menor absorção 

da radiação solar. Outro exemplo são as casas nórdicas, que apresentavam telhados com uma 

inclinação acentuada, para que a neve não permaneça em cima dos mesmos. São exemplos 

que mostram simples medidas que promovem o conforto tanto de verão como de inverno.39 

Pode-se concluir que um edifício bioclimático não tem que envolver custos elevados, 

pois não precisa de inserir elementos tecnológicos complexos. O seu êxito depende, somente, 

do saber e da criatividade do seu arquiteto. 

Existem outras categorias relacionadas com este tema, que funcionam no mesmo 

sentido e que importa distinguir:40 

 A arquitetura solar passiva pode ser reconhecida como uma particularização da 

arquitetura bioclimática. Os edifícios solares passivos apresentam um conjunto de 

características comuns a esta arquitetura, com a diferenciação que trabalha apenas 

com os ganho energéticos vindos do Sol, como a adequada orientação e proteção 

solar, o controlo dos vãos para redução de perdas térmicas e ganhos solares 

excessivos, o isolamento térmico e a massa térmica, pontual ou geral, aumentando a 

inércia térmica, as estufas ou sistemas de ganho indireto, como paredes de 

armazenamento térmico, a ventilação e a iluminação natural e os sistemas de 

arrefecimento radiativo ou evaporativo. 

 A arquitetura solar ativa que utiliza os meios mecânicos de baixo consumo 

energético, associados, normalmente, às energias renováveis, como os painéis 

solares, os painéis fotovoltaicos, os sistemas híbridos de arrefecimento por 

evaporação, entre outros. 

 A construção sustentável que tem a preocupação do impacto ambiental de todos os 

processos envolvidos numa construção, desde os materiais utilizados até às técnicas 

                                                 
39 Adaptado pela autora de: BRAZ, Renato, GAMA, Pedro, LANHAM, Ana. in A Arquitectura Bioclimática : 

Perspectivas de Inovação e Futuro. pág. 10, 2004. 
40 Adaptado pela autora de: BRAZ, Renato, GAMA, Pedro, LANHAM, Ana. in A Arquitectura Bioclimática : 

Perspectivas de Inovação e Futuro. pág. 11, 2004. 
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de construção, passando pelo consumo energético consumido durante o processo 

construtivo e durante o ciclo de vida do edifício. 

 

Rótulos como arquitetura bioclimática ou solar passiva são pouco relevantes. O que importa 

é assegurar adequadas condições de conforto, ambiente e conservação de energia, através 

de estratégias integradas na conceção arquitetónica global. Pode portanto questionar-se a 

existência de uma arquitetura especifica designada de bioclimática ou solar passiva. Os 

aspetos bioclimáticos ou solar passivos são aspetos inerentes à arquitetura que por si só 

não definem o caracter arquitetónico de um edifício. (MOURÃO & PEDRO, 2012: 17) 

 

Muitas vezes não é fácil separar estes quatro conceitos, por isso decidimos estudar a 

arquitetura bioclimática incorporando a utilização de sistemas ativos, a utilização de energias 

renováveis e em algumas situações tocar no conceito de arquitetura sustentável. 

Portanto, nos próximos pontos serão apresentadas algumas estratégias de construção 

bioclimática, com o objetivo de criar novas formas de pensar e agir no meio em que vivemos. 

São opções que se integram desde o inicio do projeto, de modo a melhorar o conforto no 

interior do edifício, utilizando as energias naturais (sol, vegetação, chuva e vento) e 

minimizando o uso de energia, através de estratégias passivas e/ou ativas. 

 

Construir “bioclimáticamente” 

Um dos elementos chave para um desenho passivo eficiente é perceber que não há 

uma solução padrão ótima para aplicar em todos os casos, mas sim inúmeras ferramentas 

que devem ser selecionadas de forma a encontrar a solução ideal para cada caso. Pois há 

alguns fatores externos que podem interferir nesta escolha, como a localização: cidade ou 

campo, montanha ou planície, a quantidade de radiação solar incidente, etc. 

Esta dissertação não tem como objetivo abordar o lado técnico destas ferramentas, 

contudo é essencial tocar em alguns conceitos principais. Assim apresenta-se uma breve 

introdução sobre os conceitos base, seguidamente de algumas técnicas e tecnologias 

possíveis de serem utilizadas na arquitetura bioclimática. 

 

2.2. Conceitos Básicos 

Na produção de um projeto de arquitetura, quer seja uma construção nova, uma 

reabilitação, ou uma simples obra de otimização, é necessário ter em conta o contexto 
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climático onde se insere o edifício, de modo a minimizar o consumo energético, quer seja a 

nível de climatização, ou iluminação. 

Um dos fatores mais relevantes na conceção de um projeto sustentável é o clima, este 

baseia-se em princípios fundamentais que visam entender as características climáticas (sol, 

vento, chuva), que são determinantes no conforto térmico, adaptando melhor o projeto ao 

local em que se insere. 

A análise do clima do local é fundamental para a escolha da estratégia a aplicar em 

qualquer projeto, assim, prevê-se as condições climatéricas extremas ou catástrofes naturais 

que possam afetar o funcionamento do edifício. 

Há fatores e obstáculos que podem alterar as características climáticas locais, como 

a topografia, a vegetação, a água e a envolvente (edifícios existentes e outros obstáculos). 

Ao analisar as influências dos elementos externos juntamente com o microclima do local, 

obtém-se as características do mesmo, como: radiação solar, temperatura do ar, amplitudes 

térmicas, humidades relativas e velocidades do vento (que variam conforme as estações frias 

ou quentes). 

Para o bom desempenho de um projeto é fundamental a utilização de soluções 

passivas. Uma das constituintes mais relevantes é o da geografia do local, onde vai depender 

o seu microclima (temperaturas, ventos, incidência solar, qualidade do ar, humidade), a sua 

orientação solar, a existência de obstáculos (edificado envolvente, vegetação), de forma a 

valorizar o projeto utilizando as ferramentas necessárias para maximizar o seu desempenho 

a nível térmico, de ventilação e iluminação natural, promovendo um melhor conforto 

térmico, acústico e visual, minimizando o impacto ambiental desde o projeto à utilização do 

edifício.41 

É importante que os intervenientes tenham conhecimento dos elementos que podem 

influenciar o desempenho energético do edifício e saber quais as estratégias possíveis a 

aplicar consoante cada caso, para proporcionar as condições de conforto higrotérmico 

desejadas e reduzir a utilização de energias fósseis. 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Adaptado pela autora de: DURÃO, Carina Oliveira. in Reabilitação Sustentável : Introdução de 

Metodologias e Estratégias Sustentáveis. pág. 34 - 35, 2013. 
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Localização 

A localização de um edifício assume um papel de elevada importância na análise das 

suas necessidades térmicas, para isso deve-se analisar os mapas climatéricos de verão e 

inverno de cada região (figura 3). 

 

Ao analisar estes mapas climatéricos, observa-se que as zonas classificadas como I3 

correspondem a regiões que têm grandes necessidades de aquecimento no inverno, enquanto 

as zonas I1 não têm grandes necessidades nesta estação. 

Por sua vez, as zonas classificadas como V3 correspondem a locais com grandes 

necessidades de arrefecimento na estação de verão, enquanto as zonas V1 não têm grandes 

necessidades nesta estação. 

Os elementos que mais influenciam o microclima de uma região são a topografia, os 

ventos dominantes, a proximidade da água (seja rios, lagos, ou mar) e a vegetação, devem 

ser tidos em conta antes de começar a intervenção. 

Figura  3 – Mapas Climatéricos de Inverno e Verão 

Fonte: RCCTE 
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Os terrenos têm as mais variadas inclinações, as encostas orientadas a sul são as que 

possuem uma maior insolação ao longo do dia, logo são locais ideais para a construção 

(figura 4), embora se tenha que ter em conta a direção dos ventos dominantes, a humidade 

e, principalmente na estação mais quente, as questões de sombreamento. 

 

Energias Renováveis 

As energias renováveis são aquelas que provêm dos recursos naturais como o sol, o 

vento, a água (chuvas e marés) e o solo, que são recursos que se reabastecem naturalmente. 

Estas energias são infinitas mas estão distribuídas de forma desigual. 

Portugal é um país extremamente rico em recursos renováveis, que estão disponíveis 

um pouco por toda a parte, como a energia solar, a energia eólica, a energia hidráulica e a 

energia geotérmica. 

 

A energia solar é aquela que tem origem na luz e no calor proveniente do sol e que 

deve ser aproveitada em todos os edifícios. Para se obter um maior desempenho desta energia 

é necessário analisar certos elementos, como: a trajetória do sol, a duração, o angulo de 

incidência e a sua intensidade. Sendo esta a maior fonte de energia usada pela arquitetura 

bioclimática, torna-se essencial ter uma ideia da sua trajetória e do número de horas de sol 

recebidas ao longo do dia e do ano. A trajetória do sol determina o número de horas de 

Figura 4 - Esquema de conforto – Localização ideal para construção 

Fonte: MOITA, 2010: 8. 
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radiação solar e o angulo de incidência define a intensidade da radiação.42 Destaca-se a 

diferença de trajetória do inverno e no verão (figura 5), o que explica a diferença de 

intensidade da radiação e da duração da exposição solar nas duas estações. 

 

A captação desta energia pode ser feita de três formas: por radiação direta, a forma 

mais intensa, que vem diretamente do sol, sem reflexões intermediárias; por radiação difusa, 

que é emitida pelo céu durante o dia, devido aos vários fenómenos de reflexão e refração da 

atmosfera solar, nas nuvens e nos restantes elementos da atmosfera; e por radiação refletida, 

os raios solares são refletidos em superfícies espelhadas, como nos edifícios, na água e outras 

superfícies claras.  

A radiação direta é a maneira 

mais simples de conseguir captar a 

energia solar de forma passiva. Numa 

habitação com as janelas orientadas a 

sul, no inverno tem um ganho solar 

significativo e no verão através de um 

sombreamento sobre esta, visto a o sol 

estar numa posição mais elevada da sua 

                                                 
42 Adaptado pela autora de: BRAZ, Renato, GAMA, Pedro, LANHAM, Ana. in A Arquitectura Bioclimática : 

Perspectivas de Inovação e Futuro. pág. 14, 2004. 

Figura  5 – Esquema ilustrativo da trajetória solar 

Fonte: MOITA, 2010: 25 

Figura  6 – Esquema ilustrativo da ângulo da incidência solar 

consoante as estações. 

Fonte: Arquivo do autor 
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trajetória, impede o sobreaquecimento da habitação (figura 6). 

 

 

A energia eólica é aquela que é 

obtida por ação do vento, através da 

utilização cinética gerada pelas correntes 

atmosféricas. Este sistema, que capta 

energia e gera energia elétrica para a rede 

nacional, é, principalmente, utilizado em 

grandes escalas com grandes turbinas 

(figura 7). Porém, também é possível 

integrar tecnologias eólicas em edifícios, 

como em cumeeiras de coberturas ou em 

esquinas boleadas para maior aerodinamismo, mas devem ser tidas em conta as vibrações 

introduzidas no edifício pelas próprias turbinas. 

As principais desvantagens de uso da energia eólica são: estar sujeita à 

descontinuidade de vento, o ruído e a turbulência causada pelos aerogeradores, o grande 

impacto visual, ter uma influência nefasta na avifauna e a aplicação em escalas menores que 

é ainda muito inconstante, devido à localização e fatores climáticos. 

A energia hidráulica é adquirida a partir da força e da circulação da água que podem 

ser utilizadas diretamente como força motora para produzir eletricidade. Esta é uma das 

fontes energéticas que mais pode contribuir para a sustentabilidade ambiental e uma das mais 

utilizadas na geração de energia elétrica, através de hidroelétricas localizadas nas barragens.  

A energia geotérmica é a energia proveniente do calor vindo do interior da terra. 

Esta pode ter várias aplicações domésticas tais como o aquecimento de casas, piscinas, 

estufas e várias aplicações industriais. Esta fonte de calor pode ser retirada de águas quentes 

ou de reservatórios de vapor de água no interior terrestre através de perfurações. 

O sistema mais utilizado no aquecimento e arrefecimento do interior dos edifícios 

são as bombas de calor geotérmicas. O desenvolvimento desta tecnologia levou ao 

desenvolvimento de novas técnicas geotérmicas. Estas técnicas têm uma grande eficiência 

energética e ambiental e permitem abastecer sistemas centralizados de bairros residenciais 

ou de edifícios isolados, que satisfazem necessidade de aquecimento e de arrefecimento.  

 

 

Figura 7 – Turbinas 

Fonte: pt.wikipedia.org 
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Temperatura 

A temperatura depende essencialmente de quarto fatores: a radiação solar, o vento, a 

altitude e a natureza do solo. O sol aquece a atmosfera e o solo acumula a energia solar que 

recebe e emite o calor por radiação e convecção.43 Durante o dia, como existe mais radiação 

incidente a temperatura sobe, à noite acontece o contrário. 

De forma a percebermos o comportamento térmico de uma casa, é necessário 

sabermos os modos de transmissão de calor, que pode ser de três modos diferentes: 

 Condução: o calor é transmitido pelos materiais, onde cada tem um coeficiente de 

condução de calor, que traduz se o material é um bom condutor térmico, ou bom 

isolante. 

 Convecção: o calor transfere-se de um local para outro pelo movimento de fluidos. 

Esta pode ser natural, se o seu movimento tiver uma origem natural devido a 

variantes de temperatura, ou pode ser forçada, se tiver origem em ventos ou 

ventoinhas. 

 Radiação: todos os corpos emitem radiação, onde a intensidade depende da sua 

temperatura. Este é o modo que a energia solar utiliza para alcançar a terra. 

 

Humidade 

A humidade é a percentagem de água que o ar contém, que é influenciada pela 

temperatura e pela quantidade de precipitações, pela vegetação, pelos ventos, pela exposição 

solar e pelo tipo de solo. 

Uma das maneiras do corpo controlar a temperatura do ar é através da evaporação, 

logo a humidade afeta a sensação de bem-estar. A sua integração pode ser através de sistemas 

passivos ou ativos. Os sistemas passivos assimilam a presença superfícies de água e de 

vegetação de forma selecionada e farta. Os sistemas ativos podem incluir dispositivos de 

libertação de vapor de água, quedas de água, vulcões de água (figura 9), etc. 

 

Vento 

O vento é um fator climático que tem muita importância na análise dos princípios 

bioclimáticos, é o resultado de uma movimentação de uma massa de ar, normalmente na 

horizontal, de uma massa de ar frio (alta pressão) para uma zona de ar frio (baixa pressão). 

                                                 
43 Adaptado pela autora de: BRAZ, Renato, GAMA, Pedro, LANHAM, Ana. in A Arquitectura Bioclimática : 

Perspectivas de Inovação e Futuro. pág. 15, 2004. 
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É um fator que influencia significativamente as condições de conforto no espaço público, 

garantindo a ventilação necessária do tecido urbano. 

No caso dos ventos marítimos são húmidos e fortes, diminuem a temperatura e 

aumentam a humidade. 

São vários os elementos que influenciam a sua existência, orientação e a sua 

velocidade, que variam ao longo do dia e do ano, sendo a topografia um deles, geralmente 

aumenta com a altitude.  

O vento pode ser uma vantagem ou uma desvantagem consoante a estação, no verão 

é associado a um benefício, pois arrefece a atmosfera, no inverno é um inconveniente visto 

arrefecer os edifícios por convecção. Logo é necessário saber a forma de atuar em 

conformidade, recebendo ou repelindo os ventos do modo mais conveniente. 

Como podemos observar na figura 8, mapa de distribuição espacial do vento no 

território nacional, torna-se claro a relação entre o vento, a topografia e o Oceano Atlântico, 

pois o vento ganha mais velocidade quanto maior é a altitude e a proximidade ao oceano, e 

é menos agressivo em zonas de vales (interior norte), zona do distrito de Coimbra, zona do 

Alentejo e em geral nas zonas afastadas do Atlântico.  

 

 

Figura  8 - Mapa de distribuição espacial do vento 

Fonte: http://maps.wunderground.com/data/images/i_sp_ws.gif 
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Água 

A água tem uma enorme importância no microclima 

local, visto auxiliar na regulação da temperatura, atuando como 

um tampão térmico, pois quando a água evapora provoca um 

arrefecimento na área adjacente. 

O elemento água já por várias vezes foi utilizado como 

dispositivo para uma diminuição da temperatura, em alguns 

graus. Um dos grandes exemplos disto foram os célebres 

vulcões de água da Expo 9844 (figura 9), em Lisboa. 

 

Vegetação 

 

Um aspeto importante do planeamento urbano sustentável é a provisão de espaços 

verdes a várias escalas. Espaços de recreio, parques e jardins nas áreas urbanas e espaços 

livres periféricos, com fins múltiplos, reduzem a poluição, criam zonas de vida selvagem e 

tornam o campo acessível aos habitantes das cidades. Também contribuem para a saúde 

física, social e psicológica dos indivíduos e da comunidade. (A GREEN VITRUVIUS, 2001: 

52) 

 

A vegetação é um elemento, que de forma sazonal, nos ajuda a conferir alguma 

proteção ao edificado ou aos espaços envolventes. Numa unidade vizinhança poderá 

moderar o microclima local. Esta proporciona melhor qualidade do ar, modifica a humidade, 

a temperatura, a insolação, o ruído e a poluição. 

A vegetação tem vários tipos de características diferentes, a densidade da folhagem 

e a maneira como é disposta no terreno, são fatores que manipulam a opção da vegetação 

adaptada a cada caso, e contribuem para a otimização do conforto ambiental.  

 

 2.3. Saúde & Conforto Ambiental 

 

Relacionamo-nos com o espaço que nos rodeia através dos nossos sentidos e estes alertam-

nos para o que não está bem. (Tirone, 2008: 36) 

                                                 
44 Adaptado pela autora de: BRAZ, Renato, GAMA, Pedro, LANHAM, Ana. in A Arquitectura Bioclimática : 

Perspectivas de Inovação e Futuro. pág. 16, 2004. 

Figura  9 – Vulcão de água – Expo 98 

Fonte: www.google.com 
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 O conforto ambiental é o aspeto mais importante para a saúde e bem-estar. É a 

adaptação de certos elementos às necessidades ambientais – térmica, ventilação, iluminação, 

acústica e visual – na execução de um determinado espaço, com o objetivo de melhorar o 

seu funcionamento e conferir as necessidades básicas de habitabilidade do ser humano. 

 O conforto é subjetivo e está relacionado com diversos fatores como, a idade, o sexo, 

a cultura, etc. Neste contexto, os arquitetos tentam criar condições que sejam aceitáveis pela 

maioria dos utilizadores. Para isso, calcula-se cuidadosamente o objetivo a alcançar no 

interior do edifício.  

 

Conforto Térmico 

 

É sabido que os edifícios, em Portugal, apresentam correntemente deficiências de 

comportamento no que se refere as condições de conforto térmico que podem oferecer e, 

concomitantemente, não se encontram preparados para assegurar uma conservação de 

energia compatível com a necessária contenção de consumos. (Appleton, 2012: 248) 

 

Isto é devido, essencialmente, a duas causas; primeiramente, o conceito de conforto 

térmico é recente no vocabulário da construção, embora já há muito tempo se soubesse quais 

as medidas a aplicar para que os edifícios se adaptassem melhor às variações de temperatura. 

Em segundo lugar, o clima de Portugal é conhecido como sendo ameno, logo não se 

justificaria ter preocupações especiais com o conforto térmico das construções, já que estaria 

assegurado pelo próprio clima.45 

Atualmente, sobretudo as crises energéticas, obrigaram a refletir no assunto e a 

mudar a forma de pensar sobre o problema do isolamento térmico dos elementos de 

construção, de modo a cumprir as exigências da vida moderna, fazendo corresponder 

consumos de energia mais baixos.46 

 

O conforto térmico pode ser definido como uma sensação de bem-estar respeitante à 

temperatura. Isso depende de um equilíbrio a atingir entre o calor produzido pelo corpo e 

as perdas de calor para o meio envolvente. (A Green Vitruvius, 2001: 26) 

                                                 
45 Adaptado pela autora de: APPLETON, João. in Reabilitação de Edifícios Antigos. Patologias e Tecnologias 

de Intervenção. pág. 248, 2011.  
46 Adaptado pela autora de: APPLETON, João. in  Reabilitação de Edifícios Antigos. Patologias e Tecnologias 

de Intervenção. pág. 248, 2011. 
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 Nas nossas casas o conforto térmico é um elemento importante para obter o bem-

estar, a saúde e, naturalmente, a longevidade. Assim como, a nossa produtividade também é 

dependente do conforto térmico. Um indicador de desconforto é quando necessitamos de 

criar condições mais favoráveis, como fechar ou abrir a janela, mudar de sítio… são sintomas 

de alerta em que nos encontramos em condições que não são adequadas às que precisamos.47  

O corpo humano não possui formas de armazenar o calor, logo este é dispersado para 

o meio ambiente. Para que o corpo mantenha a temperatura constante, a 36,7º, o metabolismo 

tem que produzir reações químicas que dependem de alguns parâmetros.  

 Os parâmetros para o correto balanço térmico são relacionados e controlados pelo 

indivíduo (metabolismo, vestuário e temperatura da pele) e outros associados ao meio 

envolvente (temperatura do ar, humidade relativa, temperatura superficial dos elementos e 

velocidade do ar). 

 As temperaturas do ar afetam as perdas de calor do corpo por convecção ou 

evaporação, por isso, foram definidos valores médios de conforto para as diferentes estações, 

20º a 22º no Inverno e 24º a 26º no Verão.48 

 

Conforto Visual 

O conforto visual, assim como o térmico, é um elemento importante para a obtenção 

de bem-estar, saúde e, também, para aumentar a nossa produtividade. O desconforto faz-nos 

atuar de modo a encontrarmos as condições adequadas.49 

A iluminação natural é uma condicionante importante para um bom desempenho 

energético e para o conforto dos seus utilizadores. 

 

Uma iluminação deficiente pode provocar esforço visual, fadiga, dores de cabeça, 

irritabilidade, erros e acidentes. As condições confortáveis de iluminação num espaço 

dependem da quantidade, distribuição e qualidade da luz. (A Green Vitruvius, 2001: 28) 

 

Durante a fase de projeto de um edifício, a principal finalidade do aproveitamento da 

iluminação natural é maximizar a área do mesmo beneficiando da iluminação natural, dando 

                                                 
47 Adaptado pela autora de: TIRONE, Lívia. in Construção Sustentável: Soluções eficientes hoje, a nossa 

riqueza de amanhã. pág. 106, 2008. 
48 Adaptado pela autora de: A Green Vitruvius: Princípios e Práticas de Projecto para uma Arquitectura 

Sustentável. pág. 31, 2001. 
49 Adaptado pela autora de: TIRONE, Lívia. in Construção Sustentável: Soluções eficientes hoje, a nossa 

riqueza de amanhã. pág. 116, 2008. 

 



50 

 

preferência aos espaços que necessitem de maior exigência visual, de forma a diminuir a 

utilização de luz artificial e de sistemas de climatização (AVAC). 

Contudo, este recurso natural deverá ser utilizado com moderação e de forma 

otimizada, de modo a não provocar situações de desconforto como encadeamento, distrações 

ou sobreaquecimento (sendo necessário sombreamento), prejudicando os seus utilizadores. 

É necessário planear corretamente as suas dimensões, tendo em conta a sua localização e 

utilização do espaço, assim como as características dos materiais utilizados nas zonas 

envidraçadas. 

