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Resumo 

 

CONTRIBUTO PARA TEORIZAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DA 

ARQUITECTURA E DO PLANEAMENTO TERRITORIAL. 

Proposta metodológica para o estudo do território da Bacia de Drenagem a 

Norte de Abrantes. 

 

Doutoramento em: Planeamento Urbanístico 

 

Orientador: Professor Doutor Arquitecto Phil B. Hawes 

 

Co-Orientador: Professor Doutor Engenheiro João M. R. de Brito Guterres 

 

 

 

A Questão: 

Enquanto projectistas (agentes privilegiados de transformação do 

território) qual é o papel que arquitectos e urbanistas podem representar num 

mundo que se quer mais sustentável, ou como contribuir para alcançar 

sustentabilidade? 

 

O Tema: 

Em termos gerais, esta dissertação pretende contribuir para a definição 

de um enquadramento intelectual de base holística. Em particular, pensa-se 

que este enquadramento intelectual possa vir a servir de suporte para o 

desenvolvimento de uma metodologia que promova a sustentabilidade - em 

planeamento do território, planeamento urbano assim como em arquitectura. 

Para este efeito, o território em estudo foi dividido em bacias de drenagem, 

tendo sido seleccionada a Bacia de Drenagem a Norte de Abrantes para 

experimentar a aplicação de alguns conceitos que se consideraram pertinentes. 
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O Problema: 

Nesta dissertação assume-se que um dos problemas actuais, com o 

qual a Sociedade Global se depara, é o da fragmentação. Acresce ainda o 

facto de este problema/circunstância ser transversal à grande maioria das 

actividades humanas. Com efeito, existe fragmentação do ponto vista do 

território, do ponto vista social, e do ponto vista do conhecimento.  

Esta fragmentação resulta da forma em como a Sociedade Global vê e 

age sobre a Biosfera. Supõe-se que a causa para esta fragmentação assente 

sobre o paradigma do reducionismo e da compartimentalização. Por sua vez, 

estes paradigmas estão na base de um enquadramento intelectual que vem da 

época do Iluminismo. 

A fragmentação mencionada é visível no sistema educativo que se 

encontra dividido em dezenas de áreas e disciplinas diferentes, cada uma com 

as suas subcategorias, e em cujos seus adeptos/profissionais ou docentes 

geralmente não comunicam suficientemente entre si.  

No sistema legal e administrativo verificam-se sobreposições e 

desordens hierárquicas, tanto no conteúdo dos planos territoriais e dos seus 

regulamentos, como da própria divisão administrativa do território - traçada por 

linhas e fronteiras que fazem pouco sentido do ponto de vista ecológico.  

No sistema de controlo das infracções aos planos e condicionantes 

correspondentes, ou nas pressões políticas que se sobrepõem e se interpõem 

às questões do território ou do ambiente, é também assinalável esta mesma 

fragmentação. 

Em todo o caso, o enquadramento intelectual subjacente a esta 

fragmentação tem sido adequado, e tem decididamente acompanhado e 

apoiado o progresso dos últimos 250 anos. Porém, a velocidade e a 

complexidade com que os progressos humanos se têm verificado (em termos 

científicos, sociais, informáticos, em transportes e comunicações, etc.) desde o 

final da 2ª Guerra Mundial, têm colocado pressões antropogénicas 

excessivas. Estas pressões fazem-se sentir a todos os níveis e sobre todos os 

ecossistemas da Biosfera, confirmando assim a premência de se arquitectar e 

de se estabelecer um novo enquadramento intelectual. 
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A Hipótese: 

Partindo então do princípio que é necessário o desenvolvimento de um 

novo enquadramento intelectual, passa a ser necessário adoptar um indicador 

que venha a servir de ferramenta de análise, de contabilização e de comércio. 

Essa ferramenta/indicador é - conforme se vai pretender demonstrar ao 

longo desta dissertação - o Dióxido de Carbono (CO2). Os efeitos e as 

consequências das emissões dos gases de efeito de estufa (GEE), e em 

particular do CO2, tornaram-se, num curto espaço de tempo, universalmente 

aceites para transmitir e entender o significado e a gravidade das pressões 

antropogénicas sobre a Biosfera. Propõe-se também que este indicador venha 

a servir de base ao aperfeiçoamento de um paradigma de desenvolvimento 

sustentável aplicável ao planeamento do território e da arquitectura. 

Acrescenta-se ainda que arquitectos e urbanistas têm o dever, a 

competência e a idoneidade para prestarem uma colaboração efectiva na 

construção do novo enquadramento intelectual de base holística. Para este 

efeito, será necessário o conhecimento dos acordos e protocolos internacionais 

(que estão na base de legislação nacional para a redução das emissões de 

GEE ) e uma noção dos métodos de contabilidade de CO2. Neste sentido, esta 

dissertação pretende contribuir para o desenvolvimento desse enquadramento 

intelectual, que venha a dar um contributo para a teorização da 

sustentabilidade da arquitectura e do planeamento territorial. 

 

Palavras chave: Abrantes, planeamento sustentável, enquadramento 

intelectual, holismo, bacia de drenagem, Biosfera 2, contabilização de CO2.  
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Abstract 

 

A CONTRIBUTION TOWARDS THE THEORY OF SUSTAINABLE OF 

ARCHITECTURE, AND TERRITORIAL PLANNING. 

Proposal for a methodology applied to the study of the territory of the Drainage 

Basin to the North of Abrantes.  

 

Doctorate in: Urban Planning  

 

Advisor. Phil B. Hawes, PhD 

 

Co-Advisor: Professor João M. R. de Brito Guterres, PhD  

 

 

 

The Question:  

What is the meaning of sustainability in the sense of the role that 

architects and planners ought to play to a world that is striving to become more 

sustainable, or how can we (as designers) contribute to achieve sustainability?  

 

The Theme:  

This dissertation aims at contributing to the building of an intellectual 

framework based on holistic principles. Specifically, it is believed that this 

framework will provide the basis for the development of a methodology that 

promotes sustainability - in terms of territorial and urban planning as well as in 

architecture. To this purpose, the overall areas of the counties of Abrantes and 

Sardoal under study were divided into Drainage Basins, and the Drainage Basin 

North of Abrantes was selected as a case study for the application of some of 

the concepts that were deemed (considered) most relevant.  
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The Problem:  

In this dissertation, it is assumed that one of the problems which our 

Global Society faces today is that of fragmentation. Indeed, fragmentation is a 

serious problem in modern society, and can be found in a vast majority of 

modern-day activities. In fact, there is fragmentation from the point of view of 

the land, from a social perspective, and .there is also fragmentation of scientific 

method and knowledge.  

It is our opinion that this fragmentation is the result of the manner in 

which our Global Society sees and acts upon the Biosphere. It is supposed that 

the cause for this fragmentation is based on the paradigm of reductionism and 

compartmentalization. In turn, these paradigms are based on an intellectual 

framework that dates back to the Age of Enlightenment. 

This fragmentation is also visible in our educational system which is 

divided into dozens of areas and different subjects, each with its subcategories, 

and whose practitioners do not usually communicate efficiently amongst 

themselves.  

This fragmentation is also felt in the legal and administrative systems 

where there are overlapping and hierarchical disorders, both in the content of 

the regional plans and their corresponding rules and regulations; not to mention 

the artificial administrative partition of the territory along ecologically irrational 

lines.  

There is also fragmentation in the control systems, whereby violations or 

actions that do not abide to the urban plans, rules and conditions, go 

unpunished, not to mention the political pressures that so often overrule the 

issues of territory or the environment. 

In any case, for the last few hundred years, the intellectual framework 

underlying reductionism (and the effects of fragmentation) has clearly been 

responsible for advances in solving many mechanistic problems. However, 

since the end of the 2nd World War the speed and complexity with which 

human endeavor has progressed (in terms of social and scientific evolution, 

information, transportation and communications improvements, etc.), has 

placed excessive anthropogenic pressures on the Biosphere. These pressures 

are felt at all levels and on all ecosystems of the Biosphere. The ensuing state 

of affairs confirms the need to establish the architecture for a new intellectual 

framework.  
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The Hypothesis:  

Assuming then that there is the need to develop a new intellectual 

framework, it is then necessary to adopt an indicator that will serve as a tool for 

analysis, accounting and commerce.  

This tool/indicator is - as we will attempt to demonstrate throughout this 

dissertation - Carbon Dioxide (CO2). The effects and consequences of the 

emissions of greenhouse gases (GHG) and CO2 in particular, have become in a 

short time, universally accepted and understood to convey the meaning and 

severity of anthropogenic pressures on the Biosphere. It is thus proposed that 

this indicator could provide a basis for developing a paradigm of sustainable 

development applicable to the territorial planning and architecture.  

In addition, it is also proposed that architects and planners have a duty, 

and a responsibility to expand their competence and their ability in 

understanding what sustainability really means, and to collaborate in 

contributing to a new holistic intellectual framework of sustainable design, both 

for individual buildings, and for urban planning - in symbiotic relationship with 

their drainage basins. Nevertheless, for this effort to be successful, a knowledge 

of international agreements and protocols (which are the basis of national 

legislation to reduce GHG emissions) and a notion of the methods of accounting 

for CO2 is needed.  Accordingly, this dissertation aims to contribute to the 

development of this intellectual framework that will make a contribution to the 

theory of sustainable architecture and territorial planning.  

 

Key words: Abrantes, sustainable planning, intellectual framework, holism, 

Biosphere 2, drainage basin, accounting for CO2. 
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Introdução 

 

A classificação das cidades - em termos do seu impacto no meio 

ambiente - é medida por parâmetros que vão desde o consumo de energias 

não renováveis e correspondentes emissões de dióxido de carbono (CO2), à 

erosão dos solos, passando pela poluição dos cursos de água e pela ocupação 

do território. Porém, nos últimos 40 ou 50 anos tem-se assistido ao despertar 

de uma consciência ambiental e, em particular desde a publicação, em 1962, 

de Silent Spring 1, uma obra que alertou para as consequências nefastas, 

directas e imputáveis pela utilização de produtos químicos, assim como para o 

conceito da interdependência dos ecossistemas e das espécies. 

 

Nove anos depois, em 1971, o Clube de Roma publicou Os Limites do 

Crescimento 2 onde se alertava para a necessidade de controlar o impacto das 

actividades humanas na Biosfera. Todavia, passados mais de trinta anos sobre 

a publicação deste trabalho, as preocupações e questões levantadas em nada 

parecem ter sido resolvidas (e.g. o desperdício de recursos, o consumo de 

petróleo, a poluição da atmosfera, o abate de florestas, a destruição de 

ecossistemas, etc.). Apesar de terem sido feitos esforços no sentido de inverter 

as previsões, o aumento da população mundial que nos últimos cinquenta anos 

duplicou e que agora já ultrapassa os seis mil milhões de seres humanos, 

agrava ainda mais a dificuldade de reduzir os impactos ambientais 

prognosticados. 

 

Em 1992, e no seguimento da Conferência do Rio, a ideia de “pensar 

globalmente, agir localmente” foi claramente consolidada. - Este conceito será 

citado em vários documentos; nomeadamente, na Nova Carta de Atenas 3.  

                                            
1
 Carson R. (1962) Silent Spring, Houghton Mifflin, Boston. 

2
 Meadows et al. Clube de Roma (1978) Limites do Crescimento, 2ª edição, editora 

Perspectiva, São Paulo. 

3
 Nova Carta de Atenas (2003) A Visão do Conselho Europeu de Urbanistas sobre as Cidades 

do séc. XXI, Conselho Europeu de Urbanistas, Lisboa. 
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Em Dezembro de 1997, foi celebrado o Protocolo de Quioto 1 que 

estabelece metas e quotas para emissão de gases geradores do efeito de 

estufa. No caso de Portugal, o objectivo será o de uma redução de 8% - sobre 

os valores das emissões de 1990 – para o período compreendido entre  2008 a 

2012. 

 

Em 2003, no projecto da nova Constituição para a Europa 2 (de 20 de 

Junho), a preocupação com as questões ambientais, e o tema da 

sustentabilidade são referenciados em várias ocasiões; logo no n.º 3 do Art.º 3º 

afirma-se “A União procura criar uma Europa de desenvolvimento sustentável 

(...) que tenha como objectivo (...) o progresso social, e num elevado nível de 

protecção e de melhoramento da qualidade do ambiente” 3. O Art.º 13º refere o 

ambiente como sendo uma competência partilhada entre a União e os estados 

membros. No Art.º 37º “todas as políticas da União devem integrar um elevado 

nível de protecção do ambiente e a melhoria da sua qualidade, e assegurá-los 

de acordo com o princípio do desenvolvimento sustentável” 4. 

A consciencialização política da relevância da sustentabilidade e do ambiente 

está claramente patente nos artigos acima referenciados. 

  

Por outro lado, na Nova Carta de Atenas elaborada pelo Conselho 

Europeu de Urbanistas (documento que pretende servir de orientação à 

profissão), e cuja versão final também data de Março de 2003, o tema da 

sustentabilidade é recorrente: no ponto 5, a parte que se refere às cidades 

saudáveis sustenta que “a administração ambiental e a aplicação prática dos 

princípios da sustentabilidade tornarão a cidade mais saudável para habitar” 5.   

 

                                            
1
 Documento “Protocolo de Quioto” (1998) Conferência sobre as Mudanças no Clima, Quioto. 

2
 Constituição para a Europa (2003), Jornal Oficial da União Europeia, C 310, Vol. 47. 

3
 Constituição para a Europa, op. cit., Art.º 3º. 

4
 Constituição para a Europa, op. cit., Art.º 37º. 

5
 Nova Carta de Atenas (2003) A Visão do Conselho Europeu de Urbanistas sobre as Cidades 

do séc. XXI, Conselho Europeu de Urbanistas, Lisboa. 
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Em anexo, são referidos os compromissos do projectista nos quais se encoraja 

o projectista a “pensar em todas as dimensões procurando um equilíbrio entre 

as estratégias regionais dentro de uma perspectiva global (think global, act 

local)” 1. Assim como “apoiar as autarquias no sentido de lhes dar a conhecer 

propostas, objectivos, metas, impactos, problemas e a fornecer planos e 

soluções” 2. 

  

Das citações apresentadas podemos inferir que tanto do ponto de vista 

político-legislativo como do ponto de vista da profissão, existe a vontade de 

propor e de implementar alterações à forma de ordenar e racionalizar a 

utilização do território de forma sustentável.  

  

Torna-se assim necessário o desenvolvimento de um enquadramento 

intelectual que sustente uma estratégia de planeamento de carácter holístico. 

Porém, dada a complexidade e abrangência do tema, a tarefa é difícil, actual e 

necessária. No sentido de facilitar esta tarefa, justifica-se a apresentação de 

algumas das metodologias desenvolvidas para um projecto paradigmático e 

que aborda o tema da complexidade, da interdependência dos ecossistemas e, 

da importância do carbono na atmosfera. Trata-se do projecto da Biosfera 2 

que se nos revela útil enquanto modelo pela forma como aborda o tema e a 

própria biosfera.  

 

Assim, a dissertação que se apresenta, objectiva distanciar-se do 

enquadramento intelectual reducionista vigente e, contribuir para o 

desenvolvimento de metodologias que, com base num modelo transdisciplinar* 

e holístico de desenvolvimento sustentável, possa vir a ter aplicação no 

processo de planeamento urbano e do território. 

                                            
 

1
 Nova Carta de Atenas (2003) A Visão do Conselho Europeu de Urbanistas sobre as Cidades 

do séc. XXI, Conselho Europeu de Urbanistas, Lisboa, p.20. 

2
 Nova Carta de Atenas, Idem, ibid. 
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Partindo do princípio que para a construção de um modelo em 

planeamento é imprescindível a delimitação de um território, foi feita a opção 

de que essa delimitação correspondesse a uma bacia de drenagem, por se 

considerar ser esta a forma mais natural da divisão do território. A bacia de 

drenagem a Norte de Abrantes afigura-se-nos como um “case study” válido, 

uma vez que nela se encontram as diversas componentes necessárias para a 

modelização pretendida, nomeadamente as áreas urbanas consolidadas, as 

áreas urbanas dispersas, as tipologias arquitectónicas (tradicionais e 

contemporâneas), a mistura de áreas agrícolas e de áreas silvícolas, sistemas 

de produção e distribuição de energia eléctrica, estações de tratamento de 

águas residuais, entre outras. 

 

Em suma, as metodologias e estratégias preconizadas e apresentadas 

nesta dissertação procuraram evidenciar os custos inerentes ao 

desordenamento, à fragmentação aleatória do território e à relação entre a 

insustentabilidade e as emissões de CO2. 
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Um Desenvolvimento Sustentável,  

um Enquadramento Intelectual 
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Síntese do Capítulo 1: 

 

No início deste novo milénio, a quantidade, a complexidade e a 

interdependência das novas realidades - em todas as áreas do conhecimento - 

justificam a necessidade de um enquadramento intelectual de maior 

abrangência e uma nova matriz com outro nexo metodológico. Para a 

arquitectura e para o planeamento territorial e urbano é assinalável, não só a 

utilidade de um enquadramento intelectual como também a sua renovação.  

 

 

 
Synthesis of Chapter 1: 

 

In order to deal with the new complexities, both in architecture, and the 

planning of urban settlements and their drainage basins, it is necessary to 

create a more inclusive, intellectual framework and methodology than what has 

been available using only traditional reductionist approach to problems. Herein, 

we review some of the history and influences that have produced our current 

world view, or paradigm. 
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“Quando eu nasci, as frases que hão-de salvar  

a humanidade já estavam todas escritas,  

só faltava uma coisa – salvar a humanidade” 1. 

 

Almada Negreiros.  

 

 

 

 

“As causas do colapso de Roma, foram estudadas  

minuciosamente, e uma das lições que pode ser assimilada 

 é que tudo está ligado com tudo o mais, não só  

nas suas consequências, como também nas suas causas” 2. 

 

Jane Jacobs. 

 

                                            
 

1
 Castelbranco D. (1972) “Urbanização Sobrevivência Contradição, Ensaio para uma Visão 

Dialéctica”, Dissertação, Escola Superior de Belas Artes do Porto.  

2
 Jacobs J. (2004) Dark Ages Ahead, Random House Publishers, New York. 
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1 Um Desenvolvimento Sustentável, um Enquadramento Intelectual 

 

Introdução 

 

A ideia de salvar a humanidade é um tema recorrente na história da 

civilização, os arautos da desgraça invariavelmente assentam as suas teorias 

neste pressuposto. Todavia, o trabalho que aqui se apresenta não passa tanto 

pela ideia da salvação da humanidade per se, mas sim pela reinterpretação da 

sua relação com o ambiente que a sustenta. No início deste novo milénio, a 

humanidade encontra-se, em termos ambientais, perante um desafio sem 

precedentes. As pressões sobre a Biosfera e os seus ecossistemas estão na 

base da crise ambiental que se torna mais evidente a cada dia que passa.  

 

Com efeito, “em 1950 a população mundial era de aproximadamente três 

mil milhões; passados apenas cinquenta anos o número mais do que duplicou. 

Acresce ainda a previsão que, em 2008, 50% da população mundial viva em 

cidades” 1. O fluxo populacional para as cidades tem aumentado ainda mais as 

pressões sobre o ambiente na medida em que nas cidades, os consumos 

energéticos são mais acentuados; os resíduos resultantes dessas 

concentrações populacionais passaram a ter grandes proporções, além de que 

uma consequência do afastamento físico dessas populações à natureza é a 

sua alienação da percepção da complexidade das relações causa/efeito 

subjacentes à problemática ambiental.  

 

É responsabilidade dos urbanistas e arquitectos a adequada disposição 

e colocação desse fluxo humano para dentro das áreas urbanas, o que deverá 

ser cada vez mais objecto de um entendimento holístico que, por sua vez, 

proporcione propostas e respostas sustentáveis tanto ao nível de projecto 

como de execução. 

                                            
1
 World Population Policies (2007) Department of Economic and Social Affairs, Population 

Division, United Nations Publications, Sales N
o
. E, p. 10. 

(Disponível em http://www.un.org/esa/population; 23 de Novembro de 2006). 
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Nesse sentido, o conceito de sustentabilidade e o seu entendimento 

deverá ficar claramente definido. 

 

De uma forma geral, o termo sustentabilidade refere-se à capacidade de 

um ecossistema, de uma sociedade ou de qualquer outro sistema, manter-se 

em funcionamento por um período indefinido, sem entrar em decadência pela 

exaustão dos seus recursos. 

 

Para Phil Hawes, “o conceito de sustentabilidade deve ser entendido 

como a capacidade de uma determinada cultura em suportar e prosseguir com 

as actividades às quais se dedica; nomeadamente, na produção de alimentos, 

na obtenção de água, vestuário, abrigo, energia, saúde, transporte, educação, 

e assim por diante, para os seus cidadãos durante um período de tempo 

alargado - que pode ser medido em milhares de anos - sem destruir ou 

empenhar seriamente o meio ambiente que lhe dá sustento” 1.  

 

No entanto, a definição habitualmente mais aceite é a que foi proposta 

no Relatório Brundtland (no documento intitulado Nosso Futuro Comum), no 

qual se define o desenvolvimento sustentável como “o desenvolvimento que 

satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”  2. 

 

 

 

                                            
 

1
 Hawes P. (1994) Organic Architecture and Biosphere 2. The Biosphere (the magazine of the 

Biosphere2 Project). Vol. 1, N
o
 1, pp. 3 - 5. 

2
 Relatório Brundtland (1991) Nosso Futuro Comum / Comissão Mundial sobre Ambiente e 

Desenvolvimento. – 2 ed. – Rio de Janeiro: Editora de Fundação Getulio Vargas, p.430. 
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Pela pertinência deste conceito, o primeiro capítulo abordará o 

tema da Sustentabilidade na perspectiva do planeamento e da 

arquitectura. 

  

Neste sentido, será relevante apresentar, e descrever 

cronologicamente, um conjunto de eventos que estarão na génese do 

conceito Sustentabilidade. 

  

A partir daqui, a sequência lógica será a de desenvolver um 

enquadramento intelectual que venha a dar um contributo para a 

teorização da sustentabilidade, da arquitectura e do planeamento 

territorial. 

 

Subjacente à ideia de sustentabilidade - no contexto desta tese - 

encontra-se o conceito de Holismo (palavra que vem do grego HOLOS, e que 

significa "inteiro" ou "todo"). Pretende-se que este conceito venha a permear 

não só o esquema organizativo da tese mas também as matérias aqui 

abordadas.  

Holismo é a teoria que advoga que as propriedades de um sistema, quer 

se trate de ecossistemas, de seres humanos ou de outros organismos, não 

podem ser vistas, analisadas ou explicadas apenas pela soma dos seus 

componentes, isto é, em qualquer sistema complexo o todo é superior à soma 

das suas partes. 

Todavia, o pensamento holístico pressupõe a existência de um 

enquadramento intelectual que permita uma abordagem sistémica 

(systems approach) às realidades e aos seus problemas. Com efeito, os 

problemas ambientais são de natureza complexa dado que, as 

ramificações/interligações das suas premissas e dos seus componentes - 

sejam sociais, arquitectónicos, urbanísticos, atmosféricos, ou mesmo os ciclos 

de CO2 na Biosfera – exemplificam sistemas complexos, e que devem ser 

entendidos e tratados de uma forma integrada. 

31



1 Um Desenvolvimento Sustentável, um Enquadramento Intelectual 

 

Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa 

Dissertação de Doutoramento. António Castelbranco    BDNA 

 

Como exemplo, “a natureza pode ser considerada como um sistema 

complexo e para que o homem entenda os processos que regem a sua 

dinâmica é necessário abordá-la com uma visão multifocal. Embora alguns 

cientistas já tratem os problemas ambientais de maneira integrada, a ausência 

de métodos adequados à aplicação da abordagem holística dificulta sua 

disseminação. (…) a abordagem holística pode facilitar de maneira significativa 

o entendimento dos processos ambientais. O não entendimento de todos os 

factores que afectam a dinâmica de um sistema complexo pode levar a 

conclusões erróneas” 1. 

Ao afirmar que “tudo está ligado com tudo o mais, não só nas suas 

consequências, como também nas suas causas” 2 Jane Jacobs vai ao encontro 

desta mesma abordagem sistémica. 

Por outro lado, conforme será analisado neste primeiro capítulo, o 

enquadramento intelectual vigente é fundamentalmente de base cartesiana-

newtoniana e tem sido este mesmo enquadramento que nos tem orientado nos 

últimos trezentos anos. Porém, o referido enquadramento intelectual assenta 

numa abordagem reducionista, isto é, todos os fenómenos naturais são vistos 

como podendo ser isolados, classificados, catalogados e reduzidos às partes 

irredutíveis, quânticas que os compõem. A análise completa e individual desses 

componentes fundamentais produziriam, então, as respostas essenciais para 

entender e manipular os fenómenos naturais de acordo com as necessidades 

do homem. 

Em 1637, René Descartes (1596-1650) publica O Discurso do Método 3, 

onde demonstra que o caminho mais sensato para chegar ao entendimento do 

universo físico é através do método reducionista. Este método difundiu-se por 

quase todas as áreas do conhecimento humano, da física ao planeamento 

urbano, da política à psicologia. 

 

                                            
1
 Wasserman J. C. F. A., Alves A. R. (2004) O holismo aplicado ao conhecimento ambiental. 

Engevista; vol. 6, n
0
. 3, pp. 113-120.  

2
 Jacobs J. (2004) Dark Ages Ahead, Random House Publishers, New York. 

3
 Descartes (1974) Discours de la méthode, suivi des Méditations métaphysiques, avec une 

présentation de Jean-Paul Sartre, Verviers, Marabout, Paris.  
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Em contraponto a este enquadramento intelectual, António Damásio - no 

seu sugestivo livro O Erro de Descartes 1 – afirma que os sentimentos e as 

emoções são parte indispensável da nossa vida racional. Ao contrário do que 

propõe Descartes e mesmo Kant (que o raciocínio deve ser feito de uma forma 

pura, dissociada das emoções), as investigações de Damásio têm revelado que 

são as emoções que permitem o equilíbrio das nossas decisões, reforçando a 

importância do desenvolvimento de um novo enquadramento intelectual. 

 

Em suma, neste primeiro capítulo, iremos procurar demonstrar a 

importância que um enquadramento intelectual e cognitivo tem para a 

sociedade e para o seu tempo/época, e como as suas influências se 

manifestam na arquitectura e no planeamento. 

                                            
 
1
 Damásio A. (2005) O Erro de Descartes. Mem Martins: Publicações Europa-América. 

Companhia das Letras, p. 330. 
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1.1 O Iluminismo, a Enciclopédia e a catalogação. O enquadramento 

intelectual do Século XVIII 

 

A complexidade e a abrangência do tema que aqui se pretende tratar – o 

conceito de sustentabilidade - ultrapassa as fronteiras e a forma clássica de 

fazer e de classificar o conhecimento, forma essa que tem pautado as 

metodologias do processo científico desde o século XVIII. Neste sentido, será 

oportuno recapitular, ainda que sinteticamente, eventos que marcaram a 

evolução do pensamento ocidental nos últimos trezentos anos. 

 

A curiosidade pela complexidade do mundo que nos rodeia suscitou a 

vontade de catalogar, classificar e de inventariar o conhecimento. Esta vontade 

estará na base dos esforços dos enciclopedistas (D. Diderot (1713-84) e 

J. d’Alembert (1717-83)) 1 e representa simultaneamente o início e o expoente 

mais audacioso desta metodologia (fig 1.1).  

  

  

Figura 1.1 - Classificação de aves exóticas. 

                                            
 

1 Gay P. (1966) Age of Enlightenment, Time Incorporated, New York, p.169. 
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Com efeito, o século XVIII é rico em experiências que retratam bem as 

vantagens e a força do conceito da inventariação e análise que, por sua vez, 

estarão na origem do conceito de divisão das tarefas. Uma ideia que foi 

transversalmente aplicada em quase todas as actividades e esforços, tanto 

intelectuais e políticos como os de produção de bens e serviços. 

Possivelmente pelo facto de a nossa dependência nas plantas e nos 

animais ser absoluta, a botânica e a biologia terão sido as primeiras a serem 

alvo de estudos aprofundados. Linnaeus (Carl Von Linné (1707 -1778)) utilizou, 

com assinaláveis resultados, a metodologia da catalogação com os seus livros 

Genera Plantarum (1737) e Species Plantarum (1757), e ao “classificar cerca 

de 77 000 espécies conquistou o direito ao título de fundador da moderna 

taxinomia. É, aliás, conhecida a sua declaração, sugestiva, de que Deus criou, 

Lineu classificou” 1. Assim sendo, ao catalogar a vasta panóplia das espécies 

de plantas, Lineu elevou a botânica a uma ciência, provando que a metodologia 

utilizada era válida e adequada à tarefa. 

Com efeito, o naturalista francês George Cuvier 2 (1769 -1832) 

baseando-se nas mesmas metodologias de análise e classificação 

(desenvolvidas no século XVIII) analisou o registo fóssil de um pterossauro 

(réptil voador do período Jurássico), e assim pôde concluir que se tratava de 

um réptil voador e não de uma ave, comprovando desta forma, a exactidão da 

metodologia utilizada. 

As investigações e métodos de catalogação e de organização 

desenvolvidos por Lineu eram conhecidos em Portugal e foram 

contemporâneos do terramoto de 1755 em Lisboa. Assim, e do ponto de vista 

do planeamento urbano, é relevante notar que na altura em que o Marquês de 

Pombal, Eugénio dos Santos e Carlos Mardel se debruçavam sobre as 

questões do planeamento e da reconstrução de Lisboa, Lineu já tinha escrito 

Genera Plantarum e encontrava-se a escrever a Species Plantarum (1757). 

                                            
1
 Castro Rego F. (1998) O Arboreto do Parque do Tejo e Trancão, in O Livro Verde, Lisboa, 

Fernandes & Terceiro, pp. 135-136. 

2 Outram D., Cuvier G. (1984) Vocation, Science and Authority in Post-Revolutionary France, 

Palgrave Macmillan, p.45.  
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Sendo que os objectivos para o plano de reconstrução de Lisboa - após o 

grande terramoto, que destruiu a quase totalidade da parte baixa da cidade – 

deveriam ter em atenção “dois tipos de problemas: de ordem cultural na 

escolha de modelo de cidade a adoptar, de ordem técnica e de gestão, no que 

se refere aos processos de reconstrução, reparcelamento e reestruturação da 

cidade. O plano escolhido, de Eugénio dos Santos e Carlos Mardel, organiza 

ambas as questões: traçado ao gosto da época, mais influenciado por um 

racionalismo iluminista que pela exuberância do barroco, sistema de 

quarteirões que permite a operação fundiária” 1.  

 

Poderemos assim afirmar que a lógica da catalogação é desta forma 

aplicada também ao planeamento. 

 

Para além das duas questões acima transcritas, teremos ainda que 

salientar o facto de a organização funcional e a toponímia das vias de acesso 

são correspondentes ao tipo de comércio e de actividades aí desenvolvidos 

(Rua da Prata, Rua do Ouro) e às funções e profissões (Rua dos Correeiros, 

Rua dos Douradores) o que vem, efectivamente, na esteira da classificação 

funcional do racionalismo e da catalogação.  

 

Mesmo que a cidade medieval já integrasse a ideia da separação dos 

diferentes artífices e mesteres por ruas ou bairros – nomeadamente dos 

ferreiros, sapateiros, tanoeiros, oleiros, etc. Max Weber afirma que 

“naturalmente que a sub-divisão da cidade em quarteirões era comum não só 

nas cidades da Antiguidade e da Idade Média mas também nas cidades do 

Oriente e da Ásia. Estas subdivisões viriam a servir de fundação para a 

organização política classista baseada em comunidades (...) as divisões 

identificadas foram assim historicamente formadas ou criadas ad hoc” 2.  

                                            
1
 Lamas J. M. Ressano Garcia (1988) Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, Lisboa, 

Universidade Técnica de Lisboa, Tese de Doutoramento em Planeamento Urbanístico, pp. 216-

217. 

2
 Weber M. (1966) The City, New York, the Free Press, p. 202. 
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Contudo, o planeamento da Baixa Pombalina distingue-se da cidade 

medieval não só pela escala da intervenção de planeamento e ordenamento, 

como também pela absoluta racionalidade e intencionalidade da sua 

metodologia. 

É igualmente interessante notar que o espaço do antigo Terreiro do 

Paço se manterá como a grande sala nobre de Lisboa: a Praça do Comércio. 

Um espaço que simultaneamente serve de entrada à cidade. Todavia, os 

edifícios que enquadram a Praça do Comércio - o espaço mais notável do 

plano – ficariam reservados para a administração do reino e do império. No 

entanto, conforme salienta Carlos Consiglieri, “a atribuição à Praça do nome de 

‘Comércio’ não deixa, no entanto, de ser contraditória, já que ali se instalaria o 

aparelho administrativo do poder político iluminista” 1. 

Para além deste aspecto toponímico, a metodologia do planeamento 

aqui descrita reforça o conceito da catalogação e da separação dos saberes - 

tão em voga no século das luzes, mas na sua versão urbanística. 

Apesar da intervenção urbanística na Baixa Pombalina ter tido grande 

interesse do ponto de vista teórico, arquitectónico e tecnológico, Lewis 

Mumford, no seu livro The City in History 2, não atribui qualquer significado ou 

relevância a esta experiência portuguesa - pioneira e paradigmática de 

planeamento no espaço europeu.  

Com efeito ao afirmar que “para além da colonização ultramarina, as 

cidades mais importantes construídas desde o século XVI ao século XIX foram 

as ‘cidades residência’ para reis e princípes como Versailles, Karlsruhe e 

Potsdam (...). Apenas nestas cidades é que a teoria de planeamento barroca 

pôde ser aplicada em todos os seus aspectos: a tentativa de Christopher Wren, 

(1632-1723, arquitecto da Catedral de Saint Paul, Londres) para a reconstrução 

de Londres de acordo com esta teoria - após o grande incêndio de 1670 - 

falhou devido aos arreigados costumes mercantilistas e a proprietários zelosos  

                                            
 

1
 Consiglieri C., Abel M. (2003) A Praça do Comércio em postal antigo, Lisboa, Livros 

Horizonte, p.19.  

2
 Mumford L. (1961) The City in History, London, Hartcourt Brace & World, p. 340. 
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dos seus direitos de propriedade” 1. Mumford apresenta-nos as dificuldades da 

implementação do plano proposto. 

Em todo o caso, nesta importante obra, Mumford também não faz 

referência nem ao mosteiro de El Escorial nem ao Convento/ Palácio de Mafra.  

A colocação de uma referência a estas duas obras na transcrição acima 

reproduzida seria justa e merecida, pois o mosteiro de El Escorial terá sido 

percursor e catalizador da vontade de aliar o poder divino ao real, numa escala 

até então reservada para Roma – e em particular para o Vaticano. Quanto ao 

Convento/Palácio de Mafra, trata-se de uma experiência do barroco tardio que, 

pela sua época e pela sua escala, poderia também ter sido incluído no rol de 

obras acima transcrito. 

Todavia, o que será mais grave é a falta de uma referência à Baixa 

Pombalina, uma experiência em planeamento que, ao invés da experiência 

londrina de Christopher Wren, foi bem sucedida. Com efeito, é notável verificar 

a eficácia do poder político quando este se encontra aliado às capacidades 

técnicas da equipa de Eugénio dos Santos e de Carlos Mardel, para assegurar 

o cumprimento do plano projectado. 

Considerando então, e para efeitos de argumentação, que as obras mais 

emblemáticas em termos de planeamento e arquitectura (em Espanha, França 

e Portugal - respectivamente El Escorial, Versailles, Mafra e a Baixa 

Pombalina) foram obras construídas ou iniciadas durante um período 

correspondente a uma faixa temporal de 175 anos (1580 a 1755), concluimos 

que estes períodos de construção antecedem e simultaneamente coincidem 

com a época do pensamento iluminista (tab. 1.1), ou seja o enquadramento 

intelectual que tem dominado o pensamento, a cultura e a investigação no 

mundo ocidental. 

Na imagem (fig. 1.2) que se segue, e a título de comparação com as 

outras obras acima referenciadas – que pela sua escala e enquanto unidade de 

edificado marcaram os séculos XVII e XVIII - a dimensão da intervenção na 

Baixa de Lisboa é notável. 

                                            
 
1
 Mumford L. (1961) The City in History, London, Hartcourt Brace & World, p. 340. 
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Tabela 1.1 – Cronologia da Obras (Escorial, Versailles, Mafra, Baixa). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.2 – Plantas à escala 1:10 000 El Escorial, Versailles, Mafra,  

Baixa Pombalina (plantas adaptadas por António Castelbranco).  
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Colocando simultaneamente, e à mesma escala, as 4 obras acima 

descritas podemos verificar que, por exemplo, o mosteiro de El Escorial cabe 

quase por inteiro dentro da Praça do Comércio. 

 

Em todo o caso, a Baixa Pombalina para além de ser um exemplo 

paradigmático do pensamento iluminista aplicado à cidade, apresenta também 

as vantagens organizativas da catalogação e da divisão por função do espaço 

urbano. 

 

Do ponto de vista político, a lógica da divisão e da “catalogação” das 

responsabilidades governativas atinge o seu expoente máximo com a 

publicação da Constituição dos Estados Unidos da América, um documento 

que data de 1787 e que, por sinal, mantém uma actualidade admirável.  

 

Por exemplo, o Artigo Primeiro consagra a composição e o 

funcionamento do poder legislativo, o Artigo Segundo trata do poder executivo 

e o Artigo Terceiro do poder judicial. Assim sendo, os três primeiros artigos da 

Constituição dos Estados Unidos da América (de um total de 7), debruçam-se 

sobre a questão da divisão dos poderes e o relacionamento constitucional entre 

estes orgãos de soberania. “O filósofo Alfred North Whitehead afirmou a 

propósito desta Constituição que os homens que fundaram a vossa república 

tiveram um entendimento fora do comum na percepção das ideias e conceitos 

gerais que entenderam aqui colocar” 1. 

 

Em todo o caso, a lógica da divisão dos poderes e da catalogação das 

competências volta a ter uma eficácia marcada e perene neste documento. O 

aperfeiçoamento e a forma racional da apresentação e estruturação do 

conceito da separação dos poderes data do final do século XVIII. 

                                            
 

1 Morison S. E. (1965) The Oxford History of the American People, New York, Oxford University 

Press, p. 312.  
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Do ponto de vista do planeamento urbano, o projecto e construção de 

Brasília é uma experiência única no século XX. Lúcio Costa no Plano Piloto de 

Brasília 1 (fig 1.3), projecta um triângulo equilátero que representa a 

governação do país e contém a Praça dos Três Poderes – por assim dizer, o 

“cockpit” de uma composição que tem uma forte ligação à aeronáutica. 

 

 

 

Figura 1.3 – Plano Piloto de Brasília, o triângulo equilátero culmina o Eixo 

Monumental e representa a Praça dos Três Poderes. 

                                            
 

1
 Júnior F. C. (1960) Brasília Brasiliae Cor, Escritório de Propaganda e Expansão Comercial do 

Brasil em Lisboa, p.35. 

 

Praça dos Três Poderes 
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No relatório que elaborou em 1956, Lúcio Costa, descreve as ideias 

subjacentes ao projecto (fig. 1.4), “em cada ângulo dessa Praça – Praça dos 

Três Poderes, poderia chamar-se – localizou-se uma das casas, ficando as do 

Governo e Supremo Tribunal na base e a do Congresso no vértice, com frente 

igualmente para uma ampla esplanada disposta num segundo terraplano” 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 – Praça dos Três Poderes, Brasília. 

 

Outro dos aspectos do pensamento iluminista tem que ver com os 

processos de produção industrial, há a considerar as teorias desenvolvidas por 

Adam Smith 2 (1723-1790), em particular no que diz respeito aos conceitos da 

divisão das tarefas, celebrizada pela descrição da produção industrial de 

alfinetes. Volvidos 50 anos, estes conceitos viriam a contribuir 

significativamente para o desenrolar da revolução industrial do século XIX. 

Com efeito, esta revolução não teria sido possível sem o enquadramento 

teórico/intelectual desenvolvido no século XVIII assim como terá sido também 

uma consequência do pensamento iluminista. 

                                            
 

1
 Júnior F. C. (1960) Brasília Brasiliae Cor, Escritório de Propaganda e Expansão Comercial do 

Brasil em Lisboa, p. 41. 

2
 Copley S. et. al. (1995) Adam Smith's Wealth of nations: new interdisciplinary essays, 

Manchester University Press ND, p. 115. 
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Com efeito, “o ordenamento e a gestão deste tipo de recursos implica 

multidisciplinaridade e uma visão integrada e holística. Muitas vezes, as 

abordagens sectoriais e a dificuldade de diálogo entre as várias disciplinas que 

intervêm estão no processo de discordâncias em face dos objectivos a 

atingir” 1. Saraiva acrescenta ainda o facto de as abordagens sectoriais 

propiciarem discordâncias apontando assim para a necessidade de uma visão 

integrada e holística, é também neste sentido que aqui se aborda a 

necessidade de desenvolver um novo enquadramento intelectual que 

proporcione respostas que contemplem a sustentabilidade do espaço 

construído (the built environment). 
 

 
Em suma, podemos assim concluir que apesar das vantagens e da 

perenidade dos conceitos da inventariação, da catalogação e da divisão 

dos conhecimentos terem dado - conforme se pretendeu demonstrar 

nestas últimas páginas - uma contribuição para avanços significativos na 

evolução do conhecimento humano (nomeadamente nas áreas das 

ciências, do planeamento, da política, e da indústria), estes conceitos, ou 

melhor, este enquadramento intelectual; (o de transformar a 

complexidade daquilo que nos rodeia, em catálogo) deixou de ser 

suficiente para interpretar e resolver as questões de causa/efeito que 

afectam a nossa interacção com a biosfera e a complexidade dos seus 

ecossistemas deve ser tomada de um ponto de vista holístico. 

Consequentemente, a complexidade da Biosfera que nos rodeia e 

nos dá sustento não se enquadra numa perspectiva simplista e 

reducionista. 

Todavia, não se pretendeu pôr em causa a comprovada importância 

destes métodos, nem a grandeza dos trabalhos que a partir daqui 

emanaram, mas tão-somente sublinhar que tal estratégia – a de 

simplificar observações, de reduzir as variantes de um sistema, de dividir 

conhecimentos ou de catalogar espécies – não funciona quando se 

procura desenvolver um modelo holístico ou um entendimento das    

inter-relações proporcionadas e desenvolvidas dentro da Biosfera. 

 

                                            
1
 Savaria M. da Graça Amaral Neto (1999) O Rio Como Paisagem, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, p.98. 
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1.2 A busca dos limites da Biosfera (do globo, dos recursos e das 

espécies) 

 
Canto Primeiro de Os Lusíadas:  

“E também as memórias gloriosas 
Daqueles Reis que foram dilatando 
A Fé, o império, e as terras viciosas 
De África e de Ásia andaram devastando, 
E aqueles que por obras valerosas 
Se vão da Lei da Morte libertando” 1. 

 

Parece-nos adequado que algumas noções nas quais alicerçamos parte 

do nosso pensamento sejam creditadas àqueles que, pelas suas aptidões se 

distinguiram e souberam iluminar o espírito humano - ao longo dos milénios da 

nossa própria evolução - proporcionando uma visão correcta e dialéctica da 

sua abrangência, do planeta, do fenómeno da vida, e de as leis da natureza 

que nos regem. 

Isaac Newton (1642-1727) (fig. 1.5) 

disse-o eloquentemente quando afirmou em 

carta a um admirador que “se porventura 

consegui ver mais além é apenas por estar 

sentado sobre os ombros dos gigantes que 

me precederam” 2. 

Apesar de Newton ser um dos pilares 

fundamentais do enquadramento intelectual 

do iluminismo, é simultaneamente precursor 

de uma visão ampla que entende e 

descreve que as leis que regem o universo 

são as mesmas que regem a Terra. 

 
Será também relevante citar alguns dos nomes que de uma forma ou de 

outra contribuiram para o discernimento e entendimento daquilo que nos 

sustenta e da nossa relação com esse mesmo entorno. 

