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“In this mild and capricious climate,  the aim  isn´t to 
save energy, but to get more comfort and delight  with 
simple current means without spending more energy” 

http://www.arquitecologia.org/


Em meados do século passado, 

 a integração do uso directo da 

energia solar na arquitectura  

merecia um simpósio e um concurso  

internacional, realizados nos  

Estados Unidos pela AFASE  

(Association for Applied Solar  

Energy), hoje ISES  

(International Solar Energy Society). 

Por essa altura Victor Olgyay  

prosseguia a sua investigação na 

Universidade de Princeton que deu  

lugar a um método para desenhar  

com o clima. Olgyay não se pautou 

primordialmente pela eficiência  

energética, mas sim pelo  

bioclimatismo, o que é patente no  

título do livro publicado em 1963 :  

“Design with Climate – a bioclimatic 

approach to architectural regionalism”. 





Vinte anos depois, a resposta aos 

“choques petrolíferos” do anos  

setenta, recoloca em força na ordem  

do dia a energia nos edifícios,  

com um primeiro eco em Portugal  

entre os arquitectos no ciclo de  

sessões “Energia Arquitectura e 

Planeamento”, realizado em 1979  

pelo então SNA (Sindicato Nacional  

dos Arquitectos)... 

.  



Este congresso internacional foi a  

rampa de lançamento da investigação 

sobre gestão de energia nos edifícios  

em Portugal que deu azo a uma  

animada convivência interdisciplinar  

que tive a sorte compartilhar nos anos 

oitenta. Elaborei então alguns estudos  

e projectos com carácter experimental,  

em que procurei carrear para a 

arquitectura a grande soma de 

conhecimentos adquiridos, associando 

métodos de análise e simulação à  

“Carta Bioclimática para os Edifícios” 

desenvolvida por Givoni a partir do 

diagrama de Olgyay.  

... e um outro, esse de enorme 

envergadura: o International  

Congress on Building Energy 

Management”, realizado em 1980  

pela FEUP (Faculdade de  

Engenharia da Universidade do Porto). 



A Casa Solar Passiva de Vale Rosal  

é a que melhor sintetiza o  

entendimento a que cheguei  

sobre a integração do uso  

directo da energia solar na  

arquitectura de pequenos edificios  

de habitação que não é  

apenas o da integração  

exterior de sistemas passivos  

ou activos, obedecendo a  

critérios estéticos e práticos,  

mas também e sobretudo o  

da sua conjugação com o  

“conforto doméstico” de  

acordo com as potencialidades  

e limitações de cada um  

desses sistemas. 



Pequenos edifícios - sistemas integrados 

Casa Solar Passiva de Vale Rosal (Almada) 







Sistemas solares passivos e conforto térmico 
Comportamento: amortecimento e desfasamento da onda de calor 

 
Comforto Fanger ASRAE55 EN ISO 7730 EN 15251 



O conforto, em termos de saúde e  

bem estar, ganhou peso no “binómio 

energia-conforto” bem como a  

dimensão urbana, contextualizados  

na “questão ecológica” politicamente 

reconhecida no Relatório Brundtland  

em 1987. Isso é bem legível no  

“A Green Vitruvius - princípios e  

práticas de projecto para uma 

arquitectura sustentável”, um “pattern 

book” publicado em 1999 ao abrigo  

do Programa Thermie da Comissão  

Europeia. Mas nele é pouco legível o 

que considero mais relevante e esteve 

patente nas reuniões de revisão: as 

prioridades e “boas práticas” para os 

países do norte da Europa não são  

para o sul “mediterrâneo”, pelo que  

temos que ser críticos e fazer a nossa 

própria investigação, como refiro da 

introdução à edição portuguesa.  



Nesse sentido encetei a partir dos anos noventa alguns estudos sobre o 

conforto térmico ( Queremos casas ou máquinas de habitar?, Construção 

Magazine nº 35, 2010, pgs 10-13), sobre o jogo entre o isolamento e a 

inércia (Isolamento e inércia, Construção Magazine nº 32, 2009, pgs 30-34), 

sobre a revisão da regra dos 45º (Solar Access, Proceedings de PLEA98, 

Lisboa 1998, pgs 603-605), sobre a conjugação do conforto no edifício e no 

espaço público (O acesso ao sol dos edifícios e da cidade, Energuia, Maio 

de 2011, pgs 12-13)... 

Neste projecto em fase de utilização que estou a acompanhar há alguns 

anos, o solar passivo foi integrado no quadro das estratégias bioclimáticas 

desenvolvido por Donald Watson e Kenneth Labs (Climatic Design,  

McGraw-Hill Inc, 1983), baseado na Carta Bioclimática de Givoni que 

adaptei a Portugal num pequeno programa informático: o CliCon. 

... 

bem como um projecto que designo por LdC, para respeitar a privacidade. 



 estratégias bioclimáticas 
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O clima local tem cariz “mediterrâneo”, com pequenos golpes de frio em 

invernos moderados e ondas de calor em verões secos (que se poderão 

acentuar com o aquecimento global?) 

A utilização tem sido um teste à importância atribuida à inércia térmica 

combinada com o controlo da ventilação e da radiação para a 

estabilização térmica do interior, bem como à sua articulação com o 

exterior em “espaços intermédios” que que criam microclimas favoráveis 

à permanência em diversas actividades aproveitando o bom tempo que 

ocorre em todas as estações e, no verão mesmo durante a noite, em 

noites tropicais. 
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Nesta  imagem, a casa prolonga-se na horta ao longo de um eixo que vai da 

energia à ecologia rematando a exposição que pretendi partilhar convosco. 

Obrigado pela vossa atenção! 