 

Ventilação Natural 

 

Quando entramos num espaço, o cheiro ou sabor que sentimos são indicadores dos 

ingredientes que se encontram suspensos no ar e vão determinar fortemente a nossa 

sensação de conforto e de bem-estar. Determinam também o grau de salubridade e da 

qualidade do ar, nesse mesmo espaço. (TIRONE, 2008: 110) 

 

A ventilação natural é de extrema importância, de modo que garante a qualidade do 

ar interior e estabelece condições climatéricas necessárias ao conforto térmico interior. É um 

recurso renovável no qual se utiliza a temperatura exterior e a renovação do ar decisivo na 

qualidade do ar. Durante a época mais quente do ano, a ventilação natural, assume a forma 

mais eficiente no arrefecimento dos edifícios, especialmente durante a noite, quando as 

temperaturas são mais baixas. 

 

Conforto Acústico 

 

O conforto acústico nas nossas casas é uma condição importante a procurar alcançar para 

o nosso bem-estar, a nossa saúde e, consequentemente, para a nossa longevidade. 

(TIRONE, 2008: 112) 

 

Para um projeto com um bom comportamento acústico, é necessário o estudo 

aprofundado da sua envolvente e das fontes de ruídos, de forma a garantir um bom 

isolamento acústico. 
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Existem diversos elementos à escala do planeamento urbano que nos podem auxiliar 

a prevenir o ruído, a orientação, ao direcionar os edifícios habitacionais para espaços 

públicos com pouco ruído; a “pele” utilizada no edifício ou a vegetação existente, oferece 

algum conforto acústico, embora a envolvente seja ruidosa; ou a utilização de outros ruídos 

associados à natureza, como a água em movimento, atenuam os ruídos do trânsito, etc. 

 À escala do edifício, quando confrontados com espaços inseridos num contexto 

urbano consolidado, também existem medidas que podem ser tomadas, de modo a otimizar 

o conforto acústico dos seus utilizadores. Um dos principais elementos de prevenção é a 

escolha do material que servirá de isolamento acústico, tendo em conta a sua massa térmica, 

quanto mais maciça melhor. Outras componentes que têm também a função de isolar 

termicamente são: os vidros duplos, as paredes maciças com isolamento térmico aplicado 

pelo exterior (isolamento este que também tem uma função acústica). É importante que os 

pavimentos sejam verdadeiramente flutuantes, de forma a minimizar os ruídos derivados da 

precursão que resultam do calçado dos utilizadores. O pavimento flutuante acaba por ser 

uma das soluções mais adotadas por poder ter qualquer tipo de acabamento, desde que seja 

aplicadas sobre uma camada resiliente que absorve os pontos de contacto com a laje e 

paredes, eliminando a maioria dos ruídos de impacto.50 

 

2.4. Forma e Orientação do Edifício 

A conceção correta de um edifício poderá reduzir o consumo energético entre 30 a 

40%. Uma das partes do desenvolvimento do projeto mais relevantes é descobrir a forma e 

organização espacial corretas, tanto em planta como em elevação, logo desde o início, 

atendendo às suas necessidades de aquecimento, arrefecimento, iluminação e ventilação, 

para minimizar os gastos energéticos do edifício. Visto que depois de construído, as 

alterações são mais difíceis, tanto financeiramente como ambientalmente. 51 

A escolha da implantação ou orientação de um edifício solar passivo ou bioclimático, 

deverá ter em conta os conhecimentos adquiridos sobre o clima local, podendo, assim, 

potencializar os ganhos solares nas várias estações do ano. Através da utilização da luz solar 

vai-se conseguir uma diminuição nos consumos energéticos, tanto para a iluminação como 

                                                 
50 Adaptado pela autora de: DURÃO, Carina Oliveira. in Reabilitação Sustentável : Introdução de 

Metodologias e Estratégias Sutentáveis. pág. 33, 2013. 
51 Adaptado pela autora de: A Green Vitruvius : Princípios e Práticas de Projecto para uma Arquitectura 

Sustentável, pág. 60, 2001. 
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para o aquecimento. O que vai influenciar a localização e dimensionamento das fachadas 

envidraçadas. 

Em Portugal, sabe-se que a fachada envidraçada orientada a Sul é benéfica nos meses 

mais frios, mas como não são desejados ganhos solares nos meses mais quentes, estas são 

munidas de sistemas de sombreamento exterior que permitem controlar o grau de 

luminosidade e a quantidade de raios solares diretos.  

No caso das fachadas envidraçadas a Este e Oeste, são vãos que não necessitam de 

proteção durante os meses de inverno, quando os ganhos solares são “bem-vindos”, porém, 

durante os meses mais quentes, principalmente a fachada Oeste precisa de ser bem protegida, 

através do sombreamento exterior, devido a ser uma orientação em que a radiação incidente 

é abundante, desde o meio-dia até ao final da tarde. 

A fachada Norte é a que possui um 

peso maior no balanço energético do 

edifício, porque é uma área que tem perdas 

térmicas e nunca tem ganhos solares 

(figura 12).  

A organização espacial e funcional 

do edifício é uma das partes mais 

importantes para se obter uma otimização 

dos consumos energéticos, sempre que seja 

possível, colocar na fachada Sul os espaços 

que necessitam de aquecimento 

permanente, de modo a aproveitarem os 

ganhos solares, e a Norte colocar os 

espaços que necessitem de ventilação. 

 

2.5. Eficiência Energética 

A eficiência energética consiste na racionalização dos consumos energéticos do 

edifício, pode ser obtida através da infraestrutura, de soluções de morfologia urbana e da 

conceção dos edifícios, promovendo uma melhoria do conforto e qualidade de vida interior, 

minimizando, através de estratégias sustentáveis, as necessidades energéticas, a nível de 

iluminação, ventilação e climatização artificial. 

Ao observar os edifícios antigos, confirma-se que se encontram razoavelmente bem 

concebidos para satisfazer os níveis de conforto no Verão, devido à elevada espessura das 

Figura 10 - Esquema de Orientação e Forma do Edifício  

Fonte: MOITA, 2010: 41 
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paredes. Pelo contrário, no Inverno raramente o conforto era assegurado já que os edifícios 

não dispunham de sistemas de aquecimento, com exceção das lareiras e ou outro 

equipamentos de queima de madeira, sem haver qualquer sistema de retenção de calor no 

seu interior. Justifica-se assim dotar os edifícios antigos de sistemas de aquecimento e de 

intervir nos sistemas construtivos, de modo a garantir uma redução dos consumos 

energéticos.52 

Algumas estratégias que pretendem responder aos padrões de conforto atuais e que 

poderão ser adotadas num processo de reabilitação sustentável, serão apresentadas de 

seguida. 

 

2.5.1. Sistemas Solares Passivos e Ativos 

Um dos objetivos principais na conceção de edifícios bioclimáticos é a obtenção 

natural dos níveis de conforto dos seus utilizadores, cooperando para o aquecimento ou 

arrefecimento. Os sistemas solares são introduzidos desde a produção do projeto tanto por 

sistemas passivos (processos naturais), como por sistemas ativos (processos mecânicos). 

 

Sistemas Solares Passivos 

Designamos por Sistema Passivo certos dispositivos construtivos integrados no 

edifício, em que o principal objetivo é obter o conforto higro-térmico através do 

funcionamento natural do mesmo, sem recorrer a mecanismos. Este sistema adapta-se muito 

bem aos climas temperados (com duas estações definidas): para o aquecimento (estação fria), 

este sistema pretende maximizar os ganhos solares; e para o arrefecimento (estação quente), 

pretende-se tirar partido das fontes frias, minimizar os ganhos solares e otimizar o 

sombreamento. 

 

Sistemas Solares de Aquecimento Passivo 

Os sistemas solares de aquecimento passivo pretendem maximizar a captação do sol 

no Inverno, através de vãos envidraçados bem orientados e dimensionados, aos quais se 

podem associar outros elementos massivos, que permitam o armazenamento da energia 

solar e a sua utilização em horas posteriores. (Gonçalves & Graça, 2004: 33) 

 

                                                 
52 Adaptado pela autora de: APPLETON, João. in Reabilitação de Edifícios Antigos. Patologias e Tecnologias 

de Intervenção. pág. 248, 2011. 
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Estes dispositivos são classificados da seguinte forma: 

 Ganho Direto; 

 Ganho Indireto ou desfasado – Parede de Trombe, Parede Massiva, Colunas de Água; 

 Ganho Isolado – Espaço Estufa ou Coletor de Ar. 

Para que exista um bom desempenho nos sistemas solares destinados ao aquecimento 

é necessário que existam dois elementos básicos: superfícies envidraçada a sul, ou no 

quadrante sudeste – sudoeste, para maximizar a captação solar; e uma massa térmica para 

absorção, armazenamento e distribuição de calor.53 

 

No sistema de ganho directo, o espaço a aquecer dispõe de vãos envidraçados bem 

orientados por forma a possibilitar a incidência da radiação no espaço e nas massas 

térmicas envolventes (paredes e pavimentos). (Gonçalves & Graça, 2004: 34) 

 

Contudo, é necessário que exista um equilíbrio entre os elementos básicos, a massa 

térmica, o isolamento e a área de vãos, dependendo também do tipo de edifício. No caso dos 

edifícios residenciais, é muito importante que, durante o período diurno, a massa térmica 

absorva o calor resultante da incidência solar e que, durante o período noturno, o devolva ao 

espaço. Estes sistemas apresentam vantagens, como o elevado rendimento energético face a 

outros sistemas passivos, o baixo custo construtivo, a iluminação natural do espaço, a relação 

visual com o exterior e uma elevada flexibilidade arquitetónica. Contudo, também possuem 

desvantagens, como a pouca privacidade que poderá estar inerente, a iluminação excessiva, 

o sobreaquecimento dos espaços, a degradação e descoloração dos materiais interiores, a 

ocorrência de diferentes temperaturas no interior.54 

                                                 
53 Adaptado pela Autora de: GONÇALVES, Hélder, GRAÇA, João Mariz. in Conceitos Bioclimáticos para os 

Edifícios em Portugal. pág. 34, 2004. 
54 Adaptado pela Autora de: MENDONÇA, Paulo, in Habitar sob uma Segunda Pele : Estratégias para a 

Redução do Impacto Ambiental de Construções Solares Passivas em Climas Temperados, pág. 5-8 e 5-9, 2005. 
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Nos sistemas de ganho indireto, a massa térmica dos sistemas é interposta entre a superfície 

de ganho e o espaço a aquecer. A massa térmica absorve a energia solar nela incidente, 

sendo posteriormente transferida para o espaço. Esta transferência pode ser imediata ou 

desfasada, conforme a estratégia de circulação (ou não) do ar que for adotada. (Gonçalves 

& Graça, 2004: 35) 

 

Os espaços onde estes sistemas se encontram podem tirar partido da acumulação de 

calor durante as horas quentes do dia, que é libertado ao final da tarde e à noite, minimizando 

as necessidades de aquecimento do espaço. Estes sistemas possuem vantagens, como um 

controlo maior sobre a temperatura do espaço interior, de atuarem como aquecedores no 

inverno e refrigeradores no verão, e minimizarem os problemas de degradação dos materiais. 

Contudo, apresentam algumas desvantagens, como a redução da área habitável, a não 

existência de uma relação visual com o exterior, o que resulta numa obrigação de abertura 

de vãos envidraçados noutras fachadas, as perdas térmicas noturnas normalmente são 

elevadas e o isolamento é de difícil manutenção.55 

 

As Paredes de Trombe são especialmente uteis nas estações frias, visto funcionarem 

como radiadores gratuitos, captam a energia solar térmica do sol e transferem-na para os 

espaços interiores, de modo a aquecê-los. 

                                                 
55 Adaptado pela Autora de: MENDONÇA, Paulo, in Habitar sob uma Segunda Pele : Estratégias para a 

Redução do Impacto Ambiental de Construções Solares Passivas em Climas Temperados, pág. 5-18, 2005. 

Figura 11 - Sistema Ganho Solar Direto 

 Fonte: GONÇALVES & GRAÇA, 2004: 34 
Figura  12 – Fotografia do interior de uma das casas em 

Santa Isabel, Lisboa. Bak Gordon Arquitectos. 

Fonte: www.archdaily.com 
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Este sistema designado como Trombe tem algumas variantes que alteram 

ligeiramente o seu comportamento. Existem quatro tipos de paredes: a parede acumuladora, 

a parede dinâmica, a parede de trombe e a parede de água. 

A parede acumuladora é basicamente uma parede de trombe não ventilada, sem 

orifícios de termocirculação.56 O seu melhor desempenho é em climas mediterrâneos.57 

Este sistema é composto por uma parede com grande inércia térmica, por uma caixa-

de-ar, de 5 a 20cm para efetuar o efeito de estufa, e por um vidro ou outro elemento 

transparente.58 Esta caixa-de-ar gera temperaturas muito elevadas e transfere-as por 

condução para a parede acumuladora. Este calor gerado é levado para o espaço interior por 

radiação. De modo a potenciar este funcionamento, a parede exterior é pintada de uma cor 

escura, para absorver o máximo de radiação. Esta deve ser orientada a sul, para tirar o maior 

proveito no inverno e no verão através de um dispositivo de sombreamento é fácil evitar os 

ganhos excessivos. O seu rendimento pode ser comprometido pelos períodos nublados. 

Este é um sistema muito atrativo e facilmente integrado num projeto arquitetónico, 

pois o lado exterior é semelhante a uma janela e o interior a uma parede comum. (figura 13 

e 14) 

 

                                                 
56 Adaptado pela Autora de: MENDONÇA, Paulo, in Habitar sob uma Segunda Pele : Estratégias para a 

Redução do Impacto Ambiental de Construções Solares Passivas em Climas Temperados, pág. 5-13, 2005. 
57 Adaptado pela Autora de: Paredes de Trombe in Construção Sustentável: Big Cities, Big Challenges.  
58 Adaptado pela Autora de: MENDONÇA, Paulo, in Habitar sob uma Segunda Pele : Estratégias para a 

Redução do Impacto Ambiental de Construções Solares Passivas em Climas Temperados, pág. 5-13, 2005. 

Figura  13 – Parede Acumuladora (durante o dia 

de inverno) 

Fonte: MENDONÇA, 2005: 5-13. 
 

Figura  14 – Parede Acumuladora (durante a noite 

de inverno) 

Fonte: MENDONÇA, 2005: 5-13. 
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A Parede Dinâmica é um sistema de 

ventilação combinado com efeito de estufa. 

Basicamente é uma parede de armazenamento, mas 

que aquece o ar exterior e encaminha-o para o 

interior, assim o aquecimento é mais uniforme. Nos 

períodos encobertos ou durante a noite, a abertura da 

ventilação deverá ser fechada e fica a funcionar tal 

como uma parede acumuladora. (figura 15) 

 

A Parede de Trombe (figura 16) é uma 

solução integrada na parede exterior, sendo sistema 

composto por um elemento envidraçado colocado 

pelo exterior devidamente orientado, no qual se 

coloca interiormente uma parede maciça de 

espessura variável, entre os 10 e os 30 cm de 

espessura, a sua superfície é, geralmente, pintada de 

cor escura, para maximizar a captação da radiação 

solar incidente, criando, assim, um sistema de estufa 

que atinge temperaturas entre os 30º e os 60ºC59.  

As paredes de trombe são ventiladas, pois 

têm aberturas na parte inferior e superior. A energia pode ser transferida de imediato para o 

interior do espaço, a aquecer por intermédio da ventilação natural, através das pequenas 

aberturas existentes na parede, sendo que a energia acumulada na parede será menor. Ao 

existir uma pequena abertura entre o exterior e o espaço de estufa, transforma-se num sistema 

que pode ser utilizado na meia estação (primavera e outono) para pré aquecimento do ar 

exterior (figura 17).  

A correta utilização deste sistema tem muita importância no desempenho energético 

do edifício, pois caso não for feito este poderá piorar este desempenho. 

Um dos exemplos de aplicação destas paredes é na “Casa Schäfer” ilustrado na figura 

18. 

                                                 
59 Adaptado pela Autora de: GONÇALVES, Hélder, GRAÇA, João Mariz. in Conceitos Bioclimáticos para os 

Edifícios em Portugal. pág. 36, 2004. 

Figura 16 - Parede de Trombe 

Fonte: GONÇALVES & GRAÇA, 2004: 35 

Figura  15 – Parede Dinâmica 

Fonte: MENDONÇA, 2005: 5-14. 
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Paredes e Colunas de Água é um sistema praticamente igual ao das paredes de 

armazenamento, sendo que o seu material, em vez de betão ou argamassas, é água em 

contentores. 60 Esta tem uma capacidade de armazenamento térmico dez vezes superior às 

de alvenaria de tijolo furado e cinco vezes à do betão. Logo ocupa menos espaço para 

armazenar a mesma quantidade de energia. 

A água deve ser contida em estanques de cor escura, para absorver o máximo de 

radiação solar. Devido à grande capacidade de armazenamento e condutibilidade térmica da 

água, a transferência de calor, ao contrário da parede de trombe, é bastante rápida. 

 

 

                                                 
60 Adaptado pela Autora de: GONÇALVES, Hélder, GRAÇA, João Mariz. in Conceitos Bioclimáticos para os 

Edifícios em Portugal. pág. 37, 2004. 

Figura 17 - Esquema de funcionamento de uma Parede de Trombe Inverno/Outono e Primavera/Verão 

Fonte: GONÇALVES & GRAÇA, 2004: 36 

Figura  18 – “Casa Schäfer”, Porto Santo. Fotografia do aspeto 

exterior de uma parede de trombe. 

Fonte: GONÇALVES & GRAÇA, 2004: 36 
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Ganho Isolados 

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

energia captada são transferidos para espaços juntos ao edifício, que operam independentes, 

criando um efeito de estufa. Este sistema tem dois exemplos como as Estufas e o 

Termossifão.  

 

Estufas 

As estufas são a combinação dos sistemas de ganho direto com os sistemas de ganho 

indireto: a energia solar é captada e transmitida para o espaço junto à estufa, que pode ser 

por condução através da parede de armazenamento, ou por convecção, caso existam 

aberturas para a circulação de ar61. Existe diversos tipos de estufas, como a estufa adossada, 

a estufa integrada e a estufa fechada.   

A estufa adossada é a que tem apenas uma parede entre esta e o edifício (figura 19 

e 20). Esta tem uma grande flexibilidade na integração arquitetónica, devendo ser orientada 

a sul. Estas estufas têm quatro faces em contacto com o exterior. Deve-se diminuir a área 

das faces laterais e da cobertura, pois aumentam as perdas térmicas no inverno e aumentam-

nas no verão. Isto resulta que sejam menos aconselhadas para o nosso clima do que as 

integradas.62 

 

                                                 
61 Adaptado pela Autora de: GONÇALVES, Hélder, GRAÇA, João Mariz. in Conceitos Bioclimáticos para os 

Edifícios em Portugal. pág. 38, 2004. 
62 Adaptado pela Autora de: MENDONÇA, Paulo, in Habitar sob uma Segunda Pele : Estratégias para a 

Redução do Impacto Ambiental de Construções Solares Passivas em Climas Temperados, pág. 5-22 a 5-25, 

2005. 

Figura  19 – Estufa Adossada durante o dia 

Fonte: MENDONÇA, 2005: 5-22. 
Figura  20 – Estufa Adossada durante a noite 

Fonte: MENDONÇA, 2005: 5-23. 
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A estufa integrada é aquela que tem apenas uma face em contacto com o exterior, 

resultando numa redução de perdas térmicas, maior transferência par o interior e redução de 

custos. Para otimizar o desempenho desta, deverá ser alongada e não profunda. A comum 

marquise é uma estufa integrada que se encontra com bastante frequência.  

A estufa fechada diferencia-se por ser rodeada de espaços interiores, devido ao 

contacto com o exterior ser a partir da cobertura. Os vãos de escadas dos edifícios são um 

exemplo vulgar deste sistema. A otimização do seu desempenho é adquirido em edifícios de 

poucos pisos e muito horizontais. 

 

Termossifão 

No sistema de termossifão, a captação, absorção e armazenamento de energia é 

efetuada em espaços independentes ao edifício. O ar aquecido é transferido diretamente para 

o espaço interior através de condutas, por efeito termossifão, ou através de um elemento de 

armazenamento térmico (habitualmente num leito de rochas sob o edifício). Neste ultimo 

caso, as trocas térmicas são efetuadas através de condutas, uma que transfere o ar frio para 

o interior do elemento de armazenamento térmico e a outra transfere o ar já aquecido para o 

interior do edifício.  

 

Sistemas Solares de Arrefecimento Passivo 

 

Os sistemas de arrefecimento passivo baseiam-se em estratégias que visam utilizar as fontes 

frias existentes de forma a diminuir a temperatura no interior dos edifícios. Desta forma, os 

sistemas de arrefecimento passivo podem eliminar ou diminuir consideravelmente a 

necessidade de um sistema de climatização convencional. (Gonçalves & Graça, 2004: 40) 

 

Contudo, para um desempenho adequado, existem vários elementos básico a ter em 

conta, como: o tipo de vidros utilizados; a utilização de sombreamento pelo exterior, pois 

impede a entrada da radiação solar no interior do edifício, caso não seja possível, pode-se 

utilizar vidros refletores associados a dispositivos de sombreamento interior; a utilização de 

isolamento pelo exterior e a especial atenção às coberturas, de forma a diminuir as cargas 

térmicas; e ter em consideração a massa térmica e as cores utilizadas no edifício, sendo que 

as cores claras traduzem-se em valores menores de captação de radiação solar. 

Estes sistemas podem ser classificados da seguinte forma: 

 Perda Direta – sombreamento e ventilação natural; 
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 Perda Indireta – radiação noturna; 

 Perda Isolada – arrefecimento a partir de zonas separadas. 

 

Perdas Diretas 

Os sistemas de arrefecimento por perda direta são os que evitam a penetração de 

radiação solar ou que utilizam a fontes frias (vento, água e solo) de forma a reduzir a 

temperatura no interior dos edifícios. A integração deste tipo de soluções contribuem 

naturalmente para uma melhoria do conforto térmico. 

 

Elementos de Sombreamento 

Quando um edifício é projetado para que cumpra os níveis de conforto durante a 

estação de aquecimento, normalmente na estação de arrefecimento exista um excesso de 

radiação solar incidente no seu interior, o que resulta no sobreaquecimento e excesso de 

iluminação dos espaços, tornando essencial preveni-lo. 

Existem vários tipos de sombreamento que podem ser adotados, como interiores ou 

exteriores e fixos ou móveis. 

Os elementos de sombreamento 

pelo interior (figura 21) impedem 

basicamente o excesso de entrada de luz nos 

espaços interiores dos edifícios. Este são mais 

baratos do que os exteriores, por estarem 

protegidos e com menores variações de 

temperatura. A grande desvantagem destes 

dispositivos é o facto de não impedirem a 

penetração da radiação solar, resultando 

muitas vezes no sobreaquecimento do 

edifício.  

Os elementos de sombreamento exteriores (figura 22) tem o grande benefício de 

evitar a penetração de radiação solar no interior do edifício, reduzindo os ganhos térmicos 

até 80%.63 Estes evitam o sobreaquecimento dos espaços, assim como o excesso de 

                                                 
63 Adaptado pela Autora de: A Green Vitruvius – princípios e práticas para uma arquitectura sustentável, pág. 

101, 2001. 

Figura  21 – Esquema de Sombreamento pelo Interior 

Fonte: MENDONÇA, 2005: 5-34 
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iluminação. Estes dispositivos possuem um papel importante na imagem do edifício, logo 

não devem ser ignorados pelos arquitetos.  

Estes elementos são mais dispendiosos, devido a serem materiais que necessitam de 

resistir às condições ambientais exteriores. Embora o seu custo inicial seja elevado, a longo 

prazo é compensador, visto reduzir os gastos energéticos ao nível de climatização no verão.  

Em Portugal, é dos elementos mais adequados para sombreamento, visto existir uma 

grande exposição solar. 