                                            
1 Camões L. (1972) Os Lusíadas, Imprensa Nacional Casa da Moeda, (edição comemorativa). 

2
 Comptons Encyclopedia (1933), Chicago, F.E. Compton & Company, Volume 10, p.110. 

Figura 1.5 – Isaac Newton. 
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Fernão de Magalhães (1480?-1521), 

homem de grande visão que, apesar de 

dispor de apenas sistemas 

rudimentares de navegação e de  uma 

armada composta por embarcações 

frágeis e toscas (fig. 1.6), comprovou a 

esfericidade da Terra. O seu nome pode 

parecer rebuscado num trabalho que 

pretende debruçar-se sobre as 

questões do planeamento, da 

arquitectura e da sustentabilidade, no 

entanto, por ter sido ele que comprovou 

ser a terra um corpo esférico, circum-

navegável – em suma finito, revelando 

pela primeira vez os limites do globo, 

sendo assim, optou-se por eleger 

Magalhães para o primeiro lugar desta 

resenha. 

 

A ideia do finito é um conceito que irá permear o presente trabalho tendo 

em linha de conta que o conceito de sustentabilidade assenta no pressuposto 

de recursos limitados e por conseguinte finitos, como o são na abordagem 

económica. 

Será também de mencionar uma coincidência que pela sua pertinência 

nos parece ser merecedora de realce, é que no ano de 1505 Fernão de 

Magalhães iniciará a sua carreira marítima a bordo de um navio na armada de 

Dom Francisco de Almeida, Conde de Abrantes e senhor das terras onde se 

integra o território seleccionado para esta tese. Com efeito, toda a Bacia de 

Drenagem Norte de Abrantes (BDNA) fez parte, nos séculos XV e XVI das 

propriedades dos Condes de Abrantes e por consequência de Dom Francisco, 

primeiro vice-rei da Índia.  

Figura 1.6 – Nau quinhentista. 
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O esforço para se atingir o conhecimento acarreta, quase sempre, 

custos que por vezes são elevados. A experiência desta viagem de descoberta, 

traduziu-se num preço em vidas humanas que foi elevado. Dos duzentos e 

cinquenta homens que compunham, à partida, a armada de Fernão de 

Magalhães apenas dezoito voltaram à Europa, o que se traduz num custo 

directo de 232 vidas no descobrimento e comprovação da esfericidade da 

Terra. 

 

A teoria apresentada por 

Thomas R. Malthus (1766-1834) 

(figura 1.7) no seu livro Essay on 

Population 1 de 1798, que postulava a 

ideia de que a população cresce numa 

progressão geométrica, enquanto que 

os meios para a sua subsistência 

apenas aumentam a um ritmo 

aritmético, vem fundamentar outra 

noção relevante, que é a da 

capacidade de carga humana da 

Biosfera - conforme foi mencionado na 

introdução – que ronda agora os seis 

mil milhões de habitantes - os limites 

dos recursos.  

 

Apesar de algumas destas teorias terem sido de uma forma ou de outra 

ultrapassadas, Malthus é creditado com o desenvolvimento da ciência 

demográfica e as suas teorias não deixam de ser relevantes no sentido em 

que, pela primeira vez na história da humanidade, passou a existir uma 

consciencialização do conceito de recursos finitos e a um nível global. 

                                            
1 Malthus T. R. (1798) An Essay on the Principle of Population, London, J. Johnson in St. 

Paul’s Church-Yard. 

 

Figura 1.7 - Thomas Robert Malthus. 
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Em oposição a esta preocupação, Alexis de Tocqueville, interpretando o 

pensamento vigente à época afirma no seu livro Da Democracia na América, 

publicado em 1835 – em relação aos Estados Unidos – “o país não tem 

limitações e está cheio de recursos inesgotáveis” 1. 

 

O valor e a importância da ideia de Malthus passa a ser ainda mais 

notável não só por ser em contra ciclo às ideias vigentes, como pela sua visão 

e pela forma científica em como apresentava a sua argumentação, 

pretendendo alertar para uma questão que só voltaria a ser levantada, de 

forma efectiva, pela Organização das Nações Unidas em 1972, na Declaração 

de Estocolmo.   

 

No século XIX, Charles Darwin (1809-1882) expõe em A Origem das 

Espécies, publicado em 1859, não só o conceito da evolução das espécies 

como também o da sua extinção, em suma, os limites das espécies. Pela 

primeira vez na história do conhecimento, a noção de extinção é abordada e 

comprovada científicamente.  

 

“Extinção (…) daí resulta que, à medida que cada forma seleccionada e 

favorecida aumenta em número, as formas menos favorecidas diminuem e 

tornam-se raras. A raridade, tal como a geologia nos diz, é o percursor da 

extinção. É fácil de perceber que qualquer forma que é representada por 

poucos indivíduos, durante flutuações na natureza das estações ou em relação 

ao número dos seus inimigos, apresenta grandes hipóteses de extinção 

absoluta” 2.  

                                            
 

1
 Tocqueville A. (2001) Da Democracia na América, Cascais, Principia, Publicações 

Universitárias e Científicas, p. 751.  

2
 Darwin C. (2005) A Origem das Espécies, Mem Martins, Publicações Europa América, p. 97. 
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Na charneira do século XIX para o 

século XX o mineralogista e 

geoquímico Vladimir Vernadsky 

(1863-1945) (fig 1.8), de origem russo-

ucraniana, define o conceito de 

Biosfera – termo esse que já havia 

sido cunhado pelo geólogo austríaco 

Edward Seuss em 1875. “ (…) O 

trabalho desenvolvido por Vernadsky 

em termos espaço biológico 

representa para muitos cientistas o 

equivalente ao trabalho desenvolvido 

por Charles Darwin em termos de 

tempo biológico” 1. 

 

No seu livro A Biosfera, publicado em 1926, Vernadsky descreve o 

conceito: “a crosta terrestre torna-se visível quando recebe luz dos corpos 

celestiais, em particular a do Sol (…) sob a influência desses raios de luz, 

organismos vegetais produzem compostos químicos que seriam instáveis em 

qualquer outro ambiente, que não fosse o interior da própria planta.  

 

Todos os organismos vivos estão conectados por esta massa verde 

através de uma ligação directa e inalterável. Poderemos, então, considerar os 

organismos vivos na sua totalidade como um domínio peculiar e único no 

sentido em que acumulam e transformam a energia luminosa do Sol…” 2.  

 

Vernadsky não só explicita este domínio como ainda aclara as 

interacções e os próprios limites da Biosfera. 

 

                                            
 

1
 Allen J. (1991) Biosphere2: The human Experiment, New York, Penguin Books, pp. 5-6. 

2
 Vernadsky V. (1986) The Biosphere, London, Synergetic Press. 

 

Figura 1.8 – Vladimir Vernadsky. 
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Todavia, no princípio do séc. XX, a ciência evoluía não no sentido das 

verdades absolutas, mas num sentido diferente. O racionalismo, a certeza e o 

absoluto foram substituídos pela incerteza e pelo relativismo. O Positivismo 

dava assim lugar ao Relativismo, doutrina segundo a qual o conhecimento é 

sempre relativo, condicionado pelos seus próprios limites, por um conjunto de 

regras próprias, e até mesmo pelo contexto de relações que o sustentam. Na 

física e em outras ciências experimentais inicia-se um afastamento para com o 

pensamento positivista. Einstein desenvolve a teoria da relatividade que pôs 

em causa o carácter absoluto do conhecimento, tornando-o dependente do 

espaço, do tempo, do movimento e do observador que, por sua vez, são 

realidades relativas.  

 

Vladimir Vernadsky também é muitas vezes comparado a Albert 

Einstein: "O seu nome está indissociavelmente ligado ao conceito de Biosfera, 

da mesma forma que o nome de Albert Einstein está para o conceito de 

Relatividade. É notável que dois grandes nomes do pensamento científico do 

século XX, Vladimir Vernadsky (1863-1945) e Albert Einstein (1879-1955), 

tenham sido mais do que contemporâneos. Pois em 1927, quando Vernadsky 

foi a Berlim participar numa conferência dedicada ao tema da ciência russa, um 

evento dirigido por um grupo de cientistas alemães, no qual Einstein também 

participou. Existe uma velha fotografia em que aparecem estes dois 

cientistas” 1. 

 

A noção de que a Biosfera enquanto sistema de organismos vivos e 

interligados, interdependentes e impulsionados pela energia solar, é 

fundamental para o entendimento do planeta. Todavia, o próprio termo 

interdependência, muito em voga nos anos 60 e 70 do século XX, é uma noção 

que já era claramente entendida pelas tribos de índios norte americanos.  

                                            
1 Aksenov G.P. (1993) Vladimir Vernadsky: Biography. Selected works. Reminiscences of 

contemporaries. Edição: G.P. Aksenov, Moscovo, p.161.  
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Em carta enviada a James Monroe (Presidente dos Estados Unidos da 

América de 1817 a 1825), “um chefe das tribos índias que ao serem espoliadas 

disse: Devíeis ensinar aos vossos filhos o que nós ensinámos aos nossos, que 

a terra é a nossa mãe. Tudo o que acontece à terra, acontecerá aos filhos da 

terra. Se os homens cospem no chão, cospem em si mesmos. Sabemos uma 

coisa que talvez o Homem Branco descubra algum dia: a Terra não pertence 

ao Homem, é o Homem que pertence à Terra. Tudo está interligado, como o 

sangue que une uma família. O Homem não teceu a trama da vida. Ele é 

apenas um fio. O que faz com essa trama fá-lo a si próprio” 1. 

 

Ao conceito aqui apresentado de limites da biosfera acrescenta-se 

agora o conceito de interdependência dos sistemas. Este conceito pode ser 

entendido como um repto ao pensamento positivista que conforme se 

pretendeu ilustrar permeou o conhecimento científico durante a segunda 

metade do séc. XIX.  

 
1.3 O dióxido de carbono (CO2) e as relações de interdependência 

na Biosfera – as regras do sistema  

 
Em arquitectura e em particular sob o tema de sistemas construtivos o 

termo sistema, pressupõe a existência de um conjunto de peças ao qual se 

aplica um conjunto de regras (“a kit of parts with a set of rules” 2). Esta 

definição, apesar da sua simplicidade, é suficientemente elucidativa e também 

aplicável aos sistemas vivos, sejam eles ecossistemas naturais ou humanos. 

O conceito de interdependência de sistemas tem um significado 

particularmente relevante quando se fala de ecossistemas não só do ponto de 

vista do seu vigor e da sua perenidade, mas também da forma na qual se 

desenrolam as suas relações. 

                                            
1
 Morison S. E. (1965) The Oxford History of the American People, New York, Oxford University 

Press, p. 445. 

2
 Laseau P., Tice J. (1992) Frank Lloyd Wright: Between Principles and Form, Van Nostrand 

Reinhold, p. 152. 
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Por exemplo, a relação entre as emissões de CO2 e os efeitos negativos 

sobre o clima da Biosfera, ou seja, “o efeito de estufa causado pela queima de 

combustíveis fósseis foi vaticinado pelo químico sueco, Svante Arrhenius em 

1896 dois anos antes da publicação do livro de Ebenezer Howard, Garden 

Cities of To-morrow” 1.  

Todavia, foram necessários mais quarenta anos para que o tema fosse 

ressuscitado sendo que “a ideia de que a humanidade podia alterar o clima 

queimando combustíveis fósseis e libertando gases em quantidades 

suficientes, foi sugerida por G. S. Callandar, cientista de poluição britânico, em 

1938. Ninguém o levou a sério. Foi só em 1957 que Roger Revelle, um dos 

principais oceanógrafos americanos, volta a ressuscitar esta ideia, 

descrevendo-a com o nome de ‘experiência geofísica em grande escala’. Foi 

também neste mesmo ano que David Keeling, um jovem investigador 

americano do Instituto de Oceanografia Scripps, na Califórnia, se dispôs a 

montar um monitor permanente do dióxido de carbono no ar, durante o Ano 

Internacional de Geofísica. Trinta anos depois, aquele mesmo aparelho, no 

topo do monte de Mauna Loa, no Havai, é ainda uma das fontes mais 

importantes de dados para investigação sobre o efeito de estufa” 2.  

Em 1972 o Clube de Roma anuncia em os Limites do Crescimento que 

as concentrações de CO2 na atmosfera iriam duplicar para o dobro.  

“A concentração atmosférica de CO2, observada desde 1958 em Mauna 

Loa, no Havai, aumentou constantemente. Actualmente, o aumento é em 

média de 1,5 partes por milhão (ppm) ao ano. Cálculos que incluem as 

diferenças conhecidas de CO2 entre a atmosfera, a biosfera, e os oceanos 

prevêem que a concentração de CO2 alcançará 380 ppm no ano 2000, um 

aumento de cerca de 30% do valor provável em 1860. A fonte deste aumento 

exponencial de CO2 atmosférico é a crescente utilização pelo homem, de 

combustíveis fósseis” 3.  

                                            
1
 Parsons K. C., et al. (2002) City To Green City: The Legacy Of Ebenezer Howard, The Johns 

Hopkins University Press, Baltimore, MD. 

2
 Pearce F.(1990) O Efeito de Estufa, Lisboa, Edições 70, p. 103.  

3
 Meadows, et al. (1978) Clube de Roma, Limites do Crescimento, 2ª edição, editora 

Perspectiva, São Paulo. 
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Com efeito, a National Oceanic and Atmospheric Administration (E.U.A.) 

no seu relatório de Março de 2007 anuncia que “as concentrações de CO2 na 

atmosfera atingiram as 387 partes por milhão” 1, comprovando as estimativas 

feitas em 1972. 

As imagens do degelo do Glaciar de Upsala (fig. 1.9, 1.10), são uma das 

mais convincentes provas das alterações climáticas que se têm verificado num 

curto espaço de tempo.  

 

 
Figura 1.9 - Glaciar de Upsala, Patagónia, Argentina  

(fotografia tirada em 1928). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 1.10 - Glaciar de Upsala, Patagónia, Argentina  
(fotografia tirada em 2004). 

                                            
1
 National Oceanic and Atmospheric Administration. 

(Disponível em http://www.noaa.gov; 21 de Julho de 2008). 
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James Lovelock advoga que “nós, a única forma organizada de 

inteligência, não temos o dever, senão o direito, de tomar conta da Terra e de a 

governar responsavelmente? Talvez, mas como é que podemos administrá-Ia 

se não sabemos o que ela é? Devemos primeiro perguntar: o que é a Terra? 

Pode parecer uma questão trivial – toda a gente sabe o que é a Terra - mas 

infelizmente parece não existir um ponto de vista comum. É por vermos a Terra 

como um assunto arrumado que tendemos a agir como bactérias, nunca 

reparando nas consequências do nosso crescimento ilimitado” 1. 

 

Lovelock tem tido, nas últimas décadas, uma assinalável influência na 

área das ciências do ambiente e, em particular, pela forma como encara o 

modo de analisar a Biosfera enquanto sistema de relações complexas. Nas 

suas investigações na década de 60, Lovelock observou um sistema que era, 

em termos de química atmosférica, absolutamente instável – mas que mesmo 

assim persiste há centenas de milhões de anos. Tendo concluído que os 

mecanismos de controlo subjacentes ao funcionamento da Biosfera e à 

estabilidade dos ecossistemas deveriam ter algo a ver com a própria actividade 

biológica: a Vida. 

 

Em todo o caso, o impacto das actividades humanas na Biosfera é 

perceptível e a comunidade científica internacional tem alertado para as 

alterações climáticas. Os alertas consubstanciam-se nos registos climáticos 

dos últimos 100 anos que indicam um aumento de 0,5 – 1,0 ºC da temperatura 

média global e, em Portugal, a temperatura tem aumentado aproximadamente 

0,45 ºC por década desde os anos 70 do século passado. Comprovadamente, 

o ano de 1997 foi o ano mais quente dos últimos 75 anos e, dos dez anos mais 

quentes, cinco ocorreram na década de 90 (1990, 1995, 1996, 1997 e 1998). 

Isto aponta para o facto de estas alterações estarem relacionadas com as 

actividades humanas. 

                                            
 
1
 Lovelock J. (1991) Gaia a Prática Científica da Medicina Planetar, Instituto Piaget, p. 239. 
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Conforme se pode depreender, a escala na qual se desenrolam os 

problemas gerados pelas actividades humanas na Biosfera ultrapassa as 

metodologias científicas, delineadas nos século XVIII e XIX, já aqui 

mencionadas. Com efeito, para uma efectiva compreensão da nossa 

envolvente passaram a ser necessários outros esquemas intelectuais – ou um 

novo enquadramento intelectual - que associados a ferramentas altamente 

sofisticadas possam interpretar e dar respostas aos problemas ambientais 

cujas causas têm como origem as actividades humanas.  

 

1.4 As consequências da percepção do impacto ambiental – 

– as conferências sobre o ambiente 

 

Os efeitos do crescimento populacional e as consequentes pressões 

sobre os ecossistemas da Terra começaram a ser objecto de preocupação a 

nível global em 1972 aquando da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano em Estocolmo que teve como resultado a Declaração 

de Estocolmo. Esta Declaração foi marcante uma vez que deu início à 

mobilização mundial para a defesa dos ecossistemas naturais. 

 

Em 1987 a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, publicou o Nosso Futuro Comum ou o Relatório Brundtland 1, 

(por Gro Harlem Brundtland, primeira-ministra da Noruega, que presidiu a esta 

comissão). Trata-se de um documento no qual se define desenvolvimento 

sustentável como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades”. Propõem-se ainda novas formas de cooperação internacional 

por forma a orientar as políticas e acções no sentido de se fazerem as 

alterações necessárias. 

                                            
 
1
 Brundtland (1991) Nosso Futuro Comum / Comissão Mundial sobre Ambiente e 

Desenvolvimento. – 2 ed. – Rio de Janeiro: Editora de Fundação Getulio Vargas, 430 p. 
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Neste Relatório é apresentada uma visão crítica do modelo de 

desenvolvimento vigente nos países industrializados, e seguido pelos países 

em desenvolvimento, tratando-se de um modelo que se pode caracterizar pela 

utilização excessiva dos recursos naturais sem considerar a capacidade de 

regeneração dos ecossistemas. 

 

O relatório aponta ainda para uma série de medidas no sentido de 

clarificar o significado de desenvolvimento sustentável, das quais se salientam: 

 

• “A protecção dos ecossistemas  

• A utilização de novos materiais na construção;  

• A reestruturação da distribuição de zonas residenciais e industriais;  

• O aproveitamento e consumo de fontes alternativas de energia, como 

a solar, a eólica e a geotérmica;  

• O reaproveitamento de materiais recicláveis;  

• O consumo racional de água e de alimentos” 1. 

 

 

Passados vinte anos sobre a Conferência de Estocolmo, teve lugar no 

Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD, Rio de Janeiro a Junho de 1992), que contou com 

a participação dos representantes de países desenvolvidos e em vias de 

desenvolvimento, tendo daqui resultado a Agenda 21 2.  

 

 

                                            
 

1
 Brundtland (1991) Nosso Futuro Comum / Comissão Mundial sobre Ambiente e 

Desenvolvimento. – 2 ed. – Rio de Janeiro: Editora de Fundação Getulio Vargas, 430 p. 

 

2
 Documento “Agenda 21 das Nações Unidas” da Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), Rio de Janeiro, Junho de 1992.  
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Este documento consiste num conjunto normativo onde se estabelece o 

formato para o procedimento das relações Norte – Sul para os anos 

subsequentes, reconhecendo-se, entre outros, o princípio da propriedade 

intelectual no campo da biotecnologia, mas simultaneamente é conferido o 

direito de os países detentores desta mesma biodiversidade serem 

compensados e de partilharem dos avanços do desenvolvimento tecnológico. 

Outro dos objectivos da Agenda 21 1 foi o de dar orientações para o 

desenvolvimento mundial de forma sustentável. Os critérios enunciados 

constituem um programa que se pretende ser implementado ao longo do 

século XXI pelos governos, pelas ONG’s e outras instituições, nomeadamente 

aquelas ligadas ao desenvolvimento socio-económico.  

 

Neste documento, os 190 países signatários reconheceram que as 

alterações climáticas e o efeito de estufa são os fenómenos que mais 

comprometem a estabilidade da Biosfera. Assim sendo, as novas políticas de 

conservação passariam a ser de responsabilidade comum a todos os 

signatários, sendo que o principal objectivo é o de estabilizar a concentração 

dos gases causadores do efeito estufa na atmosfera. Mas, apesar de ter 

contribuído para uma maior consciencialização mundial quanto à prevenção da 

degradação ambiental, a Eco-92 evidenciou a dificuldade da implementação 

das suas propostas.  

 

Em 1997, teve lugar em Quioto, no Japão, uma nova convenção sobre o 

ambiente, e da qual resultou o Protocolo de Quioto 2. Este documento tem sido 

alvo de polémica devido ao facto de alguns países se terem recusado a assinar 

o Protocolo. Este documento apresenta pela primeira vez, um acordo que 

vincula os países signatários a reduzir as suas emissões dos gases que 

originam o efeito de estufa (dióxido de carbono CO2, metano CH4, óxido nitroso 

N2O, hidrofluorcarbonos HFC, perfluorcarbonos PFC, hexafluoreto SF6).  

                                            
 

1
 Documento “Agenda 21 das Nações Unidas” da Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), Rio de Janeiro, Junho de 1992. 

2
 Documento “Protocolo de Quioto” da Conferência sobre as Mudanças no Clima, Quioto, 1998. 
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Ao assinarem este protocolo, as nações industrializadas, descriminadas 

no Anexo B 1 (onde consta Portugal) comprometem-se a reduzir as suas 

emissões em 5,2%, em relação aos níveis emissões de 1990 durante o 

primeiro período de cumprimento de 2008 – 2012. Sendo que estes países 

devem mostrar “um progresso visível” no ano de 2005. Apesar de não se ter 

chegado a um acordo sobre o significado deste item, o protocolo estabelece 

três “mecanismos de flexibilidade” que permitem aos países industrializados 

cumprir com as exigências de redução de emissões, para além dos seus 

próprios territórios. Isto significa que mediante a obtenção de créditos de 

carbono (Certified Emission Reduction units, CERs) os países com um 

excedente de emissões poderão comercializar “créditos de carbono” entre 

países dentro do mesmo mercado de carbono.  

Dois dos mecanismos correspondem somente aos países do Anexo B 2: 

a Implementação Conjunta (Joint Implemention) e a troca de Emissões 

(Emission Trading).  

O terceiro, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL (Clean 

Development Mechanism), corresponde a projectos que reduzam ou absorvam 

as emissões de gases em outros países além daquele onde foram produzidos 

e que não estão incluídos no Anexo I 3, relacionando assim os países 

industrializados do Anexo II 4 com aqueles que se encontram em transição para 

uma economia de mercado, tais como os países do leste europeu dos quais 

alguns, já aderiram à União Europeia em Maio de 2004. Estipula ainda que os 

países industrializados (Anexo I) devem reduzir as suas emissões de Gases de 

Efeito de Estufa) em 5% relativamente a 1990 no 1º período de cumprimento 

(2008-2012). 

                                            
1
 Documento “Protocolo de Quioto” da Conferência sobre as Mudanças no Clima, Quioto, 1998 

(disponível em http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/items/1678.php; 23 de 

Agosto de 2009). 

2
 Documento “Protocolo de Quioto”, Idem, ibid. 

3
 Ministério da Ciência e Tecnologia (disponível em http://www.mct.gov.br; 15 de Junho de 

2008). 

4
 Ministério da Ciência e Tecnologia, Idem, ibid. 
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O Protocolo de Quioto é composto por 28 artigos, dos quais o 2º, o 5º, e 

o 10º são particularmente importantes no que concerne ao planeamento 

territorial uma vez que expressam objectivos e procedimentos que afectam 

directamente a organização funcional e o planeamento de território. 

 

Por exemplo, Artigo 2º estipula que: 

 

“1 - Cada Parte incluída no Anexo I, ao cumprir com os seus compromissos 

quantificados de limitação e redução de emissões assumidos sob o Artigo 3, a 

fim de promover o desenvolvimento sustentável, deve: 

 

Implementar e/ou aperfeiçoar políticas e medidas de acordo com suas 

condições nacionais, tais como: 

 

• O aumento da eficiência energética em sectores relevantes da economia 

nacional; 

• A protecção e o aumento de sumidouros e reservatórios de gases de 

efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, tendo em conta 

os seus compromissos assumidos em acordos internacionais relevantes 

sobre o meio ambiente, a promoção de práticas sustentáveis de gestão 

florestal, florestamento e reflorestamento; 

• A promoção de formas sustentáveis de agricultura à luz das 

considerações 

• sobre a mudança do clima; 

• A pesquisa, a promoção, o desenvolvimento e o aumento do uso de 

formas novas e renováveis de energia, de tecnologias de sequestro de 

dióxido de carbono e de tecnologias ambientalmente seguras, que sejam 

melhoradas e inovadoras; (…)” 1. 

                                            
1
 Documento “Protocolo de Quioto” da Conferência sobre as Mudanças no Clima, Quioto, 1998 

(disponível em http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/items/1678.php; 23 de 

Agosto de 2009). 
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No caso da arquitectura, o Protocolo de Quioto aponta para a 

necessidade de aumentar a eficiência energética e esta é uma 

recomendação basilar conforme se poderá depreender nos capítulos 5 e 6 

deste trabalho. No que respeita à protecção e ao aumento de sumidouros 

de CO2, esta é também uma recomendação que será comentada no 

capítulo 7. 

Em todo o caso, no que concerne a Portugal, o Protocolo de Quioto foi 

ratificado em 31 de Maio de 2002; e entrou em vigor a 16 de Fevereiro de 

2005. Portugal assumiu o compromisso de não ultrapassar as suas emissões 

em mais de 27%, face aos níveis de 1990 para o período 2008 a 2012. 

Neste sentido, foi desenvolvido em Portugal um Programa Nacional 

para as Alterações Climáticas, designado por PNAC 2004, e aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros nº 119/2004 1, de 31 de Julho, que 

configura o instrumento de política do Governo que suporta o cumprimento do 

Protocolo de Quioto (PQ). Trata-se do primeiro programa nacional 

desenvolvido com os objectivos específicos de controlar e reduzir as emissões 

de GEE (Gases com Efeito de Estufa), por forma a respeitar os compromissos 

de Portugal no âmbito do Protocolo de Quioto e do Acordo de Partilha de 

Responsabilidades no seio da UE, bem como antecipar os impactes das 

alterações climáticas e propor as medidas de adaptação que visem reduzir os 

seus efeitos negativos. Este programa pretende servir como instrumento 

privilegiado de combate às alterações climáticas e representa a primeira etapa 

de um processo, que envolve a sua regular revisão e adaptação às evoluções 

internacionais, comunitárias e nacionais. 

Na segunda versão, o PNAC 2006 avaliou o compromisso de Portugal 

face ao primeiro período de cumprimento do PQ, tendo em consideração a 

actualização da informação de acordo com a resolução do Conselho de 

Ministros. Neste documento são sistematizadas estimativas de projecção de 

                                            
 
1
 Resolução do Conselho de Ministros nº 119/2004, Diário da Republica — I SÉRIE-B, nº 179, 

31 de Julho de 2004, pp. 4978 – 4994. 
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emissões de GEE para as diversas parcelas do balanço nacional líquido de 

emissões de GEE geradas no território nacional para o ano de 2010 (que foi 

assumido como ano de referência para o período de 2008 a 2012). O PNAC 

2006 constitui o suporte para a preparação do Plano Nacional de Atribuição de 

Licenças de Emissão (PNALE) 1 para o segundo período do comércio europeu 

de licenças de emissão.  

 

“Complementarmente, as medidas adicionais foram revistas em termos 

do seu âmbito de intervenção e de metas para 2010. Dado que a componente 

emissão/remoção de CO2e resultante das actividades de florestação, 

reflorestação e desflorestação, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do PQ, de 

contabilização obrigatória, representa um sequestro de 3 355 Gg CO2e em 

2010, o balanço nacional líquido de emissões de GEE em 2010 é estimado 

em 84 608 Gg CO2e. Este valor, comparado com a quantidade atribuída 

(QA = 77 194 Gg CO2e/ano), configura uma diferença de cerca de 7 414 Gg 

CO2e/ano relativamente ao objectivo do primeiro período de cumprimento de 

Quioto. Os transportes, a oferta de energia e a indústria são os sectores de 

actividade que mais contribuem para o balanço nacional de emissões de GEE. 

O potencial de redução de emissões de GEE decorrente de um conjunto de 

políticas e medidas adicionais (incluindo as actividades de gestão florestal, de 

gestão agrícola e de gestão de pastagens, nos termos do n.º 4 do artigo 3.º do 

PQ, a que Portugal decidiu recorrer) é avaliado em 3 687 Gg CO2e, o que 

coloca Portugal em situação de aproximação da QA, continuando, no entanto, 

5% acima desse valor. Apura-se, assim, um défice de emissões de GEE para 

cumprimento de 3 727 Gg CO2e/ano. Este défice pode ser suprido, em 

proporções a definir, por dois tipos de medidas: maiores reduções às 

instalações abrangidas pelo CELE e uso dos mecanismos de flexibilidade do 

PQ” 2. 

                                            
1
 Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão de CO2 (PNALE) 2008-2012, Junho de 

2006, p. 37 (disponível em http://www.apambiente.pt/Instrumentos; 1 de Julho de 2009). 

2
 Base de Dados Jurídica Almedina (disponível em http://bdjur.almedina.net; 1 de Julho de 

2008). 
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Desta transcrição será relevante observar que “os transportes, e a oferta 

de energia” são sectores de actividade que contribuem decisivamente para o 

aumento de emissões de GEE. Como se pode depreender os transportes são – 

em larga medida - consequência do planeamento do território que, de uma 

forma ou de outra, têm contribuído para o incentivo à utilização e à 

dependência no transporte automóvel individual. Quanto ao aspecto da “oferta 

de energia”, este refere-se à origem da energia, que em Portugal, é na sua 

maioria de origem térmica. Com efeito, 65% da energia eléctrica em Portugal é 

produzida em centrais termoeléctricas a partir da queima de carvão. Assim 

sendo, os projectos de arquitectura deverão procurar seguir os conceitos da 

arquitectura bioclimática, assim como incentivar o aproveitamento solar e de 

outras energias alternativas - conforme será desenvolvido no capítulo 4 deste 

trabalho. 

No caso do PNAC, este encontra-se em posição hierarquicamente 

inferior ao Plano Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT) e, 

trata-se de um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza 

estratégica que estabelece as grandes opções para o território nacional, que se 

pretende vir a contribuir para uma cooperação com os outros países da União 

Europeia na organização do território comum aos 27.  

O PNPOT visa concretizar uma estratégia de ordenamento, 

desenvolvimento e coesão territorial, que seja coerente com outros 

instrumentos estratégicos, nomeadamente o Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN), que enquadra os fundos comunitários para o período 2007-

2013. Em articulação com o PNPOT deverão estar, a partir de agora, a 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, o Programa Nacional 

para as Alterações Climáticas, as estratégias nacionais para a Energia, para a 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade e para o Mar.  

Conforme foi mencionado, um dos objectivos do PNPOT é o de 

alcançar um ordenamento do território que se enquadre nos princípios do 

desenvolvimento sustentável. Neste sentido, será relevante abordar algumas 

concepções, na área do planeamento e da arquitectura, que já ensaiaram 

experiências nesta área. 
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Em todo o caso, a abordagem da sustentabilidade em Portugal assenta 

também em dois documentos de referência (aprovados em Resolução de 

Conselho de Ministros em 28 de Dezembro de 2006) e que são:  

 

1 – A Estratégia Nacional do Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 1 que 

delineia os domínios estratégicos rumo à sustentabilidade, as metas a atingir e 

os instrumentos sectoriais disponíveis, e que inclui um conjunto de indicadores 

ambientais, económicos e sociais. 

2 – A Proposta para um Sistema de Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável 2 que consubstancia os indicadores, as fontes de informação a 

utilizar e a metodologia para o seu cálculo. 

 

Em termos gerais, para atingir as metas descritas o documento aponta 

para os seguintes objectivos:  

 

• Preparar Portugal para a Sociedade do Conhecimento. 

• Crescimento Sustentado, Competitividade e Eficiência Energética. 

• Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural. 

• Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social. 

• Melhor Conectividade e Valorização Equilibrada do Território. 

• Papel Activo na Construção Europeia e Cooperação Internacional. 

• Administração Pública Mais Eficiente e Moderna. 

 

Em todo o caso, ao fazer obedecer a política de ordenamento, ao 

conceito da sustentabilidade e da solidariedade entre gerações, a Lei de Bases 

do Ordenamento do Território e Urbanismo 3, (Lei 48/98 de 11/8) vem ao 

encontro da abordagem holística que urge implementar. 

 

                                            
1
 Mota I. A. et al. (2009) Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável ENDS 2005-

2015, p. 141 (disponível em http://www2.egi.ua.pt/cursos; 19 de Agosto 2009). 

2
 Proposta para um Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, Direcção Geral 

do Ambiente, p. 223 (disponível em http://www.apambiente.pt; 19 de Agosto 2009). 

3
 Lei 48/98, de 11 de Agosto; I Série-A, Diário da República, n

o
 184. 
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A necessidade de implementação dos conceitos e estratégias para o 

desenvolvimento sustentável nas cidades assume cada vez mais importância, 

uma vez que estes espaços urbanos são impulsores de desenvolvimento 

económico e, paralelamente, são causadores de distúrbios ambientais, pelo 

que se impõe a necessidade de articulação com as políticas e instrumentos  de 

gestão territorial.  

 

Neste sentido, a partir do final do século XIX foram feitas uma série de 

experiências em planeamento urbano que, de uma forma ou de outra, vêm ao 

encontro do conceito de sustentabilidade. 

 

1.5 Experiências de cariz ambiental em planeamento e arquitectura  

 

 O objectivo de alcançar cidades mais humanas, equilibradas e 

sustentáveis é um esforço de séculos, em todo o caso, nos finais do século XIX 

a ideia de campo e cidade e, em particular o conceito de integração de ambos, 

é precursor em Ebenezer Howard.  

 

Com efeito, em 1898, Howard publica em Londres, To-morrow um livro 

que foi posteriormente publicado com o título de Garden Cities of To-morrow 

tendo sido realmente precursor do conceito da integração da cidade no campo. 

No seu livro Garden Cities of To-morrow 1, Howard argumentava a necessidade 

de fomentar e fortalecer uma relação sinergética entre o país rural/agrícola e a 

cidade (com suas pequenas fábricas transformadoras e manufacturas, 

empresas, escolas, hospital, museu, biblioteca e uma sala de concertos, bem 

como as casas, igrejas e jardins). Tendo o conceito sido projectado para 

acolher 30 000 pessoas em 370 hectares (correspondendo a 81 hab/Ha) na 

área do centro urbano e, 2 000 habitantes na parte agrícola com 1 850 

hectares (1,1 hab/Ha) dedicado à agricultura e designados como fronteiras 

rurais permanentes.  

                                            
 
1
 Howard E. (1965) Garden Cities of To-morrow, The M.I.T. Press,Cambridge, p. 179. 

 

63



1 Um Desenvolvimento Sustentável, um Enquadramento Intelectual 

 

Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa 

Dissertação de Doutoramento. António Castelbranco    BDNA 

 

As cidades de Letchworth (1904) e Welwyn (1921) foram projectadas e 

construídas seguindo estes conceitos. Todavia, nenhuma destas acautelou um 

dos conceitos base: o de que a posse dos terrenos se mantivesse na 

comunidade, de modo a que os aumentos em valor revertessem para o 

beneficio da própria comunidade. 

Ebenezer Howard argumentava que para uma cidade ser saudável, é 

necessário que o modo de vida sadio “do campo” seja introduzido na cidade, 

para que as vantagens da vida urbana, nomeadamente no que concerne à 

cultura, à ciência e à política sejam sublimadas por uma relação mais forte com 

a natureza. No sentido de tornar esta união - campo/cidade – viável Howard 

sugeriu e explicou o esquema funcional e financeiro para a Garden City ou a 

Cidade Jardim (fig. 1.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 – Desenho esquemático da Cidade Jardim. 
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Em todo o caso, relembrando os pressupostos da Cidade Jardim, 

“provavelmente a maior semelhança entre os movimentos modernos e os 

conceitos desenvolvidos por Ebenezer Howard é o tema central do seu 

trabalho - no qual a solução para a questão social reside na união da 

sociedade com a beleza da natureza para assim criar uma comunidade mais 

harmoniosa e mais justa. Howard viu a necessidade desta sinergia” 1.  

 

O conceito de Cidade Jardim é, sem dúvida, uma das bases teóricas 

para a Broadacre City de Frank Lloyd Wright que, para além de ter sido um dos 

arquitectos de referência do século XX, foi também um pedagogo que fundou a 

sua própria escola de arquitectura: Taliesin (East & West). Wright concebeu 

uma experiência única na educação da arquitectura e na percepção ambiental - 

os arquitectos Paolo Soleri e Phil Hawes foram ambos seus alunos, apesar de 

não se considerarem seus seguidores do ponto de vista do planeamento.  

 

Taliesin West (fig. 1.12) situa-se em Scottsdale no estado do Arizona, no 

deserto de Sonora, de vistas largas e de clima temperado durante o Inverno, 

razão pela qual, em 1934, Wright se refugiou do frio de Wisconsin, Taliesin 

East. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12 - Taliesin West: fachada e cobertura do atelier. 

                                            
1
 Parsons K. C. et al. (2002) City To Green City: The Legacy Of Ebenezer Howard, The Johns 

Hopkins University Press, Baltimore, MD, p. 205. 
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Neste ambiente inspirador Wright leccionou e construiu – com a ajuda 

dos seus alunos - um edifício a partir de materiais locais que se integra e se 

dilui no seu território. Um edifício que se tornou paradigmático do ponto de vista 

ambiental e da arquitectura bioclimática.  

 

Será interessante verificar que apesar de Wright ter tido uma 

sensibilidade particular para a integração da arquitectura no seu entorno, o 

conceito de Broadacre City (fig. 1.13 e 1.14) representa a dispersão urbana em 

absoluto, a total dependência no automóvel sendo assim uma proposta que, do 

ponto de vista ambiental, seria pouco sustentável. 

 

Apesar de se inspirar em muitos dos ensinamentos e experiências de 

Wright, Paolo Soleri abordou as questões do planeamento urbano de uma 

forma substancialmente diferente. Enquanto Wright preconiza ideais urbanos 

com uma forte dependência na utilização do automóvel - como em Broadacre 

City - corroborando a iminente expansão e dispersão urbana, na América do 

pós 2ª Guerra Mundial, Soleri opta pelo conceito da concentração e da 

miniaturização. Com efeito, em 1948 os dois arquitectos separam-se e seguem 

percursos diferentes. 

 

Em 1956, Soleri inaugura a fundação Cosanti, que por sua vez inicia os 

trabalhos para a construção de Arcosanti (fig. 1.15). Trata-se de um projecto 

para uma cidade experimental, que também se localiza no deserto do Arizona. 

Arcosanti foi projectada de acordo com o conceito de Arcologia (que significa 

arquitectura + ecologia) que ele próprio desenvolveu. 
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Figura 1.13 – Desenho e maqueta de Broadacre City.  
 

 

Figura 1.14 – Perspectiva de Broadacre City. 
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Figura 1.15 – Abóbada de Arcosanti. 
 

Em Arcosanti, Soleri quis pôr em prática os princípios teóricos da 

arcologia. Arcosanti pretende vir a tornar-se numa mega-estrutura capaz de 

alojar e dar sustento a 5 000 habitantes, o equivalente a uma pequena cidade 

(fig. 1.16).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.16 – Maqueta da vista geral de Arcosanti. 
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De acordo com Soleri, este projecto tem como objectivo melhorar a 

condição humana e preservar a natureza, funcionando como um organismo 

vivo 1. Seguindo os princípios da miniaturização e complexidade, a organização 

do espaço urbano aqui preconizada permite uma redução em 98% (em 

comparação com uma cidade típica americana) do espaço necessário para 

abrigar a mesma população. 

 

Em termos gerais, o planeamento desta urbe prevê a eliminação do 

automóvel fazendo uso de sistemas construtivos sofisticados para permitir uma 

alta densidade populacional (fig. 1.17).  

 

Figura 1.17 – Maqueta de Arcosanti, a cinza escuro a parte que já se encontra 

construída. 

 

Do ponto de vista arquitectónico, o projecto incorpora os princípios da 

arquitectura solar passiva e faz uso de elementos como estufas e painéis 

solares, reduzindo assim os consumos energéticos em cerca de 20%. A água 

da chuva é armazenada para posterior utilização, assim como também é feita a 

reciclagem das águas utilizadas.  

                                            
 

1
 Lima A. (2000) Soleri Architecture as Human Ecology, The Monacelli Press, New York, p. 231. 
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Em todo o caso, esta experiência encontra-se longe de ter atingido as 

dimensões idealizadas por Soleri (fig. 1.18). 

 

Figura 1.18 – Vista aérea de Arcosanti. 

 

1.6 A visão da cidade do futuro nos últimos 70 anos no imaginário e 

na ficção científica 

 

As ideias e as obras acima referidas revelam visões e concepções que 

de uma forma ou de outra, se tornaram realidade. Todavia, no sentido de 

enquadrar a ideia de a cidade do futuro, aquela do imaginário e a que se 

pretende efectivamente construir, foram seleccionados três exemplos que 

retratam concepções radicalmente diferentes, consoante as ideias do futuro 

vigentes à época. Começando em 1939, no dealbar da 2ª Guerra Mundial, a 

cidade do futuro apresenta um enorme distanciamento para com a natureza 

(fig. 1.19), sugerindo máquinas, movimento e eficiência, e em que a própria 

escala da cidade é avassaladora. Destas interpretações, salienta-se o 

percurso de um entendimento que tem que ver com aquilo que realmente é 

essencial para a vida. Neste percurso de “um imaginário urbano” também é 

perceptível a evolução e mudança de enquadramento intelectual. 
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Figura 1.19 – Cidade do Futuro 1. 

 
Com efeito, ao analisar a capa da revista Amazing Magazine de 1939, 

verificamos que o único espaço verde existente nesta imagem - um relvado 

bordejado por duas fileiras de árvores - representa uma natureza sob controlo e 

militarmente alinhada (e sem qualquer relevância estética ou funcional para a 

cidade do futuro). Em todo o caso, esta imagem apresenta-nos também a visão 

de uma cidade em movimento perpétuo, em três dimensões, e de grande 

complexidade.  
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No texto que descreve a imagem afirma-se que os “engenheiros 

prevêem que a cidade do futuro será de grandes dimensões, movimentada a 

altas velocidades, com conexões múltiplas, tráfego por todo o lado, em que os 

edifícios, eles mesmos, serão cidades onde os trabalhadores passarão 

semanas sem nunca tocarem no chão. Esta cidade será livre de “impurezas” e 

sem qualquer ruído, o que resultará em uma vivência saudável (…)” 1. Alguns 

dos vaticínios preconizados são hoje realidade. Todavia a imagem é, acima de 

tudo, reveladora de aquilo que para a época representava o progresso e o bem 

estar, sendo que a natureza não fazia parte desta equação.  

Na ilustração de Ean Taylor dos finais dos anos 60 do século passado, 

(fig. 1.20), são notórias as diferenças com a concepção anterior. Nesta visão da 

cidade do futuro a alteração de mentalidades reflecte-se, sem dúvida, na 

percepção do autor daquilo que poderá ser a cidade do futuro.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.20 – Cidade do Futuro 2. 

                                            
1
 Sheckley R. (1978) Futuropolis: Impossible cities of Science Fiction and Fantasy, Big O 

Publishing Ltd., Londres, p.155.  
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Esta cidade apresenta-se-nos volumétricamente mais desorganizada, os 

eixos dos sistemas de circulação desafiam as leis da gravidade e atravessam o 

espaço urbano em pontos aleatórios, longe da ortogonalidade e da aparente 

eficiência do exemplo anterior. Outro dos aspectos reveladores é a relação 

desta para com os elementos naturais. Aqui, estes elementos encontram-se 

sob redomas como se estivessem num museu, dando a ideia de que a cidade 

tomou conta do planeta, e em que os espaços verdes não são mais do que 

uma memória do passado, que deve ser preservada, o que é ainda mais 

revelador do papel secundário que a natureza tem para a cultura em finais 

desta década de 60. 