 

Os elementos de sombreamento fixos estão muito presentes na arquitetura 

tradicional como galerias, telheiros ou arcadas. 

Na orientação sul, a radiação solar tem maior perpendicularidade, logo a 

possibilidade de impedir a sua penetração no edifício é através de dispositivos de 

sombreamento horizontais como palas, prateleiras de luz ou mesmo com vãos recuados. No 

entanto a orientação nascente e poente, como a radiação solar está num ângulo menos 

acentuado, a estratégia mais eficaz seria através da aplicação de dispositivos de 

sombreamento verticais. 

 Os elementos de sombreamento móveis têm o grande benefício de se adaptarem à 

trajetória solar, podendo ser controlados manualmente ou automaticamente. Se for gerida 

corretamente, a penetração solar no interior do edifício oferece níveis de conforto térmico e 

visual muito equilibrados, reduzindo o seu consumo energético. Alguns dos exemplos destes 

dispositivos são as portadas, estores, telas ou toldos. 

 

Figura  22 – Exemplos de Sombreamento pelo Exterior 

Fonte: MENDONÇA, 2005: 5-33 
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Ventilação Natural 

A ventilação natural é um processo que visa tirar partido da diferença de temperatura 

existente entre o interior e o exterior do edifício, em determinados períodos do dia. Na 

arquitetura bioclimática a ventilação é muito importante, visto que num clima temperado 

pelo menos um terço do volume de ar de cada divisão deve ser substituído a cada hora, de 

modo a assegurar os níveis de conforto, de qualidade de ar e habitabilidade de cada divisão. 

O clima em Portugal caracteriza-se por grandes amplitudes térmicas, especialmente 

no Verão, que podem chegar ao 20ºC, entre o dia e a noite. Assim, é possível utilizar a 

ventilação natural sempre que a temperatura exterior seja inferior à interior, como durante a 

manhã e à noite. 

A ventilação natural é um processo que resulta das diferenças de pressão, seja pelas 

portas, janelas, chaminés ou frinchas, quer por diferença de temperaturas entre o interior e o 

exterior, quer por ação do vento no edifício. 

 

A circulação de ar contribui para a diminuição da temperatura interior e ainda para a 

remoção do calor sensível armazenado na massa térmica. Tem também implicações em 

termos de conforto térmico, ao incentivar perdas de calor por convecção e evaporação nos 

ocupantes. (Gonçalves & Graça, 2004: 40) 

 

Contudo, é essencial o correto posicionamento e dimensionamento das aberturas, 

classificando-se em grandes categorias: a ventilação unilateral, a ventilação transversal e a 

ventilação induzida. 

A ventilação unilateral é um 

processo mais difícil de obter maiores 

resultados, mesmo que o vento incida 

diretamente nesse lado. Porém, se não 

houver alternativa, é preferível a 

aplicação de aberturas espaçadas, de 

forma a criar resultados mais favoráveis 

(figura 23). 

A ventilação transversal (figura 24) baseia-se no movimento de ar através de 

aberturas em fachadas, de preferência, opostas. É uma estratégia muito eficiente no processo 

Figura 23 - Esquema de Ventilação Unilateral 

Fonte: GONÇALVES & GRAÇA, 2004: 41 
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de arrefecimento, devido ao diferencial 

de pressão existente, uma das aberturas 

potencia a entrada de ar e a outra a 

saída, podendo ser melhorada com a 

conjugação do efeito chaminé.64 

A ventilação induzida, 

vulgarmente denominada de ventilação 

por efeito chaminé (figura 25), funciona 

através da estratificação do ar interior, 

sendo que o ar quente sobe e o ar frio 

permanece em baixo, através da 

colocação de duas aberturas em cotas 

diferentes. Assim o ar quente tende a 

sair pela abertura superior e o ar frio 

entra pela abertura inferior, criando 

uma movimentação de ar continua. Esta 

movimentação poderá ser 

comprometida caso a temperatura do ar 

exterior for mais alta que no interior, 

podendo ser contrariada através da 

aplicação de uma câmara solar ou 

chaminé solar. 

                                                 
64 Efeito chaminé – permite evacuar o ar quente dos espaços interiores e deve terminar numa altura superior à 

cobertura. 

Figura 24 - Esquema de Ventilação Transversal 

Fonte: MENDONÇA, 2005: 5-37. 

Figura  25 – Esquema de Ventilação por Efeito Chaminé 

Fonte: MENDONÇA, 2005: 5-38 
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O Arrefecimento Evaporativo baseia-se na diminuição da temperatura associada à 

criação de espaços de água adjacentes ao edifício, para que quando a radiação incide nestas 

áreas a água evapore, passando do estado liquido para o estado gasoso. Assim, o ar exterior 

torna-se mais fresco e húmido, aumentando os níveis de conforto nas estações quentes. Outro 

recurso utilizado é a vegetação, que também promove a evapotranspiração (figura 26).  

 

Perdas Indiretas 

Os sistemas de arrefecimento passivo por perdas indiretas são os que refrigeram 

elementos com uma elevada massa térmica, sendo divididos em dois tipos de sistemas: a 

radiação e a ventilação noturna. 65 

O arrefecimento por radiação noturna é um sistema que aproveita o ar mais fresco 

da noite para refrigerar os elementos de armazenamento térmico. Normalmente estes 

sistemas são aplicados nas coberturas, por serem uma grande superfície exposta e irradiarem 

o dobro das superfícies verticais.66 É aconselhável a colocação de um isolamento térmico 

móvel, de modo a minimizar as perdas no inverno e os ganhos no verão. Este isolamento 

deverá ser retirado nas noites de verão, para otimizar a perda por radiação. 

O arrefecimento por ventilação noturna, à semelhança do anterior, também tira 

partido do ar fresco da noite para refrigerar elementos de armazenamento térmico, fazendo 

circular o ar pelo interior do edifício.  

 

 

                                                 
65 Adaptado pela Autora de: MENDONÇA, Paulo, in Habitar sob uma Segunda Pele : Estratégias para a 

Redução do Impacto Ambiental de Construções Solares Passivas em Climas Temperados, pág. 5-40, 2005. 
66 Adaptado pela Autora de: MENDONÇA, Paulo, in Habitar sob uma Segunda Pele : Estratégias para a 

Redução do Impacto Ambiental de Construções Solares Passivas em Climas Temperados, pág. 5-40, 2005. 

Figura 26 - Esquema de Arrefecimento Evaporativo 

Fonte: GONÇALVES & GRAÇA, 2004: 45 
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Perdas Isoladas 

Os sistemas de arrefecimento passivo por perdas isoladas são os que arrefecem o 

ambiente interior através da introdução do ar exterior por uma tubagem enterrada, que o 

arrefece. 

O Arrefecimento pelo Solo (figura 27) é uma estratégia que pretende tirar um maior 

proveito do solo, visto ser uma fonte fria e, no Verão, apresentar temperaturas inferiores à 

temperatura exterior, sendo por isso uma excelente fonte de dissipação do calor. Esta 

dissipação pode ocorrer por processos diretos ou indiretos. 

No caso do arrefecimento por contacto direto, este é uma parte constituinte da 

envolvente do próprio edifício (paredes, pavimento e eventualmente cobertura), onde estes 

elementos se encontram ligados ao solo pela condução térmica. 

Na condição do arrefecimento por contacto indireto, o interior do edifício está ligado 

ao exterior por condutas subterrâneas inseridas de 1 a 3 metros de profundidade e através 

delas existe a troca de temperaturas. O resultado deste processo dependerá de vários 

elementos, como: a dimensão e profundidade das condutas, da temperatura a que se encontra 

o solo, da temperatura e da velocidade do ar e ainda das propriedades térmicas das mesmas. 

 

Sistemas Solares Ativos 

O ideal seria recorrer sempre a sistemas passivos, porém nem sempre é possível do 

ponto de vista económico, 

principalmente em projetos de 

reabilitação. No entanto, os sistemas 

solares ativos estão relacionados com 

as energias renováveis e devem ser 

equacionados na integração dos 

projetos, pois diminuirão o consumo de 

energias convencionais. Os sistemas 

solares ativos são aqueles que recolhem 

a radiação solar através de métodos 

mecânicos, convertendo-a em energia.67 

 

 

                                                 
67 In: http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_active_solar_uk.htm [Tradução feita pelo 

autor] Consultado a: 19 de Janeiro de 2015 

Figura 27 - Esquema de Arrefecimento pelo Solo 

Fonte: GONÇALVES & GRAÇA, 2004: 44 

http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_active_solar_uk.htm
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Painéis Solares Térmicos 

Este sistema resume-se à captação da energia solar e convertem-na em energia 

térmica, principalmente para o aquecimento de águas domésticas. 

Um painel solar é constituído por uma placa coletora em sanduiche, que contém um 

revestimento isolante na parte de trás e um envidraçado na frente, dentro dos painéis existem 

tubos através dos quais a água é bombeada. A radiação solar absorvida é transformada para 

a forma de calor para o fluido existente nos tubos, que após o seu aquecimento, circula num 

circuito fechado e transporta essa energia térmica para o depósito de armazenamento de 

água. Esta depois de aquecida é, geralmente, utilizada para águas domésticas.  

Os coletores solares têm que ser montados de forma a maximizar a captação da 

radiação solar, geralmente são orientado a sul e com uma inclinação de 35 – 65º, isto na 

Europa, ou seja, uma cobertura inclinada será o ideal. 

Os painéis solares térmicos têm épocas de maior e de menor produtividade. No verão 

podem garantir até 100% do aquecimento de água, mas no inverno, devido ao tempo mais 

encoberto, pode ser necessário o apoio de uma fonte de calor adicional, como uma caldeira 

a lenha, óleo ou gás.  

 

 

Painéis Solares Fotovoltaicos 

Os painéis solares fotovoltaicos são dispositivos utilizados para converter a energia 

solar em energia elétrica. São compostos por um conjunto células que captam a radiação 

solar, designadas de células solares, que contam com o efeito fotovoltaico para absorver a 

energia solar e fazer a corrente elétrica fluir entre duas camadas com cargas opostas. 

Normalmente, os painéis eram colocados em coberturas inclinada para maximizar a 

captação da radiação solar, contudo, hoje em dia, a sua instalação já é possível em coberturas 

planas, paredes, janelas e elementos de sombreamento, podendo melhorar o seu desempenho 

através de um mecanismo de rotação que se adapta conforme a incidência solar. 

Os sistemas fotovoltaicos apresentam diversas vantagens, nomeadamente: (Mourão 

& Pedro, 2012: 116) 

 são uma tecnologia fiável e limpa; 

 têm baixo impacto do ponto de vista de ruído; 

 são compactos e de fácil manutenção; 

 a energia pode ser captada localmente; 
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 podem ser incorporados em superfícies envidraçadas; 

 podem ser integrados em telhados; 

 quando integrados em edifícios não requerem solo adicional, pois aproveitam a 

superfície de paredes ou coberturas. 

Uma das principais barreiras à sua instalação é o seu elevado custo, devido à 

utilização de tecnologias sofisticadas na produção de um módulo, e a desadequação diurna, 

ou sazonal, do abastecimento energético solar. Quando existe a necessidade de 

armazenamento, a durabilidade do módulo é de apenas 20 a 25 anos e torna-se também mais 

dispendioso. No entanto, os custos da tecnologia PV (Photo Voltaics) tem vindo a diminuir 

e a tornar-se cada vez mais comum a sua aplicação em coberturas e fachadas.  

Na arquitetura, a integração dos PV é pertinente em coberturas, fachadas e 

dispositivos de sombreamento. Os revestimentos fotovoltaicos têm uma variada gama de 

cores e transparências, o que oferece uma vasta gama de possibilidades, podendo também 

substituir o vidro convencional, através dos painéis semitransparentes.  

A sua aplicação é mais justificada em edifícios de serviços, onde o pico de energia 

coincide com o pico de necessidades, pois a solução mais económica é ligar os painéis à rede 

de abastecimento de energia elétrica. No caso dos edifícios habitacionais, a situação é 

inversa. 

Na Europa, um dos desafios das décadas futuras será a renovação de edifícios com a 

aplicação de tecnologias fotovoltaicas. Neste campo o Reino Unido é pioneiro, sendo vários 

os casos em que os painéis fotovoltaicos foram aplicados como palas corridas sobre vãos 

de fachadas orientadas no quadrante SO – SE dos edifícios em reabilitação. (Mourão & 

Pedro, 2012: 118) 

 

2.5.2. Reabilitação Térmica da Envolvente dos Edifícios 

Através da união de medidas adotadas, para uma reabilitação térmica da envolvente 

e para uma reabilitação energética dos equipamentos, permite-nos a redução de energia num 

edifício, de forma eficiente.  

Nos seguintes subcapítulos é feito um estudo das várias metodologias e tipos de 

isolamentos passiveis de serem utilizados numa reabilitação energética de um edifício de 

habitação. Estas medidas conferem uma melhoria na térmica dos edifícios, promovendo a 

redução das necessidades energéticas e o aumento do conforto térmico interior. 
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Em Portugal o isolamento térmico é utilizado na construção de edifícios desde a década de 

1950 e é uma componente essencial para o bom desempenho energético dos edifícios. 

(Tirone & Nunes, 2008: 166) 

 

O isolamento térmico e acústico de um edifício pode ser aplicado de três formas, 

tanto pelo interior das paredes da envolvente, como colocado na caixa-de-ar entre paredes 

duplas, como ainda pelo exterior do edifício. É funcional em qualquer uma destas aplicações, 

mas apenas aplicado pelo exterior que se obtém a maior eficácia.  

 Um sistema de isolamento aplicado continuamente e pelo exterior do edifício 

(pavimento térreo, paredes envolventes e cobertura), com as características técnicas e 

espessuras apropriadas, torna mais eficaz o desempenho energético do edifício, do que 

qualquer outro sistema. 

 São inúmeras as vantagens que este sistema apresenta:68 

 elimina todas as pontes térmicas, causadoras do aparecimento de condensações e de 

fungos nas paredes interiores; 

 inexistência de uma má aplicação, como costuma acontecer no isolamento térmico 

escondido entre uma parede dupla, visto que todo o isolamento aplicado pelo exterior 

permanece à vista durante a sua aplicação, facilitando a sua fiscalização; 

 garante uma maior longevidade dos materiais fundamentais, pois estão protegidos 

das amplitudes térmicas e das intempéries, não sofrendo fendilhação nem 

microfissuras típicas da construção tradicional; 

 contribui para que a inércia térmica funcione a favor do clima interior, pois as paredes 

envolventes não estão em contacto direto com exterior, estabilizando as temperaturas 

interiores; 

 pode ser aplicado, igualmente, em processos de reabilitação de edifícios, que não 

possuam isolamento suficiente. É só necessário garantir que este adira bem à 

superfície exterior existente e cuidar dos pormenores construtivos à volta dos vãos, 

nas cimalhas e beirados; 

 pode ter o acabamento que se desejar: reboco pintado, revestimento em pedra (colada 

ou fixada mecanicamente), tijoleira de burro, entre outras; 

                                                 
68 Adaptado pela Autora de: TIRONE, Lívia, NUNES, Ken, in Construção Sustentável : Soluções Eficientes 

hoje, a nossa riqueza amanhã, pág. 166, 2008. 
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 o RCCTE contempla a contribuição das pontes térmicas para o balanço energético 

negativo do edifício e obriga a soluções que minimizem as pontes térmica, como é 

conseguido pelos sistemas de isolamento térmico aplicados de forma contínua pelo 

exterior. 

 

Reforço Térmico das Paredes Exteriores 

Uma parede exterior em alvenaria de pedra de grande espessura ou de alvenaria de 

tijolo, não tem condições para cumprir os níveis de conforto térmico atuais, qualquer que 

seja a região do país. Assim sendo, existe a necessidade de melhorar o isolamento da 

envolvente exterior dos edifícios, de modo a que se traduza num controlo mais eficiente da 

temperatura do interior. O isolamento térmico irá impedir que a temperatura exterior se 

infiltre para o interior e impedir que a temperatura interior se dissipe para o exterior, ou seja, 

reduz as perdas de calor.  

A aplicação do isolamento das paredes exterior pode ser feito de três maneiras: 

 pelo exterior do edifício; 

 pelo interior do edifício; 

 na caixa de ar (no caso de paredes duplas), esta solução é muito limitada na 

reabilitação, visto as paredes duplas serem quase inexistentes, a não ser no final da 

época de transição para a construção moderna à base de cimento e betão.69 

É importante ao salientar que dotar um edifício antigo com boas condições de 

isolamento térmico, pode deparar-se com algumas dificuldades, devido à característica dos 

próprios edifícios: 

 se este não tiver elementos arquitetónicos que impliquem a não alteração da fachada 

e se este se apresentar degradado, é preferível a aplicação do isolamento pelo 

exterior; 

 se existirem elementos arquitetónicos que impossibilitem a alteração da fachada, o 

isolamento só poderá ser aplicado pelo interior ou na caixa-de-ar. 

No caso de paredes simples, o isolamento pode ser aplicado tanto pelo interior como 

pelo exterior, apresentando vantagens e inconvenientes relativos, e uma grande diversidade 

de possibilidades práticas, que dependem de cada caso.  

                                                 
69 Adaptado pela autora de: APPLETON, João. in Reabilitação de Edifícios Antigos. Patologias e Tecnologias 

de Intervenção. pág. 249, 2011. 
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Caso não existam condicionantes, como a de manter a fachada ou quando as áreas 

interiores são muito pequenas, aconselha-se a aplicação pelo exterior. Este tipo de aplicação 

apresenta as seguintes características:70 

 a parede existente mantém-se seca e quente, aumentando assim a sua resistência 

térmica e a sua capacidade de armazenar energia; 

 as pontes térmicas são eliminadas, nomeadamente nas zonas de intersecção entre as 

paredes exteriores e as paredes interiores ortogonais, o que permite reduzir as perdas 

térmicas e eliminar a condensação superficial; 

 é reduzido o risco de condensação intersticial no interior da parede; 

 não há qualquer trabalho no interior do edifício; 

 não há perda de espaço interior; 

 no caso do edifício ter os revestimentos exteriores degradados, a aplicação da camada 

isolante exterior contribui para melhorar o aspecto da própria parede; 

 é necessário a montagem de andaimes, o que, embora não seja propriamente um 

problema. 

No caso da fachada exterior ter de ser mantida, por razões arquitetónicas, entre 

outras, a aplicação viável será pelo interior e apresenta as seguintes características:71 

 a sua aplicação não é afetada pelas condições climatéricas; 

 o acesso às superfícies a tratar é fácil; 

 não tem qualquer efeito na aparência exterior do edifício, mas também não lhe 

garante proteção; 

 é mais simples e mais económica de aplicar do que o isolamento pelo exterior; 

 não elimina pontes térmicas; 

 provoca sérias perturbações ao normal funcionamento das habitações; 

 elimina a condensação superficial; 

 reduz o espaço interior disponível. 

Além das características enunciadas, deve-se ter em conta, que a aplicação do 

isolamento térmico pelo interior tem mais interesse quando o edifício não dispõe de sistemas 

de aquecimento centralizado, pois o isolamento impede que a parede absorva este calor, o 

                                                 
70 Adaptado pela autora de: APPLETON, João. in Reabilitação de Edifícios Antigos. Patologias e Tecnologias 

de Intervenção. pág. 249 - 251, 2011. 
71 Adaptado pela autora de: APPLETON, João. in Reabilitação de Edifícios Antigos. Patologias e Tecnologias 

de Intervenção. pág. 251, 2011. 
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que faz que reduza o tempo de aquecimento. Isto é, no Inverno, a parede continuará fria, 

aumentando o risco de condensação intersticial.  

Por outro lado, o isolamento térmico pelo exterior elimina o risco destas 

condensações e é mais eficaz quando se trata de edifícios com paredes espessas, aquecidos 

continuamente.  

 

Localização do 

isolamento térmico 

Tipos de soluções 

Exterior 

Revestimentos não 

isolantes independentes 

(com interposição de um 

isolante térmico no espaço 

do ar) 

Revestimentos descontínuos 

(elementos fixados mecanicamente) 

Revestimentos contínuos de ligantes 

hidráulicos armados 

Revestimentos aplicados 

sobre isolante 

Revestimentos espessos de ligantes 

hidráulicos armados 

Revestimentos delgados de ligantes 

sintéticos ou mistos, armados 

Revestimentos isolantes 

Revestimentos descontínuos (placas 

fixadas mecanicamente) 

Revestimentos de ligantes 

hidráulicos e inerte de material 

isolante 

Revestimentos de espuma isolante 

projetada e expandida em obra 

Interior 

Painéis isolantes (em geral com altura de andar) colados contra a 

fachada 

Contra-fachadas de 

alvenaria ou de outra 

constituição 

Com caixa-de-ar simples 

Com interposição de um isolante 

térmico e sem caixa-de-ar 

Com interposição de um isolante 

térmico e com caixa-de-ar 

Revestimentos refletores (apenas em zonas restritas das paredes; 

ex: atrás de radiadores) 

Na caixa-de-ar 

(em paredes 

duplas) 

Injeção de produtos a 

granel 

Fibras ou flocos de lã mineral 

Granulado de poliestireno expandido 

Outros granulados (de argila ou 

perlite expandida, etc.) 

Injeção de espumas 

isolantes (expandidas em 

obra) 

Espuma de poliuretano 

Espuma de ureia-formaldeído 

Tabela 2 - Solução de reforço de tratamento térmico das paredes exteriores  

Fonte: APPLETON, 2011: 250 
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Reforço Térmico de Pavimentos 

Os pavimentos que necessitam de reabilitação térmica podem localizar-se em 

espaços exteriores; em espaços interiores não aquecidos, como garagens, arrecadações, 

armazéns, varandas, ou marquises fechadas; em espaços não aquecidos e não ventilados, 

nomeadamente caixas-de-ar no terreno; ou em pisos térreos. Assim como os elementos 

opacos da envolvente, têm que respeitar os coeficientes de transmissão térmica superficiais 

máximos admissíveis no quadro IX.1 do Anexo IX do RCCTE. Para isso, tem que se 

verificar também as perdas por zonas de vigas, que caso existam, não podem exceder os 

valores máximos expressos no quadro. Isto significa que, não se pode apenas reabilitar os 

pavimentos dos edifícios para uma melhoria do seu desempenho térmico, é preciso também 

enquadrar a zona de vigamento. 

O reforço do isolamento térmico de pavimentos pode aplicar-se segundo três opções, 

caracterizadas pela localização do material isolante a aplicar: 

- Isolamento térmico aplicado na face inferior; 

- Isolamento térmico intermédio, limitado aos pavimentos com vazios; 

- Isolamento térmico aplicado da face superior. 

O ITE 50 do LNEC, apresenta entre as páginas II.27 e II.57, um variado conjunto de 

soluções, com vários tipos de materiais isolantes. O seguinte quadro faz uma síntese desses 

tipos de materiais e soluções. 
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Localização do 

isolamento 

térmico 

Tipos de soluções 

Face Inferior 

Sistemas compósitos de 

isolamento térmico pelo 

exterior com revestimento 

sobre isolante 

Revestimentos espessos de ligantes 

minerais (rebocos armados), sobre 

isolante 

Revestimentos delgados de ligantes 

sintéticos, ou mistos, armados, sobre 

isolante 

Revestimentos isolantes 

Vertures 

Rebocos isolantes 

Revestimentos de espuma isolante 

projetada (vocacionados para locais 

em que o aspeto estético não é 

relevante) 

Tectos-falsos 
Tectos-falsos isolantes 

Tectos-falsos suportando uma 

camada de isolante térmico 

Face Superior 

Camada isolante de betão leve entre o pavimento resistente e o 

revestimento do piso 

Camada de isolante térmico entre o pavimento resistente e um piso 

flutuante 

Intermédio 
Preenchimento dos vazios entre vigotas de pavimentos em madeira 

com isolante térmico (massas de lã mineral, ou um isolante a granel) 
Tabela 3 - Solução de reforço de tratamento térmico dos pavimentos  

Fonte: AGUIAR, et al, Volume 2, 2006: 440. 