 

No exemplo seguinte, uma ilustração de Donald Davis (fig. 1.21), dos 

finais da década de 70, a cidade no espaço sideral, de onde se vislumbram a 

Terra e a Lua, a concepção é diametralmente diferente das anteriores. Aqui 

existe a noção de que a natureza faz parte integrante de qualquer solução para 

uma vivência humana. Esta atitude é também reveladora de uma nova postura 

em relação à natureza. Conforme referido, foi em 1972 que teve lugar em 

Estocolmo a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, 

dando início a uma mobilização mundial para a relevância da dependência 

absoluta da humanidade, nos ecossistemas naturais. Será relevante mencionar 

que apenas dez anos separam estas duas concepções, e é por isso notável 

verificar a influência que à época, esta conferência terá tido no imaginário 

cultural. 

 

Nesta fotografia (fig. 1.22) do interior da Biosfera 2, tirada em 1990, e 

que aqui se reproduz pelas semelhanças que engendra com a imagem 

adjacente, será alvo de análise detalhada no capítulo seguinte. Trata-se de um 

projecto do arquitecto Phil Hawes que, conforme referido, foi discípulo de Frank 

Lloyd Wright em 1956. 
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Este projecto (Biosfera 2) traduz-se numa experiência única que juntou 

uma vasta equipa de cientistas - sob a liderança do arquitecto Phil Hawes – 

que concebeu e construiu um edifício que pela sua pertinência, actualidade, 

complexidade e metodologias de projecto influenciou o trabalho desenvolvido 

nesta dissertação. 

 

Das sucessivas visões da cidade do futuro e as do imaginário da ficção 

científica aqui apresentadas, ficou evidente o entusiasmo pelos aspectos 

tecnológicos das grandes urbes, mas à parte da figura 1.21, não se vislumbra 

qualquer preocupação com os conceitos subjacentes à sustentabilidade 

urbana. 

 

No sentido de complementar as imagens e conceitos analisados, 

apresentam-se de seguida algumas reflexões de vários autores sobre o tema 

da sustentabilidade urbana.   

 

Figura 1.21 – Cidade do Futuro 3 – 

Colonização do espaço. 

Figura 1.22 – Biosfera hortas – 

Intensive Agriculture Biome. 
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1.7 Resumo de aspectos programáticos e de recomendações, em 

planeamento urbano e sustentabilidade 

 
A listagem que se segue é o resultado de uma recolha documental e 

pretende apresentar – de uma forma sucinta - uma série de princípios, 

recomendações e preceitos programáticos para o desenho da cidade 

sustentável, para a concepção urbana e de comunidade.  

 

Estes preceitos (tabela 1.2) têm por base investigações e leituras de 

várias fontes; e em particular os livros e documentos abaixo referidos, e a 

apresentação deste quadro tem como objectivo permitir uma leitura eficaz do 

estado do conhecimento na óptica do desenvolvimento sustentável. 

 

Tabela 1.2 – Síntese de princípios, recomendações e preceitos 

programáticos em sustentabilidade.  

 

No 
Princípios, recomendações e preceitos 

programáticos em sustentabilidade. 
Fontes 

 

1 

 

Partindo do princípio que os seres 

humanos dependem – em absoluto - dos 

sistemas naturais que asseguram a satisfação 

de todas as suas necessidades, providenciam 

serviços de limpeza e reciclagem da água, do ar 

e do solo, assim como a purificação de vários 

tipos, precisamos de interagir de uma forma 

mutuamente benéfica, encorajando relações 

simbióticas com os diversos sistemas naturais. 

 

 

1 - McDonough W. (1992) 

The Hannover Principles, 

Design for Sustainability, 

William McDonough & 

Partners, p.59. 

2 – Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto 

não publicado, San 

Francisco Institute of 

Architecture. 

3 – Christopher M. (2007) 

The Urban Village: Synergy 

Of Ecology Urbanism, 

Village Design Institute, 

p.112. 
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Continuação da Tabela 1.2 

 

2 

 

Não fazer uso de pesticidas, fungicidas 

herbicidas, e adubos químicos na agricultura. 

 

 

1 – Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto 

não publicado, San 

Francisco Institute of 

Architecture. 

2 – Christopher M. (2007) 

The Urban Village: Synergy 

Of Ecology Urbanism, 

Village Design Institute, 

p.112. 

 

 

3 

 

Recorrer aos métodos biológicos e da 

Permacultura (Permacultura significa o uso de 

técnicas, tanto antigas como modernas, que 

asseguram uma agricultura permanente e, 

portanto, uma permanente cultura humana, e 

um saudável ambiente sustentável). 

 

 

1 – Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto 

não publicado, San 

Francisco Institute of 

Architecture. 

2 – Christopher M. (2007) 

The Urban Village: Synergy 

Of Ecology Urbanism, 

Village Design Institute, 

p.112. 

 

 

4 

 

Na medida do possível, desenvolver culturas 

perenes em vez de anuais. Isto reduz trabalho e 

diminui a erosão do solo. 

 

1 – Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto 

não publicado, San 

Francisco Institute of 

Architecture. 

2 – Christopher M. (2007) 

The Urban Village: Synergy 

Of Ecology Urbanism, 

Village Design Institute, 

p.112. 
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Continuação da Tabela 1.2 

5 Incentivar as empresas locais, evitando as 

empresas de esquema “franchise”, que 

contribuem para a falência das empresas locais, 

com salários mais baixos, e que drenam os 

lucros para fora da comunidade a nível 

nacional, ou internacional, centros de capitais. 

1 – Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto 

não publicado, San 

Francisco Institute of 

Architecture. 

2 – Christopher M. (2007) 

The Urban Village: Synergy 

Of Ecology Urbanism, 

Village Design Institute, 

p.112. 

 

6 Respeitar as relações entre o espírito e a 

matéria e, permitir a cada uma o seu lugar. 

1 - McDonough W. (1992) 

The Hannover Principles, 

Design for Sustainability, 

William McDonough & 

Partners, p.59. 

2 – Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto 

não publicado, San 

Francisco Institute of 

Architecture. 

3 – Christopher M. (2007) 

The Urban Village: Synergy 

Of Ecology Urbanism, 

Village Design Institute, 

p.112. 

 

7 Reconhecer a responsabilidade pelas 

consequências de projecto. 

2 – Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto 

não publicado, San 

Francisco Institute of 

Architecture. 

3 – Christopher M. (2007) 

The Urban Village: Synergy 

Of Ecology Urbanism, 

Village Design Institute, 

p.35. 
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Continuação da Tabela 1.2 

 

8 

 

Criação segura de objectos de valor a longo 

prazo (o que significa a arquitectura e a própria 

cidade) 

 

1 - McDonough W. (1992) 

The Hannover Principles, 

Design for Sustainability, 

William McDonough & 

Partners, p.59. 

2 – Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto 

não publicado, San 

Francisco Institute of 

Architecture. 

3 – Christopher M. (2007) 

The Urban Village: Synergy 

Of Ecology Urbanism, 

Village Design Institute, 

p.112. 

 

 

9 

 

Eliminar o conceito de “resíduos”: avaliar e 

optimizar todo o ciclo de vida de produtos e 

processos tal como nos sistemas naturais, em 

que não existem desperdícios. 

 

1 - McDonough W. (1992) 

The Hannover Principles, 

Design for Sustainability, 

William McDonough & 

Partners, p.59. 

2 – Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto 

não publicado, San 

Francisco Institute of 

Architecture. 

3 – Christopher M. (2007) 

The Urban Village: Synergy 

Of Ecology Urbanism, 

Village Design Institute, 

p.112. 
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Continuação da Tabela 1.2 

 

10 

 

Projectar por forma a fazer depender em fluxos 

naturais de energia nomeadamente e energia 

solar. 

 

1 - McDonough W. (1992) 

The Hannover Principles, 

Design for Sustainability, 

William McDonough & 

Partners, p.59. 

2 – Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto 

não publicado, San 

Francisco Institute of 

Architecture. 

3 – Christopher M. (2007) 

The Urban Village: Synergy 

Of Ecology Urbanism, 

Village Design Institute, 

p.112. 

 

 

11 

 

Compreender as limitações de projecto e a 

eventual desintegração de todas as coisas 

criadas, assim como a temporalidade da 

maioria das soluções para os problemas. 

 

1 - McDonough W. (1992) 

The Hannover Principles, 

Design for Sustainability, 

William McDonough & 

Partners, p.59. 

2 – Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto 

não publicado, San 

Francisco Institute of 

Architecture. 

3 – Christopher M. (2007) 

The Urban Village: Synergy 

Of Ecology Urbanism, 

Village Design Institute, 

p.112. 
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12 

 

Empenho constante para melhorar a partilha de 

conhecimentos. 

 

1 - McDonough W. (1992) 

The Hannover Principles, 

Design for Sustainability, 

William 

McDonough&Partners, p.59. 

2 – Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto 

não publicado, San 

Francisco Institute of 

Architecture. 

3 – Christopher M. (2007) 

The Urban Village: Synergy 

Of Ecology Urbanism, 

Village Design Institute, 

p.112. 

 

 

13 

 

Olhar para o mundo através dos cinco 

elementos fundamentais (Terra, Ar, Fogo, Água, 

e Espírito). 

 

1 - McDonough W. (1992) 

The Hannover Principles, 

Design for Sustainability, 

William 

McDonough&Partners, p.59. 

2 – Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto 

não publicado, San 

Francisco Institute of 

Architecture. 

3 – Christopher M. (2007) 

The Urban Village: Synergy 

Of Ecology Urbanism, 

Village Design Institute, 

p.112. 
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Continuação da Tabela 1.2 

 

A Terra 

Uma experiência completa que vai desde o "urbano" ao "selvagem". É 

uma sucessão paisagística essencial na qual a cultura humana evoluiu, e 

cujas paisagens naturais, urbanas, rurais devem ser preservadas e tratadas 

como um todo.  

 

Apoiar a produção local de materiais de construção promovendo 

simultaneamente a peculiaridade da cultura local. 

 

Assegurar a flexibilidade futura de todos os edifícios, tanto em termos 

de utilização, como de materiais de construção ou em função da sua 

sustentabilidade de fabricação, energia incorporada, toxicidade, e 

manutenção.  

 

Assegurar a fertilidade do solo através da mistura de materiais 

orgânicos degradados. 

 

O ar 

 

Poluição nula causada pelos projectos, incluindo o fabrico de materiais 

sua deposição e eliminação final. 

 

Avaliação dos padrões de vento nos aspectos positivos e negativos 

assim como a poluição sonora causada. 

 

Ventilação natural adequada e o reforço de sistemas passivos 

 

Fomentar a utilização de torres de ventilação e de arrefecimento 

sempre que possível. 
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Continuação da Tabela 1.2 

 

O fogo 

 

Símbolo de todas as fontes de energia renováveis.  

A incidência solar deve sempre ser analisada, avaliada e explorada.  

O objectivo é o que os edifícios sejam exportadores de energia. 

A energia solar deve ser utilizada para o aquecimento doméstico de 

água, assim como para outras utilizações incluindo usos industriais. 

Os transportes devem ser considerados em termos da sua aptidão para 

utilizar todas as fontes de energia renováveis. 

A energia incorporada em todos os materiais e processos deve ser 

contabilizada e tida em consideração. 

 

 

A água 

 

O elemento básico da vida. Fomentar a captação e armazenagem da 

água da chuva precipitação (de preferência no subsolo). 

Assegurar a Purificação da água por oxigenação (H2O2)  

Quando retirados de um aquífero, não extrair mais por ano do que é 

devolvido ao subsolo. 

Proteger as fontes e nascentes de quaisquer contaminações.  

Planear a despoluição e reutilização de efluentes, nomeadamente na 

agricultura. 

Águas residuais tratadas e utilizadas na agricultura. 

As águas de superfície devem ser recolhidas, purificadas e utilizadas 

localmente, ou devolvidas ao subsolo para favorecer e reforçar as zonas 

húmidas. 

Todos os produtos tóxicos deverão ser removidos da água utilizada na 

indústria e reciclados. 
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Continuação da Tabela 1.2 

O espírito 

 

Projectar a cidade de forma a apresentar uma estética que tenha como 

objectivo o de aproximar a sociedade da natureza. 

 

 

14 

 

Controlar a entrada e saída de fluxos 

de recursos, e procurar um "metabolismo" 

circular 

 

1 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 

2 - Saunders T. (1997) 

Ecology and community 

design : with special reference 

to Northern European 

ecological communities / 

Alternatives Journal 22.2. 

3 - Christopher M. (2007) The 

Urban Village: Synergy Of 

Ecology Urbanism, Village 

Design Institute, p. 112. 

 

 

15 

 

Envolver a comunidade nas decisões 

(aumentar as bases democráticas) 

 

1 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 

2 - Saunders T. (1997) 

Ecology and community 

design : with special reference 

to Northern European 

ecological communities / 

Alternatives Journal 22.2. 

3 - Christopher M. (2007) The 

Urban Village: Synergy Of 

Ecology Urbanism, Village 

Design Institute, p. 112. 
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Promover a qualidade da vida urbana em 

meios de alta densidade populacional. 

1 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 

2 - Saunders T. (1997) 

Ecology and community 

design : with special reference 

to Northern European 

ecological communities / 

Alternatives Journal 22.2. 

3 - Christopher M. (2007) The 

Urban Village: Synergy Of 

Ecology Urbanism, Village 

Design Institute, p. 112. 

 

 

17 

 

Integrar as áreas naturais dentro da 

comunidade.  

 

1 - Howard E. (1965) Garden 

Cities of Tomorrow, The M.I.T. 

Press,Cambridge, p. 179. 

2 - Osborn Frederic J.(1969) 

Green-belt cities, Adams & 

Mackay, p. 203. 

3 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 

4 - Saunders T. (1997) 

Ecology and community 

design / Alternatives Journal 

22.2. 

5 - Christopher M. (2007) The 

Urban Village: Synergy Of 

Ecology Urbanism, Village 

Design Institute, p. 112. 

6 - McDonough W. (1992) The 

Hannover Principles, Design 

for Sustainability, William 

McDonough&Partners, p.59. 
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18 

 

Projectar e reforçar a circulação pedonal. 

 

1 - Howard E. (1965) Garden 

Cities of Tomorrow, The M.I.T. 

Press,Cambridge, p. 179. 

2 - Osborn Frederic J.(1969) 

Green-belt cities, Adams & 

Mackay, p. 203. 

3 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 

4 - Saunders T. (1997) 

Ecology and community 

design : with special reference 

to Northern European 

ecological communities / 

Alternatives Journal 22.2. 

5 - Christopher M. (2007) The 

Urban Village: Synergy Of 

Ecology Urbanism, Village 

Design Institute, p. 112. 

6 - McDonough W. (1992) The 

Hannover Principles, Design 

for Sustainability, William 

McDonough&Partners, p.59. 

7 - Register R. (2002) 

Ecocities: Building Cities in 

Balance with Nature, Berkeley 

Hill Books, p.290.  

8 – Christopher A. (1987) A 

New Theory Of Urban Design, 

Oxford University Press, 

p.272. 

9 - Jabareen Y. R.(2006) 

Sustainable Urban Forms // 

Journal of Planning Education 

and Research, Vol. 26, N
o
. 1, 

pp. 38-52. 
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19 

 

Integrar as áreas naturais dentro da 

comunidade.  

 

 

1 - Howard E. (1965) Garden 

Cities of Tomorrow, The M.I.T. 

Press,Cambridge, p. 179. 

2 - Osborn Frederic J.(1969) 

Green-belt cities, Adams & 

Mackay, p. 203. 

3 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 

4 - Saunders T. (1997) 

Ecology and community 

design : with special reference 

to Northern European 

ecological communities / 

Alternatives Journal 22.2. 

5 - Christopher M. (2007) The 

Urban Village: Synergy Of 

Ecology Urbanism, Village 

Design Institute, p. 112. 

6 - McDonough W. (1992) The 

Hannover Principles, Design 

for Sustainability, William 

McDonough&Partners, p.59. 

 

 

20 

 

Fomentar os projectos experimentais para 

induzir a mudanças graduais.  

 

 

1 – Saunders T. (1997) 

Ecology and community 

design : with special reference 

to Northern European 

ecological communities / 

Alternatives Journal 22.2. 
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21 

 

Planeamento feito em etapas e a longo prazo 

 

1 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 

2 - Saunders T. (1997) 

Ecology and community 

design : with special reference 

to Northern European 

ecological communities / 

Alternatives Journal 22.2. 

 

 

22 

 

Assegurar a partilha de informações 

abertamente, tanto nas fases de 

planeamento, como posteriormente, com 

outras comunidades. 

 

1 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 

2 - Saunders T. (1997) 

Ecology and community 

design : with special reference 

to Northern European 

ecological communities / 

Alternatives Journal 22.2. 

 

 

23 

 

Procurar e manter um equilíbrio entre todos 

os factores urbanas. 

 

1 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 

2 - Saunders T. (1997) 

Ecology and community 

design : with special reference 

to Northern European 

ecological communities / 

Alternatives Journal 22.2. 
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24 

 

Assegurar o transporte público local e para 

áreas remotas. 

1 – Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 

 

 

25 

 

Zonamento para o desempenho (performance 

zoning): Regulamentar sobre a possibilidade 

de um edifício, ou equipamento poder 

ultrapassar eventuais problemas relacionados 

com a sua função, a fim de ser permitida a 

sua localização num lugar que normalmente 

não seria compatível com a sua função. 

 

1 – Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 

 

 

26 

 

Projectar e dar prioridade aos percursos para 

bicicletas e de circulação pedestre na rede de 

vias urbanas, mas que estejam livres de 

tráfego de veículos. 

 

1 – Jabareen Y. R.(2006) 

Sustainable Urban Forms // 

Journal of Planning Education 

and Research, Vol. 26, N
o
. 1, 

pp. 38-52. 

2 – Osborn Frederic J.(1969) 

Green-belt cities, Adams & 

Mackay, p. 203. 

 

 

27 

 

Assegurar a existência de espaços abertos e 

de espaços agrícolas como parte integrante 

da paisagem urbana. 

1 – Howard E. (1965) Garden 

Cities of Tomorrow, The M.I.T. 

Press,Cambridge, p. 179. 

2 – Jabareen Y. R.(2006) 

Sustainable Urban Forms // 

Journal of Planning Education 

and Research, Vol. 26, N
o
. 1, 

pp. 38-52. 

3 – Osborn Frederic J.(1969) 

Green-belt cities, Adams & 

Mackay, p. 203. 
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28 

 

Assegurar a existência e manutenção de 

limites ao crescimento das zonas urbanas. 

1 – Howard E. (1965) Garden 

Cities of Tomorrow, The M.I.T. 

Press,Cambridge, p. 179. 

2 – Jabareen Y. R.(2006) 

Sustainable Urban Forms // 

Journal of Planning Education 

and Research, Vol. 26, N
o
. 1, 

pp. 38-52. 

3 – Osborn Frederic J.(1969) 

Green-belt cities, Adams & 

Mackay, p. 203. 

 

 

29 

 

Não forçar alinhamentos rígidos de rua, 

permitindo recuos das volumetrias do 

edificado. 

1 – Howard E. (1965) Garden 

Cities of Tomorrow, The M.I.T. 

Press,Cambridge, p. 179. 

2 – Jabareen Y. R.(2006) 

Sustainable Urban Forms // 

Journal of Planning Education 

and Research, Vol. 26, N
o
. 1, 

pp. 38-52. 

3 – Osborn Frederic J.(1969) 

Green-belt cities, Adams & 

Mackay, p. 203. 

 

 

30 

 

Honrar a qualidade do local. 

1 - Jabareen Y. R.(2006) 

Sustainable Urban Forms // 

Journal of Planning Education 

and Research, Vol. 26, N
o
. 1, 

pp. 38-52.  

3- Saunders T. (1997) Ecology 

and community design / 

Alternatives Journal 22.2.  

2 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 
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31 

 

Assegurar a integração da comunidade e da 

região. 

 

1 - Jabareen Y. R. (2006), 

Sustainable Urban Forms / 

Journal of Planning Education 

and Research, Vol. 26, N
o
. 1, 

pp. 38-52.  

2 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 

 

 

 

32 

 

Projectar os espaços públicos, em estrutura 

hierárquica desde os espaços semi-privados, 

aos parques de bairro e aos parques urbanos. 

 

 

 

1 - Jabareen Y. R. (2006), 

Sustainable Urban Forms / 

Journal of Planning Education 

and Research, Vol. 26, N
o
. 1, 

p. 38-52.  

2 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 

 

 

 

33 

 

Criar equipamentos infantis disponíveis 

localmente. 

 

 

1 - Jabareen Y. R. (2006), 

Sustainable Urban Forms / 

Journal of Planning Education 

and Research, Vol. 26, N
o
. 1, 

pp. 38-52.  

2 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 
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Assegurar a diversidade volumétrica e 

funcional em todas as escalas. 

 

 

1 - Jabareen Y. R. (2006), 

Sustainable Urban Forms / 

Journal of Planning Education 

and Research, Vol. 26, N
o
. 1, 

pp. 38-52.  

2 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 

 

 

 

35 

 

Organizar e projectar corredores de bairro 

como sendo os principais elementos de um 

conjunto de redes de circulação, da qual 

fazem parte ruas e praças. 

 

 

1 - Jabareen Y. R. (2006), 

Sustainable Urban Forms / 

Journal of Planning Education 

and Research, Vol. 26, N
o
. 1, 

pp. 38-52.  

2 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 

 

 

 

36 

 

Os bairros deverão ter limites definidos e 

centros sendo que o seu tamanho ideal não 

deverá ultrapassar os 800 metros de 

diâmetro. 

 

 

1 - Jabareen Y. R. (2006), 

Sustainable Urban Forms / 

Journal of Planning Education 

and Research, Vol. 26, N
o
. 1, 

pp. 38-52.  

2 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 
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Deve ser dada prioridade ao espaço público e 

a edifícios cívicos e devem existir pontos de 

significado social na comunidade. 

 

1 - Jabareen Y. R. (2006), 

Sustainable Urban Forms / 

Journal of Planning Education 

and Research, Vol. 26, N
o
. 1, 

pp. 38-52.  

2 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 

 

 

 

38 

 

Projectar e reforçar uma combinação 

equilibrada de funções: viver, trabalhar, fazer 

compras, jardim/horta, igreja, escola. 

 

1 - Jabareen Y. R. (2006), 

Sustainable Urban Forms / 

Journal of Planning Education 

and Research, Vol. 26, N
o
. 1, 

pp. 38-52.  

2 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 

 

 

 

39 

 

Ter o Centro de Bairro como espaço público 

aberto e com equipamentos comerciais. 

Todas as áreas habitacionais a cerca de 

quatrocentos metros ou a (5 minutos pé) a 

partir do centro. 

 

 

1 - Jabareen Y. R. (2006), 

Sustainable Urban Forms / 

Journal of Planning Education 

and Research, Vol. 26, N
o
. 1, 

pp. 38-52.  

2 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 
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40 

 

O quarteirão é a base do tecido da 

comunidade e as suas dimensões mínimas 

não deverão ser inferiores a 70 metros, mas 

não deverão exceder os 200 metros. Todos 

os lados do quarteirão urbano definem o 

espaço público, ou seja formam as suas 

paredes exteriores, são o interface com as 

ruas, seja com arcadas, recuos, alturas, 

varandas, escadas, portas, janelas, beirais, 

chaminés.  

 

 

1 - Jabareen Y. R. (2006), 

Sustainable Urban Forms / 

Journal of Planning Education 

and Research, Vol. 26, N
o
. 1, 

pp. 38-52.  

2 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 

 

 

41 

 

Alicerçar e orientar o desenvolvimento urbano 

num sistema de transportes alternativos e 

orientados – Transit Oriented Development 

(TOD). 

 

1 - Jabareen Y. R. (2006), 

Sustainable Urban Forms / 

Journal of Planning Education 

and Research, Vol. 26, N
o
. 1, 

pp. 38-52.  

2 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 

 

42 

 

A população de uma eco-comunidade 

(ecovillage) não deverá ultrapassar os 5000 

habitantes. 

 

1 - Hawes P. (2009) 

EcoVillage Design. Texto não 

publicado, San Francisco 

Institute of Architecture. 
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Os 42 princípios e recomendações aqui apresentados (tabela 1.2) têm 

por objectivo estabelecer uma ponte ou um elo de ligação com o novo 

enquadramento intelectual (de que se falava em ponto 1.3 deste capítulo) e 

que se pretende desenvolver. Deste modo, algumas destas recomendações 

poderão parecer remotas, distanciadas daquilo que normalmente se entende 

por planeamento urbanístico, todavia, do ponto de vista holístico, estas apenas 

representam alguns dos aspectos, recomendações e preceitos programáticos a 

considerar durante o processo de projecto urbano, durante o processo de 

desenho da cidade sustentável e para a concepção urbana e de comunidade.  

 

Corroborando com o acima disposto, Esther Higueras, na sua tese de 

Doutoramento “Urbanismo Bioclimático. Criterios Medio ambientales en la 

Ordenación de Asentamientos” 1 apresenta também 7 recomendações gerais, 

que pela sua pertinência para o âmbito deste trabalho se transcrevem na 

íntegra: 

 

“1 – Reconsiderar los asentamientos globalmente, y concretar las líneas 

de actuación de manera totalmente particularizada a su situación. No 

caben soluciones maestras. Cada sitio con su entorno y 

características necesitará de unas medidas específicas, dentro de su 

propia integración territorial con otros asentamientos. 

 

2 – Abandonar la filosofía del zoning. Al revés, potenciar los usos 

mixtos y la diversidad de actividades concentradas en los lugares 

centrales urbanos, para reducir viajes y el consumo de energía para el 

transporte fomentando los recorridos peatonales. La segregación de 

funciones y de usos espaciales comporta para la ciudad un despilfarro 

energético y de tiempo, además de la insostenibilidad e inseguridad en 

los períodos inactivos. 

                                            
 

1
 Higueras E. (1998) Urbanismo Bioclimático. Criterios Medio ambientales en la Ordenación de 

Asentamientos, Tese de doutoramento, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 
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3 – Integrar, ampliar y diseñar convenientemente la red de espacios 

libres urbanos, como un sistema capaz de corregir y moderar las 

inclemencias extremas de las condiciones ambientales, además de 

servir como espacios de relación y uso social. Empleo de las especies 

autóctonas, aclimatadas y con menor necesidad de cuidados, o de agua. 

Proponer diversidad de usos recreativos, huertos de ocio, docentes, etc.. 

de los espacios verdes. 

 

4 – Planificar con densidades moderadas o altas, frente a la baja 

densidad de viviendas unifamiliares dispersas cuyos costes de 

infraestructuras, energéticos e impacto sobre el medio circundante son 

muy elevados. 

 

5 – Aprovechamiento de los recursos naturales; sol, viento, agua de 

lluvia, y control sobre los residuos sólidos; reciclado, incineración, 

recuperación de la materia orgánica, etc.  

 

6 - Incentivar las técnicas arquitectónicas de acondicionamiento 

pasivo, ofreciendo posibilidad de soluciones de acuerdo con las 

necesidades del asentamiento, para el ahorro energético, incluso 

incentivándolas eximiéndolas del computo de edificabilidad siempre que 

se pueda. Considerar la cubierta como la quinta fachada, con grandes 

posibilidades de actuación; cubiertas estanque, cubiertas verdes, tejados 

con cámaras de amortiguación, etc. 

 

7 – Políticas de tráfico que primen el peatonal sobre el rodado, 

sobre todo en áreas centales con alta densidad edificatoria. Las calles 

es conveniente que se adapten a la topografía y se propongan 

segregaciones de los tráficos urbanos” 1. 

                                            
 

1
 Higueras E. (1998) Urbanismo Bioclimático. Criterios Medio ambientales en la Ordenación de 

Asentamientos, Tese de doutoramento, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

95



1 Um Desenvolvimento Sustentável, um Enquadramento Intelectual 

 

Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa 

Dissertação de Doutoramento. António Castelbranco    BDNA 

 

 

A mensagem transmitida nestas recomendações vai ao encontro das 

questões que se pretendem levantar ao longo dos próximos capítulos, em 

particular nos aspectos relacionados com a energia e com a arquitectura. 

 

Por outro lado, o objectivo da sustentabilidade não é um tema que se 

esgote, é um processo evolutivo, conforme sugere Emílio Ambasz (arquitecto, 

nascido em 1943 na Argentina) pois implica o aperfeiçoamento contínuo de um 

pacto complexo, evolutivo e holístico.  

 

Comparativamente com o planeamento territorial e urbano, em 

arquitectura é mais fácil e visível a aplicação de princípios holísticos e, no caso 

vertente, a integração da natureza no edifício.  

 

Com efeito, Emílio Ambasz tem tentado encontrar, para os seus 

projectos, um equilíbrio entre a natureza e a arquitectura. Recentemente 

publicou um artigo revelador da sua visão e que, pela sua pertinência, se 

traduz e se transcreve na íntegra: 

 

“O Verde Sobre o Cinzento, Arquitectura e Natureza: Rumo a um Pacto 

de Reconciliação - Arquitectura e Natureza. 

 

A concepção da Grécia antiga de que as criações do homem são 

entidades contrastadamente distintas e separadas da Natureza esgotou o seu 

capital intelectual e ético. Temos de conceber um novo quadro filosófico, onde 

a arquitectura seja concebida como uma componente integral daquilo que é 

projectado pelo homem, trazendo a Natureza, voluntária ou involuntariamente, 

para os ambientes que criamos. A tarefa com que nos confrontamos é a de 

conciliar os ambientes artificiais que projectamos com a natureza orgânica que 

nos foi dada. 
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O Movimento Moderno na arquitectura dos anos 20 e 30 (do século 

passado) propunha o ideal da redenção urbana ao advogar "the Building IN the 

Garden", isto é o edifício rodeado pelo jardim, por exemplo; 60% para um e 

40% para o outro. Todavia, neste conceito cada um permanece distinto e 

segregado do outro. A noção concomitante de que "as cidades são para os 

edifícios e as periferias são para os parques" é um erro, e é revelador de uma 

estreiteza de espírito. Temos o dever de estabelecer um "pacto de 

reconciliação" em que possamos ter – de uma forma organicamente integrada - 

tanto "o Edifício como O Jardim", ou seja, 100% de um e 100% do outro. Desta 

forma, o edifício “oferece” um jardim - sob a forma de verdura comum e 

acessível a todos - no terreno que este mesmo edifício ocupa. Os edifícios que 

incorporam tal pacto devem ser acessíveis a toda a comunidade, e utilizados 

pelos membros dessa mesma comunidade, bem como pelos empregados e 

associados da empresa que o financiou. No trabalho que tenho desenvolvido 

nas últimas três décadas tenho-me esforçado para demonstrar que a colocação 

do "Verde sobre o Cinzento", ou de o "Gracioso sobre o Duro ", é muito 

simples, mas é um conceito poderoso que permite criar novas cidades que não 

venham a alienar os cidadãos do reino vegetal, mas que em vez disso, possam 

também dar origem a uma arquitectura que esteja indissociavelmente 

encadeada na verdura. Vamos lutar por um futuro urbano onde se possa abrir a 

porta do nosso escritório ou do nosso apartamento e entrar directamente para 

um jardim, independentemente da altura a que possa estar.  

 

Existem agora uma série de edifícios que exemplificam, de uma forma 

pragmática, como podemos conciliar - dentro de uma cidade com uma elevada 

densidade populacional - a necessidade de construir abrigos (edifícios) com a 

nossa exigência de ter espaços verdes” 1. 

                                            
 
1
 Ambasz E. (1991) The Poetics of the Pragmatic Architecture, Exhibit, Industrial and Graphic 

Design, Rizzoli; New York, p.79. 
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Quando Emílio Ambasz foi convidado a projectar um edifício de 

escritórios em Fukuoka, no Japão (fig. 1.23), o resultado final evidencia os 

conceitos por ele defendidos, e acima transcritos. O local seleccionado 

correspondia a dois quarteirões e era o único espaço verde existente no centro 

da cidade.  

 

 

 

 

Figura 1.23 – Edifício de escritórios em Fukuoka. 

 

O projecto foi adjudicado a Ambasz por ele ter sugerido a conciliação 

entre dois objectivos aparentemente antagónicos: a manutenção do espaço 

verde e do parque existente, contudo proporcionando à cidade de Fukuoka um 

edifício multiusos, completamente integrado num espaço verde. Trata-se de 

um edifício com 14 pisos em socalcos, com cerca de 100 000m2 e com um 

custo de 380 milhões de dólares (equivalente a 3 800 dólares/m2).  

 

Em todo o caso, a apresentação deste projecto revela-se pertinente por 

representar literalmente aquilo que Ebenezer Howard advogava: o campo 

integrado na cidade. 
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Conclusão 
 

A intenção deste primeiro capítulo foi a de abordar temas relacionados 

com a evolução do pensamento e do comportamento humano face ao mundo 

que nos rodeia, e em particular da nossa relação com a Biosfera.  

Lima de Freitas interpretou eloquentemente a evolução do pensamento 

nos últimos sessenta anos “o conflito planetário começado em 1939: 

repentinamente tudo mudou. Um grande medo invadiu o mundo. A destruição 

de Hiroshima e Nagasaki punha fim terrível a dois séculos de ilusões acerca de 

um futuro radiante tornado possível pela ciência e pela tecnologia, pois 

doravante os progressos científicos brandiam a ameaça mais assustadora 

sofrida pela humanidade. Simultaneamente, percebia-se que a impressão 

vertiginosa de poder faustiano inspirada pelas máquinas colossais e as 

realizações tecnológicas gigantescas dava pouco a pouco lugar na alma, dos 

‘civilizados’, ao sentimento de uma crise inconfessada mas profunda corroendo 

as crenças herdadas do optimismo cientista e ‘progressista’ do século passado. 

A consciência da ameaça ecológica pela aplicação dos métodos científicos 

surgia” 1. 

Lima de Freitas enquanto intelectual, artista e um homem dotado de 

grande visão, aborda sucintamente o tema tratado neste capítulo. Tema que 

vai ser recorrente ao longo desta dissertação; isto é, o desenvolvimento de um 

novo enquadramento intelectual que venha substituir o “optimismo cientista e 

‘progressista’ dos séculos passados” 2. 

Acrescenta-se ainda que o pensamento iluminista/ racionalista, que 

conforme se procurou ilustrar, está na origem de um enquadramento intelectual 

válido, mas ultrapassado. Está também na origem de um tipo de actividade 

económica que assenta na extracção, na exploração e na devastação. As 

ameaças ambientais que se nos afiguram são inegáveis. Daí que o 

desenvolvimento de novos modelos de comércio também sejam necessários 

de forma a atingir a almejada sustentabilidade. 

                                            
1
 Lima de Freitas J. (2005) Um Caminho Secreto Ensaios Inéditos, Hugin Editores, Lisboa. 

2
 Lima de Freitas J., Idem, ibid. 
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Assim sendo, “o entendimento racional do mundo onde vivemos 

permitiu, com o tempo, apercebermo-nos que o racionalismo mecanicista, 

fundado na ideia de domínio exclusivo do homem sobre a natureza, não era 

mais que uma construção social de fraca longevidade” 1. Neste sentido, 

chegou-se à conclusão que a quantidade e a complexidade das relações de 

interdependência que se processam ao nível da Biosfera justificam a 

necessidade de descompartimentar o conhecimento.  

Por exemplo, a selecção de Brasília para ilustrar a aplicação do 

pensamento racionalista à cidade, justifica-se por “Brasília ser, 

provavelmente, o protótipo da cidade moderna, o lugar onde as ideias de Le 

Corbusier em termos de desenho urbano foram mais claramente 

implementadas. Mas tornou-se óbvio para todos que as teorias em desenho 

urbano propostas pelo C.I.A.M. eram baseadas na sobre-simplificação daquilo 

que é a essência da cidade. O desenho urbano vai muito para além de luz e ar 

para os apartamentos, ou de um esquema de tráfego eficiente, ou ainda da 

lógica de um sistema de zonamento” 2. 

Tiago d’Oliveira ao afirmar que “o acaso é a única coisa que não 

acontece por acaso” 3 parece dar justificação não só conceito de complexidade, 

mas também à coincidência de Fernão de Magalhães – que efectivamente 

expôs os limites físicos da Biosfera – ter iniciado a sua carreira marítima ao 

serviço de Dom Francisco d’Almeida, Conde de Abrantes.  

O estado do conhecimento em termos de acordos internacionais que a 

nível mundial têm contribuído para uma gestão mais racional dos recursos do 

planeta, o que revela o significado que estes têm tido – ou poderão vir a ter - 

para o planeamento do território, para a cidade e para a arquitectura. 

                                            
 

1
 Fadigas L. (2007) Fundamentos ambientais do ordenamento do território e da paisagem, 

Edições Sílabo, Lisboa. 

2
 Barnett J. (1986) The Elusive City, Five Centuries of Design, Ambition and Miscalculation, Icon 

Editions, Harper & Row Publishers, New York, p. 167. 

3
 Coelho J. Furtado et al (1992) Matemática e Cultura, Centro Nacional da Cultura/Cosmos,     

p. 189. 
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Com o objectivo de compreender a obra de arquitectos que foram 

percursores de uma visão holística - ao proporem soluções e alternativas ao 

modo de pensar a arquitectura e a forma em como vivemos – foram analisados 

alguns dos seus projectos que ao longo do século XX marcaram a diferença, e 

questionaram pressupostos adquiridos.  

Por outro lado, apresentação de alguns exemplos da cidade do futuro - a 

do imaginário e da ficção científica - assim como a experiência Biosfera 2, 

justifica-se por se considerar relevante verificar os paralelos entre o imaginário 

de um passado recente e a actualidade. Desta feita, é relevante relembrar a 

importância da noção de que a Biosfera é um sistema de organismos vivos 

que, impulsionados pela energia solar, mantêm relações de profunda 

interdependência.  

A esta noção acresce ainda a importância de diligenciar o 

desenvolvimento de uma metodologia de quantificação que seja inteligível e útil 

para arquitectos e urbanistas. Para este efeito, considerou-se o projecto 

Biosfera 2 como paradigmático, uma vez que integrou uma equipa 

pluridisciplinar de projectistas que realizaram um projecto onde a coexistência 

de diferentes ecossistemas, suportados por sofisticados sistemas tecnológicos, 

foi basilar. Para tal, foi necessário estabelecer métodos que, de uma forma ou 

de outra, também permeiam o trabalho que agora se apresenta. Neste sentido, 

o capítulo que se segue pretende fazer uma descrição sucinta do projecto 

Biosfera 2. 

Em 1780, em pleno desenvolvimento de uma nova metodologia científica 

e filosófica - aquilo a que chamámos o enquadramento intelectual da 

catalogação e do Iluminismo - Adam Smith escreveu: 

“As máquinas quando são inicialmente inventadas - para executarem um 

determinado movimento - são sempre mais complexas. Mas com o passar do 

tempo, com o contributo de sucessivos inventores - eventualmente mais bem 

sucedidos - que geralmente acabam por descobrir que com menos rodas, com 

menos princípios do movimento do que aqueles que inicialmente tinham sido 

utilizados, resultados idênticos podem ser igualmente reproduzidos. 
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O mesmo se passa com novos sistemas filosóficos, pois são sempre 

mais complexos, e necessitam de elos de ligação ou de princípios especiais de 

forma a agregar conceitos que aparentemente são desconexos. 

Mas muitas vezes acontece que, posteriormente, um excelente elo 

ligação é descoberto. E esta descoberta acaba por ser suficiente para agregar 

todos os fenómenos aparentemente discordantes, e que ocorrem numa vasta 

panóplia de espécies de coisas” 1.  

 

Dada a dificuldade de traduzir e interpretar o texto original - em inglês do 

século XVIII – de Adam Smith, optou-se também por apresentar a transcrição 

do texto acima traduzido: 

  

“The machines that are first invented to perform any particular movement 

are always the most complex, and succeeding artists generally discover that 

with fewer wheels, with fewer principles of motion than had originally been 

employed, the same effects may be more easily produced.  

The first philosophical systems, in the same manner, are always the most 

complex, and a particular connecting chain, or principle, is generally thought 

necessary to unite every two seemingly disjointed appearances. 

But it often happens that one great connecting principle is afterward 

found to be sufficient to bind together all the discordant phenomena that occur 

in a whole species of things” 2.  

 

Neste excerto, Adam Smith aponta para a evolução das invenções e 

para a evolução das ideias. Mas por outro lado, deixa claro que essa mesma 

evolução implica também a brevidade, ou transitoriedade, das ideias e dos 

sistemas filosóficos, antevendo assim, a evolução do enquadramento 

intelectual que ele mesmo ajudou a criar e desenvolver. 

                                            
1 Copley S. et. al. (1995) Adam Smith's Wealth of nations: New Interdisciplinary Essays , 

Manchester University Press ND, p. 115. 
2
 Copley S. et. al., Idem, ibid. 
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Em suma, podemos então afirmar que qualquer esforço humano 

pressupõe a existência de um enquadramento intelectual, seja este no 

âmbito das crenças, da religião, das ideias, da ciência, do planeamento ou da 

arquitectura. Ficou também claro que o enquadramento intelectual vigente se 

encontra ultrapassado e que, de acordo com os registos, a molécula de 

carbono - CO2 presente na atmosfera - tem aumentado drasticamente desde a 

época da revolução industrial no início de 1750, coincidindo e, confirmando o 

início do enquadramento intelectual da catalogação e do iluminismo (fig. 1.24). 

 

Figura 1.24 – Concentration of atmospheric carbon dioxide by the Law 

Dome ice cores. 

 

Reforçando a importância de se estabelecer um novo enquadramento 

intelectual, os capítulos que se seguem pretendem dar um contributo para a 

teorização da sustentabilidade da arquitectura e do planeamento, aplicado à 

Bacia de Drenagem Norte de Abrantes. 
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Síntese do Capítulo 2: 

 

Pela sua complexidade, escala, e ensinamentos, o projecto Biosfera 2 é 

exemplar na sua abordagem - transdisciplinar e holística - de uma realidade 

complexa: a de reproduzir um modelo complexo da Biosfera da Terra.  

Por outro lado, a sua arquitectura, organização e interdependência de 

sistemas torna-o num projecto que não se esgota em uma ou duas décadas de 

investigações. Com efeito, ao explicitar este projecto, a metodologia subjacente 

e o seu esquema de funcionamento, pretendeu-se fornecer um exemplo 

específico tanto do ponto de vista prático (na importância e na contabilização 

da mistura dos gases atmosféricos), como do ponto de vista teórico (na 

estruturação de um enquadramento intelectual de base holística). 

 

Synthesis of Chapter 2: 

 

The Biosphere 2 project is a prime example of a Transdisciplinary 

approach, and holistic guide and methodology for the understanding of Earth’s 

complex systems. 

On the other hand, its architecture, organization and interdependence of 

systems makes it into a project that goes beyond one or two decades of 

research. Indeed, the presentation of this project, the underlying methodology, 

and its scheme of operation is intended to provide a specific example of both 

the practical point of view (the importance of accounting and the mixture of 

atmospheric gases) and from the theoretical point of view (in building of a 

holistic intellectual framework). 
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“A definição clássica de arte como a 
‘purificação por meio da eliminação do 
supérfluo’, também se pode aplicar aos 
modelos. O problema do construtor do 
modelo consiste em distinguir o supérfluo 
do essencial” 1. 

 
 
 

Douglas S. Riggs. 
 
 
 
 

“In a holistic, regenerative, complex 
ecological system, its autopoesis or self-
organizing characteristics serve to trim off 
the superfluous from that system” 2. 

 
 
 

Phil B.Hawes. 
 

 
 
 
 
 

 

                                                 
 

1
 Riggs D. S. (1976) Control Theory and Physiological Feedback Mechanisms, R. E. Krieger 

Pub. Co, p. 599. 

 
2
 Hawes P. (2009) EcoVillage Design. Texto não publicado, San Francisco Institute of 

Architecture. 
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2 A Biosfera 2, Fundamentos e Objectivos 

 

Introdução 

 

 Este capítulo tem como objectivo apresentar e descrever o projecto 

Biosfera 2 enquanto modelo complexo e holístico, sendo que a pertinência da 

colocação e descrição deste projecto, manifesta-se pelo facto de algumas das 

abordagens técnicas aqui utilizadas, terem interesse para o caso de estudo da 

Bacia de Drenagem Norte de Abrantes. Também vários sistemas 

desenvolvidos para este projecto têm potenciais utilizações tanto para a 

arquitectura, como para o planeamento/ordenamento do território. Com efeito, 

as teorias - aqui desenvolvidas - subjacentes ao esquema organizacional dos 

vários ecossistemas (tanto naturais como artificiais) abordaram de uma forma 

holística a elaboração, construção e funcionamento deste projecto, sendo de 

particular interesse, os sistemas de monitorização da atmosfera, os sistemas 

de tratamento das águas residuais e a simbiose funcional entre os vários 

biomas e sistemas.  

 

 A filosofia subjacente ao projecto Biosfera 2 (fig. 2.1) assentou no 

pressuposto de desenvolver e construir um modelo de sistema fechado (closed 

system) no qual fosse possível verificar uma série de hipóteses; 

particularmente, no que diz respeito à homeostase do próprio modelo nas suas 

várias componentes. Trata-se de um projecto paradigmático pela forma como 

lida com a complexidade. 

 

Apesar de ter sido construída em 1991, a Biosfera2 permanece como 

expoente do “state of the art” em sistemas ecológicos fechados, mantendo-se 

como uma eficaz ferramenta em várias áreas da investigação ambiental e, por 

conseguinte, no entendimento das interdependências de ecossistemas em 

condições análogas às que ocorrem na Terra. 
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Figura 2.1 - Vista geral da Biosfera 2. 

 
Em 1996 quando a Universidade de Columbia assumiu a 

responsabilidade das investigações na Biosfera 2, o professor Michael Crow - 

director executivo de investigação - afirmou que “o objectivo principal para o 

projecto seria o de desenvolver um centro para a investigação de sistemas 

biológicos complexos. Proporcionando à comunidade cientifica uma ferramenta 

que permita a visualização e o entendimento dos problemas da gestão da 

Biosfera” 1. Com efeito, a Universidade de Columbia fez variadas experiências 

tendo em conta os níveis de CO2 presentes na atmosfera.  

Em 2007, a Universidade do Arizona passou assumir a responsabilidade 

nas investigações científicas em curso, tendo definido como objectivos: 

• “Servir como centro e extensão de pesquisa, para a educação 

sobre a Terra, e os seus sistemas vivos; 

• Servir de catalisador para a reflexão interdisciplinar e para o 

entendimento da Terra e do seu futuro 

• Servir de ferramenta adaptativa para as questões relacionadas 

com o planeamento e a gestão dos sistemas terrestres” 2. 

                                                 
1
 Columbia University in the City of New York (disponível em http://www.columbia.edu; 12 de 

Julho de 2009). 

2
 The University of Arizona “Biosphere 2: Where Science Lives” (disponível em 

http://www.b2science.org; 24 de Julho de 2009). 
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Neste sentido, a cidade pode usufruir de muitas das experiências 

efectuadas na Biosfera 2. Com efeito, Esther Higueras, estabelece vários 

paralelos quando afirma que “la ciudad se puede entender como un ecosistema 

siendo el hombre y sus sociedades subsistemas del mismo. Contiene una 

comunidad de organismos vivos, un medio físico que se va transformando fruto 

de la actividad interna, y un funcionamiento a base de intercambios de materia, 

energía e información” 1. 

 

2.1 Definição de Biosfera 

 

O planeta Terra; ou em particular a Biosfera 1 – que sendo o terceiro 

planeta do sistema solar afigura-se-nos como o único a apresentar as 

condições ideais e necessárias para a existência de vida e, de acordo com 

Gomes Guerreiro: 

 

“O globo terrestre terá surgido há cerca de 4 mil milhões de anos em 

resultado de um Big Bang processado há mais de 15 mil milhões de 

anos. Antes, a matéria por que é constituído terá existido no 

Universo, noutro estado e noutras condições que a modesta física 

dos homens não tem a possibilidade de reconstituir. Depois, e para 

citarmos os eventos mais importantes, se é que é possível dar-Ihes 

uma ordem bem definida de prioridades, diremos que a vida surgiu 

há 3,5 mil milhões de anos, a fotossíntese há 2,6 mil milhões, a 

sexualidade há mil milhões, os primatas há 60 milhões e a nossa 

ancestral e simpática Lucy, primeiro elo de uma cadeia que se 

procura reconstituir, viveu há apenas 3,6 milhões de anos, no que é 

hoje o continente africano para os lados da Etiópia. (...)” 2. 

                                                 
 

1
 Higueras E. (1998) Urbanismo Bioclimático. Criterios Medio ambientales en la Ordenación de 

Asentamientos, Tese de doutoramento, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

 
2
 Guerreiro M. G. (1995) Reencontro do Homem com a Natureza: reservas da biosfera, 

Universidade do Algarve, p. 35. 
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Desta definição há a salientar a magnitude cronológica do desenrolar 

dos acontecimentos que nos antecederam. Não é fácil visualizar 4 mil milhões 

de anos, particularmente se considerarmos que os mais antigos povoados 

agrícolas, que estiveram na base de cidades como a bíblica Jericó, não têm 

mais que 9 000 anos. 

 

Na perspectiva do Arquitecto Phil Hawes, “(...) a Biosfera pode ser 

definida como um sistema evolutivo complexo, estável, regenerador, 

adaptável; que contém vida, composto por vários ecossistemas operando 

dentro de um equilíbrio sinergético. Essencialmente fechada à entrada de 

material mas aberta à troca de energia e informação. Capaz de operar em 

ciclos de transporte e reorganização de átomos e moléculas comparativamente 

rápidos. A biosfera da Terra, é a esfera de vida que cobre o planeta (...) é a 

zona que se estende dos pontos mais profundos do oceano e da crosta 

terrestre até ao ponto mais alto da atmosfera onde se podem encontrar 

criaturas vivas. A biosfera é extensiva no tempo, tendo suportado a evolução 

da vida (...)” 1. 

 

Desta definição há a salientar dois aspectos particularmente 

interessantes. Em primeiro lugar, o facto de Hawes considerar a Biosfera como 

sendo essencialmente fechada à entrada de material; é facto que desde a 

formação da Terra, pouca matéria tem entrado para a sua constituição. Mesmo 

os esporádicos meteoritos - que no passado causaram sérias catástrofes e 

alterações climatéricas - em termos de volume acrescentado não terão sido 

particularmente significativos. Em segundo lugar, o planeta e a sua Biosfera 

estão abertos à entrada de energia e à entrada de informação, se assim não 

fosse a vida não seria possível, e tão pouco seria possível a comunicação com 

os satélites e as sondas que enviamos para o espaço. Com efeito, teremos 

ocasião de verificar adiante que estas duas características também se 

encontram subjacentes ao projecto da Biosfera 2. 

                                                 
1
 Hawes P., Nelson M., Dyhr K. (1990) Biosphere 2 - Paradigm, Symbol, and Laboratory, 

International Synergy Journal, Santa Fe, New Mexico, p. 13. 
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Para se referir ao conceito de Mãe Terra como um ser vivo, James 

Lovelock emprega a palavra Gaia usada na antiguidade pelos gregos. 

 

“(...) Gaia é um sistema evolutivo, um sistema constituído por todas as 

coisas vivas e pelo o seu ambiente de superfície, os oceanos, a atmosfera e as 

rochas da crosta, estando as duas partes estreitamente unidas e indivisíveis. É 

um 'domínio emergente'- um sistema que emergiu a partir da evolução 

recíproca dos organismos e do seu ambiente ao longo das eras que tem a vida 

da Terra. Neste sistema de auto-regulação do clima e da composição química 

é inteiramente automática. A auto-regulação emerge à medida que o sistema 

evolui. Não há qualquer previsão antecipada, intencionalidade ou telelogia 

(sugestão de desígnio ou propósito na natureza) envolvidas” 1. 

 

Desta transcrição salientam-se dois aspectos particularmente 

interessantes: o primeiro é o da evolução recíproca e da interligação de todos 

os sistemas vivos; o segundo é o da auto-regulação deste sistema, ou seja a 

natureza tem mecanismos que regulam "automaticamente" a Biosfera, 

mecanismos que são eles próprios sistemas vivos. No entanto, dada a extrema 

complexidade deste equilíbrio - e o nosso desconhecimento de todos os 

factores que contribuem para a auto-regulação da Biosfera - é por isso 

fundamental desenvolver-se a percepção das consequências das nossas 

actividades. 

 

Se advogarmos a "lei da moderação" apresentada pelo químico Le 

Châtelier (1884) na qual toda a modificação imposta a um sistema em estado 

de equilíbrio gera fenómenos que têm por efeito opôr-se a essa modificação, 

teremos que admitir que, se esta for verdadeira para o mundo concreto que nos 

rodeia, será também verdadeira para a realidade causada pela actividade dos 

homens.  

 

                                                 
 

1
 Lovelock J. (1995) Ages of Gaia, Norton, p. 215. 
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Se for este o caso, não temos razões para nos preocuparmos, uma vez, 

que no final, tudo voltará a equilibrar-se. Todavia, a questão que se põe é: que 

fenómenos equilibradores serão esses, e que eventuais consequências 

negativas poderão ter para o bem-estar da nossa espécie? 

 

“É um facto por todos nós conhecido que a vida existe apenas numa 

estreita faixa da camada externa do globo-terrestre, formada por um mosaico 

contínuo de ecossistemas interligados e interrelacionados que, em conjunto se 

designa por biosfera. Esta faixa alarga-se, na atmosfera, até onde se encontra 

sistemas vivos, e, nos oceanos, a uma profundidade onde chega o fluxo da luz 

solar ou, por decantação, os seus produtos. A sua existência, tal como a 

conhecemos, derivou de um processo evolutivo muito lento, em ambiente 

suficientemente fornecido de água, hoje descrito pelos biofísicos com uma 

minúcia a que não falta imaginação. (...) Gaia é pois um sistema telúrico que 

parece caracterizar--se por contradições mas que são elas que garantem a 

vida que assinala a biosfera” 1. 

 
Desta definição há a salientar a ideia da Biosfera ser uma estreita faixa 

onde existe Vida. De facto, das profundezas dos oceanos ao ponto mais 

elevado da estratosfera - é aqui que se situa a camada do ozono - medeiam 

apenas um total de aproximadamente 25 a 35 quilómetros, o que equivale 

sensivelmente à mesma distância entre Lisboa e o Estoril. 

 

Em todo o caso, trata-se de uma faixa onde a Vida ou os seus derivados 

existem. Com efeito, a pedra calcária representa, em sucessivos estratos o 

sequestro de CO2 por processos biológicos. Na Biosfera 2 foi feita uma 

experiência parcialmente bem sucedida para formar pedra artificial a partir de 

altos níveis de CO2 atmosférico. 

                                                 
 

1
 Guerreiro M. G. (1995) Reencontro do Homem com a Natureza : reservas da biosfera, 

Universidade do Algarve, p. 35. 
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Há ainda a acrescentar o facto de esta ser um mosaico contínuo de 

ecossistemas interligados e interrelacionados, o que significa que as realidades 

políticas do globo terrestre - os mapa-mundi que nos habituámos a ver e 

estudar - em que as fronteiras políticas de cada país estão claramente 

delineadas, não correspondem de facto nem à realidade vista e fotografada do 

espaço, nem à realidade da continuidade e interligação dos ecossistemas. O 

não entendimento deste facto corresponde a uma visão perigosa e 

demasiadamente simplificada da Terra. 

 

Com efeito, das imagens enviadas pela a Apollo 11 (fig. 2.2 e 2.3) é 

notório assinalar três aspectos: 

 

1. A negritude e a vastidão do espaço que nos rodeia. 

2. A desolação da superfície lunar. 

3. A riqueza cromática e a complexidade da Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 e 2.3 - Imagens da Terra durante a alunagem da Missão Apollo 11 

(NASA). 
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2.2 A Biosfera 2 enquanto modelo e o seu significado  
 

Conforme ficou evidente pelas definições transcritas, explicar ou 

descrever sucintamente a Biosfera 1 é uma tarefa complexa, da mesma forma 

que também o é a descrição da Biosfera 2 (fig.2.1). Todavia, uma forma breve 

e rudimentar de a explicar é compará-Ia a um tubo de ensaio, no qual se 

modelam experiências de grande complexidade. 

O projecto Biosfera 2 procura modelar as relações essenciais que 

caracterizam os sistemas vivos no Planeta Terra. Para descrever a Biosfera 2 é 

fundamental procurar estabelecer uma definição sintética da Biosfera 1.  

Na definição de John B. Corliss – cientista da N.A.S.A. responsável pela 

descoberta do ecossistema de chaminés submarinas nas profundezas do 

Oceano Pacífico, ao largo das ilhas de Galápagos - ao ser convidado em 1993 

para liderar a equipa de cientistas da Biosfera 2, definiu-a como sendo a 

“ferramenta mais dinâmica e estimulante para a exploração científica, existente 

hoje em dia no mundo (...). Coordenar esta equipa de investigação é uma 

oportunidade única no Mundo” 1. 

O Arquitecto Phil Hawes, em resposta a uma carta enviada pela 

Universidade alemã de Karlsrhue, em 1991, que o convidava a proferir uma 

palestra sobre o projecto da Biosfera 2 por este ser considerado o edifício mais 

inteligente no Mundo, comentou, “Nesta Universidade estão a pensar que a 

Biosfera 2 é o edifício mais inteligente do Mundo pelas razões erradas. 

Consideram que o facto deste projecto ter mais de 2000 sensores, um sistema 

cibernético sofisticadíssimo, um laboratório analítico que está continuamente a 

verificar o comportamento da Biosfera, e tudo o mais que integra a tecnosfera é 

o que faz este edifício inteligente. Mas na realidade, a parte mais inteligente 

deste edifício são as plantas e os biliões de bactérias que o integram, porque 

fazem uma tarefa de purificação do ar e da água, estas é que são de facto as 

que fazem o sistema ser inteligente!” 2. 

                                                 
1
 Corliss J. B., Gulyas L. et al, (1998) Telemodeling and Overview of a System, XV. IFIP World 

Computer Congress, Austrian Computer Society (OCG), pp. 34-37.  

2
 Hawes P., Nelson M., Dyhr K. (1990) “Biosphere 2 - Paradigm, Symbol, and Laboratory”, 

International Synergy Journal, Santa Fe, New Mexico, p. 15. 
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No entanto, se procurarmos uma definição mais científica e alargada 

poderemos dizer que a Biosfera 2 é um modelo (fig. 2.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.4 - O modelo inicial da Biosfera 2. 

 

Douglas S. Riggs, no seu livro Control Theory and Physiological 

Feedback Mechanisms, define um modelo da seguinte forma: “um modelo tal 

como um mapa, não consegue mostrar tudo. Se conseguisse não seria um 

modelo, mas sim um duplicado. Deste modo, a definição clássica de arte como 

a 'purificação por meio da eliminação do supérfluo', também se pode aplicar 

aos modelos. O problema do construtor do modelo consiste em distinguir o 

supérfluo do essencial” 1. 

 
James Lovelock define um modelo como sendo: “uma representação de 

um sistema real, suficientemente simples para constituir uma descrição 

detalhada, mas mantendo ao mesmo tempo algumas características essenciais 

do sistema real, o suficiente para permitir previsões razoavelmente exactas a 

respeito desse sistema real” 2. 

                                                 
1
 Riggs D. S. (1976) Control Theory and Physiological Feedback Mechanisms, R. E. Krieger 

Pub. Co, p. 199. 

2
 Lovelock J. (1995) Ages of Gaia, Norton. 
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Todavia, convém observar que a Biosfera 2 representa um modelo com 

um elevadíssimo grau de complexidade, uma vez que não se trata apenas de 

um edifício, um projecto de arquitectura, ou de um tubo de ensaio. 

Nas palavras do Dr. Tony Burgess (1989) “um ecossistema é uma rede 

de comunicação. Da mesma forma que as pessoas num grupo têm de ter uma 

linguagem comum para poderem dialogar produtivamente, um sistema onde 

coabitam várias espécies funciona identicamente” 1.  

Se de facto existe uma linguagem entre os ecossistemas da Terra é 

necessário que a conheçamos, com efeito, o diálogo produtivo está na base de 

qualquer relação saudável, tanto mais que no nosso caso, não só fazemos 

parte dos ecossistemas como também estamos fortemente dependentes deles.  

Com efeito, Confúcio, é elucidativo quanto aos aspectos da linguagem, 

do diálogo e do bom entendimento: 

“Perguntou-lhe um dia Tselu: 

- Se o governo de Wei vos chamasse ao poder, como havíeis de principiar? 

- Começaria por estabelecer o correcto uso da Terminologia, respondeu-lhe 

Confúcio, ao que o outro redarguiu: 

- Sois pouco prático. 

E Confúcio explicou: 

- Ah, como és ingénuo! Se a Terminologia não é correcta, as coisas ditas 

perdem todo o sentido, as ordens não podem ser cumpridas, se não se 

cumprem as ordens, as normas próprias do culto e da sociedade não se 

podem restaurar; se não se restauram as normas sociais e religiosas, falirá 

a justiça das leis; quando falha a justiça legal a gente perde-se sem saber o 

que faça ou deixe de fazer” 2. 

A Biosfera 2 será então um modelo onde se pretendeu recriar as 

relações mais relevantes e sofisticadas entre ecossistemas por forma a tentar 

desvendar a linguagem que os faz funcionar. 

                                                 
1
 Burgess T. (1989) Interpreting the Cathedral of Gaia: the working lab as cultural icon, Inside 

Biosphere, p. 35.  

2
 Yutang L. (1958) A Sabedoria de Confúcio, Livraria José Olympio Editora, Rio de Janeiro, 

p.12. 

120



2 A Biosfera 2, Fundamentos e Objectivos 
 

Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa 

Dissertação de Doutoramento. António Castelbranco    BDNA 

 

 

2.3 O projecto e construção do modelo Biosfera 2 

 

O programa para este projecto prevê que, à semelhança da Terra 

relativamente ao espaço sideral, o edifício seja completamente estanque (tendo 

sido projectado para que haja um mínimo de troca de ar entre o interior e o 

exterior, calcula-se que tenha sido de apenas 7% a 10% por ano), tanto quanto 

à entrada ou transferência de ar como de líquidos, tal como na Terra que está 

apenas aberta à entrada de energia e de informação.  

 

Há a acrescentar que o programa para o edifício (fig. 2.5) é de grande 

complexidade uma vez que prevê a existência de sete biomas. Destes sete 

biomas, cinco são denominados de biomas naturais, os outros dois servem de 

suporte directo aos cientistas (biomas antropogénicos). 

 

 

 
Figura 2.5 – Axonometria e corte da Biosfera 2. 
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Os 5 Biomas Naturais 

 
 Essencialmente, um bioma pode ser definido como um conjunto de 

ecossistemas regionais principais que são caracterizados por serem 

constituídos por uma vegetação e por um clima específicos: por exemplo, a 

floresta tropical, a savana, os recifes de corais, etc. 

Na Biosfera 2, os cinco Biomas naturais (fig. 2.6) constituem a parte 

mais visível do projecto tendo como função principal, albergar as cerca de 

3 800 espécies de plantas e animais que para aqui foram seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 - Planta geral dos 5 Biomas Naturais. 

 

2.3.1 O Bioma Floresta Tropical (Rainforest) 

 
Este Bioma foi projectado e modelado à semelhança da floresta 

amazónica pelo Dr. Ghillean Prance, director de Kew Botanical Gardens em 

Londres, tendo também sido director de Departamento de Economia Botânica 

no New York Botanical Garden. Este bioma contém mais de 300 espécies. Na 

periferia encontra-se uma cintura de plantas/árvores da família do gengibre e 

das bananeiras, cuja função é a de dar suporte físico e protecção solar ao nível 

dos troncos das árvores de grande porte. Na interface deste bioma com o 

bioma do "oceano”, as plantas têm as características necessárias para 

poderem suportar maiores níveis de salinidade.  

Deserto 

Agricultura intensiva 

Floresta tropical 

Oceano Sapal 

Savana  
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No centro da floresta existe uma montanha artificial de 16 metros de 

altura (fig. 2.7), da qual emana um ribeiro que cai em cascata e que depois 

percorre o bioma da savana. No cume da montanha encontra-se uma bacia de 

alta humidade, denominada a Floresta das Nuvens (Cloud Forest), onde 

minúsculos jactos de água mantêm uma neblina constante. Esta bacia tem por 

objectivo permitir a existência de um microclima específico e propício para 

apenas algumas espécies de plantas e animais. 

 

Em termos projectuais, a decisão de introduzir este bioma foi baseada 

na ideia de proporcionar uma major biodiversidade, bem como de oferecer aos 

seres humanos que aqui viveram, uma maior variedade de habitats naturais. 

Também aqui foi colocada uma turfeira para funcionar como um sumidouro de 

CO2, apesar de na Terra existirem zonas que têm maior relevância para o 

funcionamento da Biosfera do que outras. Estas são zonas caracterizadas por 

uma maior diversidade biológica e nas quais até poderá estar localizado o 

“controlo” climatérico do planeta, pois é aqui que se processa muito do oxigénio 

da Terra. Assim, o bioma da Floresta Tropical na Biosfera 2 (fig. 2.8), não só é 

aquele onde se encontra a maior biodiversidade como também é o maior em 

termos de área e de volume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Vista da 

“montanha” artificial. 

Figura 2.8 - Vista parcial sobre os biomas 

do Oceano e da Floresta Tropical. 
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2.3.2 O Bioma Oceano (Ocean) 

 

Este bioma procura reproduzir os ecossistemas marinhos dos corais das 

Caraíbas e, tem um volume de água de quase 4 000 m3, o que o torna no 

maior oceano artificial do mundo, uma vez que é auto-sustentado. Este oceano 

não recebe qualquer tipo de nutrientes para além daqueles que são produzidos 

a partir da fotossíntese, sustentando a sua própria cadeia alimentar. De resto, a 

produção de nutrientes é tão alta que necessita de sistemas de filtragem 

(sistemas esses que se assemelham a equipamentos de hemodiálise - algae 

scrubbers), e encontram-se localizados debaixo do Bioma da Savana, 

funcionando com luzes artificiais que propiciam a acção da fotossíntese. Para 

além da filtragem de nutrientes, estes filtros fazem também a oxigenação da 

água. 

 

Nos oceanos, as ondas ajudam a oxigenação das águas e a 

movimentação dos nutrientes, no caso da Biosfera 2 existe uma máquina que 

cumpre essa função e, do ponto de vista de engenharia mecânica, é uma 

máquina de grande interesse, uma vez que funciona apenas com uma bomba 

de vácuo e câmara de sucção. Assim sendo, a água é sugada para dentro da 

câmara e depois largada, formando uma suave onda de água. A vantagem 

deste sistema, que de resto foi inventado e desenvolvido pelos cientistas e 

engenheiros deste projecto, é que a máquina funciona sem praticamente 

qualquer desgaste e o tamanho e frequência das ondas é ajustável. 

 

Dos 4 000 m3 de água que constituem a água no oceano cerca de 10% 

(385 000 litros) foram transportados em camião cisterna directamente do 

Oceano Pacífico de uma área próxima de San Diego na Califórnia. Os 

restantes 90% foram "fabricados" in-Ioco, a partir de água corrente e de uma 

mistura de sais denominada "instant ocean". A razão subjacente a este 

transporte, foi o facto de ser impossível de replicar a constituição da água do 

mar apenas com a mistura de água corrente e "instant ocean" uma vez que 

esta contém uma enorme variedade de vida microscópica. 
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A profundidade máxima deste mini-oceano (fig. 2.9) é de oito metros, 

com cerca de 1 000 espécies de plantas e animais, que incluem corais vivos 

(vindos do Golfo do México), peixes, estrelas-do-mar, anémonas, etc. 

 

O projectista deste bioma foi o Dr. Walter Adey, Director do Laboratório 

de Sistemas Marinhos do Smithsonian Institute. 

 

Figura 2.9 – A porta de acesso da Tecnosfera para o Bioma do Oceano. 
 
 

2.3.3 O Bioma Savana (Savannah) 
 

A savana adjacente à floresta tropical e ao oceano, serve de zona de 

transição para o bioma do deserto e é constituída por uma galeria de acácias 

que percorrem o ribeiro, de maneira a que as suas folhas ao caírem na água 

possam servir de alimento aos detrívores (insectos e animais que se alimentam 

de detritos), assim como cerca de 25 espécies de capim oriundas do México, 

Madagáscar, Angola, entre outros. Uma tartaruga da savana, térmitas, formigas 

e outras espécies foram introduzidas para consumir e manter o capim sob 

controlo. Este bioma tem várias áreas que se diferenciam umas das outras 

devido a alterações na topografia, nos níveis de pluviosidade e nas 

características do solo, possibilitando assim as condições que correspondem 

às necessidades de cada espécie e de forma a maximizar a bio-diversidade. 
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Como teremos a ocasião de verificar adiante, o deserto tem uma função 

importante na Biosfera 2, no entanto, é necessária uma zona de transição entre 

a floresta tropical e o deserto. Assim, o Bioma da Savana (fig. 2.10) faz essa 

transição entre uma zona de grande pluviosidade e humidade, para uma zona 

de pluviosidade quase nula. Esta transição é de facto semelhante ao que se 

passa nos ecossistemas na Terra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 – Vista do Bioma da Savana. 
 

Por se tratar de uma zona de transição, a savana é por natureza um 

ecossistema resiliente, aliás, é de facto o mais resiliente dos cinco biomas 

selvagens sendo capaz de suportar altos e baixos níveis de pluviosidade ou 

grandes flutuações de temperatura, fogo, pestes, manadas de herbívoros, etc. 

 

No decorrer da primeira experiência, os níveis de oxigénio baixaram 

dentro da Biosfera 2 e, para remediar a situação, em 1994 foram introduzidas 

mais árvores uma vez que estas têm uma maior capacidade de absorver e 

armazenar dióxido de carbono. 
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2.3.4 O Bioma Deserto (Thornscrub) 

 

Cada floresta tropical na Terra tem um deserto que lhe corresponde, 

estando situado a Norte ou a Sul do Equador. Com efeito, o Sahara 

encontra-se do lado Norte das florestas tropicais da África Central enquanto 

que o Kalahari e o Namíbe se encontram do lado Sul. 

 

No Continente Americano passa-se exactamente a mesma coisa, a 

floresta tropical Amazónica tem a Norte os desertos Mohave e de Sonora e a 

Sul o deserto de Atacama. Na Ásia, a Norte do Equador, os grandes desertos 

do Turquistão e da Índia Central têm os seus correspondentes a Sul nos 

grandes desertos da Austrália. 

 

No caso da Biosfera 2, a decisão de incluir um deserto teve por base 3 

argumentos: 

 

1. O facto de o deserto fazer parte do ecossistema global. 

 

2. O facto deste ecossistema estar activo durante o Inverno, ao invés dos 

outros biomas que durante o Inverno se encontram adormecidos. 

 

3. Por representar o deserto da Baja Califórnia que pode ser mais 

facilmente controlado a partir de pluviosidade contribuindo para a 

absorção de CO2 e para a produção de biomassa.  

 

O deserto da Biosfera 2 por ser modelado de acordo com os desertos 

costeiros da Baja Califórnia, que se caracterizam por terem baixos níveis de 

pluviosidade mas altos níveis de humidade, reforçou a ideia de se incluir um 

deserto na Biosfera 2 (fig. 2.11). 
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Figura 2.11 – Vista do Bioma do Deserto. 

 

O facto de este tipo de desertos estarem activos durante o Inverno, 

altura em que os outros biomas se encontram semi-adormecidos, fez com que 

fosse possível um melhor equilíbrio em termos de consumo de dióxido de 

carbono versus produção de oxigénio. 

 

O bioma do deserto projectado pelo Dr. Tony Burgess da Universidade 

do Arizona, é composto por cinco sub-áreas com características diferentes 

sendo a zona mais interessante a das plantas halófitas (plantas que têm uma 

grande tolerância ao sal).  
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2.3.5 O Bioma Sapal (Marsh) 

 

Este bioma é particularmente interessante uma vez que é aqui que se 

faz a transição entre a água doce para a água salobra e finalmente para a água 

salgada. Este bioma reproduz os sapais da Florida (everglades) sendo um 

ecosistema complexo de plantas, pequenos animais (sapos, caranguejos, 

cágados, etc.), e de água com altos níveis de nutrientes. A ideia inicial era a de 

que o curso de água que corre ao longo deste bioma estaria ligado ao oceano, 

da mesma forma que os estuários ligam os rios ao mar. Assim, os níveis de 

salinidade também aumentariam progressivamente à medida que o curso de 

água se aproximava do oceano.  

 

Todavia, devido aos altos 

níveis de nutrientes presentes na 

água do sapal não foi possível fazê-

Io desaguar no oceano, já que iria 

pôr em risco os ecosistemas de coral 

do oceano, originando uma 

"explosão" de algas consumidoras 

de oxigénio (fig. 2.12). Apesar de ter 

sido projectado com um sistema 

artificial de filtros com a capacidade 

para sequestrar cerca de metade do 

fluxo diário de nutrientes, o excesso 

de nutrientes introduzido no fluxo 

das marés provenientes do sapal era 

demasiado, o que fez com que o 

plano inicial de manter os dois 

sistemas ligados teve que ser 

abandonada. 

 
 
 
 

Figura 2.12 - Vista do Oceano sobre 

a barreira de separação com o Sapal. 
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Esta situação tem um paralelo nas zonas costeiras e oceanos da Terra 

na medida em que as descargas de poluentes, que se fazem ao longo das 

bacias hidrográficas e que percorrem os cursos de água, ao desaguarem nos 

estuários correspondentes, exercem uma grande influência na saúde dos 

ecossistemas marinhos das plataformas continentais (é o caso do estuário do 

Mississípi, no Golfo do México, onde existe uma zona morta). 

Com efeito, os adubos químicos utilizados na produção agrícola, as 

escorrências das estradas, os esgotos industriais e urbanos têm vindo 

consistentemente a aumentar e, as suas consequências são variadas e ainda 

não foram devidamente contabilizadas mas, de entre estas consequências o 

efeito é o de que “muitos poluentes não se diluem progressivamente, mas são 

armazenados e até concentrados nos sedimentos marinhos, passando para a 

cadeia alimentar, o poluente vai-se concentrando à medida em que animal 

contaminado come animal contaminado. As concentrações de poluentes no 

predador final, normalmente um peixe, pássaro, ou mamífero, chegam a ser um 

milhão e vezes superiores àquelas que se encontram na água do mar de onde 

proveio o animal. Os seres humanos, pelo facto de se encontrarem no topo da 

cadeia alimentar, correm o risco mais alto de contaminação” 1. 

Não obstante as específicidades deste problema estarem para além do 

domínio deste trabalho, merecem apontamento, tanto mais que a questão dos 

efluentes urbanos é um problema que deve obrigatoriamente ser resolvido nos 

locais onde estes são produzidos. 

Conforme já foi referido, existem zonas da Biosfera que para o seu 

funcionamento, têm maior importância que outras. É o caso dos estuários e das 

plataformas continentais adjacentes pois para além de serem zonas com 

grande diversidade de ecossistemas são também particularmente sensíveis. 

Na Biosfera 2, a resolução do problema de excesso de nutrientes 

(poluição) foi fácil de resolver. A entrada das águas do Sapal (Marsh) - ao invés 

do que havia sido projectado - foi fechada, deixando assim este “estuário” de 

desaguar no oceano. 

                                                 
 
1
 Wright N. et al (1993) Environmental Science, Prentice Hall, Englewood Cliffs, p. 75. 
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Os Biomas Humanos 
 

Estes biomas caracterizam-se por apresentarem uma intervenção mais 

directa por parte da equipa de cientistas que inicialmente "tripulou" a Biosfera 2 

e são por isso denominados de Biomas Humanos. 

 

2.3.6 O Bioma Agricultura Intensiva (Intensive Agriculture Biome) 
 

Trata-se de uma área rectangular com 41 x 54 metros e foi neste bioma 

que assentou, quase exclusivamente, a produção de alimentos dos oito 

"tripulantes" da Biosfera que aqui habitaram durante dois anos (fig 2.13 e 2.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Agosto de 1991, o Professor Sousa da Câmara do Instituto Superior 

de Agronomia, manifestou a sua apreensão acerca do projecto Biosfera 2 pelo 

facto de a área dedicada a este bioma não lhe parecer suficiente para suportar 

oito pessoas (comunicação pessoal). 

De acordo com os rácios apresentados por M. Wackernagel, em Our 

Ecological Footprint 1, a área de terreno agrícola de pastagens e silvícola per 

capita difere consoante a prosperidade da cultura e o consumo de cada país: 

                                                 
1
 Wackrnagel M., Rees W. (1996) Our Ecological Footprint, Gabriola Island, New Society 

Publishers, p. 116. 

Figuras 2.13 – Vistas do exterior 

do Bioma Agricultura Intensiva. 

Figuras 2.14 - Vistas do interior 

do Bioma Agricultura Intensiva. 
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 “India   0,33 Ha per capita 

  Holanda  1,16 Ha per capita 

  Canada 1,79 Ha per capita” 1. 

 
Nota: estes números também incluem as áreas silvículas - correspondentes às necessidades 
de madeira. 
 

Para o caso da Biosfera 2, a área agrícola era de 2 214 m2 para 8 

pessoas, o que corresponde a 280 m2 por pessoa, ou a 0,028 Ha per capita. 

Todavia, considerando que os cinco biomas naturais também fazem 

indirectamente parte das necessidades de funcionamento da própria Biosfera 

2, assim estas áreas também deverão ser contabilizadas: 

 

 Bioma Floresta  1 936 m2   
 Bioma Savana   1 665 m2   

Bioma Oceano     855 m2   
Bioma Sapal      532 m2   
Bioma Deserto  1 369 m2   
Total    6 357 m2 

 

 
6 357 m2 (Biomas Naturais)+ 2 214 m2 (Bioma Agricultura Intensiva)= 8 571 m2 

 

8 571 m2 / 8 pessoas = 1 071 m2 = 0,11 Ha per capita. 
 

 
Nota: nesta análise optou-se por não se contabilizarem as áreas correspondentes à Tecnosfera 
e ao Habitat, uma vez que não contribuem directamente para a produção de comida. 

 

Mesmo assim, o valor desta pegada (0,11 Ha per capita) é três vezes 

inferior à pegada da população Indiana. Todavia este valor será 

substancialmente alterado se se contabilizar a energia dispendida para o 

funcionamento deste edifício (o conceito da Pegada Ecológica será abordado 

em pormenor no capítulo 7). 

A observação do Professor Sousa da Câmara - relativa à insuficiente 

proporção de área agrícola - veio a revelar-se parcialmente correcta, no 

entanto, é de notar que a produção agrícola na Biosfera 2 sofreu vários reveses 

entre eles a presença de uma frente de mau tempo e de céus frequentemente 

encobertos conhecida por EI Niño, que por sua vez cortou a intensidade solar, 

o que originou uma menor capacidade de produção.  

                                                 
1
 Wackrnagel M., Rees W. (1996) Our Ecological Footprint, Gabriola Island, New Society 

Publishers, p. 73. 
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Todavia, não deixa de ser significativo que o Bioma da Agricultura 

Intensiva tenha tido a capacidade para alimentar 8 pessoas (apesar das 

produções não terem sido abundantes). 

 
Em todo o caso, na Terra, mesmo nas zonas agrícolas de grande 

eficiência produtiva, são necessários aproximadamente 1,5 hectares de área 

agrícola para alimentar um ser humano, ou seja uma proporção de 15 000 

m2/pessoa. Na Biosfera 2 esta proporção foi de apenas 1 100 m2 por pessoa, 

ou seja, uma área 13,6 vezes inferior. 

 
Acresce ainda que na Biosfera 2, não era possível a utilização de 

produtos químicos – nomeadamente de pesticidas e de adubos - uma vez que 

ao entrarem num sistema de ciclo fechado (closed loop system) seria 

excessivamente difícil a sua remoção, assim como seriam imprevisíveis os 

efeitos da sua acumulação.  

 
No entanto, qualquer agricultor sabe que sem pesticídas as produções 

podem ser devastadas por insectos e na Biosfera 2 este problema foi resolvido 

com a introdução de insectos predadores (como por exemplo, a joaninha, um 

insecto voraz que consome afídios e outras pragas capazes de causar grandes 

danos nas produções agrícolas). Quanto aos adubos, o problema de restituir a 

capacidade produtiva do solo foi resolvido com a utilização de estrumes 

tratados provenientes dos animais e da "tripulação", num perfeito ciclo fechado 

de relações simbióticas. 

 
Um exemplo de relação simbiótica foi a utilização de tanques de cultivo 

de arroz atestados de água reciclada e rica em nutrientes. Nestes tanques, as 

tilápias, espécie de peixe de cultura, oriundas de África, que se alimentam de 

azola (um tipo de algas de superfície, único género da família das Azoláceas 

que são pequenos fetos aquáticos, abundantes nos campos de arroz), 

promovia o movimento da água e nutrientes ao mesmo tempo que fertilizavam 

o arroz.  

 
O projectista deste bioma foi o Dr. Carl Hodges director do 

Environmemtal Research Laboratory da Universidade do Arizona. 
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2.3.7 O Bioma Habitat 
 

O Habitat (fig. 2.15) foi a parte da biosfera dedicada aos "tripulantes". 

Em termos funcionais, o programa para este bioma previa uma mini-cidade, 

totalmente "auto-suficiente", constituída por: 

1 Uma zona de apartamentos cada um com uma instalação sanitária.  

2 Uma zona para investigação: com laboratórios e uma biblioteca 

(localizada no topo da torre, fig. 2.15 e 2.16).  

3 Oficinas.  

4 Uma zona para refeições, com uma cozinha, dispensas, sala de jantar.  

5 Uma zona de apoio médico (clínico): com um laboratório de análises.  

6 Uma zona de lazer: com uma sala de manutenção e sala de estar.  

7 Uma zona de controlo: salas onde se encontram os sistemas 

informáticos e de controlo cibernéticos. 

8 Uma zona de animais: com um curral onde se encontram animais 

domésticos. 

 
Figura 2.15 - Corte do Habitat. Figura 2.16 - Maqueta estrutural. 

 

Do ponto de vista estrutural, o Habitat revela o potencial para as múltiplas 

combinações estruturais dos sistemas espaciais (fig. 2.16). Phil Hawes diria 

deste sistema, que a técnica da “arquitectura em estrutura espacial tem pouco 

mais de 30 anos e tem principalmente sido utilizada na construção de cúpulas 

geodésicas, cubos ou pirâmides simples. Mas neste projecto levámos as 

estruturas espaciais de duas e três dimensões, para as moldar em qualquer 

forma pretendida. Daí que de uma forma geométrica abstracta, ficou 

demonstrado o imenso potencial destes tipo de estruturas. É o caso das três 
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abóbadas no Bioma da Agricultura Intensiva ou do complexo zigurate da 

Floresta Tropical. Peter Pearce já tinha investigado alguns dos fantásticos 

potenciais destas estruturas, mas em colaboração com ele, conseguímos 

chegar ainda mais longe” 1. 

Em todo o caso, os elementos estruturais do Habitat são idênticos aos 

que compõem a restante estrutura, a aparente diferença encontra-se no 

revestimento que é composto por painéis metálicos, opacos (fig. 2.17). Com 

efeito, no exterior estes painéis têm o mesmo acabamento que os tubos 

estruturais e no interior são constituídos por um isolamento não tóxico e 

revestidos por tecidos de lã não tratados quimicamente. No habitat houve a 

preocupação de não utilizar materiais sintéticos para evitar a poluição interior 

que seriam atribuíveis a emissões de gases tóxicos produzidos por colas, 

vernizes, tintas, carpetes, e outros materiais utilizados normalmente na 

construção. Em todo o caso, para reduzir as concentrações de CO2 e de outras 

emissões tóxicas, o habitat tem uma ventilação directa com o Bioma da Savana 

e da Agricultura (fig. 2.18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

É também neste bioma onde se encontram os “grandes consumidores e 

recicladores" uma vez que o sistema digestivo dos animais e humanos são 

verdadeiras “máquinas de reciclagem” da bio-massa produzida na Biosfera 2. 

                                                 
1
 Hawes P., Nelson M. et. al. (1990) "Biosphere 2 - Paradigm, Symbol, and Laboratory", 

International Synergy Journal, Santa Fe, New Mexico, p. 15. 

             Figura 2.17 - Interior  

             do Habitat.  

Figura 2.18 - Ligação do Habitat  

ao Bioma Savana. 
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2.3.8 O Bioma Tecnosfera 

 

Uma das áreas na Biosfera 2 de considerável relevância para este 

trabalho é a da tecnosfera, que conforme já foi referido, se localiza debaixo dos 

vários ecossistemas (fig.2.19 e 2.20). Trata-se, pois, de um exemplo de 

integração de ecossistemas artificiais com os ecossistemas naturais. Com 

efeito, Lewis Mumford profetizou que a próxima fase na evolução da tecnologia 

teria que ser a bio-tecnologia – uma tecnologia baseada em, e compatível com, 

os sistemas vivos. 

 

Figura 2.19 - Vista sobre a cobertura 

da Tecnosfera (Bioma da Savana). 

Figura 2.20 - Pormenor da mesma 

cobertura. 

 

Neste Bioma, é a tecnologia que apoia e reforça as funções naturais das 

plantas e dos ecossistemas, todavia, as especificidades e as interacções dos 

vários sistemas que fazem parte do complexo funcionamento da Biosfera 2, 

estão, de certa forma, fora dos objectivos gerais deste trabalho, pois apenas se 

pretende dar conhecimento das ideias e conceitos gerais subjacentes a este 

projecto, e particularmente nos aspectos que possam interessar para as 

conclusões deste trabalho. 
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Contudo todo este aparato tecnológico, os sistemas mecânicos, 

electrónicos e de monitorização, debaixo dos biomas vivos (fig.2.21), neste 

projecto, e de acordo com John Allen “a tecnologia é mais do que apenas 

máquinas. É fundamentalmente a lógica de sistemas pensados e desenhados 

para satisfazerem propósitos. Pôr a tecnologia ao serviço da Vida foi um dos 

aspectos mais revolucionários na construção da Biosfera 2” 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21 - Vista no interior da Tecnosfera. 
 

 
Para regular, coordenar e gerir todos os sistemas (dos ecossistemas) na 

Biosfera 2, a questão que se pôs foi a de primeiro decidir aquilo que deve ser 

monitorizado e controlado, e assim, chegou-se à conclusão de que o controlo 

da temperatura era fundamental, mas também o da água, da humidade, da 

pressão atmosférica, dos gases, do solo e da Vida. 

 

Dada a complexidade da tarefa, a única forma de resolver o problema foi 

a de inventar um sistema cibernético. Este sistema passou a ser conhecido 

como o sistema nervoso da Biosfera 2. 

                                                 
 
1
 Allen J. (1991) Biosphere2: The human Experiment, Peguin Books, New York, p. 70. 

 

137



2 A Biosfera 2, Fundamentos e Objectivos 
 

Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa 

Dissertação de Doutoramento. António Castelbranco    BDNA 

 

A palavra "cibernética" foi cunhada pelo matemático americano Norbert 

Wiener para descrever a ciência que trata dos sistemas de comunicação e 

controlo de regulação automática tanto nas máquinas como nos organismos 

vivos. Assim, cibernética é a procura de uma situação de controlo ideal em 

condições que são mutáveis. 

 

Na Biosfera 2 foram instalados para cima de 2 000 sensores que fazem 

a recolha da informação necessária para o controlo geral. Os sensores de 

temperatura fazem leituras de 10 em 10 segundos e a informação levantada 

segue automaticamente para uma base de dados. Para monitorização de rotina 

essa informação pode ser consultada de 4 em 4 horas. No caso de existir uma 

situação de emergência, em que as flutuações de temperatura sejam 

exageradas, a leitura sequencial dos 10 segundos pode ser consultada, dando 

assim a possibilidade de se aferir a altura exacta de quando essa flutuação se 

tenha dado, facilitando a investigação e a resolução do problema que a 

originou. 