 

Reforço Térmico das Coberturas 

A cobertura é a parte dos elementos da envolvente que mais condiciona o 

desempenho térmico dos edifícios, ou seja, é a parte que está sujeira a maiores variações 

térmicas. A melhoria das características térmicas têm algumas diferenças dependente do 

conforto de Inverno ou de Verão.  

Neste último caso, é preciso minimizar o sobreaquecimento das coberturas e a 

transmissão de calor para o interior, ao associar a questão do isolamento térmico à melhoria 

das condições de ventilação dos espaços delimitados entre as coberturas e os tetos dos 

últimos pisos dos edifícios, ou entre os revestimentos de cobertura e os forros inferiores. 

Este efeito é conseguido com a colocação de telhas de ventilação colocadas em lados 

opostos, de modo a facilitar o escoamento de ar sobreaquecido; esta prática tem sido 

frequentemente desprezada em inúmeras intervenções de reabilitação de edifícios antigos. 

No Inverno, é necessário minimizar as fugas de calor para o exterior, reforçando o 

isolamento térmico.  
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As coberturas podem ser inclinadas ou horizontais e é possível encontrar soluções de 

reabilitação térmica para qualquer caso.  

Nas coberturas inclinadas é preciso distinguir as de desvão habitável e de desvão 

não habitável. 

O reforço do isolamento térmico pode fazer de quatro maneiras:72 

 Isolamento aplicado na face superior da esteira do teto; 

 Isolamento aplicado na face inferior da esteira do teto; 

 Isolamento aplicado nas vertentes da cobertura, em posição superior; 

 Isolamento aplicado nas vertentes da cobertura, em posição inferior. 

Se o desvão for habitável, o isolamento térmico deve ser colocado em posição 

inferior, sob as varas, caso a estrutura da cobertura seja em madeira (figura 28). Se o 

isolamento for aplicado sob coberturas 

descontínuas, como as coberturas em 

telha cerâmica, é preciso colocar uma 

proteção superior para as águas pluviais 

e outros agentes atmosféricos, mas que 

não crie uma barreira que dê origem a 

condensações internas no isolamento.  

Se o desvão não for habitável, a 

aplicação do isolamento deve ser 

aplicado na esteira horizontal, 

protegido na face superior caso seja 

acessível (figura 29). Esta colocação 

evita a necessidade de aquecer o desvão 

no inverno e permite um melhor 

desempenho no verão, devido à 

ventilação 

A solução mais económica é a aplicação do material isolante sobre a esteira do teto, 

por ser a de mais fácil aplicação e o maior aproveitamento do material. Se o desvão for 

acessível convém protege-lo com uma betonilha, visto precisar de ser aquecido no Inverno 

e possibilitar uma maior economia energética. 

                                                 
72 Soluções apresentadas no ITE 50 do LNEC, entre as páginas II.54 e II.97. 

Figura 28 – Cobertura inclinada com desvão habitável 

Fonte: AGUIAR, et al, 2006: 442 

Figura 29 – Cobertura inclinada com desvão não habitável 

Fonte: AGUIAR, et al, 2006: 442 
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Geralmente os edifícios antigos são caracterizados por cobertura inclinada e o 

suporte é em madeira, pelo que as soluções anteriormente apresentadas adaptam-se à maioria 

das intervenções de reabilitação destes. 

 

Localização do isolamento 

térmico 
Tipo de soluções 

C
o
b
er

tu
ra

s 
in

cl
in

ad
as

 

N
as

 v
er

te
n
te

s 
in

cl
in

ad
as

 Superior (1) Painéis isolantes especiais (integrando varas, forro inferior e 

isolante térmico 

Inferior 

Mantas de lã mineral 

(recobertas 

eventualmente com um 

forro inferior) 

Fixadas contra as varas da cobertura 

Fixadas contra réguas dispostas sob 

as varas e ao longo destas 

Cruzadas em 2 camadas, com 

interposição de réguas normais às 

varas 

Placas de material isolante fixadas às varas (lã mineral, 

aglomerado negro de cortiça, etc. 

N
a 

es
te

ir
a 

d
e 

te
ct

o
 

Superior (2) 

Mantas de lã mineral 

Placas de material isolante 

Material isolante a 

granel 

Fibras ou flocos de lã mineral 

Granulados (de argila expandida, de 

betão celular autoclavado, etc.) 

Inferior 

Revestimentos isolantes 
Revestimentos descontínuos (placas 

fixadas mecanicamente ou coladas) 

Tectos falsos 

Tecto-falso isolante 

Tecto-falso suportando uma camada 

de isolamento térmico 

C
o
b
er

tu
ra

s 
em

 t
er

ra
ço

 Superior “Cobertura Invertida” Isolante térmico sobre a 

impermeabilização 

Intermédio (3) Suportes isolantes de impermeabilização 

Inferior 

Revestimentos isolantes Revestimentos descontínuos (placas 

fixadas mecanicamente ou coladas) 

Tectos-falsos 

Tecto-falso isolante 

Tecto-falso suportando uma camada 

de isolamento térmico 
Tabela 4 - Solução de reforço de tratamento térmico de coberturas   

1- Aplicável sobre as madres da cobertura, em substituição das varas. 

2- Só possível se o desvão não for habitável 

3- Só possível em caso de substituição da impermeabilização 

Fonte: APPLETON, 2011: 250 
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2.5.3. AVAC 

AVAC é as siglas de “Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado”, refere-se às 

três principais funções e estratégias desta tecnologia que é utilizada no conforto ambiental 

interior. Este conforto é adaptado através da análise progressiva da temperatura, humidade 

relativa e velocidade do ar. Este sistema assegura a circulação e renovação contínua do ar. 

Este mecanismo surge como um sistema apoio dos sistemas passivos já existentes. 

 

2.5.4. Iluminação Artificial 

O espaço interior dos edifícios deverá ter iluminação natural, porém, a luz natural, 

por vezes, é insuficiente, sendo necessário o uso de iluminação artificial. 

 Sendo a iluminação um grande consumidor de energia nos edifícios, pode-se 

minimizar os gastos recorrendo à domótica73, que permite poupar até 30 a 40% da energia 

necessária. Para que esta seja um ponto fulcral na eficiência energética, é necessário fazer 

um plano de todas as funções e especificações de iluminação precisas para cada espaço, tanto 

natural como artificial, podendo, assim, gerir os dispositivos de iluminação artificial. 

 Existem várias estratégias em que a domótica pode auxiliar a um melhor desempenho 

energético, a aplicação de sensores de ocupação é uma delas. Esta permite que a iluminação 

seja ativada apenas quando há um utilizador nesse espaço.  

Outra estratégia é o equilíbrio da intensidade da luz artificial, tendo em conta a 

iluminação natural, que varia com as funções a desempenhar num determinado espaço. Esta 

resume-se a uma luz fluorescente, composta por uma célula fotoelétrica sensível à luz, que 

faz com que esta varie conforme os níveis de iluminação natural presentes no espaço, 

eliminando o excesso de luz artificial e gastos adicionais, quando desnecessário. Este sistema 

maximiza os resultados, aliado a um sistema de sensor de ocupação, para que à noite não 

haja desperdícios. 

De modo a haver uma maior otimização dos recursos, a iluminação pode ser feita 

através de diferentes tipos de lâmpadas, conforme a função a que se destinam, contudo, 

recomenda-se sempre as de baixo consumo, como as LED. 

As lâmpadas de baixo consumo denominadas de LEDs (“Light Emitting Diode”), 

apresentam mais benefícios que as lâmpadas incandescentes convencionais e as 

fluorescentes compactas, pois: facilitam o controlo da qualidade da luz emitida, iluminam 

mais do que as lâmpadas comuns gerando uma economia que varia de 50 a 80%; têm uma 

                                                 
73 Domótica: tecnologia que permite automatizar as rotinas e tarefas de uma casa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Automatiza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarefa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa
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longevidade, até cinquenta vezes superior, duram de 15 a 19 anos, sem manutenção; não 

contêm metais pesados, sendo consideradas ecologicamente corretas; são resistentes à 

vibração; e em fim de vida são consideradas lixo comum. 

 

2.5.5.  Gestão da Água 

 

A água própria para consumo humano existe em quantidade ínfima no nosso planeta. Trata-

se de um recurso extremamente precioso que deve ser gerido de forma eficiente e justa para 

com as gerações atuais e as gerações vindouras. (Tirone & Nunes, 2008: 210) 

 

A gestão da água baseia-se na otimização e diminuição dos consumos de água 

potável, visto ser um recurso extremamente precioso para a sobrevivência das espécies e 

para a qualidade de vida humana, tendo em conta sua escassez. Na arquitetura, a água potável 

para consumo humano deve ser apenas efetuada por funções que carecem de todas as suas 

qualidades. 

 

Recolha das Águas Pluviais e Tratamento das Águas Cinzentas 

 

A água potável que utilizamos deve ser reciclada e reutilizada e, também, toda a água da 

chuva que cai nas coberturas dos edifícios, deve ser recolhida em depósitos e, com o devido 

tratamento, reutilizada para funções que não carecem de água potável. (Tirone & Nunes, 

2008: 214) 

 

É importante o reaproveitamento 

das águas pluviais através da instalação de 

sistemas de recolha nos edifícios (figura 

30), com captação nas coberturas, que 

contribui para diminuir a procura de água 

potável nas habitações. As águas da chuva 

são captadas por caleiras nas coberturas, 

áreas de estacionamento ou pátios, e são 

conduzidas para área de filtragem e, 

finalmente, para um depósito de proteção e 

armazenamento, denominado de cisterna, 
Figura 30 - Sistema de Reaproveitamento de Águas 

Fonte: http://www.deco.ind.br/ 
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que permite a sua utilização para rega, abastecimento de autoclismos, lavagem de espaços 

exteriores e veículos e lavagem de loiça e roupa na máquina. 

Para corresponder às necessidades de utilização, no depósito de armazenamento, a 

água passa por elementos de tratamento até adquirir os padrões de qualidade. Os sistemas de 

recolha e reaproveitamento de águas têm que cumprir certos parâmetros de segurança, para 

que a água mantenha a sua qualidade, como: não estar exposta a luz natural, manter o 

reservatório sempre fechado, realizar limpezas anuais e garantir os abastecimentos de água 

distintos, com contadores individuais. Desta forma, a água reciclada não é nociva para a 

saúde humana, porque os sistemas de reciclagem, na sua última etapa, devem garantir a 

eliminação de bactérias. 

Para uma maior economia da água, há outros elementos que não devem ser 

descurados, como: aproveitamento de águas cinzentas, provenientes das lavagens, através 

da instalação de um sistema de reciclagem; a instalação de dispositivos de controlo da 

quantidade de água, utilizados em torneiras, autoclismos, entre outros; a válvula 

termostática, utilizada nas torneiras, para que a água saia logo à temperatura desejada; o 

sensor de humidade, que ativa os sistemas de rega apenas quando o solo está com uma 

humidade inferior à estabelecida. 

 

2.6. Materiais 

 

Para além do custo de aquisição, a informação que devemos exigir deve abranger a origem 

do produto, os seus impactos energético-ambientais e sociais durante o seu fabrico e ao 

longo da sua vida útil, os efeitos sobre a nossa saúde e os impactos relacionados com o fim 

de vida. (Tirone & Nunes, 2008: 218) 

 

Os desperdícios da construção e da demolição de edifícios são os causadores de 

grande parte dos depósitos de resíduos que se acumulam na Terra. De modo a evitar este tipo 

de situações, podemos utilizar mais materiais reciclados ou recicláveis.  

Por isso, a escolha do material é uma das etapas mais importante e que deve cumprir 

a parâmetros muito mais abrangentes do que os estéticos, como os parâmetros de 

responsabilidade ambiental, preservação e recuperação. Logo, os materiais devem ser 

escolhidos de acordo com a localização do edifício, de modo a conservar o meio ambiente 

em que se insere. Os materiais regionais diminuem os custos devido à facilidade de 

transporte e de rapidez de reaproveitamento. 
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Gestão de Materiais e Resíduos 

A maior parte dos resíduos sólidos urbanos são o resultante dos resíduos da 

construção e da demolição do edificado. Embora existam diversos estudos sobre estratégias 

de reciclagem dos resíduos produzidos durante o processo de construção e seja um conceito 

que tem enormes vantagens económicas e ambientais, são poucas as medidas tomadas para 

a redução destes.   

Para um projeto com menor impacto ambiental, podem ser tomadas algumas medidas 

que se baseiam no conceito dos “R’s” – reduzir, reutilizar, reciclar: reduzir, ao otimizar o 

seu desempenho energético durante todo o seu ciclo de vida; reutilizar, ao usar materiais que 

possam ser reutilizados para o mesmo fim ou outro; e reciclar, ao utilizar materiais que 

possam ser reciclados ou recuperado no fim de vida do edifício. 

 

O Papel dos Materiais de Construção 

No contexto da construção sustentável, a escolha dos materiais de construção e a sua 

aplicação têm uma enorme importância no desempenho ambiental do edifício e interessa 

saber desde logo quais os impactes provocados pela extração das matérias-primas 

necessárias à sua produção. As questões ambientais mais pertinentes são as que estão ligadas 

com a possibilidade de esgotamento das matérias-primas não renováveis.  

Os materiais utilizados na construção são geralmente divididos em materiais naturais, 

artificiais e sintéticos, dependendo da sua origem e o tipo de processamento. No entanto, 

esta divisão é insuficiente para orientar uma seleção de materiais apropriados à construção 

de um edifício ambientalmente sustentável. 

 

Na realidade não existem materiais sustentáveis, mas sim formas sustentáveis de os utilizar 

na construção. (Mourão & Pedro, 2012: 128) 

 

 Os impactos ambientais que os materiais de construção originam, dependem do seu 

desempenho, durante o seu ciclo de vida74: 

 a produção (extração, fabrico, transporte e aplicação na construção); 

 o uso (contacto, desgaste, manutenção e função construtiva); 

                                                 
74 Adaptado pela Autora de: MOURÃO, Joana, PEDRO, João Branco, in Princípios de Edificação Sustentável 

: arquitectura, pág. 128, 2012. 
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 o destino final quando acabado o tempo de vida útil do material (demolição, 

reciclagem, etc.). 

 

A especificação “ecológica” de materiais é um processo complexo, onde não chega 

privilegiar materiais locais, reciclados, ou de baixa energia incorporada. (Mourão & Pedro, 

2012: 128) 

 

Os materiais ecológicos são aqueles produzidos com o menor impacte ambiental. 

Logo, a escolha dos materiais de construção deve ser feita segundo parâmetros ecológicos, 

de modo a evitar riscos ambientais e beneficiando materiais renováveis, recicláveis e com 

baixo impacte ambiental durante o seu ciclo de vida. Este impacte dos materiais de 

construção é determinado por um conjunto de fatores:75 

 impacto da produção do material – destruição de habitats e de ecossistemas; 

 natureza dos recursos envolvidos – disponibilidade, escassez e inacessibilidade; 

 emissões de CO e energia incorporada durante a produção; 

 distâncias e modos de transporte; 

 riscos para a saúde ou para o ambiente local, durante a construção e utilização; 

 toxicidade do material para os seres humanos e ecossistemas; 

 tempo de vida útil do material; 

 destino final do material, depois de esgotado o tempo de vida do edifício; 

 redução/separação de lixos de construção; 

 prevenção da produção/deposição de lixos tóxicos; 

 potencial de reutilização e reciclagem. 

A seleção do material deve ter em conta todos estes fatores e o seu impacte na 

qualidade interior do edifício. Existem certos materiais que necessitam de muita energia para 

a sua fabricação, extração ou transformação, contudo têm vantagens a longo prazo e têm, 

assim, o seu uso justificado devido à sua possível reciclagem e reutilização, como: a areia 

ou as pedras naturais. 

 

                                                 
75 Adaptado pela Autora de: MOURÃO, Joana, PEDRO, João Branco, in Princípios de Edificação Sustentável 

: arquitectura, pág. 79, 2012. 
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2.7. Edificado 

 

Elementos Transparentes 

Numa construção com preocupações bioclimáticas, os elementos transparentes são, 

normalmente, os mais interessantes e complexos. A área em que houve um maior progresso 

técnico nas últimas décadas, foi a conceção de vidros e janelas, devido ao surgimento dos 

novos materiais. Hoje em dia, é possível satisfazer os requisitos do conforto térmico, através 

da constituição e do desenho de uma unidade envidraçada.  

As janelas e claraboias são elementos arquitetónicos tradicionalmente entendidos 

como vãos ou aberturas interiores ou exteriores, que fazem a ligação entre os dois espaços 

interiores ou do interior com o exterior. No entanto, são uma das componentes fundamentais 

na constituição de um edifício, pois são um dos elementos responsáveis pela iluminação e 

ventilação natural do seu interior, contudo se não forem bem constituídas podem ser o 

principal fator de perdas e ganhos térmicos, nos meses frios e quentes, respetivamente.  

Para um bom desempenho das janelas, deve-se ter em conta o tipo de vidro escolhido. 

Sabendo que uma janela tradicional com vidro simples tem uma percentagem de luz 

incidente idêntica à utilização de vidro duplo, mas a nível de isolamento chega a ser metade. 

O vidro duplo refere-se à utilização de dois vidros separados por uma caixa-de-ar. 

Esta solução tem várias vantagens tanto a nível de isolamento acústico como térmico, assim 

com resistência a esforços mecânicos traduzindo-se numa maior durabilidade e segurança 

dos edifícios. 

O vidro prismático e a película holográfica são elementos que redirecionam a luz 

quando esta incide no envidraçado. 

O vidro prismático redireciona a incidência da luz natural através de uma série de 

prismas triangulares, que podem ser desenhados para as diversas condições. Este impede a 

entrada da luz solar direta, ao mesmo tempo que a redireciona para o teto ou para o fundo da 

sala.76 

A película holográfica pode ser concebida para tratar a luz solar incidente em 

determinados ângulos. Pode ser combinada numa só camada, até um total de quatro imagens 

                                                 
76 Adaptado pela Autora de: A Green Vitruvius : Princípios e Práticas de Projecto para uma Arquitectura 

Sustentável, pág. 99, 2001. 
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contendo diferentes características. A vista para fora mantém-se mas em certos ângulos 

verifica-se um efeito de arco-íris. 77 

O vidro crómico é um tipo especial de vidro, que muda de características em 

resposta às alterações da luz (fotocrómicas), da temperatura (termocrómicas), ou a uma carga 

elétrica (electrocrómicas), pode passar do estado claro e transparente a escuro, de 

semitransparente a opaco, ou vice-versa. É utilizado para controlar a radiação solar que entra 

no interior do edifício, evitando o sobreaquecimento e o encadeamento, eliminando, assim, 

os volumosos dispositivos mecanizados de controlo solar, reduzindo os custos de 

manutenção. Não é apropriado para envidraçados ao nível do utilizador, mas pode ser 

utilizado para envidraçados dos zenitais ou colocados acima ou abaixo do nível de visão do 

utilizador.78 

As caixilharias são dispositivos de vedação de um vão. É um elemento que controla 

as trocas térmicas entre o ambiente interior e exterior do edifício. A qualidade do seu 

comportamento vai depender do material utilizado, da espessura do caixilho, da relação entre 

o caixilho e a área envidraçada, da idade da janela, entre outras. 

O alumínio é um material leve, polivalente, duradouro e não corrosivo. 

Normalmente, é tratado de forma a conferir-lhe maior durabilidade e menor necessidade de 

manutenção. Contudo é um material com grande condutibilidade térmica, mas através da 

aplicação de perfis com corte térmico pode reduzir o valor para metade. 

A madeira é um material com um bom desempenho térmico, visto possuir baixa 

condutibilidade térmica. Contudo, necessita de muita manutenção e é pouco duradouro face 

aos outros materiais. Assim é mais utilizado em intervenções de reabilitação de edifícios 

antigos para que se mantenha o seu caracter.  

O PVC é um plástico polivalente, com grande isolamento e resistência, sem implicar 

grandes manutenções. Atualmente é dos materiais mais utilizados em novas construções. 

Hoje em dia, ainda existem caixilhos híbridos, compostos por dois ou mais materiais. 

Estes são bastante versáteis e atrativos, visto conferirem o isolamento necessário e a estética 

pretendida, assim pode-se por exemplo aplicar alumínio ou PVC na parte exterior, 

juntamente com madeira na face interior. 

 

                                                 
77 Adaptado pela Autora de: A Green Vitruvius : Princípios e Práticas de Projecto para uma Arquitectura 

Sustentável, pág. 99, 2001. 
78 Adaptado pela Autora de: A Green Vitruvius : Princípios e Práticas de Projecto para uma Arquitectura 

Sustentável, pág. 99, 2001. 
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Inércia Térmica 

A temperatura do meio ambiente é que define a temperatura um elemento. Contudo, 

a velocidade que este demora a atingir a temperatura da sua envolvente exterior é que define 

a inércia térmica, ou seja, se a sua temperatura subir/descer lentamente significa que tem 

grande inércia térmica, se adquirir a temperatura exterior rapidamente significa que tem uma 

inércia térmica baixa. 

 Os materiais adotados na construção de um edifício é que vão definir a inércia 

térmica do mesmo. Se estes tiverem uma baixa inércia térmica vão reagir rapidamente à 

variação de temperatura exterior, durante o dia vão aquecer através da incidência solar e à 

noite arrefecer rapidamente. No entanto, os edifícios com materiais com grande inércia 

térmica vão permitir uma temperatura inferior durante o dia, enquanto armazenam o calor 

para o libertarem durante a noite. Este conhecimento torna-se essencial para a arquitetura 

bioclimática, de modo a gerir as alterações térmica nos edifícios. 

 

Fachadas Duplas 

As fachadas duplas ou paredes-cortina são uma tecnologia arquitetónica, que visa 

combinar os benefícios estéticos de uma elevada utilização de elementos transparentes (mais 

de 90%), com a eficiência energética e o conforto térmico de um invólucro opaco. 

Esta tecnologia é constituída 

por duas superfícies envidraçadas, 

separadas por uma caixa-de-ar, 

promovendo a circulação do ar, o que 

contribui para o conforto térmico do 

ambiente interior (figura 31). 

Aconselha-se a utilização de 

dispositivos de sombreamento para 

redirecionar a luz e proteção nas horas 

de maior radiação solar. A fachada 

exterior servirá, também, de proteção 

contra os ventos, chuva e ruídos, e permite a ventilação natural através da abertura de janelas 

na superfície interior. Pretende-se que o desempenho térmico desta tecnologia se assemelhe 

ao de uma parede maciça. 

É uma estratégia muito utilizada em edifícios que necessitem de um elevado nível de 

iluminação, tanto em escritórios, como na reabilitação.  

Figura 31 – Sistema de Fachada Dupla – Palácio da Música 

Catalã, Barcelona.  

Fonte: pt.wikipedia.org 
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Coberturas Verdes 

As coberturas verdes (figura 32) 

consistem num sistema complexo de 

colocação de terra e vegetação sobre uma 

cobertura plana ou inclinada. No entanto, a 

estrutura deste tipo de cobertura tem que 

ser composta por várias camadas que 

servem para vários fins, como uma 

estrutura reforçada, para suportar a 

sobrecarga da terra; uma membrana impermeabilizante; uma manta geotêxtil, que bloqueia 

a penetração de raízes; a terra, que quanto mais profunda for mais diversidade de plantas 

poderá ter; e frequentemente aplica-se uma manta biodegradável sobre a terra, de modo a 

evitar que esta seja arrastada pelo vento ou pela água. No perímetro da cobertura integra-se 

uma zona de drenagem, constituída por uma caleira preenchida de gravilha para evitar 

humidades. 