 

Por vezes, foi necessário inventar sensores, como foi o caso daqueles 

que tinham de medir a temperatura da superfície das folhas, e que são 

termómetros com a espessura de finos fios de cobre suspensos debaixo da 

membrana inferior da folha. Esta informação serviu para comparar os ritmos de 

crescimento e saúde da planta em relação à temperatura ideal. 

 

Para além dos sensores artificiais, foram utilizados espécies indicadoras, 

plantas e animais que têm uma sensibilidade particular em relação a mudanças 

tanto de nutrientes e de acidez do solo, como da qualidade da água. Este 

sistema de espécies pode ser tão exacto quanto qualquer dos sistemas 

electrónicos, no entanto, quando funcionam em conjunto com os sensores 

artificiais, têm uma sofisticação e uma capacidade de fornecer informação 

superior do que qualquer dos sistemas a funcionar independentemente. Esta 

combinação de sistemas estabeleceu um novo paradigma no qual a 

inteligência artificial procura encontrar uma convergência com a inteligência 

biológica.  
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O sistema de sensores inclui também sensores que medem os níveis de 

luminosidade, acidez (pH) do solo, assim como aqueles que servem para 

detectar o tipo e a quantidade de gases presentes na atmosfera. Para tal 

existem seis “sniffers” (sensores que cheiram o ar) - constituídos por tubos em 

tefflon - localizados em locais estratégicos, e que são constituídos por tubos 

que extraem ar que é seguidamente analisado no laboratório analítico, 

possibilitando assim, a detecção das concentrações de dióxido de carbono, 

oxigénio e outros gases (monóxido de carbono, óxido nitroso, dióxido sulfúrico, 

metano, e outros hidrocarbonos, óxido de nitrogénio, e ozono) e ainda os 

sensores que monitorizam o estado e funcionamento do equipamento. 

 

Toda esta informação entra para o "sistema nervoso" e pode vir a 

desencadear uma reacção imediata. Assim, no caso de qualquer gás tóxico 

subir para níveis ameaçadores numa determinada zona, um alarme seria 

accionado automaticamente e as ventoinhas de movimentação do ar entrariam 

em funcionamento para minimizar quaisquer efeitos nocivos. 

 

O sistema de controlo da água, o nível de complexidade do sistema é 

elevado, por exemplo, o sistema tem de "saber" as especificidades hídricas de 

cada bioma para poder corresponder não só às necessidades de "chuva" de 

cada ecossistema, como tem de saber a quantidade de água armazenada para 

a poder dosear de forma eficaz e de nunca deixar secar as cisternas. Mas 

também é importante que sistema reconheça as diferenças volumétricas de 

pluviosidade correspondentes às estações do ano. 

 

Para tal o sistema está ligado aos sensores de humidade no solo 

(fig. 2.22) e no ar, contudo, o sistema foi pensado com várias redundâncias que 

têm por objectivo minimizar os efeitos de qualquer falha mecânica. Assim, o 

"sistema nervoso" da Biosfera 2 está dividido em cinco níveis que são 

passíveis de intervenção humana sendo que não foi deixado nada 

exclusivamente sob controlo da inteligência artificial. 
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Figura 2.22 - Interface da Tecnosfera à Biosfera. 
 

 

No primeiro nível existe o contacto físico directo, tanto através dos 

sensores como da observação dos cientistas. É a este nível que, por exemplo, 

existe um sistema de regras em que se o sistema de resposta X não entrar em 

funcionamento, então o sistema Y terá que ser accionado. 

 

No segundo nível, a informação vinda dos sensores e das observações 

é filtrada e compilada. Esta compilação serve para se aceder mais facilmente e 

compreender os padrões de funcionamento dos ecossistemas. 
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No terceiro nível, a informação é processada para se compreender as 

necessidades de supervisão/escrutínio para a eventualidade de haver a 

necessidade de uma intervenção por parte dos especialistas e consultores. 

Aqui é possível rever as operações dos vários controlos e repensar, se for caso 

disso, as regras de funcionamento. 

 

No quarto nível, a informação é manuseada para que seja possível 

escrever a "história" do funcionamento da Biosfera 2. É o arquivo de 

acontecimentos, numa perspectiva global, e que inclui os efeitos que cada um 

dos biomas tem sobre os outros. 

 

A informação inter-biosférica é processada no quinto nível, que significa 

a troca de informação com outros centros de pesquisa espalhados pelo mundo, 

e que se dedicam ao estudo da Biosfera. Este nível faz uso de sistemas de 

comunicação como a Internet e transferência de informação por cabos de fibra 

óptica. 
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Conclusão 
 

Desde a sua construção e entrada em funcionamento que a Biosfera 2 

tem proporcionado ensinamentos válidos e úteis. Na descrição apresentada 

pretendeu-se descrever o seu funcionamento, a sua complexidade, de dar uma 

ideia da escala do edifício e de enquadrar o seu objectivo: reproduzir um 

modelo complexo da Biosfera da Terra. 

 

Do ponto de vista do planeamento, uma das informações pertinentes foi 

a de aferir as áreas de cultivo e de apoio mínimas e estritamente necessárias 

para sustentarem 8 pessoas, tendo-se chegado à conclusão que para a 

produção de alimento e de oxigénio foram necessários 1 100 m2 per capita. 

 

 

6 357 m2 (Biomas Naturais) + 2 214 m2 (Bioma Agricultura Intensiva)= 8 571 m2 

 

8 571 m2 / 8 pessoas = 1 071 m2 = 0,11 Ha per capita. 
 

 

Ao explicitar a Biosfera 2 pretendeu-se fornecer um exemplo prático 

onde a utilização de uma metodologia holística nas fases de projecto, 

construção e gestão possibilitaram o êxito desta experiência. 

 

Linda Leigh uma das cientistas que viveu dois anos na Biosfera 2, 

descreve dois aspectos fundamentais no entendimento e gestão do projecto: 

“Na Biosfera 2 vive-se a um ritmo/tempo diferente comparativamente ao que se 

vivia quando estávamos no exterior - na biosfera da Terra. A mudança  

obrigou-nos a entender a urgência relativamente às acções que afectam nosso 

mundo.  

 

Por exemplo, dentro da Biosfera 2, o tempo de variação geológica do 

dióxido de carbono ao longo de um dia, de uma época, ou de um ano é 

extraordinariamente exagerada em comparação com o ciclo cá fora, na 

Terra. Temos por isso que, urgentemente, aprender a saber geri-lo. É 

igualmente urgente aprendermos o que é necessário para gerir estes mesmos 

processos mundo exterior.  
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De certa forma, o facto de as duas serem biosferas e desta forma 

sistemas paralelos em termos gerais o que se aprender com a Biosfera 2 será 

também uma lição para o funcionamento da biosfera da Terra, apesar das 

escalas serem diferentes.  

 

Poucos de nós terão alguma vez pensado na biosfera da Terra 

como um sistema fechado. Duvido até que haja muita gente que pense que a 

Biosfera 1 (a da Terra) como sendo efectivamente um sistema fechado.  

 

Em todo o caso, a Biosfera 2 afigura-se-nos como uma excelente 

metáfora porque os efeitos e as consequências das nossas acções são tão 

óbvias (fáceis de apurar), dando-nos assim uma oportunidade para começar a 

alterar os nossos pensamentos e acções através do acréscimo na 

compreensão das conexões e, apesar de muitas das conexões serem 

invisíveis, estas são mensuráveis” 1.  

 

Linda Leigh expõe eloquentemente o problema do CO2, da necessidade 

de entender os seus ciclos e de saber geri-los, por outro lado, o conceito de 

sistema fechado – aplicado à Terra - e portanto o conceito de finito, (conforme 

foi mencionado no 1º Capítulo desta dissertação) volta a ser recordado. 

 

Para além dos paralelos entre a Biosfera 1 (Terra) e a Biosfera 2 acima 

citados, o problema do Bioma do Oceano (onde não foi possível fazer uma 

ligação directa ao Bioma do Sapal - apesar dos sofisticados sistemas de 

filtragem - pelo facto dos nutrientes em excesso nestas águas irem contaminar 

as águas do Oceano) também é sentido nos estuários de grande parte dos rios 

mais importantes. 

 

                                                 
 

1
 Leigh L. (1992) Biosphere 2: Research Past and Present // Biosfera 2 Newsletter, vol. 2, n

0
 4, 

p. 25. 
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Em todo o caso, enquanto arquitectos e/ou urbanistas o entendimento 

do conceito da biosfera como um todo indissociável é fundamental, uma vez 

que o nosso trabalho se processa não só ao nível da biosfera como também 

tem um impacto directo e cada vez mais visível sobre a mesma. 

 

Neste sentido, a estruturação e desenvolvimento de um enquadramento 

intelectual que possa servir de orientação, e que seja capaz de alicerçar e de 

dar resposta às questões da sustentabilidade, é fundamental. 

 

Todavia, reitera-se que o que está em causa não é o conhecimento dos 

conceitos físico-químicos do funcionamento dos ecossistemas, nem o da 

evolução da Biosfera nos períodos Vendia, Câmbrico, Permiano ou Cretácio, 

mas sim melhorar o entendimento das consequências que advêm das decisões 

e projectos para os quais contribuímos no decurso das nossas actividades 

profissionais. 

 

É nesta última perspectiva; a forma em como estes elementos se 

interligam e se encontram interdependentes, que se insere a ideia do 

enquadramento intelectual holístico e, sem este enquadramento e 

entendimento, existe o risco de fracasso. Isto porque continuamos a examinar 

os elementos da problemática ambiental de forma isolada, sem compreender 

que o todo é maior do que o somatório das partes; e que a mudança num dos 

elementos significa mudança nos demais. A Biosfera 2 foi, e é, uma 

experiência na qual se pretendeu compreender as origens, o significado e as 

correlações dos vários componentes que a integram. Enquadra-se por isso na 

ideia de esta dar um contributo substancial para a teorização da 

sustentabilidade da arquitectura e do planeamento territorial. 
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Síntese do Capítulo 3: 

 

A influência do projecto Biosfera 2 tem-se repercutido por diversos 

projectos e em várias áreas, sendo o Eden Project um dos mais visíveis. 

Porém, sistemas inventados e tecnologias utilizadas na Biosfera 2 têm 

aplicabilidade no solucionamento dos actuais desafios e problemas de cariz 

ambiental. 

Os conceitos e soluções desenvolvidos para este projecto têm aplicação 

tanto no planeamento urbano como na arquitectura, sendo que as 

características paradigmáticas do projecto Biosfera 2 tornaram-no sinónimo de 

um edifício transdisciplinar, em suma, também este um contributo para o 

desenvolvimento de um enquadramento intelectual holístico.  

 

 

Synthesis of Chapter 3: 

 

The influence of the Biosphere 2 project has had an impact on several 

projects and in several areas, the Eden Project is perhaps the most visible one. 

In any case, systems and technologies invented for Biosphere 2 have 

applicability to the current environmental challenges and problems.  

Indeed, the concepts and solutions developed for this project have many 

applications in both urban planning and architecture, and features paradigmatic 

Biosphere 2 became synonymous with a transdisciplinary project, in short, this 

project can also be seen as a contribution to the development of an intellectual 

holistic framework.  
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“Na Biosfera 2, criamos uma economia 

baseada na moeda dos átomos: carbono, nitrogénio e 

oxigénio. Em vez de começar o dia com a leitura do 

‘Dow Jones ticker’ ou de ir a minha casa para ir buscar 

o ‘The Wall Street Journal’, dirijo-me ao meu 

computador para ver os gráficos com a actualização 

dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera e os 

níveis de nitratos de água no oceano” 1. 

 

Linda Leigh. 

 

 

 

                                                 
1
 Leigh L. B. (1992) Biosphere 2: Research Past and Present // The Environmental Journal, 

Janeiro/ Fevereiro de 1992, p.7. 
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3 Conceitos, Sistemas e Tecnologias Procedentes da Biosfera 2 

 

Introdução  

 

Vários são os sistemas inventados e utilizados na Biosfera 2 com 

potencial para serem utilizados em cidades com o intuito de as tornar mais 

saudáveis e sustentáveis. 

Podem encontrar-se lições úteis (especialmente para arquitectos e 

urbanistas) nas áreas de metodologia de projecto, da integração de sistemas 

complexos, da simbiose de ecossistemas e na junção da tecnologia aos 

processos biológicos. 

 

3.1 O Eden Project – sucessor arquitectónico da Biosfera 2 

 

Em termos de escala e de aparência o Eden Project (fig. 3.1), construído 

em 2001, apresenta várias semelhanças com a Biosfera 2 apesar de diferenças 

substanciais, tanto do ponto de vista estrutural como de funcionamento.  

O edifício é constituído por três zonas climáticas correspondendo a 3 

grandes biomas terrestres, o bioma da Floresta Atlântica, o bioma 

Mediterrânico e o bioma local (fig. 3.2) que possibilita a coexistência da flora 

nativa da Cornualha com as plantas provenientes do Chile, das Himalaias e da 

Australásia.  

 

 

Figura 3.1 – Panorâmica geral do projecto Eden. 
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Figura 3.2 – Planta geral e maqueta 3D do projecto Eden. 

 

 A Biosfera 2 (fig.3.3), construída uma década antes, diferencia-se 

do Eden Project do ponto de vista dos objectivos e, consequentemente, pelo 

seu funcionamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3 – Vista aérea do Biosfera 2, os pulmões encontram-se protegidos 

pelas cúpulas geodésicas brancas, que se assemelham ao Eden Project. 
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A Biosfera 2 é um sistema ecológico fechado (closed ecological system), 

onde se investigam as relações causa-efeito ao nível molecular, o diálogo entre 

ecossistemas, a capacidade de reciclagem/produção de oxigénio, de biomassa, 

os niveís de CO2, etc. Por exemplo, a reciclagem de água é feita por 

condensação da evapotranspiração das plantas e do vapor na atmosfera. O ar 

interior é reciclado e purificado de todos os compostos orgânicos voláteis 

(COV), de contaminantes antropogénicos e outros por via biológica (plantas e 

bactérias do solo). As águas residuais são recicladas e tratadas numa bio-

ETAR servindo posteriormente como fonte de nutrientes para as áreas 

agrícolas.  

 

O Eden Project, por outro lado, retrata um conjunto de biomas numa 

estufa de grandes dimensões e complexidade e cuja intenção é a de instruir os 

visitantes sobre os problemas ambientais e, incentivar interesse no 

entendimento do meio ambiente, e em particular na relação de 

interdependência do ser humano e da biosfera. 

 

Portanto o facto de o Eden Project não ser um sistema ecológico 

fechado torna os requisitos para os materiais de revestimento menos exigentes 

e, simultaneamente menos pesados, possibilitando uma estrutura muito mais 

ligeira. 

 
 
3.2 Projecto, Estrutura e Revestimento de Eden Project e Biosfera 2 

 

Do ponto vista de projecto arquitectónico, o conjunto de edifícios que 

compõem o Eden Project tem formas mais orgânicas e livres (fig. 3.4), 

inspiradas na geometria estrutural de bolhas de sabão que se interligam e se 

integram perfeitamente no sítio da antiga pedreira. É uma estrutura leve 

(fig. 3.5) que alcança grandes vãos, mas que tem uma capacidade de carga 

reduzida. 
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Figura 3.4 – Corte/Alçado.   Figura 3.5 – Maqueta estrutural 

        do projecto Eden.    do projecto Eden. 

 

Ao invés, a estrutura da Biosfera 2 apesar de também ser leve (fig. 3.6), 

tem de suportar mais de 6 600 painéis de vidro laminado (com uma espessura 

superior a 0,6 cm) assim como tem de resistir a diferenças de pressão 

atmosférica entre o interior e o exterior, e simultaneamente, não permitir 

qualquer troca de ar (fig. 3.7). 

 

     Figura 3.6 – Estrutura (interior)       Figura 3.7 – Sistema estrutural (exterior) 

da Biosfera 2.     da Biosfera 2. 

 

O Eden Project (fig. 3.8) e o Centro Nacional Aquático de Pequim 

(CNAP) (fig. 3.9) representam o “state of the art” em termos estruturais e de 

materiais, o revestimento de ambos é composto por painéis de 

tetrafluoroethyleno-ethyleno (ETFE), que são constituídos por uma membrana 

plástica transparente que forma almofadas de ar, possibilitando uma grande 

redução de peso, comparativamente ao vidro. 
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Figura 3.8 – Painéis de EFTE do 

Eden Project. 

Figura 3.9 – Revestimento EFTE do 

Centro Nacional Aquático de Pequim. 

 

 

 

Em todo o caso, ambos projectos correspondem a uma evolução em 

termos de estruturas leves, de materiais e de dimensões que assenta sobre um 

processo evolutivo que também ele decorre das lições, conceitos e sistemas 

construtivos desenvolvidos e utilizados para o projecto Biosfera 2 (fig. 3.10 

e fig. 3.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Estrutura do 

Intensive Agriculture Biome (IAB) . 

Figura 3.11 – Estrutura do Habitat.  
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3.3 Aplicações Práticas de Sistemas e de Conceitos  

 

3.3.1 A importância da qualidade do ar 

 

O ar que respiramos é uma mistura complexa composta essencialmente 

e “aproximadamente pelos seguintes elementos: nitrogénio (78,08%), oxigénio 

(20,90%), e dióxido de carbono (0,035%)” 1, no entanto, existem também 

pequenas, mas significativas, quantidades de outros gases que podem tornar 

esta mistura tóxica no caso de estarem presentes em concentrações mais 

elevadas. 

 

Um dos problemas que a primeira tripulação da Biosfera 2 enfrentou foi 

uma descida acentuada nos níveis de oxigénio. Conforme se mencionou, o ar 

atmosférico contém normalmente cerca de 21% de oxigénio, porém, na 

Biosfera 2 esse nível foi caindo aos poucos, chegando a uns alarmantes 14% 

seis meses após o início da primeira experiência (equivalente à composição do 

ar a 5 000 metros de altitude). 

 

Os efeitos que o ar exageradamente rarefeito tem sobre o corpo humano 

são o de tornar muito difícil qualquer tipo de esforço físico, insónias e 

dificuldades de respiração.  

 

Para assegurar a sobrevivência da tripulação, a administração do 

projecto foi forçada a injectar oxigénio através de uma escotilha do "pulmão" 

Oeste, elevando assim o nível para 19%. 

 

É interessante transcrever as impressões que Linda Leigh - um dos 

elementos da primeira tripulação - assentou no seu diário, aquando desta 

injecção: 

                                                 
 

1
 Veizer J. (2005) Celestial climate driver: a perspective from 4 billion years of the carbon cycle 

// Geoscience Canada, March, p. 25.  

156



3 Conceitos, Sistemas e Tecnologias Procedentes da Biosfera 2 
 
 

Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa 

Dissertação de Doutoramento. António Castelbranco    BDNA 

 

 

“Sete de nós estávamos ali à entrada do túnel que dá acesso ao 

‘pulmão’ à espera que o fluxo de oxigénio que havia sido injectado chegasse 

quando a porta se abrisse, e depois entrar para dentro do pulmão e respirar de 

novo. Eu não sabia exactamente o que poderia acontecer, mas pensei que 

talvez houvesse uma euforia imediata, e depois um retorno ao normal à medida 

que o corpo se habituaria. 

 

Não foi de facto uma euforia - mas sim uma intensa sensação de bem 

estar, de respirar profundamente e de não precisar de voltar a respirar 

imediatamente a seguir - um alivio do stress do ter que respirar profundamente 

dos últimos meses. À medida que avançávamos através das caves eu tinha o 

sentimento de uma forte antecipação de que as mudanças fisiológicas iriam 

inevitavelmente reverter-se à medida que o oxigénio se difundia no volume total 

da Biosfera 2. Será que o meu organismo poderia voltar de novo a sentir-se tão 

energético por um longo período? À medida que me afastava da área 

oxigenada, sentia que perdia 10 anos em cada dez passos - agora já tinha 50 

anos, agora 60, 70 e agora 90 anos com enfisema pulmonar” 1. 

 

 

De facto, o ar que respiramos é um dos bens mais preciosos na 

nossa Biosfera e aquele ao qual damos menos importância. Sem água ou 

sem alimento, o nosso organismo tem a capacidade de sobreviver alguns dias, 

mas sem ar não duramos mais do que alguns minutos e, sem ar de qualidade o 

nosso bem-estar e a nossa capacidade de produção ficam substancialmente 

reduzidos. 

 

                                                 
 

1
 Leigh L. B. (1992) Biosphere 2: Research Past and Present // The Environmental Journal, 

Janeiro/ Fevereiro de 1992, p.10. 

 

157



3 Conceitos, Sistemas e Tecnologias Procedentes da Biosfera 2 
 
 

Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa 

Dissertação de Doutoramento. António Castelbranco    BDNA 

 

 

3.3.2 Sistemas de Tratamento do Ar (CO2 Scrubbers) 

 

Quanto ao dióxido de carbono, “durante o período de dois anos da 

primeira experiência, na Biosfera 2, os níveis de dióxido de carbono andaram 

para cima e para baixo. Inclusivamente, houve um período de seis dias sem 

Sol, em que o CO2 atingiu um pico de 3 800 partes por milhão (ppm). Para dar 

uma ideia do que estes valores significam; os níveis de dióxido de carbono 

ambiente rondam normalmente as 350 ppm.  

 

O interior de um edifício de escritórios moderno localizado numa avenida 

movimentada pode chegar às 2 000 ppm, e a marinha americana pode deixar 

que nos seus submarinos as concentrações de CO2 atinjam as 8 000 ppm, 

antes de accionarem os filtros de CO2. A tripulação do vaivém espacial da 

NASA, vive e trabalha numa atmosfera que ronda as 5 000 ppm. Enquanto na 

Biosfera 2 a média durante um dia na primavera era de 1 000 ppm” 1. 

 

Em todo o caso, as 1 000 ppm de CO2 presentes na Biosfera 2 

correspondem a um valor 3 vezes superior às concentrações de CO2 em 

ambiente normal no exterior. No sentido de auxiliar os ecossistemas naturais 

na remoção do CO2, foi projectado e construído um filtro de CO2 (fig. 3.12). 

Este filtro reproduz o processo geológico na remoção do CO2, removendo-o do 

ar e convertendo-o em carboneto de cálcio CaCO3 (fig. 3.13). Trata-se de um 

sistema químico/electromecânico que nivela - dentro da Biosfera 2 – os picos 

de CO2, sendo um sistema predominantemente biológico. 

 

 

                                                 
 
1 Kelly K. (2004) Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the 

Economic World, Perseus Books, New York, p. 501. 
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Em todo o caso, Klaus Lackner, professor de geofísica da Universidade 

de Columbia nos Estados Unidos, está a dirigir o desenvolvimento de “árvores 

artificiais” (fig.3.14) capazes de extrair CO2 da atmosfera (fig. 3.15).                 

O engenho, de acordo com o professor Lackner é substancialmente mais eficaz 

do que as árvores biológicas na remoção do CO2 atmosférico. 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 – Vista geral  

do filtro de CO2. 

Figura 3.13 – Esferas plásticas para a 

aglutinação de carboneto de cálcio. 

Figura 3.14 – Árvores artificiais, 

estrutura proposta. 

Figura 3.15 – Sistema de filtros das 

árvores artificiais para a extracção de CO2. 
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As “árvores artificiais” serão estruturas que suportam um conjunto de 

filtros em camadas de finas folhas de material revestido com produtos químicos 

absorventes (fig. 3.15). O dióxido de carbono é assim capturado nestas folhas, 

sendo posteriormente extraído com solventes químicos que são passados 

sobre as folhas.  

 

Conforme foi mencionado, a Universidade de Columbia dirigiu durante 

vários anos a política de investigações na Biosfera 2, tendo designado a 

problemática do CO2 atmosférico como prioridade nas investigações aqui 

desenvolvidas. Esta árvore artificial é, sem dúvida, uma consequência e um 

desenvolvimento sobre o filtro de CO2 acima descrito (fig. 3.12. e 3.13). 

 

3.3.3 O Sistema de Tratamento de Águas Residuais  

 

“A água é um dissolvente universal que transporta todos os nutrientes 

até às células. Dentro das células vivas, as funções metabólicas ocorrem 

dentro de um ambiente de água. Em seguida a água transporta os desperdícios 

e resíduos para fora das células e para fora do corpo” 1. 

 

A função da água na Biosfera 2 ou nas cidades processa-se de forma 

semelhante, e neste sentido, o conhecimento do ciclo da água é fundamental 

para os conhecimentos efectivos do Arquitecto Urbanista. 

 

Em termos gerais, o ciclo da água consiste fundamentalmente na 

evaporação, condensação e precipitação. Toda a água está continuamente a 

ser reciclada por estes processos. Este ciclo é denominado por ciclo 

hidrológico e está estreitamente ligado ao ciclo energético terrestre, e da 

energia proveniente do Sol – que lhe está subjacente. 

 

                                                 
 

1
 Wright N. et al. (1993) Environmental Science, Prentice Hall, Englewood Cliffs, p.93. 
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Estando o funcionamento dos organismos e, por inerência o 

funcionamento das cidades, estreitamente ligado às necessidades de água, 

não é de admirar que seja condição sine qua non que estas se localizem 

próximas dos cursos de água. 

 

O impacto das cidades e das actividades humanas no ciclo da água tem 

vindo a causar efeitos cada vez mais negativos, uma vez que as densidades 

populacionais urbanas, e o leque de emissões de produtos químicos tóxicos 

têm vindo a aumentar. 

 

Mas as águas residuais canalizadas pelos esgotos são compostas por 

99,9% de água para 0,1% de resíduos. “Há quem diga que nós consumimos 

apenas a pureza da água. Essa observação é decorrente do facto que a água 

que é consumida por uma comunidade é devolvida – porém na forma impura 

de esgotos – aos rios mais próximos” 1. Apesar de a contaminação da água ser 

de apenas 0,1%, o seu efeito no meio ambiente é altamente nocivo. Em 

consequência, torna-se indispensável a colocação de estações de tratamento 

de águas residuais.  

 

No caso da Biosfera 2, a existência de uma mini cidade - o habitat com 

os seus oito tripulantes – também obrigou à colocação de sistemas de 

tratamento de águas residuais. Com efeito, trata-se de um sistema de 

tratamento de efluentes que foi inicialmente concebido e desenvolvido para a 

Biosfera 2 em conjunto com os cientistas da NASA. Todavia, este sistema 

revela-se particularmente interessante do ponto de vista ambiental, dado que 

utiliza as plantas e as bactérias aeróbias que nelas habitam a nível radicular, 

para fazer a despoluição das águas residuais (dos laboratórios, das oficinas, 

dos apartamentos, da lavandaria, dos corrais dos animais e das actividades 

agrícolas).  

 
                                                 
 

1
 Wright N. et al. (1993) Environmental Science, Prentice Hall, Englewood Cliffs, p.245. 
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O sistema funciona a partir de processos biológicos naturais (fig. 3.16), 

primeiramente, os efluentes entram em tanques de armazenamento que 

funcionam como fossas cépticas e de decantação, seguidamente são 

canalizados para um conjunto de tanques contendo plantas aquáticas e 

semiaquáticas para o tratamento secundário e terciário. Uma das vantagens 

deste sistema é que não faz uso de produtos químicos e proporciona a 

reutilização das águas residuais após terem completado a passagem pelos 

tanques de tratamento biológico. 

 

Figura 3.16 – Desenho esquemático do processo de tratamento  

de efluentes na Biosfera 2. 

 

Durante os 2 anos da primeira experiência (1991-1993) na Biosfera 2, 

este sistema funcionou com duas fases, a do tratamento primário que era feito 

em tanques de armazenamento anaeróbicos (fig. 3.17) e seguidamente, 

conforme já foi mencionado, para os tanques de tratamento biológico. “O 

sistema tinha uma capacidade de carga hidráulica de 0,9 a 1,1 m3 por dia” 1.  

                                                 
 

1
 Odum H.T. (1999) Environmental Engineering Sciences, University of Florida, Gainesville, 

USA, p. 99. 
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Figura 3.17 – Tanques de armazenamento de efluentes na Biosfera 2,  

na área da Tecnosfera. 

 

A produção de biomassa (nos 8 tanques de tratamento do sistema que 

tinham uma área total de 41 m2) durante os dois anos da primeira experiência, 

foi de aproximadamente 1 100 kg de peso seco de vegetação, sendo esta 

posteriormente utilizada como forragem para os animais. O sistema de 

tratamento de águas residuais era parte da estratégia global de nutrientes 

dentro da Biosfera 2 e de reciclagem de efluentes, sendo que a água era 

posteriormente encaminhada para o abastecimento e para a irrigação das 

culturas agrícolas. Os tanques de tratamento reforçaram a diversidade dentro 

da Biosfera 2 pois eram constituídos, e faziam uso, de 14 espécies de plantas 

diferentes. Acrescenta-se ainda que, pela sua pujança e beleza natural, a 

presença deste sistema de tratamento proporcionou uma satisfação estética 

particular. 

 

A eficácia, vantagens e beleza deste tipo de sistema de tratamento de 

águas residuais, deu origem a que no ano de 1995, em Phoenix (capital do 

estado do Arizona) e depois em Tucson, fossem instalados sistemas de 

tratamento semelhantes. 
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Todavia é relevante mencionar que a composição dos resíduos urbanos 

é bastante mais complexa que a dos resíduos produzidos na Biosfera 2, e 

encontra-se dividida em quatro categorias: 

 

Partículas e areias, que incluem trapos, plásticos, gravilhas e areias 

(que são transportadas pelas águas pluviais). 

 
Partículas de material orgânico, que inclui restos de comida, restos 

de papel, material fecal, bactérias e outros microrganismos que já 

iniciaram a digestão dos resíduos. 

 
Material orgânico dissolvido, tem as mesmas origens que as 

partículas acima descritas, no entanto, a diferença reside no tamanho. 

Enquanto que as partículas têm tendência a assentarem no fundo dos 

tanques de retenção, o material dissolvido segue o curso da água. 

 
Material inorgânico dissolvido, inclui principalmente nutrientes tais 

como nitrogénio, potássio e fosfatos (derivados dos detergentes). Para 

além destes, existem ainda pesticidas, metais pesados (como o 

chumbo, o níquel, a prata...) e outros compostos tóxicos. 

 

Para remover estas categorias poluentes, as estações de tratamento 

clássicas utilizam as seguintes etapas no tratamento das águas residuais: que 

fazem a despoluição da água em três fases:  

 

Tratamento Primário 

 

Depois de passar através de um sistema de gradagem que 

remove os detritos de maior dimensão, os efluentes entram para o 

tanque de tratamento primário que remove as partículas de material 

orgânico. Aqui, a água encontra-se praticamente estagnada durante 

algumas horas, de maneira a permitir que as partículas possam 

assentar no fundo do tanque de tratamento. 
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Tratamento Secundário 
 

Esta fase do tratamento é também conhecida com o nome de 

tratamento biológico, uma vez que utiliza organismos de 

decomposição naturais para transformar o material orgânico dissolvido 

em dióxido de carbono e água. Contudo, para que tal processo 

aconteça, o ambiente de tratamento tem de ser rico em oxigénio. 

Existem dois sistemas para enriquecer o nível de oxigénio nestes 

tanques de tratamento: um é o sistema de ar forçado (semelhante aos 

sistemas dos aquários), o outro é através de um sistema agitador de 

água. 
 

Tratamento Terciário 
 

Esta fase é necessária para remover o material inorgânico 

dissolvido. Existem vários métodos de tratamento e um deles é feito 

através de lagoas que replicam zonas húmidas semelhantes aos 

pântanos, onde as plantas fazem a remoção dos nutrientes 

excessivos. 

 

Mas no caso das estações de tratamento de águas residuais de Três 

Rios e de Sweetwater a componente natural é que faz o tratamento terciário. 

 

A estação de tratamento de Três Rios (breve descrição) 

 

Os rios Salt, Gila e Água Fria estão na base da existência e 

desenvolvimento da cidade de Phoenix, localizada no deserto do Arizona. 

Contudo, à medida que a cidade foi crescendo as necessidades de água foram 

aumentando, o que deu origem à construção de barragens de retenção nos 

três rios. Consequentemente, a água deixou de fluir a jusante e os leitos 

destes rios ficaram secos. 

  

No princípio dos anos 90, o Departamento de Água Estatal, e as cidades 

que compõem a área metropolitana de Phoenix, iniciaram um projecto para o 

tratamento de águas residuais – dos três milhões de habitantes – que tem 
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como complemento os sistemas de tratamento naturais. “A ideia subjacente era 

a de devolver a água ao rio, e restaurar os ecossistemas naturais – que haviam 

desaparecido após a retenção das águas” 1.  

Assim, foi construído um sistema de tanques de pouca profundidade 

onde foram introduzidas plantas, e que se denominou de pantanal artificial 

(constructed wetland). Este sistema recebe as águas que vêm dos tanques de 

tratamento secundário e é particularmente eficiente no tratamento terciário das 

águas. Nutrientes e compostos tóxicos são assim fisicamente removidos ou 

transformados pelas bactérias existentes no fundo dos tanques ou nas raízes 

das plantas. Contudo, este processo (fig. 3.18) não só cumpre as suas funções 

de filtragem, como também proporciona um ecossistema riquíssimo em 

biodiversidade e um habitat para a fauna. Com efeito, este é um dos 

ecossistemas mais produtivos na Terra. 

Há ainda a salientar uma vantagem acrescida, dado o interesse da 

cidade e da comunidade pela riqueza e diversidade de flora e fauna, este 

sistema de tratamento transformou-se num parque público que recebe milhares 

de visitantes por ano (fig. 3.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

1
 Campbell C. S., Ogden M. (1999) Constructed wetlands in the sustainable landscape, John 

Wiley & Sons, Inc., New York, p. 51. 

 

Figura 3.18 – Tipo de plantas 

utilizadas  da ETAR de Três Rios. 

Figura 3.19 – Pantanal artificial da  

ETAR de Três Rios (Phoenix). 
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A estação de tratamento de Sweetwater (breve descrição) 

Situada em Tucson, a segunda maior cidade do Estado do Arizona, esta 

estação faz o tratamento das águas residuais de cerca de quinhentos mil 

habitantes. 

Sendo do ponto de vista do funcionamento semelhante à estação de 

Três Rios, o destino da água tratada difere. Enquanto que em Phoenix a água 

da estação de tratamento é utilizada para restaurar o ecossistema fluvial, em 

Tucson a água é reintroduzida para o lençol freático, cujo nível – devido ao 

crescimento populacional da cidade – tem vindo a baixar drasticamente nos 

últimos quarenta anos. 

Do ponto de vista de utilização pública, Sweetwater serve também como 

pólo de educação ambiental. Para tal, foram construídas infra-estruturas de 

apoio que incluem: parque de estacionamento para o público, instalações 

sanitárias, quiosques informativos, percursos ecológicos através das lagoas e, 

plataformas de observação da fauna. 

A estação de tratamento de Abrantes, está localizada no sopé Nordeste 

da encosta e encontra-se situada ao longo de uma das linhas de água de maior 

importância na Bacia de Drenagem Norte de Abrantes. Porém, esta ETAR faz 

unicamente o tratamento primário e secundário, sendo os efluentes 

posteriormente lançados para o Rio Tejo. Os efeitos destas descargas não são 

ainda totalmente conhecidos, contudo, seria sem dúvida preferível que a água 

descarregada estivesse isenta de materiais inorgânicos dissolvidos. 

Do ponto de vista de equipamentos, esta estação é composta por um 

tanque de assentamento, dois tanques de tratamento primário e dois tanques 

de tratamento secundário que recebem os efluentes de cerca de 35 000 

habitantes. Em todo o caso, seria vantajoso que um sistema terciário aqui fosse 

instalado e, em particular, se este fosse inspirado num pantanal artificial 

(constructed wetland), semelhante ao da estação de tratamento de Três Rios. 

A semelhança da Biosfera 2, a ETAR de Três Rios e a de Sweetwater 

localizam-se no estado do Arizona. A inspiração, os projectistas e o apoio 

técnico que foi prestado em ambos casos advieram da Biosfera 2, das lições 

que este projecto proporcionou e dos sistemas para aqui inventados e 

testados. 
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3.4 Carta da Transdisciplinaridade 

 
Conforme ficou demonstrado, o projecto da Biosfera 2 tem influenciado a 

arquitectura, os sistemas estruturais e, a lógica da organização dos 

ecossistemas, assim como os sistemas de tratamento do ar e da água. 

 

Mas a Biosfera 2 também impactou o pensamento no final do século XX, 

quando em Novembro de 1994 - a convite de Lima de Freitas, Edgar Morin e 

Basarab Nicolescu - o projecto Biosfera 2 foi apresentado no 1º Congresso 

Mundial de Transdisciplinaridade. Neste congresso, que contou com o apoio da 

direcção-geral da UNESCO, objectivou-se “reunir as pessoas que, na 

comunidade internacional, se reconhecem numa atitude transdisciplinar e o 

Congresso da Arrábida de 1994 é herdeiro de tentativas anteriores de 

aproximação transdisciplinar, tais como o Congresso de Veneza de 1986 ‘La 

Science devant les confins de la Science’, o Congresso de Córdova de 1979 

‘Science et Conscience’ e o Congresso de Paris de 1991 ‘Science et Tradition’. 

Como resultado delas, foi fundado em Abril de 1992 o ‘Grupo de Reflexões 

sobre a Transdisciplinaridade junto à UNESCO’, tendo como coordenador e 

fundador Basarab Nicolescu e composto por catorze membros, o qual elegeu 

Portugal, sede em 1994 da capital europeia da cultura e, mais especificamente, 

o Convento da Arrábida para abrigar esse congresso” 1. 

 

A apresentação, que se intitulou a “a Biosfera 2 como um Exemplo da 

Transdisciplinaridade” 2, serviu para enquadrar os princípios e os conceitos 

delineados na Carta da Transdisciplinaridade, documento adoptado no final do 

congresso:  

 

                                                 
 

1
 Nicolescu B. (1994) A Visão do que há Entre e Além // Diário de Notícias, Caderno Cultura, 

Lisboa, 3 de Fevereiro de 1994, pp. 2-3. 

 
2
 Hawes P., Castelbranco A. (1994) A Biosfera 2 como um Exemplo da Transdisciplinaridade, 

1º Congresso da Transdisciplinaridade que teve lugar no Convento da Arrábida.  
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“Carta da Transdisciplinaridade. 

 

Preâmbulo 

 

Considerando que a proliferação actual das disciplinas académicas e não-

académicas conduz a um crescimento exponencial do saber, o que torna 

impossível uma visão global do ser humano.  

Considerando que somente uma inteligência que leve em consideração a 

dimensão planetária dos conflitos actuais poderá enfrentar a complexidade do 

nosso mundo e o desafio contemporâneo de autodestruição material e 

espiritual da nossa espécie. 

Considerando que a vida está fortemente ameaçada por uma tecnociência 

triunfante, que só obedece à lógica apavorante da eficácia pela eficácia.  

Considerando que a ruptura contemporânea entre um saber cada vez 

mais cumulativo e um ser interior cada vez mais empobrecido leva à ascensão 

de um novo obscurantismo, cujas consequências, no plano individual e social, 

são incalculáveis.  

Considerando que o crescimento dos saberes, sem precedente na 

história, aumenta a desigualdade entre os que os possuem e os que deles 

estão desprovidos, gerando assim uma desigualdade crescente no seio dos 

povos e entre as nações do nosso planeta. 

Considerando, ao mesmo tempo, que todos os desafios enunciados têm 

sua contrapartida de esperança e que o crescimento extraordinário dos 

saberes pode conduzir, a longo prazo, a uma mutação comparável à passagem 

dos hominídeos à espécie humana.  

Considerando os aspectos acima, os participantes do Primeiro Congresso 

Mundial de Transdisciplinaridade (Convento da Arrábida, Portugal, 2 a 7 de 

Novembro de 1994) adoptam a presente Carta, entendida como um conjunto 

de princípios fundamentais da comunidade dos espíritos transdisciplinares, 

constituindo um contrato moral que todo signatário dessa Carta faz consigo 

mesmo, livre de qualquer espécie de pressão jurídica ou institucional. 
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Artigo 1 

Toda e qualquer tentativa de reduzir o ser humano a uma definição e de 

dissolvê-lo no meio de estruturas formais, sejam quais forem, é incompatível 

com a visão transdisciplinar.  

 

Artigo 2 

O reconhecimento da existência de diferentes níveis de realidade, 

regidos por lógicas diferentes, é inerente à atitude transdisciplinar. Toda 

tentativa de reduzir a realidade a um só nível, regido por uma lógica única, não 

se situa no campo da transdisciplinaridade. 

 

Artigo 3 

A transdisciplinaridade é complementar à abordagem disciplinar; ela 

faz emergir novos dados a partir da confrontação das disciplinas que os 

articulam entre si; oferece-nos uma nova visão da natureza da realidade. 

A transdisciplinaridade não procura a mestria de várias disciplinas, mas a 

abertura de todas as disciplinas ao que as une e as ultrapassa. 

 

Artigo 4 

A pedra angular da transdisciplinaridade reside na unificação semântica e 

operativa das acepções através e além das disciplinas. Ela pressupõe uma 

racionalidade aberta a um novo olhar sobre a relatividade das noções de 

"definição" e de "objectividade". O formalismo excessivo, a rigidez das 

definições e o absolutismo da objectividade, incluindo-se a exclusão do sujeito, 

conduzem ao empobrecimento.  

 

Artigo 5 

A visão transdisciplinar é completamente aberta, pois, ela ultrapassa o 

domínio das ciências exactas pelo seu diálogo e sua reconciliação não 

somente com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a 

poesia e a experiência interior.  
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Artigo 6 

Em relação à interdisciplinaridade e à multidisciplinaridade, a 

transdisciplinaridade é multi-referencial e multi-dimensional. Leva em 

consideração, simultaneamente, as concepções do tempo e da história. A 

transdisciplinaridade não exclui a existência de um horizonte transhistórico. 

 

Artigo 7  

A transdisciplinaridade não constitui nem uma nova religião, nem uma 

nova filosofia, nem uma nova metafísica, nem uma ciência da ciência. 

 

Artigo 8 

A dignidade do ser humano também é de ordem cósmica e planetária. O 

aparecimento do ser humano na Terra é uma das etapas da história do 

universo. O reconhecimento da Terra como pátria é um dos imperativos da 

transdisciplinaridade. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade; mas 

com o título de habitante da Terra, ele é ao mesmo tempo um ser 

transnacional. O reconhecimento, pelo direito internacional, dessa dupla 

condição - pertencer a uma nação e à Terra - constitui um dos objectivos da 

pesquisa transdisciplinar. 

 

Artigo 9 

A transdisciplinaridade conduz a uma atitude aberta em relação aos mitos, 

às religiões e temas afins, num espírito transdisciplinar. 

 

Artigo 10 

Inexiste laço cultural privilegiado a partir do qual se possam julgar as 

outras culturas. O enfoque transdisciplinar é, ele próprio, transcultural. 

 

Artigo 11 

Uma educação autêntica não pode privilegiar a abstracção no 

conhecimento. Ela deve ensinar a contextualizar, concretizar e globalizar. A 

educação transdisciplinar reavalia o papel da intuição, do imaginário, da 

sensibilidade e do corpo na transmissão do conhecimento. 
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Artigo 12 

A elaboração de uma economia transdisciplinar é fundamentada no 

postulado segundo o qual a economia deve estar a serviço do ser humano e 

não o inverso. 

 

Artigo 13  

A ética transdisciplinar recusa toda e qualquer atitude que rejeite o diálogo 

e a discussão, qualquer que seja a sua origem - de ordem ideológica, científica, 

religiosa, económica, política, filosófica. O saber compartilhado deve levar a 

uma compreensão compartilhada, fundamentada no respeito absoluto às alter 

idades unidas pela vida comum numa só e mesma Terra.  

 

Artigo 14  

Rigor, abertura e tolerância são as características fundamentais da visão 

transdisciplinar. O rigor da argumentação que leva em conta todos os dados é 

o agente protector contra todos os possíveis desvios. A abertura pressupõe a 

aceitação do desconhecido, do inesperado e do imprevisível. A tolerância é o 

reconhecimento do direito a ideias e verdades diferentes das nossas. 