Os benefícios deste sistema são sobretudo estéticos e acústicos, visto o valor do 

isolamento do solo não é grande. O tipo de vegetação a utilizar dependerá do microclima 

existente. 

No entanto, esta é uma estratégia com pouca ou nenhuma aplicação numa 

intervenção de reabilitação. 

 

Cor 

A cor é uma componente essencial na caracterização de um edifício, mas também 

tem uma relação direta com o desempenho térmico dos edifícios, na medida que afeta os 

coeficientes de absorção e de reflexão das superfícies em relação à luz. 

As cores claras refletem a radiação solar, ao serem aplicadas nas superfícies 

exteriores minimizam os ganhos solares. No interior, como refletem a luz, potencializa a 

iluminação do espaço. 

As cores escuras absorvem a radiação, aplicando-as nas superfícies exteriores 

maximizam os ganhos solares. Estas são aplicadas maioritariamente em estratégias de 

aquecimento, como paredes de trombe, para melhorar o seu desempenho. 

 

 

 

Figura 32 - Cobertura Verde - Escola Primária Sustentável, 

Dinamarca. Arq: BIG 

Fonte: http://sustentabilidadetv.blogspot.pt/ 
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2.8. Considerações Finais 

Após a análise das estratégias bioclimáticas é necessário perceber quais são passiveis 

de replicar nas intervenções de reabilitação, principalmente nas inseridas nos centros 

históricos. 

A orientação dos edifícios é uma das partes mais relevantes para o aproveitamento 

de ganhos solares e redução de perdas térmicas, mas no caso de áreas urbanas consolidadas, 

nem sempre é possível determinar a orientação destes, tornando-se importante considerar a 

radiação solar incidente em todas as orientações, de modo a definir a melhor organização 

espacial para os principais espaços de permanência, para que sejam orientados para a 

exposição solar mais vantajosa.  

Nos edifícios inseridos em centros históricos, normalmente, também não é possível 

alterar a dimensão e orientação dos vãos, recorrendo-se à substituição dos seus elementos 

por caixilharias de melhor qualidade e dotadas de vidro duplo, conferindo-lhe um melhor 

comportamento térmico e acústico, assim como um melhor desempenho energético, através 

dos ganhos diretos e redução das perdas térmicas. 

As paredes de trombe são um elemento viável numa intervenção de reabilitação, 

desde que exista uma parede da envolvente orientada a sul e passível de ser alterada. Esta 

solução não tem obrigatoriamente de colidir com a imagem do edifício, pois sendo bem 

desenhada integra-se facilmente com a linguagem do mesmo. 

Os sombreamentos mais eficazes são os exteriores, contudo quando se intervém nos 

centros urbanos muitas vezes não é viável alterar os elementos das fachadas principais, logo 

recorre-se aos sombreamentos interiores, não tão eficientes como medida para controlar os 

ganhos térmicos, mas controlam a iluminação natural dos espaços, conferindo-lhes mais 

privacidade. Um método que por vezes é possível nas reabilitações é o aproveitamento das 

varandas como sombreamento exterior. 

Os isolamentos térmicos nem sempre são passíveis de serem aplicados pelo exterior, 

aquando as fachadas contêm elementos arquitetónicos a manter, nestes casos deve-se aplicar 

pelo interior ou no meio das paredes, caso seja possível, de forma a garantir um melhor 

comportamento térmico. Também se deve ter em conta, a inércia térmica da envolvente dos 

edifícios, visto quando se trata de edifícios antigos, maioritariamente, têm uma grande 

inércia térmica, visto serem constituídas por alvenaria de pedra com uma espessura 

significativa, sendo por isso importante que se promova a ventilação natural, para que 

contribua para um bom desempenho térmico. 
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Um sistema de arrefecimento pelo solo pode ser aplicado, caso exista um logradouro 

que se possa tirar proveito. 

Os sistemas ativos, apesar se serem uma medida bastante vantajosa para o ambiente, 

a utilização destes equipamentos pode ter algumas dificuldades de inserção nos centros 

históricos. Tanto os painéis solares térmicos, como os painéis fotovoltaicos são normalmente 

colocados na cobertura dos edifícios, orientados a sul, com uma inclinação de 30º a 45º para 

aproveitar da melhor forma a radiação solar. No entanto estes painéis apresentam algumas 

desvantagens de aplicação nestes centros, visto serem um pouco intrusivos na imagem dos 

mesmos, colidindo com a envolvente. Porém a energia fotovoltaica é vista como uma das 

mais promissoras, existindo uma grande variedade de soluções para a aplicação destas 

células, tornando-as bastante versáteis e flexíveis, podendo ser integradas nas coberturas ou 

fachadas, ao serem aplicandas nas próprias telhas ou nos envidraçados. 

O sistema de recolha de águas pluviais e de tratamento de águas cinzentas tem uma 

fácil aplicabilidade numa intervenção de reabilitação, visto a área de captação pode ser 

instalada na cobertura através de caleiras, ou em pátios / logradouros, tendo apenas que 

existir um espaço para colocar o depósito de armazenamento. 

As coberturas verdes são um sistema complexo com pouca aplicabilidade nas 

reabilitações nos centros históricos. 

Porém as fachadas duplas e a cor utilizada, têm uma enorme empregabilidade nestas 

intervenções, tendo muitas vantagens como já foram referidas.  
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Capítulo III – Casos de Estudo de Reabilitação Sustentável 
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3. Introdução 

Neste capítulo pretende-se analisar intervenções de reabilitação realizadas, de modo 

a estabelecer uma aprendizagem através de boas práticas ou de “erros do passado”.  

As cidades portuguesas, assim como muitas cidades históricas europeias, encontram-

se há muitos anos a perder população nos seus centros. Sendo, a Feira, uma cidade muito 

antiga, revela alguns aspetos críticos de reabilitação urbana, apresentando uma degradação 

do edificado, resultante da perda de população. 

Resultante das transformações económicas, sociais e culturais, a população local 

tem-se deslocado para zonas periféricas ou terciárias das cidades, o que leva ao abandono 

dos centros históricos. Os novos modelos de habitar mostram a desadequação de alguns 

modelos antigos de habitação aos novos padrões de vida, onde as exigências pelo conforto e 

qualidade crescem de forma constante. 

As intervenções abordadas têm por base o pressuposto de se tratarem de casos de 

reabilitação de edifícios antigos de habitação com alguns princípios de sustentabilidade. 

Para esta análise foram selecionados dois casos de estudo bastante diferentes, na 

cidade do Porto, com dois tipos de intervenção no âmbito da reabilitação.  

O primeiro caso de estudo escolhido estava num estado de degradação muito 

acelerado, ou seja em ruina, por isso teve que ter uma intervenção profunda. O segundo caso 

de estudo, embora devoluto, estava num estado razoável79 de conservação, logo teve uma 

intervenção muito mais cirúrgica, corrigindo apenas algumas situações.  

 

Parâmetros Climáticos 

A cidade do Porto localiza-se o extremo ocidental da Europa e no norte de Portugal, 

sendo por isso uma cidade atlântica, onde o seu microclima é influenciado diretamente pela 

presença do mar. É uma cidade com diferenças notórias a nível da morfologia. O centro da 

cidade, local onde se inserem os dois casos de estudo apresentados de seguida, apresenta 

uma grande densidade em relação às outras zonas, com edifícios altos e antigos, e ruas 

estreitas. Devido à grande compacidade, torna-a uma cidade cinzenta, húmida e sombria. 

No RCCTE o país encontra-se dividido em três zonas climáticas de inverno e de 

verão, sendo que os casos de estudo se situam na zona climática I2 – V1, e pertencem ao 

litoral norte. A influência marítima nesta área ameniza o verão, sendo o inverno mais 

                                                 
79 Entenda-se por estado razoável que os elementos estruturais estavam, na maioria, em bom estado de 

conservação, logo poderiam ser aproveitados. 
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rigoroso. O Porto contém 1610ºC.dias (graus-dias) e 6,7 meses de duração da estação de 

aquecimento.  

As variantes climatéricas que mais influenciam os edifícios, em termos de 

transferência de calor, são a temperatura do ar e a radiação solar.80 As perdas térmicas são 

um conceito importante, visto constituírem a principal razão para a diminuição da 

temperatura no interior de um edifício no inverno, consequência da dissipação do calor do 

interior para o exterior. Os ganhos térmicos, resultado da transferência de calor do exterior 

para o interior, têm como consequência o aumento de temperatura no interior do edifício.  

As temperaturas médias nos meses mais frios, Dezembro e Janeiro, são de 10º C. 

Após esta época, a temperatura aumenta gradualmente até Julho, onde atinge a temperatura 

média de 20º C e se prolonga até Agosto. As temperaturas médias mínimas variam entre 5º 

C em Janeiro e 15,5º C em Julho, as temperaturas médias máximas oscilam entre 13,5º C em 

Janeiro e 25º C em Julho. Contudo, a temperatura mínima diária apresenta o seu valor mais 

baixo em Dezembro e Janeiro, -3.3º C, mas apenas durante cinco dias por ano é que regista 

temperaturas negativas, a temperatura máxima diária mais elevada é em Julho, 38,7ºC, e em 

Janeiro, 22,3º C, somente sessenta e três dias por ano é que são registadas temperaturas 

superiores à temperatura média mais elevada. (Tabela 5) 

A amplitude térmica anual81 é em média 10º C. Devido à sua localização próxima do 

mar o clima é muito influenciado por este, no verão como o mar apresenta temperatura 

inferiores à ambiente, este arrefece toda a zona litoral, e no inverno acontece o inverso, como 

regista temperaturas superiores aquece as áreas litorais. Por isso, pode-se dizer que o Porto 

tem um clima temperado. 

A precipitação anual é de 1253,5mm, oscilando ao longo do ano um máximo entre 

181mm, em Dezembro, e um mínimo de 20,4mm, em Julho. (Tabela 5) 

Segundo Köppen-Geiger, o clima do Porto é temperado, com um verão seco e 

suave.82 

 

 

 

 

                                                 
80 Retirado de OLGYAY, Victor. 1996, p. 32. 
81 Amplitude térmica anual – diferença de temperatura entre os meses mais frios e os mais quentes. 
82 Instituto de metereologia, 2011. https://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/ 
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Tabela 5 - Mapa anual de temperatura e precipitação para o Porto  

Fonte: https://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/1981-2010/014/ 

Temperatura Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Máximas (ºC) 13,8 15 17,4 18,1 20,1 23,5 25,3 25,7 24,1 20,7 17,1 14,4 

Mínimas (ºC) 5,2 5,9 7,8 9,1 11,6 14,5 15,9 15,9 14,7 12,2 8,9 6,9 

Médias (ºC) 9,5 10,4 12,6 13,7 15,9 19 20,6 20,8 19,5 16,4 13 10,7 

Precipitação             

Total (mm) 147 110 95,6 118 89,6 39,9 20,4 32,9 71,9 158 172 181 

 

Radiação Solar Incidente 

A radiação solar é um dos elementos fundamentais para o desenho bioclimático de 

um edifício, é uma fonte de calor a captar nos meses de aquecimento (inverno) e uma fonte 

a repelir nos meses de arrefecimento (verão). 

Na cidade do Porto, a média anual do valor de radiação solar total diária, numa 

superfície horizontal, é de 4,5kWh/m2, sendo a média mensal de radiação diária de 

1,87kWh/m2 em Janeiro e 7,16kWh/m2 em Julho, cerca de quatro vezes maior. (Tabela 6) 

 

Tabela 6 - Valores médios diários de radiação solar numa superfície horizontal, Porto 

Fonte: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

Anual 

 Média 

Diária 

(kWh/m2) 

1,87 2,92 4,37 5,25 6,42 7,07 7,16 6,45 5,11 3,41 2,16 1,66 4,5 

 

Para além da radiação solar, em termos numéricos é também fundamental 

compreender a trajetória do sol ao longo do ano, pois este influencia diretamente a orientação 

e forma dos edifícios, na componente da envolvente opaca e transparente e no uso ou não de 

proteções solares. Esta trajetória será estudada individualmente em cada caso. 
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Estratégias Bioclimáticas 

 

As estratégias bioclimáticas nestes casos baseiam-se na promoção de ganhos 

térmicos e redução de perdas nos meses de aquecimento, e evitar ganhos e promover perdas 

nos meses de arrefecimento.  

A cidade do Porto encontra-se na zona I2 – V1 da divisão climatérica do RCCTE, 

onde as exigências de inverno têm uma maior importância do que as de verão. Na estação 

de aquecimento devem-se evitar as perdas por condução através do isolamento da envolvente 

opaca, da inércia térmica dos materiais e promover os ganhos solares através da orientação 

e dimensionamento dos envidraçados e da acumulação de calor em materiais com grande 

inércia térmica. 

Na estação de arrefecimento devem reduzir-se os ganhos por condução através da 

aplicação de isolamento térmico na envolvente opaca, da inércia térmica dos materiais e 

Figura  33 - Quadro de estratégias bioclimáticas para zonas climáticas I2 - V1, Porto 

Fonte: GONÇALVES & GRAÇA, 2004: 19 
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repelir os ganhos solares através a colocação de vegetação exterior de folha caduca, de modo 

a que não interfira nos ganhos solares no inverno, e/ou palas e dispositivos de sombreamento. 

O arrefecimento evaporativo constitui uma estratégia importante devido à presença do rio 

Douro e do oceano Atlântico, que têm uma grande influência no microclima local. A 

ventilação natural é um elemento passivo de enorme importância, se for através de 

arrefecimento geotérmico a ventilação pode ser feita durante todo o dia, caso seja ventilação 

normal, tanto cruzada, efeito chaminé, unilateral, aconselha-se que seja feita à noite

Figura  34 - Resumo das estratégias bioclimáticas e sistemas passivos 

Fonte: GONÇALVES & GRAÇA, 2004: 20 
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Parâmetros da Análise 

Para que o objetivo seja cumprido, é necessário definir os parâmetros da análise dos 

casos de estudo. A análise estará dividida nas seguintes partes: 

 enquadramento urbano e localização: densidade da envolvente pré-existente e 

tipologia urbana em que se insere;  

 análise do edifício, de modo a conhecer o estado de conservação; 

 orientação e radiação solar incidente no edifício; 

 ventilação do edifício; 

 forma do edifício: tipologia, compacidade, proporções e assentamento; 

 pele do edifício: aberturas, proteções solares, transparências / opacidades, cores, 

inércia térmica e cobertura; 

 preocupações de sustentabilidade; 

 análise dos resultados finais, verificar o cumprimento ou não dos objetivos a nível 

de programa e das exigências de conforto atuais, de sustentabilidade e bioclimáticas. 

Para nos auxiliar nesta analisar, será apresentada uma tabela no final para 

comparação dos dois edifícios, de modo a verificar qual será mais sustentável e cumprirá 

maiores níveis de conforto. (Tabela 7) 
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3.1. Caso de Estudo I 

 

 

Enquadramento Urbano / Localização 

Este caso de estudo é representado por três edifícios localizados na cidade do Porto, 

Rua das Fontaínhas, nº 135, 141 e 143. É uma obra do Arquiteto Nuno Pinto Cardoso, do 

Gabinete Minimalinea.  

O local onde se insere a intervenção caracteriza-se por uma zona da cidade 

consolidada, com uma malha urbana densa, o edificado outrora pertencente à classe operária 

datado do século XVII até meados do século XX.  

A rua das Fontaínhas tem um cariz habitacional, contendo algum comércio ao nível 

do rés-do-chão. A construção é feita predominantemente em banda, resultando numa frente 

urbana compacta, com elevada densidade do edificado. 

É uma rua com bastante importância, visto ser um dos acessos principais para o Porto, 

faz ligação com a Ponte do Infante, que liga a cidade a Gaia. É uma rua que privilegia de 

uma vista fantástica sobre a cidade vizinha. Este local é central, tendo ótimos acessos e uma 

boa rede de transportes. 

É notório o elevado grau de degradação de alguns dos edifícios, estando alguns destes 

devolutos e em ruína. Estas condições de degradação e abandono revelam a fragilidade 

estética que diminuem a qualidade urbana da zona, que é uma área movimentada, quer a 

nível pedonal, como rodoviário. 

Figura  35 - Vista aérea da Rua das Fontaínhas, Porto  

Fonte: www.google.com/maps 
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Embora as fachadas cumpram um alinhamento face à rua, é de salientar as 

assimetrias ao nível das cérceas. É relevante também a falta de espaços verdes na rua, quer 

de caracter público ou privado, contendo apenas no cimo desta o Jardim de S. Lázaro. 

 

Análise do Edifício 

O terreno encontra-se ocupado por três edifícios (figura 36), com uma área resultante 

do emparcelamento de 710,8 m2, e por construções existentes no logradouro. Estes 

apresentavam-se em estado de ruína (figura 37 e 38), apenas com as paredes de alvenaria de 

granito e com alguns elementos estruturais dos pisos em madeira (figura 39 e 40), de modo 

que tiveram que ser alvo de demolição interior, sendo preservados todos os elementos com 

interesse arquitetónico, como as cantarias de pedra, gradeamentos, fachada principal e entre 

outros. 

 

O sistema construtivo destes edifícios traduz-se em técnicas e conhecimentos desde 

o início do século XVII até meados do século XX, usual na construção portuense. Este 

recorria a paredes de alvenaria de granito, em toda a envolvente dos edifícios, e na 

compartimentação dos espaços interiores eram realizadas em estruturas leves em madeira e 

paredes de tabique. 

 

 

 

 

 

 

Figura  36 - Fotografias da pré-

existência  

Fonte: Gabinete Minimalinea 

Figura  37 - Fotografias da pré-

existência  

Fonte: Gabinete Minimalinea 

Figura  38 - Fotografias da pré-existência  

Fonte: Gabinete Minimalinea 
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Estas edificações caracterizam-se por frentes estreitas, com 17,11m de frente de rua, 

e com grande profundidade, 44,9m de lote, 20,27m do edifício da esquerda e 23,71m nos 

restantes. A caixa de escadas localizava-se no centro dos edifícios, com claraboias em cima, 

que em alguns casos contribuíam para introduzir iluminação natural nos compartimentos 

interiores. 

 

Orientação e Radiação Solar incidente 

A rua das Fontainhas tem uma orientação sudeste - noroeste, sendo a orientação este 

e oeste pouco significativa, o que garante quase a equidade solar em ambas as fachadas 

durante todo o ano. As fachadas principais dos edifícios são orientadas para nordeste e as 

fachadas tardoz tem uma orientação sudoeste. Conclui-se que o edifício tem uma boa 

orientação para aproveitamento da energia solar, embora a fachada principal no inverno terá 

pouco proveito dessa energia, devido à sua orientação, por sua vez a fachada tardoz no verão 

terá que ter elementos que auxiliem a filtrar as radiações solares. 

Através dos modelos feitos, pode-se perceber a trajetória do sol ao longo do ano. 

Observa-se que as fachadas à face da rua, são fachadas que no solstício de inverno (figura 

41 à 45) não têm muita incidência solar, logo será um ponto de perda térmica, por sua vez a 

fachada tardoz (figura 46 à 50), a partir das 12 horas, é um ponto que poderá aproveitar os 

ganhos solares.  

No solstício de verão, o alçado principal (figura 51 à 57) tem uma boa orientação, 

pois a incidência solar será só no período da manhã, depois das 12 horas mantém-se sempre 

em sombra. Já o alçado tardoz (figura 58 à 64), necessitará de elementos de proteção solar, 

porque é um ponto com grande incidência solar, traduzindo-se em ganhos térmicos 

indesejados nesta altura. 

Figura  39 - Fotografias da pré-existência, estado de 

degradação 

Fonte: Gabinete Minimalinea 

Figura  40 - Fotografias da pré-existência, estado de 

degradação 

Fonte: Gabinete Minimalinea 
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Solstício de Inverno – 21 de Dezembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstício de Verão – 21 de Junho 

 

Figura  43 - Modelo de Radiação 

Solar às 12h, alçado principal 
Figura  42 - Modelo de Radiação 

Solar às 10h, alçado principal 

Figura  41 - Modelo de Radiação 

Solar às 8h30, alçado principal 

Figura  44 - Modelo de Radiação 

Solar às 14h30, alçado principal 
Figura  45 - Modelo de Radiação 

Solar às 17h, alçado principal 

Figura  51 - Modelo de Radiação 

Solar às 6h30, alçado principal 

Figura  52 - Modelo de Radiação 

Solar às 8h30, alçado principal 

Figura  53 - Modelo de Radiação 

Solar às 10h, alçado principal 

Figura  54 - Modelo de Radiação 

Solar às 12h, alçado principal 

Figura  55 - Modelo de Radiação 

Solar às 14h30, alçado principal 

Figura  56 - Modelo de Radiação 

Solar às 17h, alçado principal 

Figura  57 - Modelo de Radiação 

Solar às 19h30, alçado principal 

Figura  48 - Modelo de Radiação 

Solar às 12h, alçado tardoz 
Figura  47 - Modelo de Radiação 

Solar às 10h, alçado tardoz 

Figura  46 - Modelo de Radiação 

Solar às 8h30, alçado tardoz 

Figura  49 - Modelo de Radiação 

Solar às 14h30, alçado tardoz 
Figura  50 - Modelo de Radiação 

Solar às 17h, alçado tardoz 

Figura  58 - Modelo de Radiação 

Solar às 6h30, alçado tardoz 

Figura  59 - Modelo de Radiação 

Solar às 8h30, alçado tardoz 

Figura  60 - Modelo de Radiação 

Solar às 10h, alçado tardoz 

Figura  61 - Modelo de Radiação 

Solar às 12h, alçado tardoz 

Figura  62 - Modelo de Radiação 

Solar às 14h30, alçado tardoz 

Figura  63 - Modelo de Radiação 

Solar às 17h, alçado tardoz 

Figura  64 - Modelo de Radiação 

Solar às 19h30, alçado tardoz 
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Ventilação  

Os ventos dominantes na cidade do Porto são na direção sul – norte, no inverno, 

quando queremos evitar as perdas térmicas, e na direção noroeste – sudeste no verão, quando 

pretendemos promover a ventilação. 

Neste caso de estudo, os edifícios estão bem localizados, pois como se inserem numa 

tipologia em banda continua numa orientação da rua norte – sul, os ventos dominantes no 

inverno (figura 65), não interferem com o edificado, e no verão (figura 66) podemos tirar 

proveito do vento para promover a ventilação visto incidir na fachada tardoz dos edifícios, 

criando um diferencial de pressão nas duas frentes, o que estimula a ventilação no interior 

dos mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  65 - Modelo de demonstração dos ventos durante o 

inverno  

Fonte: Arquivo da Autora 

Figura  66 – Modelo de demonstração dos ventos durante o verão 

Fonte: Arquivo da Autora 
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Forma do Edifício  

Este é um caso de reabilitação de três casas burguesas de cariz unifamiliar, do século 

XIX, para um programa de habitação coletiva.  

Esta intervenção caracteriza-se por um projeto de emparcelamento de três edifícios 

contíguos, com o objetivo de reabilitação deste conjunto, introduzindo um programa de 

habitação coletiva e comércio, doze fogos (sete T0’s, dois T1’s e três T2’s) e dois espaços 

comerciais, localizados no rés-do-chão nos dois edifícios laterais, visto que no edifício 

central localiza-se o acesso às habitações e ao logradouro. 

Este projeto tem como base os mesmos princípios estruturais, onde preserva e reforça 

as paredes estruturais de pedra e utiliza vigamentos de madeira lamelada para as lajes de 

pavimento e cobertura (figura 67 e 68), para a compartimentação interior introduz paredes 

leves de construção em seco. O logradouro foi convertido em parque de estacionamento com 

dezasseis lugares de estacionamento descobertos (figura 69 e 70). 

Figura  67 – Fotografia do decorrer da obra, vigamentos 

de madeira 

Fonte: Gabinete Minimalinea 

Figura  68 - Fotografia do decorrer da obra, vigamentos de 

madeira 

Fonte: Gabinete Minimalinea 

Figura  69 - Fotografia do decorrer da obra, acesso ao 

logradouro 

Fonte: Gabinete Minimalinea 

Figura  70 - Fotografia do decorrer da obra, logradouro 

convertido em estacionamento. 

Fonte: Gabinete Minimalinea 
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O projeto teve a necessidade da reabilitação das cotas de soleira das fachadas 

principais dos edifícios, tendo em conta que estas diferem umas das outras, são retificadas 

através do átrio de acesso às habitações, que é feito através do edifício central. 

Os três edifícios fazem parte de um conjunto urbano de elevado interesse patrimonial, 

de modo que o tratamento das fachadas principais teve que ser individualizado. Foi feita uma 

ampliação de um piso em cada um dos edifícios dos topos laterais e um recuado no edifício 

central. Foram utilizados os mesmos materiais e lógica construtiva dos edifícios existentes 

na ampliação, com a utilização dos mesmos elementos em granito, o recuo dos pisos 

superiores e a aplicação da telha cerâmica marselha nas coberturas, asseguraram a integração 

harmoniosa da intervenção. 

As paredes de alvenaria de 

granito das fachadas principais foram 

conservadas e recuperadas, os azulejos 

característicos da sua imagem foram 

substituídos. Nos remates superiores 

dos edifícios laterais, foram projetadas 

varandas corridas com guardas de ferro 

de desenho igual ao das existentes nos 

mesmos (figura 71).  

Para o acesso ao logradouro, 

estacionamento descoberto, foram 

substituídos dois vãos da fachada do 

edifício central, por um de maior 

dimensão, mantendo as ombreiras dos extremos laterais dos vãos existentes (figura 71). 

Foi eliminado um dos elementos mais característicos destas casas, como a 

distribuição vertical, que passou a fazer-se apenas pelo edifício central, através de caixa de 

escadas e elevador (figura 72 e 73). Nos espaços correspondentes às antigas caixas de 

escadas dos edifícios laterais foram criados saguões, para ventilação e iluminação natural 

dos compartimentos, de forma a garantir a ventilação transversal e a iluminação natural das 

áreas de cozinha e instalações sanitárias das habitações, e valorizar os espaços comerciais 

(figura 72 e 73).  

 

Figura  71 - Alçado Principal (desenho sem escala) 

Fonte: Gabinete Minimalinea 
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Pode-se dizer que este projeto assenta da dicotomia entre a salvaguarda e valorização 

do património edificado e a sua revitalização contemporânea. 

Os pavimentos intermédios são formados por isolamento de lã mineral sobre as 

placas de gesso cartonado, assentes na estrutura em vigas de madeira, e superiormente placas 

tipo “OBS”, tela acústica, painéis moldados de aglomerados, argamassa, ripado e 

acabamento em soalho. A estrutura em vigas de madeira assentam nas cantoneiras metálicas, 

nas paredes de meação.  

 

Pele do Edifício  

Como já referido anteriormente, as paredes da fachada principal são de alvenaria de 

pedra, revestidas por azulejos no exterior e reboco pintado no interior. Nestas paredes não 

foi aplicado isolamento térmico. 

As fachadas tardoz têm duas 

linguagens diferentes (figura 74). Uma das 

partes é idêntica à linguagem utilizada no 

alçado principal e a outra parte é tabique 

ventilado, nas paredes dos recuados e nas 

que limitam o saguão. Nas paredes 

exteriores desta fachada foi aplicado gesso 

cartonado hidrófugo revestido de chapa 

metálica, criando uma caixa-de-ar, sobre o 

isolamento térmico. Na parte interior das 

paredes, sobre o isolamento térmico foi 

aplicado gesso cartonado. 

As caixilharias pré-existente eram em madeira e apresentavam um elevado grau de 

degradação pelo que foi impossível a sua recuperação, logo foi inserido um modelo em PVC. 

Figura  73 - Planta de Piso Térreo (desenho sem escala)  

Fonte: Gabinete Minimalinea 

Figura  72 - Planta de Piso 1 (desenho sem escala)  

Fonte: Gabinete Minimalinea 

Figura  74 - Fachada Tardoz (desenho sem escala) 

Fonte: Gabinete Minimalinea 
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Houve a preocupação de introduzirem um modelo parecido ao original, mas que cumpre as 

exigências regulamentares térmicas, acústicas e de segurança contra incêndios. 

Na cobertura foi aplicada telha Marselha, de acordo com o edificado portuense. A 

sua estrutura é em madeira e revestida com painel “ondutherm”, composto por isolamento 

térmico em poliestireno extrudido e forrado a chapa, assente numa estrutura de madeira 

secundária e a telha assente sobre o ripado (figura 75). 

O piso térreo teve aplicações distintas. Na zona de acessos verticais e de acesso ao 

logradouro, edifício central, é bazado, pois não está sujeito a exigências regulamentares. Os 

edifícios com espaços comerciais foram executados com um sistema construtivo parecido 

ao dos pisos superiores, com a estrutura em madeira, placas tipo “OBS” e acabamento em 

soalho. De modo a garantir o controlo de humidades e risco de infiltrações, possuem uma 

caixa-de-ar ventilada, com mais de 50 cm, entre o solo e a estrutura (figura 76). 

Figura 75 - Pormenor construtivo da Cobertura (desenho sem escala) 

Fonte: Gabinete Minimalinea 

Figura  76 - Corte Axonométrico - caixa-de-ar ventilada (desenho 

sem escala) 

Fonte: Gabinete Minimalinea 
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Preocupações de Sustentabilidade 

Qualquer reabilitação é uma preocupação a nível sustentável, pois há reutilização de 

um solo já ocupado e utilização das pré-existências adaptadas para fins atuais. 

Neste caso de estudo foi utilizado um sistema de arrefecimento e aquecimento que 

tem uma grande importância na habitabilidade do edifício. Este é realizado pela caixa-de-ar 

ventilada, criada no piso térreo, que através da evaporação da água infiltrada no solo, produz 

ar frio e é distribuída pelos saguões (figura 77). 

 

Os saguões deste edifício possuem ventilação e iluminação natural constante, devido 

terem cozinhas adjacentes têm uma grelha aberta para caso ocorram fugas de gás. A 

legislação não permite que as cozinhas sejam insalubres, por isso têm vãos abertos para o 

saguão e exaustão própria. Estas questões da legislação são bastante importantes quando se 

trata de uma reabilitação num centro histórico, pois não podemos interferir com a imagem 

do edifício.  

Nesta reabilitação houve a aplicação de painéis solares (figura 78), que beneficiam 

de uma boa orientação. O telhado destes edifícios são de quatro águas, visto ter dois corpos 

recuados, foi possível a criação de “caixas integradoras” na altura, que permitiram o encaixe 

dos painéis que têm a espessura das telhas. Esta solução escolhida foi a mais razoável e 

menos abrupta, de modo a não colidir com a imagem das coberturas do centro histórico, não 

descurando da ecologia, nem do património. 

Foi inserido, também, nestes edifícios um sistema de recolha de águas pluviais que 

se utiliza para fins onde não há a necessidade de água potável, como rega dos espaços verdes 

e limpeza de pavimentos exteriores. 

Figura  77 - Sustentabilidade - Corte longitudinal (desenho sem escala) 

Fonte: Gabinete Minimalinea 
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No logradouro foi utilizado um pavimento permeável, na zona de estacionamento, de 

forma que a água das chuvas se infiltre no solo, purificando a água e incorporando-a no 

sistema natural. 

 

 

 

 

 

 

Figura  78 - Planta de Cobertura (desenho sem escala)  

Fonte: Gabinete Minimalinea 
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3.2. Caso de Estudo II 

 

 

Enquadramento Urbano / Localização 

O presente caso de estudo é representado por um edifício localizado na cidade do 

Porto, Largo dos Lóios nº 59, inserido no centro histórico, classificado como Património 

Mundial da Humanidade, pela UNESCO. É uma obra de reabilitação das Arquitetas Adriana 

Floret e Patrícia Cunha, do Gabinete Floret Arquitectura.  

Este local insere-se numa parte da cidade consolidada e tem uma malha urbana densa 

e irregular. A rua tem um carácter mercantilista e algum comércio no piso térreo. 

É uma zona muito importante, sendo considerada o coração da cidade, é central e 

bem dotada de transportes públicos. É uma área muito movimentada quer a nível pedonal 

como rodoviário. Tem uma grande vivência e tem todo o tipo de serviços e comércio perto. 

Alguns edifícios no centro histórico apresentam um elevado estado de degradação, 

contudo esta zona tem vindo a ser alvo de intervenções de reabilitação.  

Como na maioria do centro histórico, as fachadas cumprem o alinhamento face à rua, 

mas o nível de cérceas é bastante assimétrico. Não existem grandes espaços verdes na zona, 

tanto públicos como privados, sendo os mais próximos o Jardim da Cordoaria e o Jardim 

Municipal do Horto das Virtudes. 

 

Análise do Edifício  

Este edifício insere-se num quarteirão medieval, tem duas frentes, com configuração 

em “L”, o acesso faz somente pelo Largo dos Lóios e a outra frente é virada para o 

logradouro, que estava fechado com uma ampliação. Este edifício possui uma área de 

Figura  79 - Vista aérea do Largo dos Lóios, Porto 

Fonte: www.google.com/maps 



111 

 

construção de 356.40 m2, sendo cerca de 5,5m de frente de rua e 4,5m de frente lateral, com 

uma profundidade de aproximadamente 22m. 

Durante o seu ciclo de vida foi alvo de várias transformações no seu interior e na 

caixilharia exterior, tinha comércio no rés-do-chão e habitação nos pisos superiores, que 

inicialmente eram de habitação unifamiliar. 

Esta obra teve como um dos principais objetivos manter o máximo de elementos 

construtivos possíveis, que estivessem em bom estado de conservação. Para isso, foi 

realizada uma avaliação estrutural feito pelo Instituto da Construção, da FEUP, em que se 

concluiu que a estrutura estava num estado razoável83 de conservação. 

 

Para a sua execução o IC-FEUP procedeu a diversas visitas técnicas ao edifício tendo em 

vista o levantamento do esquema estrutural, a caracterização geométrica das peças de 

madeira que o compõem e a determinação do seu estado físico. Foi efectuada a inspecção 

visual das vigas e das entregas, foram medidos os níveis de humidade relativa em alguns 

elementos de madeira e foi ainda apreciado o som de resposta obtido por percussão 

produzido por impacto com um martelo nas vigas de madeira. 84 

 

Este edifício possui uma caixa de escadas, localizado num dos extremos deste, que 

funciona como rótula (Figura 80 e 81). Esta foi mantida e recuperada, assim como os 

vigamentos de madeira. 

 

 

                                                 
83 Entende-se por razoável a maioria dos elementos estruturais em bom estado. 
84 Retirado do relatório do IC-FEUP 

Figura  80  - Fotografia das escadas originais 

Fonte: Gabinete Floret Arquitectura 
Figura  81  - Fotografia das escadas originais 

Fonte: Gabinete Floret Arquitectura 
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O sistema construtivo deste edifício é semelhante ao do caso de estudo anterior, traduzindo-

se num sistema comum de construção portuense da época. Recorre a paredes exteriores em 

alvenaria de pedra – granito – (figura 84), vigamentos em madeira e paredes interiores em 

estruturas leves de madeira e tabique (figura 82 e 83). 

 

 

 

Orientação e Radiação Solar incidente 

O Largo dos Loios tem uma orientação Nordeste – Sudoeste, sendo que o caso de 

estudo se situa no lado da rua orientado para Sudeste, o que poderia ser uma boa localização 

caso o edificado que o ladeia não fosse tão alto. O edifício só tem duas frentes, sendo uma 

delas virada para o logradouro, com cerca de 3m de profundidade, com construções 

adjacentes. Conclui-se que este no inverno é sombrio. 

Como sabemos a radiação solar é um dos elementos essenciais para um edifício 

bioclimático, é uma componente a captar no inverno e uma componente a repelir no verão. 

Pode observar-se através dos modelos de trajetória solar ao longo do dia e ano, feitos 

para este caso. Verifica-se que no solstício de inverno (figura 85 à 94) todo o edifício 

mantém-se em sombra, o que vai influenciar as perdas térmicas, tirando apenas proveito de 

ganhos térmicos durante aproximadamente 2h na fachada principal e cobertura. 

No caso do solstício de verão (figura 95 à 108), considera-se que o edifício tem uma 

boa localização e orientação, é virado a sudeste, logo recebe radiação solar na parte da manhã 

e depois mantém-se em sombra, o que o torna fresco. 

 

 

 

Figura  82 - Fotografia das paredes interiores em tabique  

Fonte: Gabinete Floret Arquitectura 
Figura  83 - Fotografia das 

paredes interiores em tabique 

Fonte: Gabinete Floret 

Arquitectura 

Figura  84 - Fotografia das 

paredes exteriores em alvenaria 

de pedra 

Fonte: Gabinete Floret 

Arquitectura 
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Solstício de Inverno – 21 de Dezembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstício de Verão – 21 de Junho 

 

Figura  87 - Modelo de Radiação 

Solar às 12h, alçado principal 

Figura  86 - Modelo de Radiação 

Solar às 10h, alçado principal 

Figura  85 - Modelo de Radiação 

Solar às 8h30, alçado principal 

Figura  88 - Modelo de Radiação 

Solar às 14h30, alçado principal 

Figura  89 - Modelo de Radiação 

Solar às 17h, alçado principal 

Figura  95 - Modelo de Radiação 

Solar às 6h30, alçado principal 

Figura  96 - Modelo de Radiação 

Solar às 8h30, alçado principal 

Figura  97 - Modelo de Radiação 

Solar às 10h, alçado principal 
Figura  98 - Modelo de Radiação 

Solar às 12h, alçado principal 

Figura  99 - Modelo de Radiação 

Solar às 14h30, alçado principal 

Figura  100 - Modelo de Radiação 

Solar às 17h, alçado principal 

Figura  101 - Modelo de Radiação 

Solar às 19h30, alçado principal 

Figura  92 - Modelo de Radiação 

Solar às 12h, alçado tardoz 

Figura  91 - Modelo de Radiação 

Solar às 10h, alçado tardoz 

Figura  90 - Modelo de Radiação 

Solar às 8h30, alçado tardoz 

Figura  93 - Modelo de Radiação 

Solar às 14h30, alçado tardoz 

Figura  94 - Modelo de Radiação 

Solar às 17h, alçado tardoz 

Figura  102 - Modelo de Radiação 

Solar às 6h30, alçado tardoz 

Figura  103 - Modelo de Radiação 

Solar às 8h30, alçado tardoz 

Figura  104 - Modelo de Radiação 

Solar às 10h, alçado tardoz 

Figura  105 - Modelo de Radiação 

Solar às 12h, alçado tardoz 

Figura  106 - Modelo de Radiação 

Solar às 14h30, alçado tardoz 

Figura  107 - Modelo de Radiação 

Solar às 17h, alçado tardoz 

Figura  108  - Modelo de Radiação 

Solar às 19h30, alçado tardoz 
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Ventilação 

Como já foi referido, na cidade do Porto, os ventos dominantes no inverno 

direcionam-se de sul para norte, altura em pretendemos evitar as perdas de calor, e na direção 

noroeste – sudeste no verão, época de promoção da ventilação. 

O presente caso de estudo, não tem a localização mais favorável ao nível da ventilação, 

embora se insira numa tipologia urbana em banda continua, com apenas duas frentes para 

perdas térmicas. No inverno, o vento predominante incide mesmo na fachada principal 

(figura 109), criando um diferencial de pressão, o que promove a ventilação no edifício 

indesejada nesta altura, visto este não ter ganhos solares. No verão, os ventos não interferem 

em nada com o edifício (figura 110), mas como não é um edifício com radiação solar muito 

incidente, não causa grandes danos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  110 – Modelo de demonstração dos ventos durante o verão 

Fonte: Arquivo da Autora 

Figura  109 – Modelo de demonstração dos ventos durante o 

inverno  

Fonte: Arquivo da Autora 
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Forma do Edifício 

Este caso de estudo é uma intervenção de reabilitação se um edifício de cariz 

unifamiliar, para um programa de habitação coletiva, com três fogos, dois T1’s e um T2 

duplex, e um espaço comercial, localizado no rés-do-chão. 

O projeto teve por base manter o máximo de elementos estruturais possíveis, que 

estivessem em bom estado de conservação. 

Manteve-se a estrutura dos pisos entre a caixa de escadas e a fachada principal, e 

substituiu-se a que ficava entre a caixa de escadas e a fachada tardoz por uma estrutura 

aligeirada de betão. 

O logradouro foi restabelecido e o piso térreo destina-se ao acesso deste, a comércio 

e à entrada para os pisos superiores (Figura 111). 

 

 

 

 

Figura  111 - Planta do piso térreo (desenho sem escala) 

Fonte: Gabinete Floret Arquitectura 
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O primeiro e segundo piso destinam-se a apartamentos T1, constituídos por um hall 

de entrada, uma sala com cozinha embutida (Kitchenette), uma instalação sanitária e um 

quarto. A cozinha resume-se a um bloco de armários, que podem estar abertos ou fechados, 

o que torna o espaço mais flexível. O quarto é orientado para o logradouro interior, por ser 

um espaço mais calmo e confortável (Figura 112). 

 

 

 

O terceiro piso destina-se a um apartamento T2 duplex, é constituído por um hall de 

entrada, uma sala, uma cozinha e uma instalação sanitária de serviço. Neste piso a cozinha 

está orientada para o logradouro e a sala para o Largo dos Lóios (Figura 113).  

No piso superior, fez-se o aproveitamento das águas furtadas, caracteriza-se por dois 

quartos, cada um orientado para cada frente, e uma instalação sanitária (Figura 114).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  112- Planta dos pisos 1 e 2 (desenho sem escala) 

Fonte: Gabinete Floret Arquitectura 
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Figura  113 - Planta de piso 3 (desenho sem escala) 

Fonte: Gabinete Floret Arquitectura 

Figura  114 - Piso de aproveitamento das águas furtadas (desenho sem escala) 

Fonte: Gabinete Floret Arquitectura 
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A escada de acesso aos pisos de 

habitação era em madeira e foi mantido 

o desenho original tanto da escada 

como do corrimão, foi reabilitado o 

possível e o restante substituído por 

elementos semelhantes. De forma a 

iluminar e valorizar toda a caixa de 

escadas, foi projetada uma claraboia 

com um desenho contemporâneo 

(figura 115). 

O logradouro, como já foi referido, foi restituído, embora não tenha qualquer tipo de 

radiação solar, devido às construções adjacentes (figuras 116, 117 e 118). 

 

 

Este projeto tem como base a salvaguarda e valorização do património edificado, 

apostando na modernização da organização espacial interior e nos acabamentos do mesmo, 

embora mantenha sempre alguns elementos característicos, como se pode verificar nas 

seguintes figuras. 

 

 

 

 

Figura  115 – Fotografia da escada de acesso aos pisos de 

habitação  com a claraboia na cobertura. 

Fonte: Gabinete Floret Arquitectura 

Figura  116 – Fotografia do 

logradouro 

Fonte: Gabinete Floret 

Arquitectura 

Figura  117 – Fotografia do 

logradouro 

Fonte: Gabinete Floret 

Arquitectura 
 

Figura  118 – Fotografia do logradouro 

Fonte: Gabinete Floret Arquitectura 
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O dimensionamento dos espaços interiores foram executadas de acordo com o 

RGEU. O primeiro e segundo piso caracterizados por tipologias T1, têm uma área bruta de 

61 m2. O último piso designado por tipologia T2 duplex, possui uma área bruta de 111 m2. 

 

Pele do Edificio 

A fachada principal é em alvenaria de pedra (granito) e foi mantida e recuperada 

(figura 120). Como havia a intensão de conservar os elementos de cantaria, impossibilitou a 

aplicação de isolamento nesta fachada (figura 121). 

 

 

Figura  119 – Fotografia do 

interior 

Fonte: Gab. Floret Arquitectura 

Figura  120 – Fotografia do 

interior 

Fonte: Gab. Floret Arquitectura 

Figura  121 – Fotografia do interior 

Fonte: Gab. Floret Arquitectura 

Figura  122 – Fachada principal (desenho sem escala) 

Fonte: Gabinete Floret Arquitectura 
Figura  123 – Pormenor da fachada 

principal  

Fonte: Gabinete Floret Arquitectura 
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A fachada lateral pré-existente estava num nível de degradação elevado e com 

algumas alterações devido a ampliações feitas, não garantia iluminação e ventilação nas 

divisões interiores do edifício, por isso foi recuada 3m e desenhada (figura 124) e projetou-

se um sistema de parede dupla de alvenaria de tijolo vazado, e na caixa-de-ar aplicou-se 

isolamento térmico de poliestireno extrudido (figura 125). 

As paredes meeiras pré-existentes eram em alvenaria de pedra (granito) foram 

recuperadas e mantidas, com acabamento em reboco pintado no interior. 

A caixilharia pré-existente eram em madeira e encontrava-se em muito mau estado 

de conservação, por isso não foi possível recuperá-las. Assim sendo foram substituídas por 

caixilharias de madeira certificada, idênticas às originais, mas que cumprem as exigências 

térmicas e acústicas (figura 126, 127 e 128).  

 

Figura  128 - Fotografias das 

caixilharias de guilhotina de duas 

folhas 

Fonte: Gabinete Floret Arquitectura 

Figura  127 - Fotografias das 

caixilharias de guilhotina de duas 

folhas 

Fonte: Gabinete Floret Arquitectura 

Figura  126 - Fotografias das 

caixilharias de guilhotina de duas 

folhas 

Fonte: Gabinete Floret Arquitectura 

Figura  124 – Fachada lateral 

(desenho sem escala) 

Fonte:Gab. Floret Arquitectura 

Figura  125 – Pormenor da fachada lateral 

(desenho sem escala)  

Fonte:Gabinete Floret Arquitectura 
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A estrutura da cobertura estava num nível elevado de degradação, por isso foi 

projetada uma nova estrutura, também em madeira (Figura 129), corrigindo as carências 

existentes, tanto de desempenho acústico, térmico e segurança contra incêndio.  

 A cobertura é constituída por placas de gesso cartonado com resistência ao fogo, por 

uma caixa-de-ar ventilada, revestida com isolamento térmico em poliestireno extrudido e 

acabamento em subtelha “onduline” (figura 130). 

 

O piso térreo é constituído por uma caixa de brita, que se encontra em contacto direto 

com o solo, e foi regulada com uma camada de massame de betão, foi aplicada uma camada 

de impermeabilização com tela asfáltica e protegida com enchimento para a colocação do 

revestimento de acabamento (figura 131). 

Figura  129 - Fotografia da nova estrutura em madeira da 

cobertura  

Fonte: Gabinete Floret Arquitectura 

Figura  130 – Pormenor de cobertura (desenho sem escala) 

Fonte: Gabinete Floret Arquitectura 
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Preocupações de Sustentabilidade 

Uma reabilitação é à partida uma preocupação sustentável, atualizando as pré-

existências para objetivos atuais. 

Neste edifício observa-se que houve o cuidado de conforto térmico do seu ambiente 

interior, onde se destaca: a alteração das caixilharias, a aplicação de isolamento na cobertura, 

no teto falso, nas paredes meeiras e fachada lateral. 

A iluminação e ventilação é assegurada em todo o edifício.  