 

Artigo Final  

A presente Carta da Transdisciplinaridade está sendo adoptada pelos 

participantes do Primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, não se 

reclamando a nenhuma outra autoridade a não ser a da sua obra e da sua 

actividade. Segundo os procedimentos que serão definidos em acordo com os 

espíritos transdisciplinares de todos os países, a Carta está aberta à assinatura 

de todo ser humano interessado em medidas progressivas de ordem nacional, 

internacional e transnacional, para aplicação dos seus artigos nas suas 

vidas” 1. 

 

 

                                                 
 
1
 Freitas L., Morin E., Nicolescu B. (1994) Carta dos princípios fundamentais transdisciplinares, 

1º Congresso da Transdisciplinaridade que teve lugar no Convento da Arrábida.  
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Desta Carta salienta-se o Artigo 2º que propõe o reconhecimento da 

existência de diferentes níveis de realidade, regidos por lógicas diferentes, que 

é inerente à atitude transdisciplinar. Este conceito assenta na lógica da 

metodologia de projecto que enquadrou as diferentes fases do projecto de 

arquitectura da Biosfera 2. 

 

Há ainda a salientar o Artigo 3º, o facto de a transdisciplinaridade ser 

complementar à abordagem disciplinar e de procurar fazer emergir novos 

dados a partir da confrontação das disciplinas que os articulam entre si; 

oferece-nos uma nova visão da natureza e da realidade. O conceito subjacente 

a este Artigo, assenta na lógica do funcionamento da Biosfera 2 que, pela sua 

complexidade e abrangência, potenciou e potencia o confronto de disciplinas 

na procura de uma nova visão da natureza e da realidade. 

 

Em suma, a Biosfera 2 enquanto projecto transdisciplinar, contribuiu na 

definição e na elaboração da Carta da Transdisciplinaridade sendo que esta 

Carta também se apresenta como um contributo para a construção de um novo 

enquadramento intelectual que assenta numa base holística. 

 

3.5 A Lição Final 

 

“Uma das lições decorrentes deste projecto é que depois de terem sido 

gastos mais de 200 milhões de dólares, e de terem sido aplicados alguns dos 

melhores cérebros científicos do mundo para construir a Biosfera 2, é facto que 

os seus ecossistemas tiveram dificuldade em sustentar os oito tripulantes que 

aqui viveram durante 24 meses. Em comparação, nós estamos a acrescentar 

oito seres humanos para o planeta em cada três segundos que passam” 1. 

 

 

                                                 
 

1
 Hawken P., Lovins A. (1999) Natural Capitalism, Little Brown, Boston, p. 37.  
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Com efeito, das lições que decorreram deste projecto a mais importante 

será a realização de dois factos.  

 

Em primeiro lugar, a nossa efectiva ignorância sobre o 

funcionamento da maior parte dos processos - mesmo que “básicos” - 

que se processam na Biosfera. Esta realização ficou claramente comprovada 

na sequência daquilo que foram as dificuldades de projectar, construir e gerir a 

Biosfera 2. Este facto reforça também a necessidade de uma atitude clara de 

humildade perante a complexidade do planeta e de todos os ecossistemas que 

nos envolvem e dão sustento. Neste sentido, comprova-se também a 

necessidade de se fazer um mapa ou um manual de instruções sobre o 

funcionamento da própria Terra. Trata-se de uma ideia baseada no trabalho de 

James Lovelock - transcrita no seu livro Gaia a Prática Científica da Medicina 

Planetar 1 - em resposta às preocupações com a saúde do Planeta. 

 

Em segundo lugar, a importância de se aliar a tecnologia à biologia, 

um conceito que - se pensarmos nos intricados sistemas de irrigação do Antigo 

Egipto ou da Mesopotâmia - tem milhares de anos, mas que na Biosfera 2 foi 

levado a níveis de complexidade nunca antes atingidos e com resultados 

francamente positivos e comprovados. Justifica-se assim a necessidade de 

transportar este conceito no que concerne à arquitectura assim como no 

planeamento territorial e urbano. Este conceito será ainda mais significativo se 

tivermos em linha de conta que hoje em dia se discute, nos meios científicos, 

que a Biologia está a tomar a primazia enquanto ciência fundamental, 

sobrepondo-se à Física. 

 

Em todo o caso, o entendimento do termo sustentabilidade – termo este 

que parece poder abarcar quase todas as profissões e actividades humanas - 

passa necessariamente pela compreensão de que todas estas actividades 

humanas estão dependentes da base biológica que as sustêm. 

 

                                                 
 

1
 Lovelock J. (1991) Gaia a Prática Científica da Medicina Planetar, Instituto Piaget, p. 76. 
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Nos últimos dez anos, tem-se verificado que o termo sustentabilidade 

tem adquirido um maior significado. Em Junho de 1997, numa conferência 

subordinada ao tema da Sustentabilidade que teve lugar no Auditório do 

Padrão dos Descobrimentos, um dos oradores, Jacob Merten, ao iniciar a sua 

palestra começou por se referir ao facto de que o dicionário de correcção 

automático do seu computador aponta a palavra “sustentabilidade” como não 

existente no seu léxico. 

 

É também indicativo notar que em finais de 1999, utilizando um motor de 

busca na Internet o resultado da pesquisa apontava para a existência de três 

mil duzentos e dois títulos sobre o tema “Sustentabilidade”. Volvidos sete anos 

e utilizando apenas o motor de busca “Google” esse número passou para três 

milhões e trezentos mil títulos sobre este tema, o que corresponde a um 

aumento muito significativo, demonstrando claramente o interesse que este 

conceito tem vindo a suscitar. 

 

Lewis Mumford, preconizou o significado do termo sustentabilidade 

quando escreveu que “Organismos, sociedades, seres humanos, e por último 

cidades são artifícios para regular a energia e pô-la ao serviço da Vida. A 

função principal da cidade é a de converter energia em forma, força em cultura, 

matéria morta em símbolos vivos de arte, reprodução biológica em criatividade 

social. As funções positivas da cidade não podem ser atingidas sem primeiro 

serem criados novos esquemas institucionais, capazes de aguentar as vastas 

energias que o homem moderno hoje detém: esquemas tão audaciosos quanto 

aqueles que inicialmente transformaram a aldeia e o seu forte na cidade 

altamente compartimentada e organizada dos dias de hoje” 1. 

 

 

                                                 
 
1
 Mumford L. (1968) The Urban Prospect, Harcourt, Brace and World, p.68. 

 

175



3 Conceitos, Sistemas e Tecnologias Procedentes da Biosfera 2 
 
 

Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa 

Dissertação de Doutoramento. António Castelbranco    BDNA 

 

Ao referir “a necessidade de criar novos esquemas institucionais” 1, 

Mumford advoga que são estes que têm a capacidade de não comprometer a 

viabilidade das gerações vindouras. O que se traduz sem dúvida no maior 

desafio com o qual alguma vez nos deparámos.  

 

Por várias razões:  
 

primeiro, porque é premente;  

segundo, porque se trata de um desafio à escala global;  

terceiro, porque com “uma população global de seis biliões de seres 

humanos em 12 de Outubro de 1999” 2 (de acordo com Relatório das Nações 

Unidas para a População), qualquer acção para alterar os seus hábitos 

adquiridos torna-se numa tarefa quase impossível e, finalmente; 

quarto, porque nos faltam muitos dos elementos sobre o funcionamento 

da Terra e sobre as relações causa/efeito dos nossos actos. 

 

No entanto, este desafio pode e deve ser encarado como resolúvel e 

nesse sentido, têm sido sugeridos dois modos de acção, a educação ambiental 

e simultaneamente a necessidade de uma alteração de comportamentos. 

 

A educação ambiental passa necessariamente por um conhecimento 

das relações causa/efeito acima referidas. Por exemplo, se em 1789, Luís XVI 

tivesse sido avisado de que a sua incapacidade para encontrar uma solução 

mais equitativa para a distribuição dos recursos em França, iria ter como 

consequência uma revolução, e que essa revolução lhe iria custar a cabeça, 

muito provavelmente teria repensado as suas decisões/hesitações (ou falta 

delas), de forma a evitar a tragédia e consequentemente a guilhotina. Será 

interessante realçar que foi justamente nesse mesmo ano de 1789, que Robert 

Malthus, escreveu o Ensaio Sobre os Princípios da População, mencionado no 

capítulo 1.  

                                                 
1
 Mumford L. (1968) The Urban Prospect, Harcourt, Brace and World, p.68. 

2
 World Population Policies (2007) Department of Economic and Social Affairs, Population 

Division, United Nations Publications, Sales N
o
. E, p. 10. 

(disponível em http://www.un.org/esa/population; 23 de Novembro de 2006). 
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Em psicologia considera-se que para a eficaz resolução de um 

problema é primeiro indispensável aceitar que existe efectivamente um 

problema. Ora, a questão da nossa ignorância sobre o funcionamento da Terra 

e da sua Biosfera é manifestamente um problema, sendo que só nos últimos 

cinquenta anos se tem começado a aceitar a nossa ignorância perante tal.  

 

É significativo verificar que os imprevistos ocorridos durante as 

experiências feitas dentro da Biosfera 2 – um edifício que conta com apenas 

3 800 espécies de plantas e de animais – demonstraram que apesar de todos 

os cuidados em fase de projecto (as previsões e cálculos, os sistemas de 

monitorização e controlo, em suma, todo o aparato tecnológico aliado à biologia 

e subjacente a este projecto), não foram suficientes na previsão e no desfecho 

de algumas das experiências, nomeadamente na questão do oxigénio e do 

dióxido de carbono. 

 

Nesta perspectiva, em 1992, a Dr.ª Linda Leigh (um dos elementos da 

tripulação na 1ª experiência) descreve o problema dos gases atmosféricos de 

uma forma premonitória e pertinente, quando aponta no seu diário que “na 

Biosfera 2 nós criamos uma economia baseada em uma moeda de 

átomos: carbono, nitrogénio e oxigénio. Em vez de começar o dia com a 

leitura do ‘Dow Jones ticker’ ou de ir a minha casa para ir buscar o ‘The 

Wall Street Journal’, dirijo-me ao meu computador para ver os gráficos 

com a actualização dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera e os 

níveis de nitratos de água no oceano” 1. 

 

 

 

                                                 
 

1
 Leigh L. B. (1992) Biosphere 2: Research Past and Present // The Environmental Journal, 

Janeiro/ Fevereiro de 1992, p.7. 
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Volvidos 5 anos sobre esta entrada no diário da Dr.ª Leigh, teve lugar 

em Quioto a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança de 

Clima 1 (1997) que – conforme foi mencionado no capítulo 1 - vai definir metas 

de emissão de Gases de Efeito de Estufa. Sendo que o CO2 assume-se como 

moeda de troca, revelando que a ideia de associar “uma moeda de átomos: 

carbono, nitrogénio e oxigénio” 2 à economia da Biosfera 2, foi precursora. Com 

efeito, esta ideia de relevar economicamente a importância que os níveis de 

carbono têm para o correcto funcionamento da Biosfera, antecede o Protocolo 

de Quioto no que toca aos seus objectivos mais básicos: o comércio e a troca 

de emissões de CO2.  

                                                 
 

1
 Documento “Protocolo de Quioto” da Conferência sobre as Mudanças no Clima, Quioto, 1998 

(disponível em http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/items/1678.php; 23 de 

Agosto de 2009). 

2
 Leigh L. B., Idem, idid. 
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Conclusão 

 

Enquanto arquitectos e/ou urbanistas o conceito da biosfera como um 

todo indissociável é fundamental, uma vez que o nosso trabalho se processa 

não só ao nível da biosfera (trabalho esse que para alguns é considerado como 

poluição da crosta terrestre) como também tem um impacto directo e cada vez 

mais visível sobre a mesma. 

 

Neste capítulo foram apresentados projectos, conceitos e sistemas que 

foram buscar inspiração, ou tiveram origem no projecto Biosfera 2. O critério 

subjacente à selecção apresentada assentou na lógica de estes terem, de uma 

forma ou de outra, aplicações para o planeamento do território e para a 

arquitectura.  

 

Para além dos projectos de arquitectura, salienta-se que em Novembro 

de 1994, no 1º Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, que teve lugar no 

Convento da Arrábida, foi apresentado um trabalho intitulado “A Biosfera 2 

como um Exemplo da Transdisciplinaridade” 1, sendo uma das consequências 

desta participação a inclusão de conceitos subjacentes ao projecto Biosfera 2 

na Carta da Transdisciplinaridade. 

 

Pelo facto dos problemas ambientais com os quais nos defrontamos - 

quer na sociedade em geral quer dentro da própria profissão - terem uma 

abrangência que ultrapassa qualquer área de estudo específica, exige um novo 

enquadramento intelectual de base holística. A Carta da Transdisciplinaridade 

é assim um contributo para construção deste enquadramento. 

 

                                                 
 
1
 Hawes P., Castelbranco A. (1994) A Biosfera 2 como um Exemplo da Transdisciplinaridade, 

1º Congresso da Transdisciplinaridade que teve lugar no Convento da Arrábida. 
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Em suma, confirma-se que a complexidade da Biosfera em que vivemos 

é avassaladora, que a nossa ignorância ultrapassa em larga escala os nossos 

conhecimentos (no que diz respeito aos intricados mecanismos biológicos que, 

de uma forma ou de outra, controlam a Terra) resta-nos então procurar reduzir 

o impacto das actividades humanas na Biosfera.  

 

Neste sentido, o próximo capítulo tenciona analisar - à luz dos conceitos 

apresentados, das experiências e, das lições mencionadas nos capítulos 

anteriores - uma área de território que corresponde à Bacia de Drenagem a 

Norte de Abrantes (BDNA). Com o objectivo de verificar se esta área, enquanto 

caso de estudo, corresponde aos conceitos de sustentabilidade. Verificar-se-á 

a forma em como este território se enquadra nas várias escalas (na península, 

no território nacional e local); a forma em como é utilizado e, até que ponto o 

seu esquema organizacional se enquadra dentro de um enquadramento 

intelectual holístico, para o efeito, aplicar-se-á o conceito de contabilização de 

CO2 aplicado ao território. 
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Lista de Figuras do Capitulo 3 

 

Figura 3.1 – Panorâmica geral do projecto Eden. 

http://www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=738 

 

Figura 3.2 – Planta geral e maqueta 3D do projecto Eden.  

http://www.archidose.org/Mar01/032601.html 

 

Figura 3.3 – Vista aérea do Biosfera 2, os pulmões encontram-se protegidos 

pelas cúpulas geodésicas brancas. 

http://www.terragalleria.com/america/arizona 

 

Figura 3.4 – Corte/Alçado do projecto Eden. 

http://www.eden-project.co.uk  

 

Figura 3.5 – Maqueta estrutural do projecto Eden. 

http://www.e-architect.co.uk 

 

Figura 3.6 – Estrutura (interior) da Biosfera 2.   

http://www.terragalleria.com/america/arizona/biosphere2   

 

Figura 3.7 – Sistema estrutural (exterior) da Biosfera 2. 

http://www.terragalleria.com/america/arizona/biosphere2   

 

Figura 3.8 – Painéis de EFTE do projecto Eden.  

http://www.eden-project.co.uk  Fonte: http://architecture.about.com 

 

Figura 3.9 – Revestimento EFTE do Centro Nacional Aquático de Pequim. 

http://www.eden-project.co.uk  Fonte: http://architecture.about.com 

 

Figura 3.10 – Estrutura do IAB.    

http://wiki.worldflicks.org/biosphere_2   
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Figura 3.11 – Estrutura do Habitat. 

http://www.worldofstock.com/closeups/AAB2271.php 

 

Figura 3.12 – Vista geral do filtro de CO2. 

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figura 3.13 – Esferas plásticas para a aglutinação de carboneto de cálcio. 

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figura 3.14 – Árvores artificiais, estrutura proposta. 

http://www.eee.columbia.edu/announcements/Lackner  

 

Figura 3.15 – Sistema de filtros das árvores artificiais para a extracção de CO2. 

http://www.eee.columbia.edu/announcements/Lackner  

 

Figura 3.16 – Desenho esquemático do processo de tratamento de efluentes na 

Biosfera 2. 

http://www.janepoynter.com/documents/LessonsfromBio2.pdf 

 

Figura 3.17 – Tanques de armazenamento de efluentes na Biosfera 2, na área 

da Tecnosfera. 

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figura 3.18 – Tipo de plantas utilizadas  da ETAR de Três Rios. 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/903/90350203 

 

Figura 3.19 – Pantanal artificial da ETAR de Três Rios (Phoenix). 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/903/90350203 
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Síntese do Capítulo 4: 

 

A importância do conceito da unicidade dos ecossistemas (e dos biomas 

conforme descrito no projecto Biosfera 2) é traduzível para o planeamento do 

território em bacias de drenagem. Neste sentido, a divisão do território deverá 

assentar numa lógica holística e não em fronteiras aleatoriamente definidas. 

Neste capítulo aborda-se a necessidade de gestão integrada e o 

aperfeiçoamento do sistema administrativo com base na unidade territorial 

bacia de drenagem. 

Ao longo deste capítulo, pretende-se também demonstrar que a 

evolução urbana na Bacia de Drenagem a Norte de Abrantes assentou 

fundamentalmente em interesses humanos, fossem eles de índole defensiva, 

política ou especulativa – eventualmente por falta de enquadramento 

intelectual, de vontade política ou de visão técnica. 

 

 

Synthesis of Chapter 4:  

 

The relevance of the concept of the unity of the ecosystems (or biomes 

as described in the Biosphere 2 project) is translated into regional planning as a 

drainage basin. As such, the division of territory ought to be based on a holistic 

logic and not on randomly defined borders. This chapter addresses the need for 

an integrated management and an enhanced administrative system based on 

the territorial unit drainage basin. 

Throughout this chapter, we also intend to demonstrate that the urban 

development in the Drainage Basin North of Abrantes was based primarily on 

human interests, whether for defensive, political or speculative purposes - or 

possibly also for the lack of an intellectual framework, of political will or 

professional vision. 
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“Enfatiza-se neste capítulo, a 

importância da sustentabilidade ambiental 

dos territórios, reconhecendo que em 

contexto urbano se deverá, 

complementarmente atender ao conceito 

de sustentabilidade alargada” 1. 

 

João M. R. de Brito Guterres. 

 

 

 

“A city is an invention for 

maximizing exchange and minimizing 

travel” 2. 

 

Regiter Richard. 

 

 

                                            
 

1
 Guterres J. (2003) Cidade Bem Ordenada e Modernidade. Princípios Critérios e Avaliação em 

Contexto de Planeamento Urbano e do Território, Lisboa; UTL. 

2
 Register R. (2002) Ecocities: Building Cities in Balance with Nature, Berkeley, Hill Books, p.27. 
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4 Caracterização da Bacia de Drenagem a Norte de Abrantes 

 

Introdução 

 

Um dos desafios no processo de delinear ou de arquitectar um 

contributo para a teorização da sustentabilidade em planeamento territorial, é o 

de estabelecer um método equitativo e eficiente para contabilizar e aferir o 

balanço de CO2 num dado território, o que significa que a delimitação territorial 

é elementar.  

 

Porém essa delimitação e análise do território devem assentar numa 

visão holística, não podendo por isso, assentar em pressupostos artificiais, 

nomeadamente em fronteiras ou divisões administrativas que foram definidas 

por força política ou por interesses económicos. 

 

João Guterres vai ao encontro deste conceito ao afirmar que “a 

importância da sustentabilidade ambiental dos territórios, reconhecendo 

que em contexto urbano se deverá, complementarmente atender ao 

conceito de sustentabilidade alargada” 1. 

 

O conceito de sustentabilidade alargada assenta por isso numa forma 

holística de ver o território, o que implica também o conhecimento da história 

do território e da sua evolução em termos desenvolvimento antropogénico. 

 

 

 

 

 

                                            
 

1 Guterres J. (2003) Cidade Bem Ordenada e Modernidade. Princípios Critérios e Avaliação em 

Contexto de Planeamento Urbano e do Território, Lisboa; UTL. 
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4.1 A Evolução da Fragmentação Administrativa em Portugal 

 

 A complexidade da estrutura administrativa em Portugal é a 

consequência de uma evolução de nove séculos de múltiplas divisões 

territoriais. Por exemplo “a primeira divisão de que se tem conhecimento 

baseia-se exclusivamente na localização dos principais conventos no pais, 

resultantes da ocupação romana, (Conventus Bracarum - sede em Braga, 

Conventus Scallabitanus - sede em Santarém, e Conventus Pacensis - sede 

em Beja). Mas o primeiro reconhecimento oficial da diversidade regional do 

país surge no testamento do rei D. Dinis (1279-1325) que reconhece as cinco 

“regiões” (“Antre Douro e Minho”; “Antre Douro e Mondego”; “Beira”, 

“Estremadura” e “Antre Tejo e Odiana”)” 1.  

  

 Foram feitas muitas outras tentativas para subdividir o país, 

inclusivamente houve tentativas de definir regiões naturais, uma vez que “as 

divisões administrativas correspondentes aos concelhos raramente obedecem 

a qualquer lógica natural do território” 2.  

 

Mas a base da estrutura administrativa de Portugal são os 308 

municípios (ou concelhos) que se subdividem em 4 257 freguesias e esta é “a 

subdivisão territorial mais consistente que o país teve ao longo dos seus 900 

anos de história. Entre os municípios mais antigos de Portugal, que precedem 

a própria independência do país, estão Coimbra e Santarém, fundados 

respectivamente em 1085 e 1095” 3.  

 

 
                                            
 

1
 Lima M. (2008) Divisões Administrativas de Portugal: Um olhar pela diversidade da divisão 

territorial portuguesa.  

2
  Instituto Nacional de Estatística (INE). 

(Disponível em http://www.ine.pt; 15 de Agosto de 2009). 

3
 Lima M., Idem, ibid. 
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Em todo o caso, a mais recente divisão do território data de 1986 e, 

assenta na Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/86 de 26 de Março 1 

que adopta a divisão do país numa Nomenclatura das Unidades Territoriais 

para Fins Estatísticos (NUTS) - que significa nomenclature d'unités territoriales 

statistiques - da então Comunidade Económica Europeia. 

 

Em 2002 e volvidos 16 anos após esta Resolução, o Decreto-Lei 

nº 244/2002 de 5 de Novembro, vai ao encontro de alterações que entretanto 

ocorreram e propõe-se a melhor corresponder ao “perfil sócio-económico das 

regiões” 2 assim como “integrar num único diploma legal todos os ajustamentos 

da NUTS decorrentes de alterações na estrutura administrativa e, 

especialmente, proceder à adequação das NUTS ao actual perfil 

socioeconómico das regiões” 3.  

 

Apesar de não estar explicito neste Decreto-Lei, a fragmentação do 

território com base nas NUTS pretende uniformizar as estatísticas regionais 

europeias e é também nesta base que é feita a distribuição regional de fundos 

europeus. Desta citação será relevante verificar que a lógica subjacente à 

fragmentação do território nacional assenta no perfil sócio-económico das 

regiões. Podemos portanto concluir que a divisão administrativa do 

território continua a não assentar em pressupostos ambientais.  
 

No sentido de melhor relacionar o planeamento do território com a 

problemática da sustentabilidade, sugere-se que a divisão do território seja feita 

com base em critérios que tenham que ver com as suas características 

naturais. Assim, propõe-se que a divisão assente na lógica da unidade 

territorial de – bacia de drenagem. À primeira vista, esta fragmentação 

apresenta duas vantagens. A primeira porque corresponde a uma 

compartimentação natural do território, a segunda porque respeita e facilita a 

administração dos cursos de água, dos aquíferos, em suma de um recurso de 

importância vital. 

                                            
1
 Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/86 de 26 de Março – Diário da Republica, I Série, 

n
o
 102, pp. 1042-1043. 

2
 Decreto-Lei n.º 244/2002 de 5 de Novembro – Diário da Republica, I Série-A, n

o
 255, p. 7101. 

3
 Decreto-Lei n.º 244/2002 de 5 de Novembro, op. cit., p. 7102.  
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4.2 A Bacia de Drenagem e o seu significado 

 

Uma bacia de drenagem (ou bacia hidrográfica) corresponde a uma área 

território definida por um sistema de escoamento natural das águas superficiais 

(pluviais ou de nascente) e que é limitada por uma linha de cumeada (ou 

cumeeira) que a separa topograficamente da bacia de drenagem adjacente 

(fig. 4.1). 

Em termos gerais, uma bacia de drenagem ramifica-se, em sub-bacias 

de acordo com a hierarquia da rede de drenagem. Na figura 4.2, a Bacia de 

Drenagem a Norte de Abrantes (BDNA), estão representadas as linhas de água 

que a drenam para o rio Tejo. 

 

 

Figura 4.1 – Linhas de orientação  

do escoamento e cumeeira. 

Figura 4.2 – Linhas de água  

e rio Tejo. 
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Por se considerar que “a compreensão da organização e estrutura das 

bacias hidrográficas e da relação entre áreas de infiltração e de escoamento 

das águas é um instrumento de grande utilidade para a gestão hídrica do 

território. A partir dela é possível estabelecer, com clareza, os usos adequados 

a uma gestão da água que incorpore tanto a protecção da sua qualidade como 

a sua disponibilidade, por efeito de recarga dos aquíferos. Ao mesmo tempo 

que se garante um efectivo controlo da erosão e da ocupação dos leitos de 

cheia. O conhecimento das situações geologicamente frágeis permite, por seu 

lado, introduzir nos processos de ordenamento do território as medidas 

adequadas à prevenção de riscos ambientais a ela associadas” 1.  

  

A compreensão da organização e estrutura das bacias hidrográficas é 

também fundamental para o ordenamento do território, seja do ponto de vista 

do planeamento urbano como da arquitectura.  

 

Olhando para a forma em como a BDNA se enquadra dentro da Bacia 

Hidrográfica do Rio Tejo, verificamos que se trata de um pequeno território 

dentro de uma outra bacia com uma área de mais de 81 000 km2. 

Aproximadamente um terço desta área (25 000 km2) encontra-se em território 

nacional (fig. 4.3). 

 

Ao longo de 1 007 km, o rio Tejo escoa um enorme sistema de 

drenagem que culmina em Lisboa (em termos comparativos, a área que drena 

é quase do tamanho de Portugal continental 88 620 km²). 

 

 

                                            
 

1 Fadigas L. (2007) Fundamentos ambientais do ordenamento do território e da paisagem, 

Edições Sílabo, Lisboa, p.119. 

 

191



4 Caracterização da Bacia de Drenagem a Norte de Abrantes 

Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa 

Dissertação de Doutoramento. António Castelbranco    BDNA 

 

4.3 Enquadramento geral 

 A Bacia Hidrográfica do Rio Tejo (fig. 4.3) encontra-se localizada entre o 

paralelo 38º e 41º de latitude Norte e o meridiano 1º e 10º de longitude W 

(Greenwich).  

 

 

 

Figura 4.3 – Fotografia 

de satélite da Península 

Ibérica (NASA) e da 

localização da Bacia 

Hidrográfica do Rio Tejo.  

 

 

 

 

A Bacia de Drenagem a Norte de Abrantes (BDNA), localizada no centro 

geográfico de Portugal (fig 4.4) faz parte deste vasto e complexo sistema de 

drenagem. O fundamento para a selecção desta área assentou na sua 

diversidade funcional, na sua dimensão territorial e na sua evolução histórica. 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Localização da 

Bacia de Drenagem Norte de 

Abrantes (BDNA) no contexto da 

bacia hidrográfica do Tejo que 

abrange uma área de 58 km2. 

 

 

 

 

Bacia hidrográfica do 
Rio Tejo 

Bacia de Drenagem 
Norte de Abrantes  

192



4 Caracterização da Bacia de Drenagem a Norte de Abrantes 

Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa 

Dissertação de Doutoramento. António Castelbranco    BDNA 

 

A Bacia de Drenagem Norte de Abrantes encontra-se no vértice da 

confluência dos rios Tejo e Zêzere, e o seu escoamento faz-se para Sul, em 

direcção ao rio Tejo (fig. 4.5). 

 

Figura 4.5 – Bacias hidrográficas no centro de Portugal. 
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4.4 Hidrografia 

  

Fundamentalmente, 

a modelação natural do 

território deve-se aos 

milhões de anos de erosão 

causada pelo vento e pela 

chuva. Em Abrantes a 

pluviosidade está dentro 

da média nacional (fig.4.6), 

porém verifica-se que os 

valores apresentados 

revelam ter grandes 

oscilações, por exemplo, 

em 2004 a pluviosidade foi 

metade da do ano anterior 

(tab. 4.1). 

 
 

Tabela 4.1 – Precipitação (2001 – 2004) na cidade de Abrantes. 

 

Precipitação em Abrantes (mm) 
Mês 2001 2002 2003 2004 

1 255,8 32,2 129 97,6 

2 82 2 96 54,2 

3 81,8 167,8 75,2 30,2 

4 18,6 46,6 56,2 40,6 

5 48 31,2 0,8 20 

6 7,8 8,8 10 0,6 

7 31,8 1,2 0,6 0 

8 2,6 17,6 17,4 18,2 

9 32,2 72,6 53,2 4,8 

10 153,4 86,6 231 114 

11 21,6 118,4 120,2 26,8 

12 19,2 163,2 80,2 31,6 

TOTAL 754,8 748,2 869,8 438,6 

Figura 4.6 – Carta de precipitação total (1931-

1960) (a vermelho a localização da BDNA). 
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4.5 O Termo de Abrantes e a Evolução da sua Fragmentação  

 

A dimensão do termo de Abrantes em 1173 é notável quando 

comparada com os seus limites actuais (fig.4.7). Do seu antigo território fazem 

agora parte sete concelhos (Sardoal, Mação, Nisa, Marvão, Crato, Ponte de 

Sor e Gavião). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Mapas comparativos entre os limites actuais  

do Concelho de Abrantes e em 1173. 

 

O mapa de delimitação (fig. 4.7 e fig. 4.8) foi desenhado de acordo com 

a descrição do documento de doação que pela primeira vez fixa os limites de 

Abrantes. É relevante mencionar que a definição destes limites foi feita de 

acordo com os limites naturais do terreno, nomeadamente as linhas de água e 

as cumeeiras, bem como o facto de os limites do concelho a Poente se 

manterem praticamente inalterados desde 1173.  
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Figura 4.8 – Mapa dos limites actuais do Concelho de Abrantes e de 1173. 

 

A Carta de Doação de Dom Afonso Henriques específica claramente os 

limites do território a ser administrado por Abrantes. 

“Eu Afonso, por graça de Deus rei dos portugueses faço carta a Deus e 

a vós Conde D. Rodrigo e ao vosso Mestre Dom Pedro Fernandes e à Vossa 

Ordem, dos termos de Abrantes. Dou-lhes pois o castelo de Abrantes com seus 

termos e divisões do Tejo até ao termo da Idanha e para além do Tejo pela 

cumeada sobre a vinha dos freires do Templo e como vai pela cumeada por 

cima da mata, de Alcolura, como vai entestar no recife no Almegion à Ponte de 

Sor, e como vai o rio Sor, acima do cabeço de Algude, às talhadas de Marvão, 

como vai entestar no Sever e volta ao Tejo...” 1. 

Neste documento salienta-se por um lado, a enorme extensão do 

território afecto a Abrantes com uma área três a quatro vezes superior aos 

limites actuais do Concelho. O seu território encontrava-se balizado a Poente 

pelos territórios da Ordem do Templo sedeada em Tomar, a Norte o território 

seria balizado por uma linha limite paralela ao Tejo que partia de Idanha, a 

Nascente pelos penhascos de Marvão e a Sul pela Ponte de Sor. 

                                            
1
 Campos E. (1995) Notas Históricas sobre a Fundação de Abrantes, Câmara Municipal de 

Abrantes, 3ª edição, Abrantes, 1995, p.75. 
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Por outro lado, é também de salientar o critério para a divisão do 

território: rios, cumeadas, pontes, afloramentos rochosos, etc., 

porventura uma forma mais interessante de divisão do território, pois 

assume as preexistências naturais, particularmente aquelas que estão 

ligadas à água. No critério subjacente à delimitação deste território podemos 

também inferir que existiria o entendimento da ligação dos ecossistemas, 

porquanto esta engloba uma série de conjuntos completos de bacias de 

drenagem (rio e cumeadas), o que permitiria uma gestão mais responsável dos 

recursos naturais, assim como uma melhor administração dos aglomerados 

humanos em conjunto com os ecossistemas naturais. A lógica de dividir o 

território com base nas suas características naturais não é evidente na actual 

divisão administrativa do território (em concelhos e freguesias, fig. 4.9). 

Propondo a lógica da delimitação do território a partir das suas 

características naturais, os concelhos de Abrantes e Sardoal foram sub-

divididos em oito bacias de drenagem (fig 4.10). As bacias nº2 e nº8 

encontram-se incompletos uma vez que as respectivas cumeeiras separadoras 

se encontram nos concelhos de Tomar e de Constância, respectivamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Mapa da divisão 

administrativa dos Concelhos de 

Abrantes e Sardoal em Freguesias. 

Figura 4.10 – Mapa da divisão 

Concelhos de Abrantes e Sardoal em 

bacias de drenagem. 
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Em todo o caso, ao montarmos os limites naturais das bacias de 

drenagem sobre as divisões administrativas (fig. 4.11) chegamos à conclusão 

que não existe praticamente qualquer correspondência entre os limites naturais 

e os limites administrativos. Esta situação encontra paralelo na divisão do 

território nacional em Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins 

Estatísticos (NUTS), que conforme foi mencionado, a lógica desta 

fragmentação assenta no perfil sócio-económico das regiões e não numa lógica 

que assente em pressupostos ambientais. 

 

 

Figura 4.11 – Mapa síntese da divisão administrativa e das bacias de 

drenagem dos Concelhos de Abrantes e Sardoal. 
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A BDNA localiza-se no concelho de Sardoal e de Abrantes (fig. 4.12). A 

topografia na BDNA (fig. 4.13) é marcada por dois cursos de água, sendo que a 

ribeira do Sardoal tem a maior área de drenagem. Estas duas ribeiras formam 

entre si uma várzea de excelentes terrenos agrícolas onde assentou a 

produção de hortícolas e frutas para abastecer a cidade. 

 

 

 

Figura 4.12 – Mapa dos concelhos de 

Sardoal e de Abrantes. 

 

 

Figura 4.13 – Principais linhas de 

água sobre a topografia da BDNA. 
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4.6 Evolução Urbana e da População na BDNA 
 

4.6.1 Evolução da expansão Urbana em Abrantes 

 

Sendo que a cidade de Abrantes faz parte integrante da BDNA, e cujo 

impacto importa esclarecer, será relevante apresentar algumas notas 

introdutórias sobre a história e crescimento desta cidade.  

 

Situada próximo do centro geográfico do país, Abrantes é uma zona 

onde se conjugam várias zonas com características próprias: a Norte do Tejo o 

território caracteriza-se por ser mais acidentado e montanhoso, com efeito, é 

aqui que começa a Beira interior, a Nascente e Sul encontramos uma região de 

charneca com características alentejanas. Ao centro e a Poente da cidade o 

território dá início às férteis planícies aluviais do Ribatejo.  

  

Em termos históricos Abrantes é mencionada, em Setembro de 1173, 

quando Dom Afonso Henriques doou o castelo de Abrantes e o seu termo à 

Ordem de Santiago. É no documento de doação que pela primeira vez são 

fixados os limites de Abrantes.  

 

“Eu Afonso, por graça de Deus rei dos portugueses faço carta a Deus e 

a vós Conde D. Rodrigo e ao vosso Mestre Dom Pedro Fernandes e à Vossa 

Ordem, dos termos de Abrantes” 1. 

 

Passados 500 anos, numa referência de 1675 Abrantes é descrita nos 

seguintes termos: “En lugar eminente, comarca de Tomar, seis leguas distantes 

en los raudales del opulento Tajo está situada la villa de Abrantes, por donde 

conducen a barcos gente mercaderías, frutas a Lisboa, adornada de fuerte, y 

enexpunable Castillo torreado, fertilísima de azeyte, caças, pescados, miel y 

                                            
 

1
 Campos E. (1995) Notas Históricas sobre a Fundação de Abrantes, Câmara Municipal de 

Abrantes, 3ª edição, Abrantes, 1995, p.75. 
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algun pan, cõ dos leguas de jardines, huertas, frutales de todo género, 

particularmente apreciadas camuesas, y melones.  

Habitándola; mil vecinos, nobleza, divididos en quatro Parroquias otros 

tantos conventos de frayles y monjas, casa de Misericordia, buen hospital y 

devotas Hermitas” 1. 

 

Desta referência há a destacar Abrantes como sendo um entreposto 

com ligações comerciais por via fluvial a Lisboa, mas sendo também um ponto 

estratégico e bem defendido por um castelo inexpugnável, característica esta 

que volvidos 132 anos desta descrição, veio a ter uma importância crucial 

durante as invasões francesas. 

 

  4.6.2 Abrantes Medieval 

 

As plantas representadas (fig. 4.14) correspondem a uma montagem 

gráfica da cidade medieval sobre a base cartográfica digital, mas daqui se 

pode verificar a forma cuidada em como foi feita a implantação dos edifícios. 

Com efeito, a erosão talhou uma concha virada a Sul Poente na 

topografia, proporcionado um acesso solar privilegiado assim como uma 

protecção dos ventos Norte, mas mantendo o castelo, elemento de defesa 

essencial, no topo da colina. Esta localização apresenta então as condições 

ideais para o desenvolvimento da cidade: 

 

• Fácil defesa. 

• Exposição soalheira. 

• Protecção do vento. 

• Solos de grande qualidade agrícola. 

• Acesso fluvial. 

 

                                            
1
 Lisle G., Mendes S.R. (1701) L'Espagne. Dressee sur la description qui en a ete faite par 

Rodrigo Mendez Sylva et sur plusieurs: Relations et cartes manuscrites ou imprimees de ce 

Royaume, Rectifiees par les observations de l'Academie des Sciences & autres astronomes, 

l'Isle, Geographe, avec Privilege du Roy, Paris.  
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Figura 4.14 – Integração do edificado medieval  

na concha formada pela topografia 

(nas plantas a linha azul escuro corresponde à demarcação da BDNA). 
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A malha urbana actual do centro histórico de Abrantes, correspondente à 

concha acima descrita (fig.4.15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.15 – Vista aérea do Centro Histórico de Abrantes. 

 

4.6.3 A expansão Urbana 
 

Nas quatro plantas apresentadas seguidamente (fig.4.16), procurou-se 

descrever graficamente a evolução da expansão urbana da cidade de 

Abrantes. Ao compararmos estas plantas com os quadros demográficos 

verificamos que a população do concelho de Abrantes tem vindo a diminuir 

desde 1960 (tab. 4.2).  

 

Tabela 4.2 - População do concelho de Abrantes de 1801 a 2004 1. 

 

População do concelho de Abrantes (1801 – 2004) 

1801 1849 1900 1930 1960 1981 1991 2001 2004 

17796 17790 27453 39327 51869 48653 45697 42235 41326 

                                            
 
1
 Relatório do Plano Director Municipal (PDM) de Abrantes (1994). 
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Figura 4.16 – Evolução da expansão urbana em Abrantes de 1932 a 

2004 (nas plantas a linha azul escuro corresponde à demarcação da BDNA). 

Plantas adaptadas por António Castelbranco. 

39 330 habitantes    50 500 habitantes 

45 000 habitantes    41 300 habitantes 
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Todavia, se compararmos estes números com a área de impacto do 

perímetro urbano, verificamos que apesar de a população do concelho em 

2004 ser inferior à de 1932, a área de dispersão e de impacto do edificado é 

substancialmente superior. Na fotografia aérea sobre o castelo de Abrantes 

(fig. 4.17) é perceptível o alastrar urbano nas zonas planas e de maior 

qualidade agrícola: a várzea da BDNA. 

 

Figura 4.17 – Vista aérea do Castelo de Abrantes. 

 

 

4.6.4 Expansão Urbana: Análise evolutiva 

 

Nas quatro plantas apresentadas (fig.4.18), procurou-se descrever 

graficamente os principais eixos da expansão urbana da cidade de Abrantes, 

onde os núcleos originais de Abrantes e Alferrarede dão origem a um 

crescimento urbano ao longo das vias e das cumeeiras. 
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Figura 4.18 – Interpretação dos eixos de desenvolvimento e de expansão 

urbana (plantas adaptadas por António Castelbranco). 
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Em todo o caso, há quarenta anos, o arquitecto José Daniel Santa Rita 

alerta para o facto da “indisciplina do crescimento que presentemente se 

verifica, sobretudo em torno de Alferrarede, tende a agravar este quadro. A 

cidade com as suas ramificações lineares e os seus núcleos dispersos 

compromete deste já uma área de cerca 1 100 hectares, alojando apenas 

cerca de catorze mil pessoas. Os prejuízos que daí resultam são 

evidentes: grandes superfícies completamente retalhadas com 

modestíssimo proveito, rede viária extensa e de manutenção custosa, 

duplicações e insuficiências de equipamento, serviços públicos de 

rentabilidade prejudicada. Além disso a indisciplina construtiva comprometeu 

bastante as possibilidades de integração dos três centros principais, uma vez 

que rasgou novos sentidos divergentes de expansão. Nada parece de facto 

justificar, por exemplo, o aproveitamento em curso da encosta Norte de 

Abrantes, sombria e húmida, quando o lado sul da colina dispõe de grandes 

reservas de terreno por utilizar, que aliam as qualidades de uma boa insolação 

às de um declive menos acidentado. 

A verdade é que nenhum dos povoamentos que hoje constituem 

Abrantes obedeceu a um planeamento prévio, sendo todavia sensíveis as 

suas diferenças urbanísticas e arquitectónicas. Uma análise, mesmo ligeira, 

permitiria concluir, desde logo, que tanto a zona alta como o antigo núcleo do 

Rossio possuem virtudes que não têm paralelo nos restantes agregados de 

fundação mais recente. Ter-se-á então perdido a arte de construir novas 

terras? Serão os meios técnicos de agora inferiores aos do passado?” 1. 

Tendo sido esta apreciação crítica publicada em 1966, verifica-se que 

apesar de terem passado mais de quarenta anos, corresponde a uma realidade 

que perdura e que até se tem deteriorado, se considerarmos que àquela data a 

população do Concelho de Abrantes era de cerca de 52 000 habitantes e que, 

de acordo com o Censos de 2001 2, essa mesma população era de 42 235. 

                                            
1
 Fernandes J. D. Santa-Rita (1966) Abrantes Cidade, Edição da Câmara Municipal de 

Abrantes, Abrantes, p. 49. 
2
 Instituto Nacional de Estatística (disponível em http://www.ine.pt; 15 de Agosto de 2007). 
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No entanto, não obstante ter havido um declínio populacional, o 

perímetro urbano (fig. 4.19) foi alargado para cerca de 1 600 hectares (um 

aumento de área em 33%). Com efeito, o Relatório do Plano Director Municipal 

de Abrantes 1 de 1994 estabelece um novo perímetro urbano baseado, entre 

outros, no crescimento populacional do concelho de Abrantes. Delineando duas 

hipóteses, uma máxima que previa uma população de 57 000 habitantes 

para o ano de 2000, e uma hipótese mínima previa população de 56 030 

habitantes para o mesmo ano. Contudo a realidade dos Censos de 2001 2 foi 

bem diferente de ambas as previsões, sendo o número real de habitantes 

42 235 (inferior em mais de 14 000 habitantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 – Alastramento do tecido urbano. Síntese da expansão urbana 

(plantas adaptadas por António Castelbranco). 

                                            
1
 Relatório do Plano Director Municipal (PDM) de Abrantes (1994). 

2
 Instituto Nacional de Estatística (disponível em http://www.ine.pt; 21 de Agosto de 2007). 
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4.6.5 Evolução da expansão Urbana no Sardoal 

 

No que diz respeito à evolução urbana do Sardoal (fig. 4.20), sendo uma 

vila que remonta a 1313, ano em que a rainha Santa Isabel no documento mais 

antigo que se conhece no Arquivo Municipal, se dirige aos Juízes e 

Procuradores do Concelho de Sardoal, para conceder ao lugar do Sardoal 

diversos privilégios, o qual terá sido o seu primeiro foral. Duzentos anos mais 

tarde, em 1531, D João III eleva o lugar de Sardoal à categoria de Vila.  

Em 1571, foi fundado o Convento de Santa Maria da Caridade, dos 

Franciscanos Menores da Província da Soledad. Será interessante verificar que 

a existência deste convento a Norte da vila vai impulsionar o crescimento 

urbano, uma vez que vai preenchendo a ligação entre o centro medieval da vila 

e o dito convento, fazendo com que a expansão urbana da Vila de Sardoal se 

faça de sul para norte, ao longo da cumeeira. Em todo o caso, os séculos XVI e 

XVIII serão os séculos mais marcantes da história do Sardoal. 

 

Figura 4.20 – Evolução da expansão urbana do séc. XV ao XVIII 

(estudo elaborado por António Castelbranco com base nas plantas e 

informações fornecidas pela Câmara Municipal do Sardoal). 
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 Verifica-se que a partir de 1970 (fig. 4.21), a tipologia da expansão 

urbana sofre uma alteração, sendo a causa mais provável o incremento do 

parque automóvel e a sua banalização. As consequentes necessidades de 

espaço obrigam a malha urbana a abrir-se, uma vez que o casco histórico do 

Sardoal apresenta grandes limitações do ponto de vista do automóvel. 

 

 

Figura 4.21 – Evolução da expansão urbana no Sardoal de 1970 a 2004 

(estudo elaborado por António Castelbranco com base nas plantas e 

informações fornecidas pela Câmara Municipal do Sardoal). 

 

Conforme se pode verificar na fotografia (fig.4.22) e comprovar com a 

planta de síntese da evolução urbana do Sardoal (fig.4.23), onde as áreas a 

preto e a cinza escuro são as partes mais antigas, a vila desenvolve-se para 

ambos os lados da colina, ao longo da via sobre a cumeeira. 
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Figura 4.22 – Panorâmica geral do Sardoal, vista de Abrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 – Síntese da evolução urbana no Sardoal  

(estudo elaborado por António Castelbranco com base nas plantas e 

informações fornecidas pela Câmara Municipal do Sardoal). 

211



4 Caracterização da Bacia de Drenagem a Norte de Abrantes 

Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa 

Dissertação de Doutoramento. António Castelbranco    BDNA 

 

Ao compararmos estas plantas com os quadros demográficos (tab. 4.3) 

verificamos que a população do concelho de Sardoal sofreu um decréscimo de 

cerca de 1 500 habitantes (o que corresponde à perda de quase 30% 

habitantes em 30 anos). Mas tal como em Abrantes, apesar da população ter 

diminuído, a ocupação do território tem-se dilatado (fig 4.23). 

 

Tabela 4.3 - População do concelho de Sardoal de 1801 a 2004 1. 

População do concelho de Sardoal (1801 – 2004) 

1801 1849 1900 1930 1960 1981 1991 2001 2004 

4213 4480 5804 6863 6854 5022 4430 4104 3992 

 

A estimativa da população da BDNA foi aferida dos dados obtidos a 

partir das freguesias aí existentes (tab.4.4). O gráfico 4.1 aponta para um pico 

populacional em 1960, verificando-se um declínio desde essa data até à 

actualidade. 

 
Tabela 4.4 – População na BDNA (1801 – 2004 valores aproximados). 

População na BDNA (1801 – 2004)  
1801 1849 1900 1930 1960 1981 1991 2001 2004 

7652 7822 11352 15314 18770 16698 15492 14327 14001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4.1 – Quadro da evolução da população na BDNA de 1801 a 2004. 

                                            
 
1
 Relatório do Plano Director Municipal (PDM) de Sardoal (1994). 
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4.7 Perímetros Urbanos e zonas de impacto do edificado na BDNA 
 

Na planta de perímetros urbanos e zonas de impacto do edificado da 

BDNA (fig.4.24) pretendeu-se fazer uma verificação dos perímetros urbanos 

(tab. 4.5) versus a realidade da ocupação do território. O objectivo desta 

comparação foi o de aferir o cumprimento destes perímetros por parte da 

população, assim como fazer a verificação das necessidades de ampliação ou 

redução destes perímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.24 – Perímetros Urbanos e zonas de impacto do edificado na BDNA 

(planta de António Castelbranco na base cartográfica da Câmara Municipal de 

Abrantes e de Sardoal). 
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Tabela 4.5 - Áreas dos Perímetros Urbanos (PU) e Zonas de impacto do 

Edificado (tabela elaborada a partir da base cartográfica da Câmara Municipal 

de Abrantes e de Sardoal por António Castelbranco). 
 

Aglomerados 

Área PU 

(A)  

(ha) 

Áreas de impacto 

do edificado (B) 

(ha) 

Diferença 

(A-B) 

(ha) 

1 Santiago de Montalegre 30 18,6 11,4 

2 Lameiras 6,7 6,7 0 

3 Lobata 16,5 11 5,5 

4 Mivaqueiro 21 13,2 7,8 

5 Mogão Cimeiro 25 15 10 

6 Mogão Fundeiro 6,7 6,2 0,5 

7 Andreus 72 50 22 

8 Sardoal 134 134 0 

9 Sardoal - Parque Industrial 10,5 10,5 0 

10 Carvalhal 14,6 15,2 -0,6 

11 S. Simão 7,8 8 -0,2 

12 Sentieiras 22 14 8 

13 Casais de Revelhos 40 46 -6 

14 Alferrarede 464 388 76 

15 Abrantes 570 506 64 

TOTAL 1440,8 1242,4 198,4 

  

 Nas plantas (fig. 4.25, 4.26, 4.27) são verificáveis dois aspectos, o 

primeiro é que os perímetros urbanos na BDNA não correspondem às 

áreas de impacto do edificado; o segundo é que os perímetros urbanos 

existentes foram excessivamente dimensionados para as necessidades 

presentes ou futuras, encorajando assim o alastrar urbano sobre o território, e 

por consequência comprometendo a sua sustentabilidade. Assim, chegamos à 

conclusão que será necessário reduzir os ditos perímetros e desencorajar a 

dispersão do edificado, evitando os múltiplos custos inerentes. 
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Figura 4.25 – Perímetros Urbanos e zonas de impacto do edificado por zona na 

BDNA (planta de António Castelbranco na base cartográfica  

da Câmara Municipal de Abrantes). 
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Figura 4.26 – Perímetros Urbanos e zonas de impacto do edificado por zona na 

BDNA (planta de António Castelbranco na base cartográfica  

da Câmara Municipal de Abrantes e de Sardoal). 
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Figura 4.27 – Perímetros Urbanos e áreas de impacto do edificado por zona na 

BDNA (planta de António Castelbranco na base cartográfica 

da Câmara Municipal de Abrantes e de Sardoal). 
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 Com efeito, na análise feita à proposta para o Plano de Urbanização 

de Abrantes apresentada pela Câmara Municipal, sugeriu-se que a proposta 

apresentada fosse feita de uma forma mais realista; tanto do ponto de vista do 

investimento financeiro municipal e das disponibilidades dos orçamentos da 

Câmara, como também por forma a garantir a sua sustentabilidade 

económica e financeira e da sua sustentabilidade ambiental. 

 

Por exemplo, a área total definida pelo Perímetro Urbano de Abrantes 

(que também engloba o Rossio ao Sul do Tejo e a parte a Sul Poente da 

cumeeira da BDNA, fig. 4.25 e 4.34) é de 1 685 hectares para uma população 

de cerca de 18 000 habitantes, ou seja a densidade populacional dentro deste 

perímetro é hoje de: 

 

18 000 hab / 1 685 Ha = 10,68 habitantes por hectare. 

 

Ora, com uma densidade populacional tão reduzida não é possível 

fazer cidade e paralelamente compromete à partida não só a sustentabilidade 

do Plano do ponto de vista económico-financeiro assim como do ponto de vista 

do seu impacto ambiental. A título de exemplo, o bairro do Restelo em Lisboa - 

considerado como uma zona de muito baixa densidade - tem uma densidade 

populacional de cerca de 50 habitantes por hectare (o que mesmo assim é de 

quase 5 vezes superior à de Abrantes). No passado, as “densidades urbanas 

variaram entre os 100 a 200 habitantes por hectare, poucas foram as cidades 

com densidades populacionais inferiores. Por exemplo a cidade da Babilónia 

em 430 a,C, deveria rondar os 300 habitantes por hectare. Roma no ano 100 

da nossa era rondava os 500 habitantes por hectare” 1. 

                                            
 

1
 Newman P, Hogan T. (2004) A Review of urban density models: Toward a resolution of the 

conflict between populace and planner // Journal Human Ecology, Publisher Springer 

Netherlands, p. 269. 
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Em todo ocaso, em Abrantes a questão da área de perímetro urbano 

excessiva é um problema que já foi apontado noutros tempos; com efeito, no 

seu livro Abrantes Cidade, José Daniel Santa Rita já alertava para os 

problemas que um perímetro urbano demasiadamente alargado e ambicioso 

acarreta, assim como os aspectos negativos de um crescimento urbano em 

mancha de óleo. Esta advertência continua tão válida hoje como quando foi 

primeiramente publicada há quarenta anos. 

  

 Na proposta do Plano de Urbanização de Abrantes (PUA), não se 

vislumbram nas zonas definidas - como de alta, média e de baixa densidade 

(indicadas nas plantas do Plano) quais as suas capacidades reais para acolher 

população. Todavia, a título de curiosidade, se calcularmos as áreas e as 

densidades propostas, podemos chegar às seguintes deduções (tab 4.6):  

 

Tabela 4.6 – Quadro Síntese das áreas e densidades propostas no Plano de 

Urbanização de Abrantes. 

 

Tipologia 

do espaço 

urbano 

 

Área 

aproximada 

afecta à 

tipologia 

Fogos por 

hectare 

(Artigos 35º, 37º 

e 38º de 

Regulamento 1) 

Possibilidade 

de construção 

de fogos 

Capacidade 

para alojar 

Habitantes 

por ha 

Baixa 

densidade 
120 ha 

30 fogos por 

hectare 

30 x 120= 

=3 600 fogos 

11 160 

habitantes 

93 

hab./ha 

Média 

densidade 
95 ha 

40 fogos por 

hectare 

40 x 95= 

=3 800 fogos 

11 780 

habitantes 

124 

hab./ha 

Alta 

densidade 
400 ha 

50 fogos por 

hectare 

50 x 400= 

=20 000 fogos 

62 000 

habitantes 

155 

hab./ha 

Total 615 ha ---- 27 400 fogos 
84 940 

habitantes 
---- 

                                            
 
1
 Plano de Urbanização de Abrantes (2000) Regulamento, Abrantes, pp. 15-16. 
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Ficamos assim a saber que o Plano de Urbanização de Abrantes (PUA) 

tem a capacidade efectiva para acolher mais 84 940 habitantes. Contudo, a 

realidade da cidade é outra, uma vez que a população que residia dentro do 

perímetro urbano de Abrantes em 2001 era de apenas 18 606 habitantes, 

prevendo-se os seguintes valores (tab. 4.7): 

 

Tabela 4.7 – Projecções populacionais para a cidade de Abrantes. 

 

Projecção 

para a cidade 
10 anos 15 anos 20 anos 

Crescimento entre 

2001 e 2021 

Quadro I 20 314 hab. 21 167 hab. 22 019 hab. 3 413 hab. 

Quadro II 20 774 hab. 22 306 hab. 23 536 hab. 4 930 hab. 

Quadro III 20 253 hab. 21 077 hab. 21 900 hab. 3 294 hab. 

 

  

 Podemos assim deduzir que, na melhor das hipóteses, a população da 

cidade de Abrantes será, daqui a 20 anos, de 23 536 habitantes. Ora, se a 

cidade de Abrantes tiver efectivamente um crescimento de 4 930 habitantes em 

20 anos, parece desnecessário projectar a cidade na perspectiva de que esta 

venha a ter uma capacidade suficiente para alojar mais de 84 940 habitantes. 

  

 Em conclusão, tal como foi apresentado, o Plano de Urbanização de 

Abrantes (PUA) poderá ser considerado como um plano politicamente correcto 

(uma vez que não propõe qualquer alteração de fundo) e não compromete 

eventuais interesses imobiliários. No entanto, as consequências práticas que 

decorrerão das estratégias propostas para o território - e que representam a 

negação da realidade e do fraco crescimento demográfico – não corrigem os 

problemas apontados por José Daniel Santa Rita (há mais de 40 anos). Pelo 

contrário, o PUA aumentou ainda mais o perímetro urbano da cidade, 

afastando-a de um objectivo de sustentabilidade efectiva. 
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 Na planta de perímetros urbanos (fig. 4.25) não foi representado o 

Rossio ao Sul do Tejo (que apesar de fazer parte integrante do perímetro 

urbano de Abrantes se localiza a sul do rio Tejo e, portanto, fora dos limites da 

BDNA), em todo o caso, a área de perímetro urbano de Abrantes que se 

encontra representada nesta planta é de 1 034 hectares. 

 

 Conforme se pode verificar, o perímetro urbano definido no Plano 

Director Municipal de Abrantes e representado com uma linha vermelha abarca 

uma área excessiva. A área definida pela linha azul (áreas de impacto do 

edificado) é uma linha imaginária na qual se pretende representar a área afecta 

a edifícios.  

 

 Neste sentido, não será de menosprezar que o acto administrativo que 

converte os solos rurais em urbanizáveis, ou que aumenta os seus índices 

construtivos, valoriza em dezenas ou em centenas de vezes o valor inicial 

dessa mesma parcela. 

 

 Nas montagens gráficas apresentadas nas plantas que se seguem 

(fig.4.26 e 4.27) verifica-se que os perímetros urbanos (a vermelho) não 

correspondem às áreas construídas (a azul) e que nos casos de Sentieiras, 

Casais de Revelhos e Sardoal existem discrepâncias assinaláveis, o que 

poderá significar, entre outras razões, o incumprimento dos planos. 

 

4.8 Fragmentação física do território na BDNA 

 

Para além da questão dos perímetros urbanos excessivos e 

discrepantes, verifica-se também que existe fragmentação fisica do territorio. 

Esta fragmentação resulta da estrutura viária representada na planta (fig. 4.28), 

que se nos afigura como sendo excessiva, representando uma ameaça à 

saúde dos ecossistemas naturais na BDNA, assim como incentivando pressões 

para expansão dos perímetros urbanos, ao longo das vias. 
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Figura 4.28 – Planta dos sistemas viários principais na BDNA  

(planta de António Castelbranco na base cartográfica  

da Câmara Municipal de Abrantes). 
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Se considerarmos que estes dois concelhos (Abrantes e Sardoal) são 

eminentemente agro-florestais, é perceptível que o território foi excessivamente 

fragmentado pelas vias de circulação, daí resultando 43 parcelas de terreno  

(fig. 4.29 e tab. 4.8). 

 

Tabela 4.8 – Áreas dos fragmentos (tabela elaborada a partir da base 

cartográfica da Câmara Municipal de Abrantes por António Castelbranco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.29 - Áreas fragmentadas (planta de António 

Castelbranco na base cartográfica da 

Câmara Municipal de Abrantes). 

Zona Área há 
1 150,7 

2 107,5 

3 327,9 

4 350,7 

5 449,7 

6 220,7 

7 48,2 

8 28,6 

9 353,6 

10 69,6 

11 100,7 

12 94,5 

13 495,5 

14 1,2 

15 0,8 

16 4,3 

17 7,8 

18 0,6 

19 2,8 

20 7,4 

21 45,0 

22 276,6 

23 8,9 

24 3,9 

25 53,8 

26 60,4 

27 197,7 

28 329,5 

29 282,0 

30 61,9 

31 7,8 

32 53,6 

33 7,9 

34 1,7 

35 12,6 

36 9,1 

37 7,7 

38 64,6 

39 69,3 

40 279,1 

41 19,6 

42 926,1 

43 240,5 

TOTAL 5842,1 
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Áreas fragmentadas e Perímetros Urbanos 

 

 Porém a imagem da BDNA é substancialmente alterada quando à planta 

de fragmentação física do território onde são acrescentadas as áreas 

correspondentes aos perímetros urbanos (fig. 4.30 e tab. 4.9), passando a ser 

mais evidente as pressões humanas sobre o território. Mas considerando que a 

soma dos perímetros urbanos na BDNA é de cerca de 1 441 hectares, 

considerando que se nestas áreas fosse proposta uma densidade baixa de 30 

fogos/hectare e de 93 habitantes por hectare (conforme proposto no Plano de 

Urbanização de Abrantes), a BDNA teria capacidade para uma população de 

1 441 hectares • 93 hab./Ha = 134 013 habitantes, o que corresponde a um 

número quase 10 vezes superior ao número de residentes que aqui vivem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30 - Áreas fragmentadas e dos Perímetros Urbanos definidos no PDM 

de Abrantes (planta de António Castelbranco na base cartográfica  

da Câmara Municipal de Abrantes).

Aglomerados  
Área 
PU 
(ha) 

Santiago  
de Montalegre 

30 

Lameiras 6,7 

Lobata 16,5 

Mivaqueiro 21 

Mogão Cimeiro 25 

Mogão Fundeiro 6,7 

Andreus 72 

Sardoal 134 

Sardoal –  
Parque Industrial 

10,5 

Carvalhal 14,6 

S. Simão 7,8 

Sentieiras 22 

Casais de Revelhos 40 

Alferrarede 464 

Abrantes 570 

TOTAL 1440,8 

Tabela 4.9 – Áreas dos perímetros  

Urbanos na BDNA. 
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Áreas Fragmentadas e esquema de força de linhas de água 

 Mas se agora forem acrescentadas as linhas de água (fig. 4.31), passa a 

ser evidente que estas linhas se encontram retalhadas por vias em vários 

pontos. Esta situação acarreta consequências do ponto de vista ambiental, 

uma vez que compromete a continuidade dos ecossistemas, dos corredores 

naturais de passagem, fundamentais para a fauna e para o bom funcionamento 

dos ecossistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.31 – Áreas Fragmentadas e esquema de força de linhas de água na 

BDNA (planta de António Castelbranco  

na base cartográfica da Câmara Municipal de Abrantes). 
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Áreas Fragmentadas, linhas de água e perímetros urbanos 
 

Em Maio de 2009, a professora Lynn Margulis apresentou na Fundação 

Gulbenkian uma conferência sobre o tema “Os humanos têm sucesso à custa 

das outras espécies”, na qual afirmou que “a espécie humana tem uma 

disposição natural para ir além dos limites do seu ambiente regional e expandir-

se para todo o lado. (...) Ameaçamos as outras espécies porque elas têm os 

recursos que nós queremos para sobreviver” 1. Estas afirmações também se 

aplicam à forma em como o território da BDNA foi apropriado para uso humano 

e são perceptíveis pelo alastrar do desconchavo urbano reflectido na imagem 

apresentada (fig.4.32). 

No sentido de obviar as consequências do alastramento urbano, o 

planeamento urbano e do território é a ferramenta que - assente numa visão 

holística - permitirá a integração das actividades humanas e em paralelo com 

os ecossistemas existentes. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.32 – Abrantes, o rio Tejo e a parte urbana da BDNA. 

                                            
 

1
 Margulis L. (2009) Os humanos têm sucesso à custa das outras espécies, Instituto 

Gulbenkian de Ciência, Lisboa. 
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Na planta (fig. 4.33) ao serem representadas simultaneamente as áreas 

ocupadas para uso humano, passa a ser ainda mais aparente a falta de 

integração das mesmas em relação aos ecossistemas naturais, reiterando que 

o impacto ambiental causado por 14 000 habitantes sobre um território de mais 

de 56 km2, é assinalável.  

Acrescentando às áreas urbanas, as áreas agrícolas ocupam uma área 

substancial da BDNA, ocupando todo o nateiro junto ao rio Tejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33 - Áreas Fragmentadas, linhas de água e perímetros urbanos  

na BDNA (planta de António Castelbranco  

na base cartográfica da Câmara Municipal de Abrantes). 
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 4.9 A Agricultura e a Fragmentação do Território  
 

 Para além da divisão administrativa do território, o parcelamento da 

propriedade agrícola tem resultado na fragmentação do território em parcelas 

cada vez mais reduzidas. 

 

 O fim da Lei dos Morgadios 1 (definitivamente abolida pelo decreto de 19 

de Maio de 1863), veio acabar com a tradição de só os filhos mais velhos (os 

morgados) terem direito à terra, passando todos os outros a poder herdar na 

mesma proporção. Desde então que a conjugação dos direitos plenos dos 

proprietários com o direito de sucessão, tem resultado num constante 

fraccionamento da propriedade, em particular da propriedade rústica. 

 

 Assim, desde 1863 que a terra foi sendo partilhada e retalhada em 

fracções cada vez mais reduzidas. Em termos sociais o fim desta Lei 

representou uma maior justiça, mas em termos ambientais, à medida que as 

fracções foram sendo reduzidas forçando a abertura de acessos e caminhos às 

hortas, seguiu-se a desejo de poder construir em terreno próprio, o que por sua 

vez exige a construção de infra-estruturas, de mais acessos e assim por diante, 

resultando no alastrar das áreas de impacto do edificado. 

 

 A montagem sobre planta de Abrantes de 1821 (fig. 4.34) pretende 

transmitir 4 níveis de informação em simultâneo: 

 • A vermelho o perímetro urbano definido no Plano de Urbanização de 

Abrantes (PUA) e adaptado à planta de 1821. 

 • A preto a linha que marca a cumeeira Sul-Poente da BDNA 

 • A verde os terrenos de maior aptidão agrícola 

 • A cinza a mancha do edificado. 

 

 Verifica-se assim o alastrar da mancha urbana sobre os solos de maior 

aptidão agrícola. Com efeito, toda a mancha verde correspondia a quintas e 

hortas até aos anos 40 e 50 do século XX (época de maior crescimento 

demográfico do concelho). Acresce ainda que o perímetro urbano definido no 

                                            
 

1
 Carta de Lei dos Morgadios (1863). 

(Disponível em http://www.monarchia.org/Leis/morgadios.htm; 12 de Setembro de 2009). 
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Plano de Urbanização de Abrantes (linha vermelha na fig. 4.34) vai exacerbar 

ainda mais a ocupação dos melhores solos. Apenas a cota de cheia restringe o 

crescimento urbano dentro da área agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.34 – Utilização dos solos na BDNA em relação  

(montagem de António Castelbranco na planta militar de 1821). 
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Legenda:  

Zonas de inundação 
correspondentes à 
quota 35 

Área de inundação 
dentro da BDNA (213.7 

No caso da várzea da BDNA (fig. 4.35), as partes inundáveis pelas 

cheias do Tejo não foram edificadas, por razões evidentes, mas toda a área 

acima da cota de cheia já foi edificada, mesmo que com muito baixa 

densidade. Com efeito, se desenharmos na planta de inundações do Tejo a 

cota 35, correspondente à cota máxima de inundação, verificamos que 

representa uma barreira efectiva à expansão urbana, também verificável na 

fotografia panorâmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35 – Planta de inundações do Tejo BDNA e vista sobre o nateiro, onde 

é visível a aproximação do perímetro urbano sobre os terrenos de excelente 

aptidão agrícola (classe A). (Fotografia e planta de António Castelbranco na 

base cartográfica da CM de Abrantes).  
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Planta de Síntese da BDNA 

 Na Planta de Síntese (fig. 4.36), todo o impacto humano sobre o 

território passa a ser facilmente legível, permitindo verificar a situação geral na 

BDNA e, verificando-se que os actuais modelos de desenvolvimento assentam 

em premissas e decisões insuficientemente fundamentadas do ponto de vista 

holístico e do desenvolvimento sustentável.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36 – Utilização dos solos na BDNA 

(planta de António Castelbranco  

na base cartográfica da Câmara Municipal de Abrantes). 
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4.10 Limites Administrativos na lógica das Bacias de Drenagem  
 

A divisão do território tendo por base as caracteristicas naturais do 

território é um dos critérios de sustentabilidade, porém a BDNA é dividida por 

dois concelhos e é subdividida em seis freguesias. Nesta planta (fig. 4.37) os 

perímetros administrativos não correspondem aos limites naturais do terreno 

(que para o efeito se consideram as cumeeiras). Verificado-se que os 

perimetros administrativos apenas são coincidentes em três pontos (linha mais 

grossa) com os limites naturais do terreno, o que revela a forma alietória em 

como foi feita a divisão do território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.37 – Planta dos limites administrativos das freguesias que compõe a 

BDNA (planta de António Castelbranco  

na base cartográfica da Câmara Municipal de Abrantes). 
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Planta do Concelho de Abrantes e de Sardoal com a delimitação 

das principais bacias de drenagem 
 

Por razões que se prendem com a lógica da organização do território em 

unidades ambientais em oposição ao conceito de unidades “exclusivamente” 

administrativas e, com o intuito de colocar em causa a actual divisão do 

território, a planta (fig. 4.38) apresenta uma possível divisão administrativa 

correspondente às bacias de drenagem existentes nos concelhos de Abrantes 

e Sardoal. (Conforme já foi referido, as bacias nº2 e nº8 estão incompletas uma 

vez que as respectivas cumeeiras separadoras se encontram nos concelhos de 

Tomar e de Constância, respectivamente, a BDNA é a nº3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.38 – Planta do Concelho de Abrantes e de Sardoal com a delimitação 

das principais bacias de drenagem (planta de António Castelbranco na base 

cartográfica da Câmara Municipal de Abrantes e Sardoal). 
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Nas investigações desenvolvidas para esta dissertação, verificou-se que 

no Brasil, a divisão do território em bacias de drenagem/hidrográficas já é uma 

realidade. “A Lei n. 9.433, de 8.1.1997, que deu ao Brasil uma nova política de 

recursos hídricos e organizou o sistema de gestão, concretizou então a gestão 

por bacias hidrográficas” 1.  

Desta forma reitera-se a importância das bacias de drenagem enquanto 

unidades geomorfológicas e que funcionam “como um sistema aberto, onde a 

acção das chuvas acciona os processos hidrológicos e erosivos que regulam 

as transformações morfológicas e a evolução interna da bacia, os processos 

que aqui se desenvolvem são regulados pelos componentes internos 

relacionados ao substrato rochoso, aos solos, a morfologia superficial, a 

cobertura vegetal e ao uso da terra” 2. 

Isto significa que qualquer alteração a um elemento do sistema irá 

influenciar outras partes ou mesmo todo o sistema de drenagem, modificando 

assim o balanço da entrada e da saída de água (da chuva ou de águas 

residuais) na bacia de drenagem. 

Tendo em consideração a importância da bacia de drenagem, no que diz 

respeito à água, ao ambiente, e ao sistema de drenagem como um todo, a Lei 

n. 9.433 3 (de 8 de Janeiro de 1997) está na origem da divisão do território que 

foi feita entre os estados brasileiros.  

Por exemplo, o Estado de São Paulo está dividido em 22 unidades de 

gestão hidrográficas; o Estado do Paraná, em 15; o Estado de Minas Gerais, 

em 36 unidades, etc. O objectivo desta divisão visa a administração 

compartilhada de um bem comum, a água. 

 
                                            
 

1
 Porto M. F. A., Porto R. La Laina (2008) Gestão de bacias hidrográficas // Estudos Avançados 

vol.22  n
o 
63 , São Paulo. 

2
 Chorley R. J. et al. (1962) The History of the Study of Landforms: or the Development of 

Geomorphology, The Geological Society, Bath, p.354. 

3
 Lei n. 9.433 de 8 de Janeiro de 1997, Da Política Nacional de Recursos Hídricos D.O.U. de 

9.1.1997, República do Brasil. 
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“É interessante notar que esse sistema não exigiu a criação de uma 

nova e pesada estrutura administrativa, mas sim, e continua exigindo, um 

esforço bastante grande de articulação entre instituições já existentes. Apenas 

as Agências de água seriam as novas estruturas administrativas a serem 

criadas. O objetivo é promover a descentralização da gestão, saindo de uma 

estrutura centralizada e permitindo que a decisão seja tomada na bacia 

hidrográfica” 1.  

 

Quando se propôs a divisão do território de Abrantes e Sardoal com 

base em bacias de drenagem, desconhecia-se que este conceito já se 

encontrava implementado e em funcionamento no Brasil. 

 

“A Lei n. 9.433/97 é atual, avançada e importante para a ordenação do 

uso da água, mas implica mudanças importantes dos administradores públicos 

e dos usuários, já que agora precisam ser receptivos ao processo de 

parceria” 2. 

 

Apesar da divisão do território em bacias de drenagem nos parecer um 

conceito válido (e essencial do ponto de vista do desenvolvimento sustentável 

e da responsabilidade partilhada sobre o território), propõe-se também que a 

esta unidade territorial seja acrescentado o conceito da contabilização do 

balanço entre as emissões e a absorção de CO2, um tema que será 

aprofundado no capítulo 7.  

 

                                            
 

1
 Porto M. F. A., Porto R. La Laina (2008) Gestão de bacias hidrográficas // Estudos Avançados 

vol.22  n
o 
63 , São Paulo. 

 

2
 Porto M. F. A., Porto R. La Laina, Idem, ibid. 
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Conclusão 

 

A primitiva fragmentação administrativa do território nacional, que deu 

origem ao Termo de Abrantes, estabelecido por Dom Afonso Henriques em 

1173, assenta nas características naturais e topográficas que definem o 

território. A lógica subjacente a esta divisão aproxima-se de um entendimento 

da unicidade dos ecossistemas e das realidades ambientais, permitindo por 

isso o desenvolvimento de um equilíbrio ambiental mais robusto - conquanto a 

sua base administrativa assenta em pressupostos ambientais - potenciando a 

vitalidade dos ecossistemas que se desenvolvem em redor das linhas de água 

e possibilitando assim uma administração do território mais responsável.  

 

Para além da actual divisão administrativa do território da BDNA (parte 

no Concelho de Abrantes e a outra parte no Concelho de Sardoal não 

corresponder a qualquer lógica ambiental, a divisão da propriedade vem 

exacerbar ainda mais os problemas subjacentes à fragmentação do território, 

que conforme ficou demonstrado, vem agravar a unicidade dos ecossistemas 

naturais dentro da BDNA, a “estrutura fundiária assenta em explorações de 

pequena e média dimensão (1 a 20 ha), que ocupam cerca de 70% da área 

agrícola do concelho, tendo grande parte das explorações uma área inferior a 4 

ha (a área agrícola do concelho é ocupada por explorações cuja a área média 

é de 3,2ha). Existe ainda um número reduzido de 3 explorações com mais de 

50 ha, que ocupam 13% daquela área, não existindo contudo, qualquer 

exploração com uma área superior a 500ha” 1, acentua ainda mais as pressões 

sobre o território e incita o crescimento urbano sobre áreas com potencial 

agrícola.  

 

 

                                            
 

1
 Relatório do Plano Director Municipal (PDM) de Abrantes (1994). 
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Salienta-se ainda que “os aspectos centrais da problemática agro-

ambiental regional são: a poluição por nitratos de origem agrícola; a paisagem 

rural e as suas relações com as mudanças na agricultura; e os habitats para a 

vida selvagem e suas relações com as práticas agrícolas” 1. Estes aspectos 

acarretam consequências graves para os ecossistemas dependentes das 

bacias de drenagem.  

 

Em todo o caso, a dificuldade de corrigir os erros de planeamento que se 

vêm acumulando do passado é evidente na BDNA, sendo que muitos desses 

erros foram já apontados por José Daniel Santa Rita em 1966, nomeadamente 

as decisões de planeamento que assentaram e assentam em projecções 

demográficas erradas. 

 

No sentido de sustentar o tema desta tese - e de prestar um contributo 

teórico para a sustentabilidade da arquitectura e do planeamento –    

objectivou-se demonstrar que a divisão do território deverá assentar numa 

lógica holística e não em fronteiras aleatoriamente definidas. 

 

O sucesso da experiência (da divisão do território em bacias de 

drenagem) levada a cabo no Brasil parece comprovar a validade deste 

conceito. “Esse artigo constitucional deu origem à Lei 9.433, de 8.1.1997, a 

qual instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A partir da aprovação dessa 

lei, o país passa a dispor de um instrumento legal que visa garantir às gerações 

futuras a disponibilidade do recurso hídrico. Concretiza-se a modernização 

do setor e a Lei n. 9.433 coloca o Brasil entre os países de legislação mais 

avançada do mundo no setor de recursos hídricos” 2.  

                                            
1
 Pinheiro E. Mª Isabel F.R. (1999) Um Modelo de Análise do Processo de Ajustamento 

Estrutural das Explorações do Oeste, Dissertação de Doutoramento em Engenharia 

Agronómica, UTL. 

2
 Porto M. F. A., Porto R. La Laina (2008) Gestão de bacias hidrográficas // Estudos Avançados 

vol.22  n
o 
63 , São Paulo. 
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À importância da divisão do território, e do planeamento assentar em 

critérios holísticos, acrescenta-se a relevância do acesso solar enquanto 

estratégia para reduzir os consumos energéticos.  

 

O tema do capítulo que se segue incidirá principalmente no facto de 

estarem disponíveis ferramentas de projecto que permitem projectar melhor 

desenho urbano e arquitectónico em função da energia solar. 
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Síntese do Capítulo 5: 

 

Subjacente ao projecto - tanto em planeamento como em arquitectura - 

deve existir um enquadramento jurídico holístico – que, assente em 

tecnologias apropriadas, contribua para a redução das emissões dos gases 

de efeito de estufa. Neste sentido, o enquadramento legal existente deve ser 

reajustado tendo em conta as tecnologias existentes, por forma a ir ao encontro 

de exigências ecológicas complexas que se apresentam como desafios ao 

planeamento e à arquitectura contemporânea. 

 

 

 

Synthesis of Chapter 5: 

 

Underlying the process of architectural design and urban planning there 

must exist a legal framework supported by appropriate technologies. However, 

this framework needs to be re-tailored, taking into account existing 

technologies – as to contribute to an effective reduction on the emissions of 

green house gases, and to complement the complex ecological conditions 

present in today's architecture, and the planning found in any urban system. 
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“Cada vez mais o invólucro do edifício é 

visto não apenas como protecção contra, mas como 

uma conexão com o ambiente. Esta conexão é 

conseguida através da integração de sistemas tais como 

a iluminação, os sistemas de ventilação/ ar 

condicionado e os sistemas de controlo. Dentro do 

envelope propriamente dito, o conceito de integração é 

muitas vezes aplicado para aumentar a eficiência do 

edifício, reduzindo ao mesmo a utilização de energia 

exterior" 1. 

 

Fred A. Stitt.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

1
 Stitt F. A. (1999) Ecological Design Handbook, Sustainble Startegies for Architecture, 

Landscape Architecture, and Planning, McGraw- Hill, New York, p. 467. 
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5 Enquadramento Legal e Sistemas Alternativos 

 

5.1 Enquadramento Legal no âmbito da arquitectura, energia e 

ambiente 

 

Introdução 

 
Ao exigir espaços cada vez mais confortáveis do ponto de vista térmico, 

(seja em sistemas de climatização, iluminação, utilização de variados 

equipamentos, etc.) o homem tem progressivamente aumentado a sua 

dependência em fontes energéticas poluentes. A zona de conforto poderá ser 

descrita como “o ponto em que o Homem despende a menor quantidade de 

energia para se adaptar ao seu ambiente” 1. 

 

À medida que as sociedades se tornam mais afluentes, as suas 

exigências de conforto evoluem e o consumo energético aumenta. Com efeito, 

o consumo de energia eléctrica para uso doméstico em Abrantes durante o ano 

de 2004 foi de 45 522 Mega Watt, de um consumo total de 136 644 Mega Watt, 

o correspondente a 1/3 do total da energia consumida. 

 

Este rácio está de acordo com os indicadores publicados pela EDP que 

apontam que, em média, 33% dos consumos de energia eléctrica em Portugal 

são atribuíveis ao sector doméstico. Ao associar o enquadramento legal (do 

ponto de vista da eficiência térmica), as questões do acesso solar, a 

utilização de energias renováveis em edifícios, assim como os sistemas 

de incentivos fiscais existentes para energias alternativas, este capítulo 

pretende analisar e fazer o ponto da situação de alguns dos princípios 

reguladores da concepção arquitectónica, no sentido de se propiciar a 

redução do volume de emissões de Gases de Efeito de Estufa (GEE) 

resultantes do consumo energético no sector doméstico.  

 
                                                 
1
 Olgyay V. (1973) Design with climate: Bioclimatic approach to architectural regionalism, 

Princeton University Press, Princeton, p.201. 
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Efectivamente, o consumo eléctrico neste sector reparte-se da seguinte 

forma e que se representa no gráfico 5.1: 

 

“ 1 - 32% equipamentos de frio; 

  2 - 22% climatização e águas quentes e sanitárias; 

  3 - 12% iluminação; 

  4 - 11% equipamentos de multimédia; 

  5 - 7% tratamento de roupa; 

  6 - 1% fornos; 

  7 - 3% máquinas da loiça; 

  8 - 12% outros”  1. 

 

 

 

Gráfico 5.1 – Consumo eléctrico no sector domestico, %. 

                                                 
 
1
 EDP - Energias de Portugal, S.A. (2006) Guia Prático da Eficiência Energética, Edição de 

Junho de 2006, Lisboa. 
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Convertendo esta informação num quadro gráfico de percentagens é 

possível verificar que a soma dos três primeiros itens corresponde a 66% dos 

consumos de energia eléctrica dentro do sector doméstico, pelo que, apostar 

numa estratégia de redução de consumos energéticos neste sector, através de 

uma maior eficiência da concepção arquitectónica, terá um impacto positivo 

nos consumos energéticos numa perspectiva global de optimização da energia.  

 

Produzindo apenas 15% da energia que consome e dependente de 

energia importada, Portugal representa na União Europeia um dos países com 

maior índice de utilização de energias fósseis. Consequentemente, a aplicação 

de uma estratégia de redução de consumo energético terá também um impacto 

positivo tanto na redução da dependência de energia externa bem como na 

redução das emissões de CO2 para a atmosfera.  

 

É neste contexto que se apresenta a análise que se segue – que não 

sendo exaustiva – pretende examinar os regulamentos em vigor, não apenas 

na óptica do arquitecto e do projecto de arquitectura, mas também à luz da 

concepção bioclimática que mais se aproxima dos objectivos e métodos 

regulamentares e melhor se adequa às nossas condições climáticas. 

 

 

5.1.1  Regulamento Geral das Edificações Urbanas,  

Decreto-Lei nº 38 382 de 7 de Agosto de 1951 

 

Tendo este regulamento sido publicado há cinquenta e oito anos é 

natural e admissível existirem omissões no que diz respeito aos consumos 

energéticos ou aos conceitos de sustentabilidade. 

 

Todavia, os artigos abaixo transcritos ilustram a realidade legal presente 

neste regulamento e, por isso mesmo, a insuficiência de enquadramento 

destas questões. São estes os artigos 23º, 58º, 59º, 63º, 71º, 72º. 
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“Artigo 23º 

As paredes das edificações serão constituídas tendo em vista não 

só as exigências de segurança, como também as de salubridade, 

especialmente no que respeita à protecção contra a humidade, as 

variações de temperaturas e a propagação de ruídos e 

vibrações” 1. 

 

O artigo acima transcrito, aponta para as paredes enquanto sistema de 

protecção de espaços interiores, tendo em consideração e por ordem: 

 

1. A segurança; 

2. A salubridade (humidade); 

3. As variações de temperatura; 

4. Ruídos. 

 

Todavia, as paredes exteriores dos edifícios, devem contemplar outros 

parâmetros essenciais para a eficácia térmica da envolvente construtiva. 

 

Por exemplo, a salubridade no interior dos edifícios é adversamente 

afectada pelo excesso de humidade, a qual se revela nas paredes enegrecidas 

dos nossos edifícios como superfícies povoadas por fungos e bolores - 

resultantes do efeito de condensação causada pela inexistência de isolamento. 

Este fenómeno acarreta consequências graves para a saúde que se revelam 

frequentemente em problemas respiratórios, tais como alergias e asma. 

 

É ainda de salientar que neste artigo, os termos de referência e as 

estratégias para obtenção das condições ideais de conforto termo-higrométrico 

estão omissas.  

                                                 
 
1
 Regulamento Geral das Edificações Urbanas – Decreto-Lei nº 38 382, de 7 de Agosto de 

1951, Porto Editora, 1998. 
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“Artigo 58º 

 

A construção ou reconstrução de qualquer edifício deve     

executar-se por forma que fiquem assegurados o arejamento, 

iluminação natural, a exposição prolongada à acção directa dos 

raios solares, e bem assim o seu abastecimento de água potável a 

evacuação inofensiva dos esgotos. 

 

§ único. As câmaras municipais poderão condicionar a licença para 

se executarem obras importantes em edificações existentes à 

execução simultânea dos trabalhos acessórios indispensáveis para 

lhes assegurar as condições mínimas de salubridade prescritas 

neste regulamento”  1. 

 

No que diz respeito a este artigo são apresentados três conceitos 

fundamentais para que se possa atingir a salubridade e eficiência térmica dos 

edifícios: 

 

1. O arejamento; 

2. A iluminação natural; 

3. A exposição solar. 

 

Todavia ficaram omissos os termos de referência destes conceitos; 

nomeadamente a quantificação daquilo que se considera como arejamento, 

iluminação ou exposição solar adequados.  

 

 

                                                 
 

1
  Regulamento Geral das Edificações Urbanas – Decreto-Lei nº 38 382, de 7 de Agosto de 

1951, Porto Editora, 1998. 
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“Artigo 59º 

A altura de qualquer edificação será fixada de forma que em todos 

os planos verticais perpendiculares à fachada nenhum dos seus 

elementos com excepção de chaminés e acessórios decorativos, 

ultrapasse o limite definido pela linha recta a 45º, traçada em cada 

um desses planos a partir do alinhamento da edificação fronteira, 

definido pela intersecção do seu plano com o terreno exterior. 

§ 1° Nas edificações construídas sobre terrenos em declive 

consentir-se-á, na parte descendente a partir do referido plano 

médio, uma tolerância de altura até ao máximo de 1,50 m. 

§ 2° Nos edifícios de gaveto formado por dois arruamentos de 

largura ou de níveis diferentes, desde que se não imponham 

soluções especiais, a fachada sobre o arruamento mais estreito ou 

mais baixo poderá elevar-se até à altura permitida para o outro 

arruamento, na extensão máxima de 15 metros. 

§ 3° Nas edificações que ocupem todo o intervalo entre dois 

arruamentos de larguras ou níveis diferentes, salvo nos casos que 

exijam soluções especiais, as alturas das fachadas obedecerão ao 

disposto neste artigo. 

§ 4° Em caso de simples interrupção de continuidade numa fila de 

construções poderá o intervalo entre as duas edificações 

confinantes ser igual à média das alturas dessas edificações, sem 

prejuízo, no entanto, do disposto no artigo 60°” 1. 

 

Este artigo salvaguarda os afastamentos entre edifícios numa proporção 

geométrica, mas tendo em conta as características dinâmicas do movimento 

solar, o acesso ao sol não pode ser considerado numa relação geométrica fixa 

(“o limite definido pela linha recta a 45º”).  

 

                                                 
 

1
 Regulamento Geral das Edificações Urbanas – Decreto-Lei nº 38 382, de 7 de Agosto de 

1951, Porto Editora, 1998. 
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Neste corte esquemático, uma rua orientada sobre um eixo Nascente-

Poente cujos edifícios respeitam o artigo 59º do Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas (RGEU) 1 (fig. 5.1), é possível verificar que o artigo em 

causa não irá beneficiar o acesso solar aos edifícios do lado Norte da rua, 

principalmente no Inverno. 

 

 

 

Figura 5.1 – Representação das incidências solares. 

 

O estudo que se segue tem em conta a localização dos edifícios no 

paralelo 39º N, correspondente à localização da BDNA (fig. 5.2). 

                                                 
 

1
 Regulamento Geral das Edificações Urbanas – Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de Agosto de 

1951, Porto Editora, 1998. 
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Figura 5.2 – Áreas de ensombramento: 

 

a - Solstício de Verão;  

b – Equinócio;  

c - Solstício de inverno. 