Ao contrário do caso de estudo anterior, não houve a colocação de painéis solares, o 

que não lhe atribui a classe energética A+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  131 – Pormenor do pavimento térreo (desenho sem escala) 

Fonte: Gabinete Floret Arquitectura 
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3.3. Considerações Finais 

 

Tabela 7 – Matriz de comparação dos dois Casos de Estudo 

 Caso de Estudo 1 Caso de Estudo 2 

A
rq

u
it

et
u

ra
 d

o
 E

d
if

íc
io

 

Orientação da Fachada Principal Nordeste Sudeste 

Orientação da Fachada Tardoz / 

Lateral 
Sudoeste Nordeste 

Altura do Edifício 10,8 metros 13,5 metros 

Nº de Pisos 4 5 

Ventos incidentes (Verão) Fachada Tardoz Não interfere 

Ventos incidente (Inverno) Não interfere Fachada Principal 

M
a
te

ri
a
is

 

Massa Térmica (Fachada 

Principal) 
Alvenaria de pedra Alvenaria de pedra 

Massa Térmica (Fachada Tardoz) Tabique 
Parede dupla de 

alvenaria de tijolo 

vazado 

Cor da Cobertura Telha Vermelha Telha Vermelha 

Cor das paredes (Fachada 

Principal) 
Bege + Azul Vermelha 

Cor das paredes (Fachada Tardoz / 

Lateral) 

Vermelho + Bege + 

Preto 
Branco 

Caixilharias PVC + vidro duplo 
Madeira certificada + 

vidro duplo 

Isolamento Fachadas Fachada Tardoz pelo 

exterior 

Fachada Lateral na 

caixa-de-ar 

Isolamento Cobertura 
Isolamento térmico 

(poliestireno 

extrudido) 

Isolamento térmico 

(poliestireno 

extrudido) 

 

Sistemas Activos 

Painéis solares + 

arrefecimento / 

aquecimento 

geotérmico (saguões 

+ caixa-de-ar 

ventilada) + sistema 

de recolha de águas 

pluviais 

Não tem 

 

 

Após a análise dos dois casos de estudo, percebe-se que houve preocupações de 

sustentabilidade, de eficiência dos edifícios e um grande cuidado na elaboração dos projetos 

de reabilitação dos edifícios. 
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No primeiro caso de estudo, os edifícios estavam em ruínas, logo teve que haver uma 

intervenção mais profunda, mas sem desvalorizar os edifícios. Pode-se verificar que estes 

tinham uma excelente localização e orientação, tanto a nível de radiação solar como de 

ventos predominante.  

Houve uma preocupação de utilizar técnicas e materiais semelhantes aos dos 

edifícios, embora fosse uma reabilitação profunda. A fachada principal foi preservada e 

recuperada. As fachadas tardoz foram executadas em paredes de tabique e alvenaria de 

pedra, materiais já utilizados nas pré-existências; as lajes de pavimento e a cobertura foram 

executadas através de vigamentos de madeira lamelada; e a cobertura foi revestida a telha 

marselha. As caixilharias não foi possível recuperar, devido ao estado de degradação 

avançado, mas foram substituídas por caixilharias em PVC com vidro duplo.  

A nível de sustentabilidade, houve um cumprimento de requisitos térmicos, acústicos 

e de segurança contra incêndios, pode-se observar através da substituição das caixilharias; o 

piso térreo possui uma caixa-de-ar de 50cm entre a terra vegetal e a estrutura, o que garante 

o controlo de riscos de infiltrações, humidades e garante arrefecimento / aquecimento e 

ventilação, integradas com dois saguões, que garantem iluminação e ventilação natural 

permanente no interior do edifício; houve a colocação de painéis solares com uma boa 

orientação para o aquecimento de águas; colocação de isolamento térmico na fachada tardoz 

e nas paredes interiores, de forma a melhorar o conforto térmico; a recolha de águas pluviais 

pelo telhado, para a utilização e manutenção dos espaços exteriores, reduzindo o consumo 

da rede pública; e utilização de pavimento permeável no logradouro. 

No segundo caso de estudo, o edifício estava num estado razoável de conservação, 

embora devoluto, o que levou a uma intervenção mais leve e mais cirúrgica. Este não 

beneficiava de uma boa localização, no contexto da bioclimática, visto estar ladeado de 

edifícios altos o que retira a radiação solar direta incidente neste e a nível de ventos 

predominantes, no inverno é quando estes incidem no edifício, altura em que este não tem 

ganhos solares. 

Neste houve uma grande preocupação em recuperar o máximo de elementos 

estruturais e arquitetónicos possíveis, que atribuem identidade ao espaço. A fachada 

principal foi recuperada e preservada. A fachada lateral foi redesenhada, com o intuito de 

restabelecer o logradouro, para permitir mais iluminação no interior do edifício e foi 

construída em paredes duplas de alvenaria de tijolo vazado. As lajes de pavimento foram 

recuperadas as possíveis e da escada até à fachada lateral foram substituídas por uma 

estrutura em betão aligeirado. A cobertura estava num nível elevado de degradação, sendo 



126 

 

substituída por uma estrutura também em madeira e com revestimento em telha. As 

caixilharias não foram possíveis de recuperar, sendo por isso substituídas por caixilharias de 

madeira certificada com vidro duplo. 

A nível de sustentabilidade houve algumas preocupações de corrigir carências 

térmicas, acústicas e de segurança contra incêndios como se pode verificar através da 

substituição das caixilharias; da aplicação de isolamento térmico em poliestireno extrudido 

na cobertura e na fachada lateral, na caixa-de-ar da parede dupla, de forma a melhorar o 

conforto térmico; e o recuo da fachada lateral que garante a iluminação e ventilação do 

interior do edifício. Neste caso não houve a colocação de painéis solares e houve a inserção 

de novos materiais de construção, como o betão que é pouco ecológico. 

Nesta intervenção sugeria-se a colocação de aquecimento pelo solo, visto não colidir 

com a imagem do centro histórico e no inverno a temperatura do solo ser mais elevada que 

a do ar exterior, assim sendo aquecia o edifício, o que o tornava mais sustentável. Por este 

ter pouco ou quase nenhuns ganhos térmicos nos meses de aquecimento, não ter isolamento 

térmico na fachada principal e na fachada lateral ter apenas isolamento na caixa-de-ar, e os 

ventos predominantes desta estação incidirem no alçado principal, estimulando a ventilação 

indesejada nesta época. 

Conclui-se com isto que o primeiro caso de estudo, embora tenha tido uma 

intervenção mais profunda, o que gastou mais energia e materiais, resulta numa reabilitação 

mais sustentável e teve em conta os sistemas passivos e ativos ao seu dispor, de modo a 

garantir um maior conforto e eficiência energética das habitações e do edifício. 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV – A Proposta de Reabilitação em Santa Maria da Feira 
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4. Introdução 

O tema desta investigação foi escolhido no início da disciplina de Projeto III, no ano 

letivo 2013/2014, onde nos foi apresentada a possibilidade de escolhermos um tema para a 

dissertação e para o desenvolvimento de um projeto. 

O trabalho inicialmente foi de pesquisa e teórico, sem saber o local em que iria ser 

posto em prática, onde cada um escolheu o tema com que mais se identificava, com o intuito 

de resolver algumas das suas preocupações sobre o mesmo. 

Após esta etapa, foi-nos apresentada a cidade onde iriamos poder pôr a pesquisa em 

prática. A cidade que nos foi atribuída foi a cidade de Santa Maria da Feira. Nos primórdios, 

a análise da cidade foi feita em grupos, de forma a caracterizá-la o melhor e mais rápido 

possível.  

Ao passar para o trabalho individual, a primeira fase foi realizar uma análise SWOT, 

de modo a perceber os pontos fortes e fracos, assim como as oportunidades e ameaças da 

cidade, de acordo com cada tema.  

Com toda a análise feita anteriormente, o objetivo passou por se fazer uma proposta 

urbana e começar a afunilar até ao ponto pretendido que, neste caso, a estratégia urbana foi 

para uma cidade sustentável, até chegar à escala do centro histórico, mais precisamente ao 

edifício escolhido.  

 

4.1. Santa Maria da Feira 

Santa Maria da Feira é uma cidade de memórias e paisagens com história, que 

transporta quem a vive ou visita a outras épocas mais distantes. Isto reconhece-se através de 

um legado não só patrimonial, mas também cultural presente nos seus costumes e na 

paisagem natural circundante. Quando percorremos as suas ruas, caminhos e lugares da 

antiga vila conseguimos sentir esta realidade. 

Santa Maria da Feira, ao longo dos tempos, adquiriu uma certa importância, devido 

à sua localização geográfica estratégica, em que do lado norte ficava a vila com os seus 

campos agrícolas e a sul, o castelo como fortaleza, local de proteção e defesa, visto ficar em 

cima do morro. Desde a Igreja da Misericórdia (figura 132) até à colina do castelo (figura 

133), situava-se o vale banhado pelo Rio Cáster que permitiu fixar a população devido à 

fertilidade das terras. 
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Hoje em dia, a cidade contínua ladeada por espaços verdes de grande força que dão 

à cidade uma continua paisagem natural para além do seu edificado. 

O concelho de Santa Maria da Feira situa-se entre a Grande Área Metropolitana do 

Porto e a área de Aveiro e Viseu, o que faz que tenha uma grande força ao nível cultural e 

económico. Logo, durante as três décadas do século XX, o atual centro histórico constituía 

a principal imagem urbana da cidade. Neste núcleo nota-se as características de evolução, 

essencialmente terciárias, pois sempre foi um importante centro administrativo da região.  

No início as "Terras de Santa Maria" eram ladeadas por áreas destinadas à 

agricultura, com algumas propriedades de dimensões consideráveis, e a área mais urbana era 

ocupada, essencialmente, pela classe dos lavradores pertencentes à burguesia e dos 

comerciantes.  

 

Pode-se observar que a expansão da cidade foi feita através de um crescimento linear, 

tendo como eixo a Rua Direita (figura 134) numa orientação norte – sul. Esta rua é 

Figura 134 - Vista aérea Centro Histórico de Santa Maria da Feira - Rua Direita assinalada 

Fonte: www.google.com/maps 

Figura  132 – Igreja da Misericórdia de Santa Maria da Feira 

Fonte: http://pt.wikipedia.org 
Figura  133 – Castelo de Santa Maria da Feira 

Fonte: http://pt.wikipedia.org 
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considerada o núcleo do centro histórico, ao longo dela encontram-se o locais e construções 

mais importantes da cidade, que se tornaram os pontos de vivência cultural, social, 

económica e religiosa, tais como a Igreja da Misericórdia, a atual Praça da República, a 

Igreja Matriz e o antigo Convento dos Lóios, a Praça do Rossio, a rua que sobe para o castelo, 

a envolvente zona verde e no cimo do morro, sempre visível, o castelo.  

Se percorrermos a rua Direita até ao castelo nota-se que é um trajeto irregular e com 

uma topografia acidentada, mas com muitos pontos de vista que dá uma certa notoriedade 

ao local. 

Em Santa Maria da Feira existe uma relação reciproca entre o Homem e a natureza, 

a arquitetura e o local. 

A antiga Rua Direita, atualmente, está dividida em duas, a Rua Dr. Elísio de Castro 

até ao Largo Dr. Gaspar Moreira, e a Rua Dr. Roberto Alves até ao largo do Convento. É 

uma rua com um cariz do século XIX, e pontualmente do século XVIII, com reconstruções 

e reabilitações do século XX e XXI. 

 

Caracterização do Território 

Santa Maria da Feira desenvolveu-se a partir do eixo da rua Direita - centro histórico 

- o seu crescimento evoluiu na orientação poente. Atualmente, podemos considerar que a 

cidade tem duas centralidades, a zona antiga e o núcleo que se estende a sul da estrada 

nacional. É nestes dois centros que se encontram os principais serviços. A maioria da mancha 

do edificado corresponde a edifícios de habitação e de habitação com serviços. Separado da 

cidade pela autoestrada encontra-se a zona industrial, que tem vindo a ser desenvolvida nos 

últimos anos. 

Os edifícios de habitação caracterizam-se por duas categorias: os de habitação 

unifamiliar e os de habitação coletiva, mais próximos da estrada nacional. 

 

Ações de Requalificação e Reabilitação no Centro Histórico 

O centro histórico de Santa Maria da Feira cresceu lentamente ao longo dos séculos 

e muito rapidamente nas últimas décadas. É uma cidade que apresenta características de 

identidade e imagem muito próprias, e ao observar uma grande parte do edificado que ainda 

se mantem original pode-se verificar a sua evolução ao longo dos tempos, nas várias etapas 

desse crescimento.  
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Esta identidade tão própria, permitiu que a cidade evoluísse tanto economicamente, 

como culturalmente, através da realização de eventos que remetem a épocas passadas, como 

a viagem medieval.  

A cidade de Santa Maria da Feira procedeu recentemente a ações de requalificação e 

reabilitação do centro histórico, que tiveram como principal objetivo melhorar e transformar 

o espaço público, acrescentando-lhe capacidade para receber grandes eventos, a adaptação 

de edifícios históricos para programas culturais e de apoio às atividades da cidade, e a 

consolidação da imagem do centro histórico, através da reabilitação de edifícios. 

O centro histórico de Santa Maria da Feira é caracterizado por edifícios singulares, 

construções em banda continua e por lotes que integram as moradias. Este edificado remete 

a várias épocas, os mais antigos do século XVII, que inserem alguma construções com uma 

imagem art deco; os do início do século XX; os mais populares e rurais; alguns com menos 

interesse arquitetónico, das décadas 60 e 70; e os do final do século XX com uma maior 

atenção na imagem arquitetónica, mas que têm lacunas na integração com as pré-existências. 

Através da figura 135, pode-se observar que a maioria dos edifícios no centro 

histórico encontram-se num estado razoável ou bom de conservação, mas alguns ainda estão 

em mau estado ou ruínas. 

Figura  135 – Planta de levantamento do estado de conservação dos edifícios ao longo da Rua Direita (desenho sem escala) 

Fonte: Atlas CM Feira, 2009 
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Entre 1974 e 1995 foram reabilitados alguns edifícios históricos na cidade, assim 

como o património construído e cultural em geral, entre os quais se destaca o Convento dos 

Loios. 

Entre 1995 e 2000, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira ficou incumbida de 

executar as propostas e projetos de renovação do espaço urbano, dos percursos 

arquitetónicos de referência, correspondentes a arruamentos, praças, jardins, edifícios e 

zonas de parque. De modo a promover o desenvolvimento da cidade. 

Os arruamentos e praças do centro histórico foram reabilitados e requalificados, para 

que pudessem criar espaços para a realização de eventos com a participação um número 

elevado de pessoas. Foram remodelados, também, toda a sinalização como mobiliário 

urbano. Foram criados parques de estacionamento nos limites do centro histórico, com o 

intuito de eliminar o tráfego dentro do mesmo, visto este se ter tornado na sua maioria 

pedonal. 

Os materiais utilizados nos pavimentos das vias e das calçadas dos passeios, são 

tipicamente portugueses, como vários granitos, calcário e basalto, o que traz uma linguagem 

mais limpa, em tons monocromáticos como o cinzento, o preto, o bege e o branco, 

permitindo padrões geométricos suaves. 
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4.2. A Escolha do Edifício 

A escolha do edifício foi feita, primeiramente, pela motivação de intervir no centro 

histórico, devido à falta de oferta de habitação no mesmo e à degradação do edificado nele 

inserido. 

Ao analisar o centro histórico de Santa Maria da Feira foi elaborada um levantamento 

do edificado antigo que se encontrava em mau estado de conservação. Após o levantamento 

feito, o difícil foi a escolha do edifício em si.  

Depois de alguma reflexão, a opção feita foi pelo edifício que parecia criar mais 

dificuldades na elaboração de um projeto para a aplicação de estratégias e princípios 

bioclimáticos. A grande motivação para esta escolha, que à partida seria mais difícil, passou 

pela possibilidade de ao aplicá-los neste seria possível a integração de estratégias e princípios 

bioclimáticos em todos, sabendo cada caso é um caso e tem necessidades diferentes, onde as 

estratégias bioclimáticas têm que ser adaptadas e estudadas. 

 

Figura 136 - Fotografia do edifício escolhido 

Fonte: Arquivo da Autora 
Figura  137 - Fotografia do edifício escolhido 

Fonte: Arquivo da Autora 
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4.3. O Edifício 

 

 

Enquadramento Urbano / Localização 

O caso de estudo é representado por um edifício localizado na junção da Praça da 

República com a Rua Dr. Roberto Alves (antiga Rua Direita), nº 52 e 54, na cidade de Santa 

Maria da Feira.  

A Praça da República, anteriormente denominada Praça Velha, é das praças mais 

antigas da cidade (figura 139 e 140), ainda é conservado o chafariz e, em tempos, teve um 

pelourinho. É uma zona com bastante importância, pois até aos anos 40, o acesso a nascente 

era uma das principais entradas na vila, para quem vinha de sul. 

 

O edifício insere-se numa parte da cidade consolidada, com uma malha urbana densa 

e é um edifício do século XX. 

O centro histórico, atualmente, é mais vocacionado para uma zona de serviços, o que 

implica deslocações por parte dos habitantes, e contem algum comércio ao nível do rés-do-

Figura  138 – Vista aérea da Rua Dr. Roberto Alves (antiga Rua Direita), Santa Maria da Feira 

Fonte: www.google.com/maps 

Figura  139 - Planta de localização da Praça da República 

Fonte: Arquivo da Autora 
Figura  140 - Fotografia da Praça da República 

Fonte: Arquivo da Autora 
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chão, embora disperso, resultando numa desertificação deste durante o dia. Logo observa-se 

a oportunidade de introdução de habitação nesta zona e de comércio de apoio.  

As construções são maioritariamente feitas em banda, o que resulta numa frente 

urbana compacta e com elevada densidade do edificado. 

 Embora o centro histórico ter sido alvo de reabilitações recentes, ainda existem 

alguns edifícios com um grau elevado de degradação, estando alguns devolutos. O que revela 

uma certa fragilidade ao nível de qualidade urbana. 

 

Análise do Edifício 

O terreno da intervenção tem 386 m2 e encontra-se ocupado por um edifício de 

habitação unifamiliar com um espaço comercial no rés-de-chão (figura 141), num estado 

razoável de conservação e devoluto, sem quaisquer construções no logradouro.  

 

O sistema construtivo deste edifício traduz-se em técnicas e conhecimentos do início 

do século XX, usuais nesta altura. Á semelhança dos casos de estudo analisados, este recorre 

a paredes de alvenaria de granito, em toda a envolvente do edifício, e na divisão dos espaços 

interiores eram usadas estruturas leves em madeira e paredes de tabique. 

É um edifício caracterizado por uma frente estreita e com grande profundidade 

(figura 141, 142, 143, 144 e 145), as plantas são um pouco labirínticas, com a caixa de 

escadas principal localizada no centro do mesmo e outra secundária bastante ingreme com 

uma claraboia em cima, em que contribui para iluminação natural de algumas das divisões 

interiores.  

Figura  141 – Planta de Rés-do-chão da pré-existência (desenho sem escala) 

Fonte: Planta cedida pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 
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Figura  142 – Planta de Piso 1 da Pré-existência (desenho sem 

escala) 

Fonte: Planta cedida pela Câmara Municipal de Santa Maria da 

Feira 

Figura  143 – Planta de Piso 2 da Pré-existência (desenho sem 

escala) 

Fonte: Planta cedida pela Câmara Municipal de Santa Maria da 

Feira 

Figura  144 – Planta de Piso 3 da Pré- existência (desenho sem 

escala) 

Fonte: Planta cedida pela Câmara Municipal de Santa Maria da 

Feira 

Figura  145 – Planta de Cobertura da Pré-existência (desenho sem 

escala) 

Fonte: Planta cedida pela Câmara Municipal de Santa Maria da 

Feira 
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Parâmetros Climáticos 

Santa Maria da Feira caracteriza-se por contrastes climatéricos, com uma 

precipitação moderada na zona mais litoral e um aumento para nordeste, traduzindo-se em 

invernos suaves mas chuvosos e verões relativamente quentes mas sem precipitações. 

Segundo o RCCTE, a cidade situa-se na zona climática I2 – V1, pertencendo à região 

norte. Santa Maria da Feira contém 1710ºC.dias e a estação de aquecimento dura 6,7 meses.  

Os elementos climáticos que mais influenciam o conforto térmico dos edifícios são 

a temperatura do ar e a radiação solar, como já visto anteriormente. Um conceito importante 

a ter em conta são as perdas térmicas, pois são as principais fontes de diminuição da 

temperatura de um edifício no inverno, altura em que o calor interior se dissipa para o 

exterior. Os ganhos térmicos, pelo contrário, têm influência no aumento de temperatura no 

interior de um edifício, quando o calor exterior se transfere para o interior. 

De forma resumida, pode-se dizer que a precipitação no concelho de Santa Maria da 

Feira se concentra no período compreendido entre Outubro e Abril e que entre Maio e 

Setembro o clima é mais seco, com principal destaque para os meses de Julho e Agosto, 

sendo um padrão típico em Portugal, onde a precipitação é mais elevada nas estações de 

outono e inverno, e mais baixas na primavera e verão.  

A precipitação anual oscila ao longo do ano um máximo entre 135mm, em 

Dezembro, e um mínimo de 13,5mm, em Julho. (Tabela 8) 

Assim como a precipitação, a temperatura do ar é um dos elementos mais importantes 

na caracterização do clima, condicionado tanto por fatores locais como por fatores mais 

gerais, pois são estes dois elementos que influenciam diretamente a distribuição da 

vegetação. 

As temperaturas médias nos meses mais frios, Dezembro e Janeiro, são de 11º C, 

após estes a temperatura aumenta gradualmente até Agosto, mês que atinge as temperaturas 

mais altas, tendo uma média de 20º C. As temperaturas médias mínimas oscilam entre 6,3º 

C e 16,2º C, e as temperaturas médias máximas variam entre 14,4º C e 24,4º C, em Janeiro 

e Agosto respetivamente. Os valores médios anuais de temperatura encontram-se entre 10,4º 

C e 20,4º C. Os valores de temperatura média mensal variam durante o ano, atingindo os 

valores médios máximos de 24,4º C em Agosto, e os valores médios mínimos de 6,3º C em 

Janeiro. (Tabela 8) 

A amplitude térmica anual é em média 10º C. Por isso pode-se dizer que Santa Maria 

da Feira tem um clima temperado. 
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Tabela 8 - Mapa anual de temperatura e precipitação para Aveiro  

Fonte: http://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/1981-2010/001/ 

Temperatura Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Máximas (ºC) 14,4 15,5 17,5 18,2 20,2 22,8 24 24,4 23,7 21,1 17,4 15,2 

Mínimas (ºC) 6,3 7,3 9,1 10,3 12,5 15 16,1 16,2 15,2 13 9,8 7,8 

Médias (ºC) 10,4 11,4 13,3 14,3 16,3 18,9 20,1 20,4 19,5 17,1 13,5 11,5 

Precipitação             

Total (mm) 120 87,5 67,2 91,2 74,9 29,3 13,5 19,7 49,3 129 128 135 

 

Orientação e Radiação Solar incidente 

A rua Dr. Roberto Alves tem uma orientação norte – sul, o que garante uma equidade 

solar em ambas as fachadas da rua durante todo o ano. A fachada principal do edifício é 

orientada a poente, a fachada tardoz a nascente, a fachada lateral a norte e uma pequena parte 

da fachada oposta a sul.  

A insolação corresponde ao período de tempo que o sol está descoberto, quanto 

menos nuvens houver, maior será a insolação. 

A insolação média anual é de cerca 2582 horas. O mês com menor insolação é o de 

Janeiro com um valor médio mínimo de 126 horas, depois tende a crescer até Julho, com 

pouco mais de 328 horas. 

Esta rua tem uma média anual de radiação solar total diária, numa superfície 

horizontal de 4,5kWh/m2, sendo a média mensal de radiação diária em Janeiro de 

1,87kWh/m2 e de 7,18kWh/m2 em Julho, cerca de quatro vezes maior. (Tabela 9) 

 

Tabela 9 – Valores médios diários de radiação solar numa superfície horizontal, Santa Maria da Feira 

Fonte: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/PVcalc.php 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

Anual 

Média 

Diária 

(kWh/m2) 

1,87 2,92 4,36 5,27 6,35 7,04 7,18 6,48 5,16 3,43 2,18 1,67 4,50 

 

Também é importante perceber a trajetória do sol ao longo do ano, esta influencia 

diretamente o conforto do interior do edifício. 

Através dos modelos executados, observa-se a trajetória do sol ao longo do ano. 

Verifica-se que a fachada principal, orientada a poente, no solstício de inverno (figura 148 à 

152) tem incidência solar na parte da tarde, logo poderá usufruir de ganhos térmicos, 
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enquanto a fachada tardoz, orientada a nascente, só terá ganhos térmicos na parte da manhã 

(figura 153 à 157). A fachada lateral virada a norte, é um ponto de perda de calor. 

No solstício de verão, o alçado principal necessita de dispositivos de proteção solar, 

pois é um ponto de ganhos térmicos indesejados nesta altura, visto o sol incidir nele na parte 

da tarde, época em que a radiação é mais forte e de longa duração (figura 158 à 164), contudo 

o alçado tardoz tem uma boa orientação, a radiação incidente é apenas na parte da manhã 

ficando o resto do dia à sombra (figura 165 à 171).  

 

Ventilação 

Devido à inexistência de dados para o concelho de Santa Maria da Feira, opta-se por 

considerar os valores do Porto (Serra do Pilar) como sendo os mais adequados a esta região, 

porém não é uma zona litoral. A velocidade dos ventos no concelho é fraca, embora os de 

sul se registem com maior velocidade. 

Logo, os ventos dominantes na cidade de Santa Maria da Feira no inverno são na 

direção sul – norte, altura em que pretendemos evitar as perdas térmicas, e na direção 

noroeste – sudeste no verão, embora fracos, época em que queremos promover a ventilação. 

O edifício de intervenção pode-se dizer que está bem localizado, devido a inserir-se 

numa tipologia em banda continua numa orientação da rua sul – norte, logo os ventos 

dominantes no inverno não interferem com este (figura 146). No verão, embora o vento seja 

fraco incide na fachada principal (figura 147), criando um diferencial de pressão nas duas 

frentes e existe um corredor de vento a norte do edifício que ainda estimula a ventilação no 

seu interior, aliado ao diferencial já existente. 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  146 – Modelo de demonstração dos ventos durante o 

inverno  

Fonte: Arquivo da Autora 

Figura  147 – Modelo de demonstração dos ventos durante o verão 

Fonte: Arquivo da Autora 
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Solstício de Inverno – 21 de Dezembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstício de Verão – 21 de Junho 

 

 

 

 

 

Figura  150 - Modelo de Radiação 

Solar às 12h, no alçado principal 
Figura  149 - Modelo de Radiação 

Solar às 10h, no alçado principal  

Figura  148 - Modelo de Radiação 

Solar às 8h30, no alçado principal 

Figura  151 - Modelo de Radiação 

Solar às 14h30, no alçado principal 

Figura  152 - Modelo de Radiação 

Solar às 17h, no alçado principal 

Figura  158 - Modelo de Radiação 

Solar às 6h30, no alçado principal 

Figura  159 - Modelo de Radiação 

Solar às 8h30, no alçado principal 

Figura  160 - Modelo de Radiação 

Solar às 10h, no alçado principal 

Figura  161 - Modelo de Radiação 

Solar às 12h, no alçado principal 

Figura  162 - Modelo de Radiação 

Solar às 14h30, no alçado principal 

Figura  163 - Modelo de Radiação 

Solar às 17h, no alçado principal 

Figura  164 - Modelo de Radiação 

Solar às 19h30, no alçado principal 

Figura  155 - Modelo de Radiação 

Solar às 12h, no alçado tardoz 

Figura  154 - Modelo de Radiação 

Solar às 10h, no alçado tardoz  

Figura  153 - Modelo de Radiação 

Solar às 8h30, no alçado tardoz 

Figura  156 - Modelo de Radiação 

Solar às 14h30, no alçado tardoz 

Figura  157 - Modelo de Radiação 

Solar às 17h, no alçado tardoz 

Figura  165 - Modelo de Radiação 

Solar às 6h30, no alçado tardoz 

Figura  166 - Modelo de Radiação 

Solar às 8h30, no alçado tardoz 

Figura  167 - Modelo de Radiação 

Solar às 10h, no alçado tardoz 

Figura  168 - Modelo de Radiação 

Solar às 12h, no alçado tardoz 

Figura  169 - Modelo de Radiação 

Solar às 14h30, no alçado tardoz 

Figura  170 - Modelo de Radiação 

Solar às 17h, no alçado tardoz 

Figura  171 - Modelo de Radiação 

Solar às 19h30, no alçado tardoz 
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Estratégias Bioclimáticas 

 

Para zonas climáticas inseridas neste contexto, as estratégias bioclimáticas assentam 

na promoção de ganhos térmicos e evitar perdas no inverno, e reduzir os ganhos e promover 

as perdas térmicas no verão. 

O presente caso de estudo insere-se na zona climática I2 – V1, segundo o RCCTE. 

Na estação de aquecimento devem-se evitar as perdas térmicas por condução, através da 

aplicação do isolamento e da inércia térmica da envolvente opaca e promover os ganhos 

solares através do dimensionamento e orientação dos envidraçados a poente, promovendo a 

acumulação de calor em materiais com grande inércia térmica, sendo que a envolvente opaca 

é em alvenaria de pedra – granito – o que se traduz numa parede com uma grande inercia 

térmica. 

 

Figura  172 – Quadro de estratégias bioclimáticas para as zonas climáticas I2 – V1, Santa Maria da Feira 

Fonte: GONÇALVES & GRAÇA, 2004: 19 
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Forma do Edifício 

Este é um projeto de reabilitação de um edifício antigo de cariz unifamiliar, do século 

XX, para um programa de habitação coletiva. 

Esta reabilitação resulta num programa de habitação coletiva com quatro fogos de 

tipologia T1 e um de tipologia T2, com um espaço comercial no rés-do-chão. 

Este projeto tem como base manter o máximo de princípios estruturais pré-existentes, 

onde preserva e melhora as paredes estruturais em alvenaria de pedra, assim como todos os 

vãos, varandas e cantarias existentes, e a caixa de escadas principal. 

O logradouro foi cedido como espaço de acesso ao interior do quarteirão, que sofreu 

uma intervenção no âmbito da estratégia urbana adotada (figura 173, 174 e 175). 

 

 

 

 

 

 

 

Na primeira fase do projeto de reabilitação houve o cuidado de no desenho e 

organização espacial interior, de forma a incentivar um maior equilíbrio energético-

ambiental do edifício, durante o seu ciclo de vida. Houve também a necessidade de 

reorganizar espacialmente o seu interior, de modo a integrar o programa proposto. Todas as 

divisões, menos as instalações sanitárias, usufruem de iluminação e ventilação natural. 

Figura  173 – Planta da intervenção no quarteirão 

(desenho sem escala) 

Fonte: Arquivo da Autora 

Figura  174 – Imagem 3D do interior do quarteirão 

Fonte: Arquivo da Autora 

Figura  175 – Imagem 3D do interior do quarteirão 

Fonte: Arquivo da Autora 
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No piso de rés-do-chão, foi proposto um espaço comercial para lojas pop-up85 

(figuras 177 e 178) com acesso tanto pela rua Dr. Roberto Alves, como pelo interior do 

quarteirão, e o acesso às habitações (figura 176). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro piso destina-se a um apartamento T1 com 47m2 e um T2 com 87m2 (figura 

179). O apartamento T1 é constituído por um pequeno hall de entrada, uma sala com cozinha 

embutida (kitchenette), uma instalação sanitária e um quarto. O quarto é orientado a poente 

e a sala tem duas frentes, uma a poente e outra a norte.  

A tipologia T2 é constituído por uma sala em “L” com kitchenette, um pequeno pátio 

interior com rasgos na fachada (figura 180), de modo a beneficiar de iluminação e ventilação 

natural, uma instalação sanitária de serviço, uma instalação sanitária completa e dois quartos 

(figura 181) com varanda comum. A sala e cozinha embutida são orientadas a sul e nascente, 

e os quartos orientados a nascente.  

                                                 
85 As lojas pop-up são, por definição, locais de venda de curto-prazo, que estão em constante mudança e 

extremamente apelativas para os consumidores, que adoram a novidade, sendo sinónimo de divertimento e 

excitação. Estas lojas têm crescido exponencialmente nos últimos tempos, é um conceito muito em voga. 

Figura  176 – Planta proposta do rés-do-chão (desenho sem escala) 

Fonte: Arquivo da Autora 

Figura  177 – Imagem 3D do interior – lojas pop-up 

Fonte: Arquivo da Autora 
Figura  178 – Imagem 3D do interior – lojas pop-up 

Fonte: Arquivo da Autora 
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O segundo piso é composto por duas tipologias T1 (figura 182), sendo uma delas 

igual à do piso inferior, apenas dispondo de varanda a toda a volta do apartamento, com 

47m2 e a outra com 26m2. Esta última é constituída por sala com kitchenette, por um quarto 

e uma instalação sanitária. 

 

 

 

O terceiro piso destina-se apenas a um apartamento de tipologia T1 com a mesma 

área dos inferiores, mas diferenciou-se pela sua organização espacial interior, devido a ter 

Figura  179 – Planta proposta de piso 1 (desenho sem escala) 

Fonte: Arquivo da Autora 

Figura  180 – Imagem 3D do interior do apartamento T2 – 

zona de sala com o pátio interior 

Fonte: Arquivo da Autora 

Figura  181 – Imagem 3D do interior do apartamento T2 – 

um dos quartos 

Fonte: Arquivo da Autora 

Figura  182 – Planta proposta do piso 2 (desenho sem escala) 

Fonte: Arquivo da Autora 
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apenas três vãos. Sendo neste caso a kitchenette orientada a nascente, o quarto a norte, com 

varanda, e a sala a poente, também com varanda (figura 183).  

 

 

Pele do Edifício 

As fachadas do edifício são em alvenaria de pedra (granito), foram mantidas no 

projeto, assim como os elementos de cantaria (figura 184). Não foi aplicado isolamento 

térmico pelo exterior, visto as paredes já terem uma grande inércia térmica e se pretender 

manter os elementos de cantaria, por isso foi rebocada na cor semelhante à original (figura 

185). 

 

 

Figura  183 – Planta proposta do terceiro piso (desenho sem escala) 

Fonte: Arquivo da Autora 

Figura  184 – Alçado principal do edifício (desenho sem escala) 

Fonte: Arquivo da Autora 
Figura  185 – Pormenor do alçado principal 

(desenho sem escala) 

Fonte: Arquivo da Autora 
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Numa das paredes da fachada lateral orientada a sul foi proposto uma parede de 

armazenamento de calor e uns rasgos para a criação de um pátio interior, de modo a iluminar 

e ventilar certas divisões, por ser uma fachada com uma boa orientação e sem elementos 

arquitetónicos a manter (figura 186 e 187). 

 

A caixilharia pré-existente era em madeira e em vidro simples, encontravam-se em 

mau estado de conservação. Propôs-se a substituição por caixilharias de madeira certificada, 

semelhantes às originais, com vidro duplo e que cumprem os padrões de conforto térmico e 

acústico. De modo a restringir os ganhos excessivos no verão, foram adotados sistemas de 

sombreamento nos envidraçados com telas e portadas interiores. 

Na cobertura foi proposta a correção das carências existentes a nível acústico, térmico 

e de segurança contra incêndio. A estrutura da cobertura foram mantidas, como as asnas, o 

pendural e o barrote, sendo introduzido 

isolamento térmico em lã mineral por 

baixo da vara e do ripado, por fim 

aplicado o acabamento em gesso 

cartonado preso no barrote (figura 189). 

Nas águas da cobertura orientadas a sul 

foram aplicada telhas fotovoltaicas 

(figura 188), de forma a contribuir para 

a redução dos consumos de energia e 

para uma menor dependência das 

energias fósseis.  

 

 

 

Figura  188 – Telhas fotovoltaicas 

Fonte: http://www.hypeness.com.br/2013/03/telhado-sustentavel-

conheca-as-telhas-que-produzem-energia-solar/ 

Figura  186 – Imagem 3D da fachada com parede de 

armazenamento de calor e rasgos para pátio interior 

Fonte: Arquivo da Aurtora 

Figura  187 – Pormenor da parede de armazenamento 

térmico (desenho sem escala) 

Fonte: Arquivo da Autora 
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Preocupações de Sustentabilidade 

Como já foi referido, as principais opções para este projeto foram no contexto do 

desenho e organização espacial interior, de modo a incentivar um maior equilíbrio energético 

e ambiental neste edifício durante o seu ciclo de vida. 

No projeto foi utilizado, sempre que possível, materiais com baixo impacto 

ambiental. Neste âmbito, os pavimentos são em material cerâmico para zonas de água, como 

instalações sanitárias, em pedra nas zonas de acesso às habitações e em madeira no interior 

destas. No que toca às paredes interiores são rebocadas e pintadas de branco, para uma 

melhor e mais uniforme distribuição de luz, visto ser um edifício muito profundo, e no 

exterior manteve-se a cor original. Ocasionalmente são utilizados painéis OBS (para 

aproveitamento da madeira restante) nas portas interiores e armários embutidos. 

Não nos foi possível a aplicação de isolamento nas fachadas, pela intenção de manter 

as cantarias de pedra, tanto no exterior como no interior, porém as paredes envolventes têm 

uma boa inércia térmica. Numa das fachadas a sul, sem elementos arquitetónicos foi 

projetada uma parede de armazenamento de calor. 

De forma a evitar os ganhos solares excessivos no verão, foram aplicados sistemas 

de sombreamento nos envidraçados pelo interior como telas e portadas de madeira. 

No que diz respeito à ventilação e à iluminação, é feita de forma natural em todo o 

edifício, devido ao edifício ser muito profundo houve a necessidade de numa das fachadas 

criar uns rasgos, visto não se poder abrir vãos devido à proximidade com os edifícios da 

envolvente, e aumentar o da cobertura de modo a projetar um pátio interior, para iluminar e 

ventilar certas divisões. 

Na cobertura foram mantidas as estruturas existentes (asnas, perna e barrote) e foi 

aplicado isolamento térmico em lã mineral. 

Figura  189 – Pormenor de corte pela cobertura (desenho sem escala) 

Fonte: Arquivo da Autora 
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Em termos de sistemas ativos, ainda na cobertura foram aplicadas telhas 

fotovoltaicas nas águas orientadas a sul, de forma a produzir eletricidade para a utilização 

do mesmo. Este sistema foi adotado em vez dos painéis solares, porque estes não conseguem 

satisfazer as necessidades de aquecimento de água a 100% ao longo do ano. Por este motivo, 

são sempre complementados por uma energia de apoio (normalmente aplicada no interior 

das caldeiras, como alternativa ao gás natural). Assim sendo, ao utilizar a energia 

fotovoltaica é uma forma de reduzir o consumo de eletricidade, pois a função de uma célula 

solar fotovoltaica consiste em converter diretamente a energia solar em eletricidade. 

Embora os painéis estarem cada vez mais adaptados e interferirem cada vez menos 

com a linguagem do edifício, optou-se pelas telhas fotovoltaicas que são compostas 

principalmente por silício e não só são aptas a gerar eletricidade a partir de radiação solar 

direta, como também a partir de radiação solar difusa. Estas telhas apresentam um aspeto 

sóbrio e clássico, embora sejam mais caras do que os módulos convencionais, a diferença é 

compensada pelo facto de não ser necessária a estrutura de aplicação. 
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Conclusão 

Após o desenvolvimento da dissertação, observa-se a necessidade de investir na 

aplicação de soluções construtivas, para atingir o objetivo de tornar os edifícios cada vez 

mais sustentáveis e com menos impactos negativos no meio ambiente. É necessário garantir 

a salubridade, o conforto, a redução dos consumos de energias fósseis e a otimização do 

desempenho energético destes. 

Existe uma quantidade significativa de trabalhos sobre o tema da arquitetura 

bioclimática, no entanto são raros os conjugam com a reabilitação, assim como os exercícios 

práticos, resultando numa árdua tarefa para esta investigação. Logo, é preciso continuar a 

investigar e considerar a arquitetura bioclimática como um processo a deter no futuro.  

Porque apesar de Portugal ter um clima temperado, o seu edificado não apresenta 

bons desempenhos energéticos, nem cumpre condições de conforto e de salubridade 

exigidas, pelo que os edifícios antigos ainda acentuam mais este comportamento, visto serem 

executados segundo padrões e condições de conforto do passado, que se encontram 

completamente desatualizados. Assim a reabilitação assume uma grande importância para o 

sucesso de estratégias que visam otimizar todos estes objetivos. 

Devido à crise económica que atravessamos, o sector da construção nova tem 

abrandado, levando a um crescimento no interesse pela reabilitação, principalmente nos 

centros históricos, contribuindo para o aumento da qualidade e do desempenho das cidades. 

Associado a este fator está também a conveniência das populações em quererem voltar a 

habitar nestes centros, pois têm uma rede de transportes mais eficaz e a proximidade de todo 

o tipo de serviços, equipamentos e comércio. 

É importante que exista um investimento nas soluções de bem-estar que o nosso 

planeta nos pode proporcionar, de modo a não se comprometer o futuro das gerações 

vindouras. Tendo em conta que os recursos renováveis são os únicos infinitos, estes 

alimentam o paradigma  do desenvolvimento sustentável sem prejudicar o equilíbrio do 

planeta. Logo evidencia-se a emergência de se começar a utilizar estes recursos de forma 

rápida e eficaz. 

Um edifício sustentável é composto por soluções eficientes, saudáveis, que utilizem 

de forma eficiente os recursos, de modo a minimizar o impacto ambiental. 

A reabilitação é a solução mais sustentável de construção por várias razões, incluindo 

os centros históricos estarem lotados de edifícios, não havendo espaço para construções 

novas; a nossa economia estar em crise e ser urgente aumentar a nossa pegada ecológica. 
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As estratégias e princípios bioclimáticos são ferramentas essenciais para um projeto, 

facilmente empregáveis a qualquer clima, local e tipo de intervenção, oferecendo uma mais-

valia no conforto e desempenho energético dos edifícios, ao utilizar as tais fontes renováveis 

de forma gratuita.  

A análise dos dois casos de estudo permitiu observar algumas boas práticas utilizadas 

hoje em dia. Sendo os dois localizados na cidade do Porto, com parâmetros climatéricos 

iguais, mas com características de envolvente bastante diferentes. É notório que são apenas 

um primórdio deste caminho ainda pouco explorado.  

No caso prático de Santa Maria da Feira, teve-se em conta os casos estudados 

anteriormente e as estratégias adotadas foram previamente ponderadas de forma a otimizar 

o conforto higrotérmico, a qualidade do ar, o seu funcionamento e o desempenho energético, 

sendo também imperativo não descaracterizar a sua imagem arquitetónica, mantendo a sua 

traça, visto inserir-se no centro histórico. Assim pretende-se que se integre na sua envolvente 

pré-existente e valorize a cidade, principalmente o seu local de inserção.  

Para tal houve a análise dos materiais construtivos, sendo as paredes da envolvente 

exterior são em alvenaria de pedra – granito – com uma espessura significativa, o piso é em 

soalho assente num vigamento de madeira e a estrutura da cobertura é também em madeira 

revestida com telha marselha, o que se conclui que o próprio edifício já tem uma grande 

inércia térmica. 

Como já referido, optou-se pela não aplicação de isolamento térmico nas paredes 

exteriores por haver a intenção de manter alguns elementos arquitetónicos como as cantarias 

de pedra. As caixilharias foram substituídas, de modo a cumprirem os padrões de conforto. 

Na cobertura foi aplicado isolamento e foi alterada a sua organização espacial interior. 

Os sistemas passivos aplicados foram: 

Parede de Trombe – devido à existência de uma parede orientada a sul, sem qualquer 

elemento arquitetónico passível de ser mantido, aproveitando a boa exposição solar de modo 

a potenciar os ganhos térmicos. Este sistema dispõe de um dispositivo de sombreamento 

exterior – uma tela – para minimizar os ganhos térmicos no verão. 

Elementos de sombreamento interiores – como o edifício tem uma orientação das 

fachadas nascente e poente, os vãos existentes, dispõem de dispositivos de sombreamento 

interiores – portadas em madeira – que embora não sejam os mais eficazes, foram os 

possíveis para que não interferissem com a imagem deste. 

Ventilação direta e cruzada – o edifício dispõe de vãos em fachadas opostas, de modo 

a estimular a ventilação no mesmo. No inverno, os ventos predominantes não interferem 
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com este e no verão, incidem numa das fachadas criando um diferencial de pressão, o que 

ativa a ventilação.  

Os sistemas ativos foram, basicamente, a aplicação de telhas fotovoltaicas na água 

do telhado voltada a sul, para microgeração de energia, melhorando o desempenho 

energético deste. 

O desenvolvimento do caso prático foi produzido antes desta investigação, altura em 

que os temas não estavam tão aprofundados e havia uma certa nebulosidade nos mesmos. 

Por este motivo, têm-se consciência que este poderia sofrer alterações e ter sido melhor 

desenvolvido em alguns aspetos, até através duma interligação com outras áreas do saber. 

Contudo, devido à limitação temporal deste projeto e à complexidade do tema, este ficou 

aquém das expectativas. Ou seja, o projeto poderia ter sido melhorado, ao haver a aplicação 

de mais estratégias bioclimáticas, assim como arrefecimento / aquecimento geotérmico visto 

o edifício não dispor de isolamento e sistema de recolha e aproveitamento de águas pluviais, 

entre outras. 

O principal objetivo desta investigação será de sensibilizar todos os leitores que estão 

direta ou indiretamente envolvidos em intervenções de reabilitação, para as soluções aqui 

apresentadas. É notória que muitos passos têm sido dados para uma maior harmonia entre o 

edificado e o meio ambiente, contudo ainda há muito que batalhar.  

Em Portugal, temos algumas lacunas ao nível da sustentabilidade: os sistemas de 

microgeração de energia ainda são uma minoria; muitos edifícios ainda possuem vidros 

simples com caixilharias não eficazes; muitos não possuem qualquer tipo de isolamento, os 

que utilizam, são produtos derivados de substâncias pouco ecológicas e sustentáveis, num 

país onde a produção de cortiça assume uma liderança de mercado internacional; há pouca 

preocupação com o clima e local onde se inserem; entre outras. 

É urgente uma mudança de mentalidades. 

Em suma, a arquitetura bioclimática não é obrigatoriamente ecológica, mas convive 

em harmonia com a natureza, poderá vir a ser aliada à domótica para uma melhor gestão dos 

próprios sistemas. Pois nem todas as práticas de arquitetura resultaram em bons efeitos 

térmicos, mas a arquitetura bioclimática será sempre uma busca constante pelo equilíbrio. 

As conclusões desta dissertação, podem servir de ponto de partida para outras 

investigações e embora os princípios desta sejam num contexto arquitetónico, podem ser 

elevadas para outras áreas do conhecimento. Responderam-se a várias problemáticas, mas 

outras questões surgiram, deixando-se em aberto para mais conclusões subjetivas e 

diferenciadas.  
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