 

10 Setembro e 5 Março, 12:00. 

É durante estes dias que o sol se 

encontra de acordo com a 

convenção estabelecida pelo artigo 

59º do RGEU a uma altura de 45º, e 

por isso mesmo, os edifícios do lado 

Norte da rua encontram-se 

totalmente iluminados (fig. 5.2, b). 

b 

21 Dezembro, 12:00. 

Sendo nesta data atingida a altura 

mínima do sol (27,7º), podemos 

observar que a radiação solar é 

escassa (fig. 5.2, c). 
c 

21 Junho, 12:00. 

O sol encontra-se no auge da sua 

altura (74,7º) fazendo com que, a rua 

e os edifícios a Norte estejam 

inteiramente expostos à radiação 

solar (fig. 5.2, a).  a 
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A utilização de programas como o Autocad (AutoDesk®) (que não sendo 

um programa de cálculo solar sofisticado) permite-nos uma visualização 

exacta, e rápida, dos planos e volumes sobre os quais irá incidir a radiação 

solar directa, o que torna o artigo 59º do RGEU rígido, à luz dos novos 

paradigmas, desfasado e, por isso mesmo, obsoleto.  

 

A obrigatoriedade de incluir estudos volumétricos/solares nas 

fases de estudo prévio de planos de pormenor, no licenciamento de 

loteamentos e de projectos de arquitectura, numa perspectiva de acesso 

ao sol e com base neste tipo de programas computacionais, vai promover 

um planeamento urbano mais eficiente, do ponto de vista energético, 

mais equilibrado nas relações volumétricas entre o edificado e com maior 

sustentabilidade bioclimática. 

 

Para além da dinâmica do movimento solar, os níveis de incidência de 

luminosidade e de insolação variam consoante a orientação dos edifícios 

(fig. 5.3), sendo por isso necessário especificar a relação volumétrica entre 

edifícios. Tendo em conta que a energia solar é abundante em Portugal, uma 

adequada concepção arquitectónica que contemple a optimização da 

exposição solar, contribui para uma redução substancial nos consumos 

energéticos como, por exemplo, no uso de sistemas de climatização e de 

aquecimento de águas que, de acordo com o gráf. 5.1 (consumo eléctrico no 

sector doméstico), representa 22% do total do consumo no sector em causa. 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Orientação de edifícios. 
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“Artigo 63º 

As câmaras municipais, salvo o disposto no artigo seguinte, não 

poderão consentir qualquer tolerância quanto ao disposto nos 

artigos anteriores deste capítulo, a não ser que 

reconhecidamente se justifiquem por condições excepcionais e 

irremediáveis, criadas antes da publicação deste regulamento, e 

somente se ficarem garantidas, em condições satisfatórias, a 

ventilação e iluminação natural e, tanto quanto possível, a 

insolação do edifício em todos os seus pisos habitáveis. 

§ único. As concessões ao abrigo do disposto no presente artigo 

basear-se-ão sempre em parecer favorável da respectiva 

comissão municipal de higiene” 1. 

 

Este artigo revela que a preocupação do legislador foi substanciada em 

questões que se prendem meramente com a salubridade nos edifícios, 

omitindo qualquer referência à eficiência energética.  

 

“Artigo 71º 

 

Os compartimentos das habitações, com excepção de vestíbulos, 

corredores pouco extensos e pequenos compartimentos 

destinados a despensas, vestiários e arrecadação, serão sempre 

iluminados e ventilados por um ou mais vãos praticados nas 

paredes, em comunicação directa com o exterior, e cuja área, no 

seu conjunto, não será inferior a um décimo da área do 

compartimento, com o mínimo de 70 decímetros quadrados. 

Ressalva-se, no entanto, o disposto no artigo no artigo 87.º 

relativamente às retretes. 

 

                                                 
 

1
 Regulamento Geral das Edificações Urbanas – Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de Agosto de 

1951, Porto Editora, 1998. 
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§1º Os corredores extensos, quando não possam receber luz 

natural directa, deverão receber luz indirecta por meio de vãos 

envidraçados abertos nas paredes de compartimentos 

confinantes que recebam luz directa abundante. 

 

§2º Em casos especiais, justificados por características próprias 

da edificação no seu conjunto, poderão exceptuar-se do disposto 

no corpo deste artigo os compartimentos destinados a retretes e 

ainda a cozinhas e casas de banho em que não se utilizem 

combustíveis de qualquer natureza, desde que, em todos os 

casos, lhes seja assegurada a renovação permanente do ar à 

razão de, pelo menos, uma vez e meia por hora, mediante 

sistema de ventilação de funcionamento eficiente” 1. 

 

Muito embora este artigo seja objectivo nos rácios apresentados no que 

diz respeito aos vãos para áreas de compartimento - sujeitos a exigências de 

iluminação natural e renovação do ar providas directamente do exterior. Não 

distingue os vãos em função da sua orientação (N, S, E, W). Contudo, é 

relevante verificar que o rácio da renovação do ar, aqui apresentado – de 1,5 

renovações por hora - foi alterado para 0,6 renovações por hora no 

Regulamento das Características de Comportamento Térmicos dos Edifícios 

(2006). 

 

“Artigo 72.º 

Deverá ficar assegurada a ventilação transversal do conjunto de 

cada habitação, em regra por meio de janelas dispostas em duas 

fachadas opostas” 2. 

                                                 
 

1
 Regulamento Geral das Edificações Urbanas – Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de Agosto de 

1951, Porto Editora, 1998. 

2
 Decreto-Lei n.º 38 382, Idem, ibid. 
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Muito embora o princípio aqui transcrito seja correcto e adequado do 

ponto de vista da inclusão da ventilação natural em edifícios, este é raramente 

cumprido, devendo por isso ser alvo de uma maior exigência na sua aplicação. 

 

Será de notar que ao longo do tempo as lacunas deste regulamento têm 

sido gradualmente colmatadas por meio de regulamentos complementares; 

nomeadamente, o Regulamento das Características de Comportamento 

Térmico dos Edifícios, introduzido pelo Decreto-Lei 40/90 de 6 de Fevereiro, 

recentemente revogado pelo Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril e, o novo 

Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, Decreto-Lei n.º 78/2006 de 4 

de Abril. 

 

 

5.1.2 Regulamento das Características de Comportamento Térmico 

dos Edifícios (RCCTE) - Decreto-Lei nº 40/90 de 6 de Fevereiro 

 

Muito embora o Decreto-Lei nº 40/90 1 de 6 de Fevereiro tenha sido já 

revogado pelo Decreto-Lei nº 80/2006 de 4 de Abril, considerou-se ser 

relevante, numa perspectiva de evolução legislativa no contexto do conforto e 

eficácia energética dos edifícios, transcrever e analisar alguns dos seus artigos. 

Este Decreto-Lei (1990) revela que houve um desfasamento de cerca de 

dezasseis anos entre a data da sua publicação e a primeira crise petrolífera 

(1974) para que, em Portugal, se tomassem as primeiras medidas legislativas 

no sentido de reduzir os gastos energéticos em edifícios. Será relevante 

verificar que no preâmbulo deste Decreto-Lei não se faz alusão directa à 

necessidade de reduzir consumos energéticos em edifícios. 

                                                 
 

1
 Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) - 

Decreto-Lei nº 40/90 de 6 de Fevereiro. Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações. 
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“A necessidade de um instrumento legal que regulamente as condições 

térmicas dos edifícios vinha de há muito a ser sentida no nosso país 

por razões que se prendem com a aspiração legítima das populações a 

melhores condições de salubridade, de higiene e de conforto nos 

edifícios em geral e na habitação, em particular, e que têm a ver, 

também, com o consumo actual e potencial da energia para o conforto 

térmico (aquecimento e arrefecimento) e para o conforto visual 

(iluminação), bem assim como com a qualidade da construção em 

geral” 1. 

 

Esta transcrição revela ainda que à data (1990) não existia qualquer 

exigência que regulamentasse a questão da eficiência energética nos edifícios. 

Embora a primeira versão do RCCTE constitua um instrumento legal para a 

obtenção de melhores condições térmicas e de salubridade, tendo em vista 

uma maior contenção nos consumos energéticos, peca por não esclarecer 

suficientemente a concepção bioclimática ou solar passiva dos edifícios, ainda 

que a mesma seja realçada no preâmbulo ou em alguns dos seus artigos. Da 

mesma forma, o regulamente é omisso no que respeita aos índices e 

parâmetros de conforto visual no âmbito da iluminação natural. 

 

“Artigo 3º 

Índices e parâmetros de caracterização: 

1 - A caracterização do comportamento térmico dos edifícios faz-se, 

para efeitos do presente Regulamento, através da quantificação de um 

certo número de índices e parâmetros. 

 

                                                 
 

1
 Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) - 

Decreto-Lei n.º 40/90 de 6 de Fevereiro. Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações. 
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2 - Os índices térmicos fundamentais a quantificar neste Regulamento 

são os valores das necessidades nominais de energia útil por estação 

de aquecimento, N (índice I), e por estação de arrefecimento, N (índice 

v), por metro quadrado da área útil de cada zona independente de um 

edifício. 

 

3 - São parâmetros térmicos adicionais a quantificar sob condições 

específicas neste Regulamento: 

a) Os coeficientes de transmissão térmica de elementos da envolvente; 

b) A classe de inércia térmica do edifício; 

c) O factor solar dos envidraçados” 1. 

   

A sobreposição de exigências no cumprimento dos valores limite das 

necessidades nominais de energia útil e dos designados parâmetros térmicos 

adicionais, pode constituir um obstáculo a concepções mais económicas e 

inovadoras, que tiram o máximo partido do clima e da performance dos 

materiais.  

As condições de conforto com reduzidos consumos energéticos 

podem ser obtidas com recurso a tecnologias solares passivas, sem que 

para tal seja necessário cumprir os requisitos de coeficiente de 

transmissão térmica aqui expressos. Reitera-se assim que é fundamental 

que o legislador regule os valores limite de consumo e a sua 

comprovação na obtenção das condições de conforto, não sendo assim 

necessário cumprir também requisitos de coeficiente de transmissão 

térmica na envolvente (isolamento do envelope), ou factores solares nos 

vidros, desde que a concepção solar global seja adequada e 

demonstrada. 

                                                 
 

1
 Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) - 

Decreto-Lei n.º 40/90 de 6 de Fevereiro. Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações. 
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“Artigo 4º 

 

Definições e referências: 

1 - As definições necessárias à correcta aplicação deste Regulamento 

constam do anexo I. 

 

2 - Os valores de grandezas, coeficientes ou parâmetros a utilizar na 

aplicação deste Regulamento, e que nele não venham expressamente 

indicados, poderão ter como referência, por ordem de precedência, o 

seguinte: 

 

a) Regulamentos específicos; 

b) Regulamentos gerais; 

c) Normas portuguesas; 

d) Publicações oficiais do LNEC, INETI e outras instituições nacionais de 

reconhecida idoneidade; 

e) Publicações oficiais de instituições estrangeiras de reconhecida 

idoneidade” 1. 

 

 

Ao remeter o projectista para outras fontes e publicações não 

directamente referenciadas, este artigo revela uma lacuna no que diz respeito à 

informação e regulamentação sobre o comportamento térmico dos edifícios. 

 

 

 

                                                 
 

1
 Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) - 

Decreto-Lei n.º 40/90 de 6 de Fevereiro. Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações. 
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“Artigo 5º 

Limitação das necessidades nominais de aquecimento  

(…) 6 - Outras soluções construtivas poderão ser utilizadas desde que 

haja ganhos solares por envidraçados não sombreados orientados a sul e 

ou sejam adoptados coeficientes de transmissão térmica menos elevados 

em zonas específicas da envolvente (…). 

Artigo 6º 

Limitação das necessidades nominais de arrefecimento 

(…) 5 - Se determinada solução construtiva para um edifício não satisfizer 

uma qualquer das exigências referidas nas alíneas a) a d) do número 

anterior, ela poderá ainda ser utilizada desde que os correspondentes 

ganhos adicionais de calor sejam compensados por melhoria das 

restantes exigências (…). 

Artigo 7º 

Requisitos mínimos de qualidade térmica dos edifícios 

1 - Os valores das necessidades energéticas nominais especificados nos 

artigos 5º e 6º deverão ser conseguidos sem que sejam ultrapassados os 

valores limites dos parâmetros de qualidade térmica a seguir indicados: 

a) Coeficiente de transmissão térmica através da envolvente opaca - a fim 

de se reduzir o risco de condensações na face interior dos elementos 

opacos da envolvente, não podem ser excedidos os valores máximos 

deste coeficiente em zona corrente indicados no quadro 11.4 do anexo II; 

b) Protecções solares dos envidraçados no Verão - a fim de se reduzir o 

risco de sobreaquecimento interior, o factor solar dos vãos envidraçados 

não orientados a norte (entre noroeste e nordeste) não deve ser superior 

aos valores indicados no quadro II.4 do anexo II. 

2 - O cálculo dos parâmetros especificados no número anterior deve 

fazer-se segundo a metodologia que consta do anexo VI” 1. 

                                                 
 
1
 Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) - 

Decreto-Lei n.º 40/90 de 6 de Fevereiro. Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações. 
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A compilação e resumo dos artigos 5º, 6º e 7º justifica-se pelo facto de 

constituírem, no seu conjunto, os requisitos mínimos de verificação das 

exigências do regulamento, não se emitindo juízos do ponto de vista 

metodológico, pois seria redutor das qualidades expostas. Realça-se que o 

número 6 do artigo 5º e o número 5 do artigo 6º, vão ao encontro da necessária 

flexibilidade quando demonstradas as compensações e vantagens da 

concepção solar ou bioclimática. 

 

Contudo existem outras metodologias que, quando demonstradas, 

deveriam ser igualmente admissíveis, sendo inquestionável que o cumprimento 

dos requisitos mínimos diminui as perdas energéticas. No entanto, como 

referido no número 5 do artigo 6º, deverá haver lugar ao favorecimento da 

inovação na eficiência arquitectónica. 

 

 

5.1.3 Regulamento das Características de Comportamento Térmico 

dos Edifícios (RCCTE) - Decreto-Lei nº 80/2006 de 4 de Abril 

 

Com o intuito de evitar uma análise exaustiva deste regulamento, 

considerou-se ser útil fazer uma comparação sumária entre este Decreto-Lei 

com o Decreto-Lei 40/90 de 6 de Fevereiro. 

 

Introdução 

 

O Regulamento aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2006 1 de 4 de Abril, 

estabelece novas regras a observar no projecto de edifícios de habitação e 

edifícios de serviços sem sistemas de climatização centralizados com a 

garantia de: 

                                                 
 
1
 Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) - 

Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. Ministério da Economia e da Inovação. 
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“ • qualidade do ar no interior dos edifícios; 

• satisfação das necessidades de água quente sanitária por 

meio de sistemas solares; 

• minimização das situações patológicas nos elementos de 

construção (pontes térmicas superficiais e lineares) com 

potencial impacte negativo na durabilidade dos seus 

elementos construtivos” 1. 

 

Estas regras complementam alguns dos pressupostos da anterior 

regulamentação, mas agora por via de índices e parâmetros quantificados. 

 

Enquadramento 

 

Enquadram-se nesta regulamentação todos os projectos de novos 

edifícios (e reabilitações importantes) submetidos a licenciamento a partir de 

Julho de 2006. Para além de obedecer aos novos requisitos, terão também que 

apresentar um Certificado Energético (Sistema de Certificação Energética dos 

Edifícios, Decreto-Lei nº 78/2006 2 de 4 de Abril), que se pretende que venha a 

ser emitido por um técnico acreditado pelo Sistema de Certificação Energética 

(fig. 5.4), que funcionará na Agência para a Energia (ADENE). A emissão de 

um certificado, qualifica o índice energético e a qualidade do ar interior do 

respectivo edifício. Pretende-se então que venha a existir um certificado por 

cada edifício ou fracção de edifício.  

Será ainda de realçar que esse mesmo certificado só será emitido após 

a construção do edifício e da verificação por perito qualificado da sua 

conformidade com o estabelecido no projecto aquando do licenciamento. 

                                                 
 

1
 Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) - 

Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. Ministério da Economia e da Inovação. 

2
 Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE) - Decreto-Lei nº 78/2006 de 4 de 

Abril. Ministério da Economia e da Inovação. 
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Comportamento Térmico 

 
A caracterização do comportamento térmico do edifício é feita através de 

um certo número de índices e de parâmetros térmicos fundamentais a 

quantificar, tais como os valores das necessidades nominais anuais de energia 

útil para o aquecimento (Nic) e os valores das necessidades nominais anuais 

de energia útil para o arrefecimento (Nvc), seguindo a mesma filosofia do 

anterior regulamento.  

Figura 5.4 - Certificado Energético e  

da Qualidade do Ar Interior. 
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Mas uma das diferenças reside na introdução da quantificação das 

necessidades nominais anuais de energia para a produção de águas 

quentes sanitárias (Nac), bem como as necessidades globais de energia 

primária (Ntc).  
 

Com o intuito de simplificar a análise do comportamento térmico, está 

em desenvolvimento um software que permitirá a substituição das folhas de 

cálculo do anterior regulamento. Esta metodologia está definida de acordo com 

as disposições da Norma Europeia EN ISO 13790 1, assim como uma 

aproximação muito positiva à questão da orientação dos espaços e da sua 

relação com a inércia térmica, incentivando o adequado balanço térmico global 

do edifício e consequente aproveitamento solar passivo.  

 

Parâmetros Complementares 
 

Os parâmetros complementares a 

quantificar sob condições específicas são (fig. 

 5.5): 

 

“a) Os coeficientes de transmissão térmica, 

superficiais e lineares, dos elementos da 

envolvente, agora apresentados, mediante 

situações tipo que devem ser objecto de rigorosa 

quantificação; 

b) A classe de inércia térmica do edifício ou da 

fracção autónoma; 

c) O factor solar dos vãos envidraçados 

d) A taxa de renovação de ar, que passa agora a 

ter que ser demonstrada” 2. 

 

                                                 
1
 International Organization for Standardization ISO (2007) Thermal performance of buildings –

calculation of energy use for space heating and cooling, ISO 13790, Geneva.  

2
 Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) - 

Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. Ministério da Economia e da Inovação. 

Figura 5.5 - Exemplo de 

situação de perdas 

lineares por transmissão 

térmica. 
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Condições Interiores 

 
As condições interiores de referência são genericamente: 

“a) Temperatura do ar de 20°C para a estação de aquecimento e 25°C e 50% 

de humidade relativa para a estação de arrefecimento; a anterior 

regulamentação tomava como referência a temperatura de 15ºC. Esta 

alteração constitui uma aproximação às condições reais da designada zona de 

conforto.  

b) A taxa de referência para a renovação do ar, para garantia mínima da 

qualidade do ar interior, é agora de 0,6 renovações por hora, devendo as 

soluções construtivas adoptadas para o edifício ou fracção autónoma, dotados 

ou não de sistemas mecânicos de ventilação, garantir a satisfação desse valor 

sob condições médias de funcionamento; 

c) O consumo de referência de água quente sanitária para utilização em 

edifícios de habitação é de 40 litros de água quente a 60°C por pessoa             

e por dia” 1. 

 

Licenciamento 

 
Para se efectuar o Licenciamento será ainda necessário entregar 

pormenores construtivos definidores de todas as situações de ponte térmica, 

nomeadamente (fig. 5.6):  

a) Ligação da fachada com os pavimentos térreos (fig. 5.6, a);  

b) Ligação da fachada com pavimentos locais “não úteis” ou exteriores; 

c) Ligação da fachada com pavimentos intermédios (fig. 5.6, b); 

d) Ligação da fachada com cobertura inclinada ou terraço (fig. 5.6, c); 

e) Ligação da fachada com varanda (fig. 5.6, d, e); 

f) Ligação entre duas paredes verticais; 

g) Ligação da fachada com caixa de estore (fig. 5.6, f); 

h) Ligação da fachada com padieira, ombreira ou peitoril. 

                                                 
 
1
 Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) - 

Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. Ministério da Economia e da Inovação. 
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  a     b     c   
 

 
  d     e     f   
 
 
 
 

Figura 5.6 – Ligação da fachada:  

 

a - com os pavimentos térreos;  

b - com pavimentos intermédios;  

c - com cobertura inclinada ou terraço;  

d, e - com varanda;  

f - com caixa de estore. 
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Anexo I 

Segundo o ANEXO I do mesmo regulamento, espaços como varandas e 

marquises fechadas, estufas ou solários adjacentes aos espaços úteis 

consideram-se “não úteis” e não podem ser incluídos no cálculo dos valores de 

Nic, Nvc e Ntc. No entanto, é referido que em casos excepcionais devidamente 

justificados, os mesmos espaços possam ser incluídos nos valores de 

referência para cálculo, uma vez que a sua inclusão poderá ser vantajosa no 

caso de concepção solar passiva ou bioclimática.  

 

Considerações adicionais 

As técnicas solares são mais valorizadas nesta revisão do RCCTE, 

acrescentando-se ao Ganho Directo a possibilidade de introduzir soluções de 

Ganho Indirecto. Todavia, os propósitos energético-ambientais que o 

regulamento persegue, são prejudicados por um planeamento urbano lacónico, 

e um processo de licenciamento ineficaz que - no caso da BDNA - condicionam 

insensatamente o projecto de edifícios quanto à aplicação de técnicas solares 

na climatização e no aquecimento de água que o próprio regulamento acalenta. 

Também os materiais de construção e sistemas construtivos valem pela sua 

combinação; entre uma moderada condutibilidade e uma elevada inércia. 

Todavia, estas combinações não são suficientemente valorizadas neste 

Regulamento. Reitera-se a necessidade de consagrar na lei o “direito ao sol”, 

bem como assegurar disposições urbanísticas em que o acesso ao sol seja 

função da densidade e do tipo de utilização do solo. Mas este conceito 

confronta-se com as disposições do RGEU nomeadamente, como é o caso da 

“regra dos 45º” (artigo 59º do RGEU).  

É ainda de referir que considerar o comportamento térmico sem 

ponderar o modo como os edifícios tiram (ou não) partido da iluminação 

natural, e a subsequente utilização de luz artificial, é redutor em termos de 

avaliação de desempenho ambiental dos edifícios. Por exemplo, um edifício 

que funcione bem termicamente, pode funcionar mal em termos de iluminação 

natural; e a economia energética ganha em arrefecimento será dispendida em 

iluminação artificial. 
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5.1.4 Caracterização climática geral e recomendações 

 

O Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 

Edifícios divide “o País (...) em três zonas climáticas de Inverno (I1, I2 e I3) e 

em três zonas climáticas de Verão (V1, V2 e V3) (...) (fig. 5.7). As zonas de 

Verão estão divididas em região Norte e região Sul. A região Sul abrange toda 

a área a sul do rio Tejo e ainda os seguintes concelhos dos distritos de Lisboa 

e Santarém: Lisboa, Oeiras, Cascais, Amadora, Loures, Odivelas, Vila Franca 

de Xira, Azambuja, Cartaxo e Santarém” 1. 

O zonamento climático é ainda alterado em função da altitude do local, 

de acordo com o mesmo regulamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
1
 Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) - 

Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. Ministério da Economia e da Inovação. 

Figura 5.7 – Zonas de Inverno e de Verão segundo o RCCTE. 
  - BDNA. 
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A Bacia de Drenagem Norte de Abrantes (BDNA) encontra-se então 

classificada na Zona Climática I2 V3 o que pressupõe Invernos frios e Verões 

muito quentes e secos (tab. 5.1). 

 

 

Tabela 5.1 - Zona Climática de Abrantes.  

 

 

Estratégias Bioclimáticas: “Inverno – Evitar as perdas energéticas por 

condução e promover os ganhos solares directos; Verão – Evitar os ganhos 

solares (directos e indirectos) por condução” 1. 

 

Aconselha-se o arrefecimento evaporativo assegurando também 

que os edifícios tenham elevados níveis de isolamento térmico. Dotar os 

envidraçados de sombreamentos eficazes. Estas estratégias beneficiam o 

edifício tanto no inverno como no verão (fig. 5.8, 5.9). 

 

Nota: no caso do Centro Cultural do Sardoal (apresentado no 

próximo capítulo) as estratégias aqui preconizadas não foram 

devidamente acauteladas. 

 

                                                 
 
1
 Gonçalves H., Graça J. (2004) Conceitos Bioclimáticos para os Edifícios em Portugal, DGGD, 

Lisboa. 

 

Concelho 

Zona 

Climática 

de 

Inverno 

Número de 

graus-dias 

(GD)(ºC.dias) 

Duração da 

estação de 

aquecimento 

(meses) 

Zona 

Climática 

de Verão 

Temperatura 

externa do 

projecto (ºC) 

Amplitude 

térmica 

(ºC) 

Abrantes I2 1 630 6 V3 36 17 
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Figura 5.8 – Carta Bioclimática para Abrantes/Tancos (I2 V3) in DGGE / IP-3E. 
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Figura 5.9 - Estratégias bioclimáticas para a zona I2V3 in DGGE / IP-3E. 
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5.2 Sistemas alternativos para redução de consumos energéticos 

 

Introdução 

 

A crise do petróleo foi fundamental para compreender a necessidade de 

reduzir a dependência nas energias fósseis. Com efeito, os anos de 1973 e 

1974 marcaram o ponto de viragem na utilização dos combustíveis fósseis, 

sabendo-se que em 1972 o preço de petróleo era de 10 dólares/barril atingindo 

um primeiro pico em 1973/74 de 50 dólares/barril (um aumento de 500%) 

atingindo um pico máximo em 1980 de 90 dólares/barril, durante a revolução 

Iraniana.  

As razões subjacentes a estes picos devem-se, sobretudo, a um 

aumento do consumo, associado a grandes crises políticas internacionais, 

conforme demonstrado no gráfico 5.2.  

 

Gráfico 5.2 – Preços do petróleo de 1861 a 2006. 
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Em todo o caso é relevante mencionar que o aumento do custo final de 

energia teve consequências positivas para a sociedade em geral, 

nomeadamente na investigação para o desenvolvimento energias alternativas, 

de motores e máquinas mais eficientes, assim como na investigação para a 

redução dos consumos energéticos domésticos. Em termos gerais, “a energia 

consumida pelas pessoas nos transportes é igual à que é usada nos 

edifícios” 1.  

De acordo com o Programa Nacional para a Eficiência Energética nos 

Edifícios, “quando olhamos para o panorama energético português: em 

Portugal há cerca de 3,3 milhões de edifícios e em termos do Balanço 

Energético Nacional disponível mais recente (1999), o consumo de energia nos 

edifícios representa cerca de 22% do consumo de energia final do país 

(residencial com 13% e os serviços com 9%), com um consumo total de 3.5 

Mtep (milhões de toneladas equivalente de petróleo)” 2. O consumo de energia 

nos edifícios, corresponde assim a 770 000 tep (toneladas equivalente de 

petróleo) por ano. Considerando estes valores, podemos argumentar a 

importância que releva a arquitectura solar passiva para a redução dos 

consumos energéticos em edifícios.  

Reitera-se também o alerta para o aumento da temperatura da Terra que 

a comunidade científica tem feito, apontando como causa principal as 

actividades humanas. Particularmente a queima de combustíveis fósseis por 

contribuírem para o aumento dos chamados gases de estufa e consequente 

aquecimento global. Reforça-se assim a necessidade de reduzir os consumos 

energéticos em edifícios e de procurar substituir as energias fósseis pelas 

energias renováveis.  

 

                                                 
 

1
 Ordem dos Arquitectos (2001) “A Green Vitruvius – Princípios e Praticas de Projecto para 

uma Arquitectura Sustentável, Lisboa, p. 145.  

2
 “Programa Nacional para a Eficiência Energética nos Edifícios”.  

(Disponível em www.energiasrenovaveis.com; 25 de Julho 2007). 
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Neste sentido e do ponto vista arquitectónico, é relevante referir as 

seguintes estratégias: 

 

A – Técnicas de aproveitamento energético passivo: 

 

1- Arquitectura solar passiva; 

2- Ventilação natural. 

 

B - Técnicas de aproveitamento energético activo: 

 

1 Energia solar e energia geotérmica; 

2 Energia eólica. 

 

 

5.2.1 Arquitectura Solar Passiva  

 

Arquitectura Solar Passiva pressupõe o desenho, modelação, selecção e 

uso de soluções arquitectónicas com o objectivo de tirar partido da energia 

solar de forma passiva. Com efeito, o ganho energético obtido através da 

utilização do calor resultante da radiação solar, assim como do controlo do 

fluxo de calor, permite manter o interior dos edifícios a uma temperatura 

confortável ao longo do dia e das estações do ano.  

 

Consequentemente, a aplicação destas técnicas reduz a necessidade de 

recorrer à utilização de energias não renováveis e/ou poluentes. 

 

O diagrama (fig. 5.10) abaixo representado descreve graficamente 

algumas das estratégias utilizadas em projectos de arquitectura solar passiva. 

Apesar de serem simples, em Portugal, estas estratégias têm sido raramente 

integradas em edifícios. Com efeito, na área definida pela BDNA não existem 

quaisquer edifícios que façam o uso combinado destas estratégias. 
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Figura 5.10 – Diagrama de estratégias da arquitectura solar passiva 

(adaptado por António Castelbranco). 

 

 

Em todo o caso, consideram-se dois tipos de estratégias no que diz 

respeito ao desenho solar passivo; aquela que assenta em ganhos solares 

directos e aquela que assenta em ganhos solares indirectos. A combinação 

destas duas estratégias resulta em edifícios energeticamente mais eficientes. 

 

Podem ser definidos como ganhos directos de energia solar aqueles 

que, recorrendo ao correcto posicionamento de janelas, clarabóias e sistemas 

de ensombramento asseguram um adequado controlo da radiação solar no 

interior dos edifícios tanto no Inverno como no Verão. 

Incidência solar 
de Inverno 

Chaminé de 
ventilação 

Incidência solar 
de Verão 

Palas de 
ensombramento 

Cobertura verde 

Parede Verde 

Ventilação 
transversal 

Massa Térmica 

Parede Trombe 

Exposição a Sul 
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 Estas estratégias encontram-se – exemplarmente - patentes no 

edifício da Reichstag em Berlim, projecto de Foster & Partners (fig. 5.11).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.11 – Cúpula da Reichstag em Berlim.  
 
A cúpula da Reichstag funciona como sistema de ventilação (fig. 5.12) e 

de iluminação natural para a sala do plenário, apresentando-se como um 

elemento fundamental para o conforto térmico e de iluminação deste espaço. O 

cone invertido, que se situa no centro da cúpula, é revestido por espelhos que 

reflectem a luz solar para o interior da sala. Simultaneamente, uma pala que 

segue o movimento do sol, resguarda a sala da incidência solar directa. 

 
Figura 5.12 – Corte esquemático da ventilação da Reichstag 

(adaptado por António Castelbranco). 

Saída de ar 
quente 

Entrada 
de ar 

fresco 
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Quanto ao sistema de ventilação (fig. 5.13), o cone invertido contém o 

equipamento mecânico que, através do efeito chaminé, extrai o ar quente 

fazendo com que os recuperadores de calor reciclem a energia contida no ar. 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 - Corte esquemático da ventilação na cúpula  

(adaptado por António Castelbranco). 

 

A energia para fazer funcionar o sistema mecânico de ventilação 

(fig. 5.14), reciclagem do ar e movimentação da pala é obtida pelos painéis 

solares fotovoltaicos que se encontram no terraço da Reichstag. No sentido de 

minimizar os picos energéticos, “é utilizado um sistema de co-geração que 

funciona com óleos vegetais o que permite uma redução das emissões de CO2 

em 94%” 1. 

                                                 
 
1
 Gilbert D. (2001) Ecological Architecture, Loft Publication, Barcelona, p. 175. 
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Muito embora a cúpula da Reichstag também recorra a técnicas de 

aproveitamento energético activo é, acima de tudo, um sistema de 

aproveitamento energético passivo. 

Nos sistemas de ganhos indirectos, verifica-se um desfasamento do 

calor absorvido durante o dia e transmitido para o interior do edifício. A energia 

é armazenada em materiais com inércia térmica que posteriormente libertam o 

calor lentamente para interior do edifício. A gestão da transferência de energia 

pode ser feita pelo próprio utilizador. Um exemplo desta estratégia é a Parede 

Trombe, inventada por Felix Trombe 1, engenheiro francês. Trata-se de um 

sistema que resulta de uma ideia simples: a de construir um colector solar 

constituído por uma parede de vidro, orientada a Sul, tendo um espaço 

intersticial entre este e a parede que serve de massa térmica. 

                                                 
1
 Stitt F. A. (1999) Ecological Design Handbook, Sustainble Startegies for Architecture, 

Landscape Architecture, and Planning, McGraw- Hill, New York, p. 467. 

Figura 5.14 - Pormenor da “chaminé” e pala rotativa. 
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O diagrama explicita a lógica funcional de uma parede trombe (fig. 5.15). 

O aquecimento da massa térmica e o efeito de estufa que, combinado com a 

convecção natural, permite que este sistema seja particularmente eficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 – Diagrama funcional de uma parede trombe 

(adaptado por António Castelbranco). 

 

Exemplo de uma parede trombe de fácil construção com recurso a uma 

parede tradicional de pedra e vidro (fig. 5. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 -Parede trombe. 
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Figura 5.17 - Pormenor de uma cobertura verde. 

Para o arrefecimento, na arquitectura solar passiva a estratégia mais 

utilizada é a ventilação natural. Por isso, o correcto posicionamento do edifício 

em relação aos ventos dominantes é fundamental. As condições climáticas 

locais, o seu posicionamento relativamente ao sol, a forma, a área, o volume e 

os materiais de construção do edifício são também essenciais para o conforto 

térmico interior. A envolvente exterior dos edifícios, as volumetrias adjacentes 

devem também ser consideradas, assim como o tipo, altura e densidade da 

vegetação, uma vez que têm influência sobre o controlo da temperatura. 

Integração de sistemas vivos em edifícios – 

– sistemas de isolamento de coberturas 

Em qualquer edifício, o isolamento faz parte integrante de uma 

adequada performance térmica. Todavia, para além dos sistemas de 

isolamento em coberturas, existem também as coberturas verdes (fig. 5.17) 

que utilizam uma camada de terra que serve de suporte à vegetação que, por 

sua vez, protege a integridade das camadas inferiores de isolamento da 

cobertura, contribuindo assim para um isolamento térmico efectivo dos 

edifícios. 
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As coberturas verdes dividem-se em dois tipos: as extensivas e as 

intensivas. Todavia, foi o aparecimento e a utilização das membranas sintéticas 

de impermeabilização que possibilitou o total isolamento das humidades da 

cobertura e da estrutura do edifício. 

 As coberturas verdes extensivas são mais leves, o que implica menores 

custos de construção e de manutenção. Todavia, o tipo de vegetação  

restringe-se a plantas rasteiras que apenas necessitam de cerca de 10 cm de 

altura terra e pouca irrigação, sendo que devem por isso ser plantas autóctones 

adaptadas ao ecossistema local (fig. 5.18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As coberturas verdes intensivas possibilitam a utilização de plantas de 

maior porte, sendo que o manto de terra vegetal terá que ter um mínimo de 

50 cm de espessura e a estrutura deverá ser capaz de suportar as cargas 

correspondentes. Este tipo de cobertura tem a vantagem de permitir a 

plantação de arbustos e inclusivamente de árvores (fig. 5.19).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.19 - Cobertura verde Intensiva. 
 

Figura 5.18 - Cobertura verde Extensiva. 
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Para além das vantagens em termos de isolamento térmico do edifício, 

as coberturas verdes apresentam outras vantagens, tais como: 

 

• O aumento do tempo de vida dos sistemas construtivos que compõem a 

cobertura.  

 

• As áreas verdes deste tipo de coberturas contribuem para uma redução 

da poluição e da temperatura atmosférica e para a melhoria da 

qualidade do ar nas cidades. 

 

• Sendo que em meio urbano, as áreas de solo permeável são escassas, 

estas coberturas contribuem para a absorção das águas pluviais, 

diminuindo o escorrimento para a via e para o sistema de esgotos. 

 

• As coberturas verdes são, conforme foi mencionado, um eficaz isolante 

térmico e sonoro o que se traduz numa maior eficiência energética, ao 

diminuir os custos de aquecimento/arrefecimento do edifício. 

 

• Ao permitir uma maior diversidade no panorama dos telhados urbanos 

as coberturas verdes valorizam esteticamente os edifícios (fig. 5.19). 

 

A vegetação em edifícios pode também ser aplicada na vertical, 

formando paredes vivas (living walls). Estas paredes têm um interesse estético 

e uma função ecológica apreciáveis. Quando utilizadas de forma integrada com 

os sistemas de ventilação natural, permitem a purificação do ar e água 

funcionando como biofiltros contribuindo, também, para o controlo térmico dos 

edifícios. As águas pluviais e águas saponárias podem ser canalizadas para 

estas paredes para irrigação e/ou sua filtragem (fig. 5.20).  

286



5 Enquadramento Legal e Sistemas Alternativos 
 

Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa 

Dissertação de Doutoramento. António Castelbranco    BDNA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.20 - Exemplo de uma parede verde no interior de um edifício de 

escritórios, projecto de Patrick Blanc. 

 

5.2.2 Aplicação de sistemas de ventilação 

 

A ventilação natural faz, de uma forma passiva, a renovação do ar 

interior, e o seu arrefecimento. Um edifício adequadamente projectado evita 

total ou parcialmente o recurso a sistemas mecânicos para o mesmo fim, 

diminuindo gastos e custos energéticos. Com efeito, as estratégias de 

ventilação natural aumentam substancialmente a qualidade do ar e o conforto 

humano que se traduz directamente num ambiente mais saudável e produtivo 

para os ocupantes do edifício. 

 

No sentido de investigar soluções para sistemas de ventilação, surgiram 

em meados dos anos 70, duas correntes complementares de investigação. A 

primeira foi investigar no passado soluções de desenho arquitectónico 

tradicional que pudessem ser integradas em novos edifícios, e a segunda 

desenvolveu soluções técnicas sofisticadas tirando partido do conhecimento 

científico e de novas tecnologias.  
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No primeiro exemplo (fig. 5.21 e fig. 5.22), as imagens apresentam uma 

tecnologia tradicional - ainda hoje em uso – a torre de ventilação de uma casa 

em Dubai. O diagrama ao lado descreve o funcionamento desta torre. A sua 

orientação em relação aos ventos dominantes é fundamental para o seu 

adequado desempenho. Será ainda relevante notar a existência de um 

pequeno espelho de água na base da torre como complemento à ventilação, 

uma vez que ao evaporar-se, a água contribui para o arrefecimento do ar e 

aumenta o seu grau de humidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Environmental Research Laboratory, da Universidade do Arizona 

desenvolveu um protótipo baseado no conceito tradicional da torre de 

arrefecimento (fig. 5.23), mas que optimiza o sistema utilizando painéis 

continuamente humidificados por uma bomba de água. O processo de 

evaporação reduz a temperatura do ar, tal como exemplificado no diagrama.  

Uma vez que o ar quente é mais leve que o ar frio, porque tem menor 

massa por unidade de volume (um pé cúbico de ar pesa aproximadamente 

28 g) se o ar for aquecido a 37,8ºC, terá uma redução de peso de 

aproximadamente 7 g, portanto, ao tornar-se mais pesado descende pela torre 

de arrefecimento e força a entrada de mais ar, o que significa que deixa de ser 

necessária a colocação de uma bomba para forçar o ar e fazer funcionar o 

sistema (fig. 5.24). 

Figura 5.21 - Torre de ventilação 

de uma casa em Dubai. 

Figura 5.22 - Diagrama descreve o 

funcionamento desta torre. 
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Estes sistemas podem integrar-se em edifícios correntes, como é 

exemplo na figura 5.25 a de integração de uma torre de arrefecimento numa 

residência unifamiliar no estado de Arizona. Todavia, existem também 

exemplos destas torres de arrefecimento em espaços e edifícios públicos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.25 - Integração de uma torre de arrefecimento. 

Figura 5.23 – Torre de 

arrefecimento. 

Figura 5.24 – Diagrama funcional da torre 

(adaptado por António Castelbranco). 
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Este tipo de sistema de arrefecimento é particularmente indicado para 

climas quentes e secos, daí que tenha aplicabilidade na área da BDNA nos 

meses de verão. Com efeito, na BDNA “as temperaturas definem verões 

quentes e invernos pouco rigorosos. Entre Julho e Setembro – a temperatura 

média mensal é de 23º C, a temperatura média das máximas de 31º C e a 

máxima absoluta de 45ºC. Quanto à precipitação apresenta valores inferiores 

às restantes zonas do Ribatejo, sendo a média anual de 650 mm” 1. 

 

 Outro sistema de ventilação é o da chaminé solar. O princípio de 

funcionamento das chaminés solares assenta na utilização da energia solar em 

simultâneo com a ventilação natural para o aquecimento ou arrefecimento do 

edifício.  

 

Este sistema é constituído por uma caixa de ar que, por sua vez, é 

composta por materiais com elevado nível de inércia térmica que absorvem a 

radiação solar, mesmo em dias nublados, permitindo assim o aquecimento do 

ar no seu interior e sua posterior distribuição pelo edifício (fig. 5.26).  

 

Quando a temperatura interior atinge valores muito elevados, janelas 

existentes no topo da caixa térmica podem ser abertas para libertar o ar 

quente. Todavia, para o bom funcionamento deste sistema, é fundamental que 

a estrutura seja suficientemente alta para que possibilite o “efeito de chaminé”. 

 

O esquema exemplifica a utilização de uma chaminé solar numa 

habitação nos Estados Unidos da América. O projecto é da autoria do atelier 

Olson Sundberg Kundig Allen Architects 2 (fig. 5.27). 

                                                 
 

1
 VÃO – Arquitectos Associados, Lda, Plano de Urbanização de Abrantes Estudos de 

Caracterização, Lisboa, 2002, p. B-1. 

2
 Olson Sundberg Kundig Allen Architects (disponível em http://www.oskaarchitects.com; 24 de 

Agosto de 2007). 
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Figura 5.26 – Diagrama Olson Sundberg Kundig Allen Arch  

(adaptado por António Castelbranco). 
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Figura 5.27 - Lake Washington Residence,  

Seattle, WA, EUA, 

chaminé solar – pormenor. 

 
 

 
5.2.3 Sistemas de aproveitamento de energia solar  
 
 

A insolação anual em Portugal - caracterizada na fig. 5.28 - apresenta 

um índice de radiação solar na Bacia de Drenagem Norte de Abrantes (BDNA) 

que ronda as 2 700 horas de radiação solar por ano. Este valor é relativamente 

alto quando comparado com as cerca de 1 500 horas/ano de radiação solar na 

Alemanha, que é o país da União Europeia com o maior número de painéis 

solares instalados.  

 

Por este motivo, será de realçar o enorme potencial em energia solar, 

que a BDNA oferece, sendo portanto elementar promover os investimentos 

neste sector energético. Desta forma garantindo uma substituição efectiva - e 

com garantia de retorno – da sua base energética. 
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Figura 5.28 – Insolação anual em Portugal (valores médios). 
 

 

No sentido de demonstrar o potencial da utilização da energia solar 

foram seleccionados alguns exemplos que ilustram tanto as tecnologias 

disponíveis, como a forma da sua integração em edifícios e espaços urbanos. 

Em todo o caso, são vários os sistemas utilizáveis para a captação, para o 

armazenamento e para a distribuição da energia solar, cuja utilização final tanto 

pode ser doméstica como urbana. 

•BDNA 
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No início do século XX, uma das inovações mais marcantes na utilização 

da energia solar foi desenvolvida por Manuel António Gomes, (1868-1933), 

conhecido como o padre Himalaya, que foi precursor da utilização da energia 

solar ao construir o “Pyrheliphoro”, um “potente engenho com uma superfície 

de 80 m2, e que obtinha assim 3500 graus de temperatura no forno fixo ao cimo 

da estrutura metálica (fig. 5.29). Com o enorme espelho parabólico apontado 

para o sol, aproximava o forno refractário do ponto focal... e repentinamente 

tudo se derretia - o granito e o basalto quase se liquefaziam instantaneamente. 

Portugal entrava assim, há quase 100 anos, na história das energias 

renováveis” 1.  

Será relevante verificar as semelhanças entre os actuais concentradores 

solares e o “Pyrheliphoro” de Himalaya. Em 2006, o record de transformação 

de energia solar em electricidade foi alcançado pelo concentrador solar 

parabólico da Boeing-Spectrolab (fig.5.30), que atingiu uma eficiência de 

conversão de 39%. 

                                                 
 

1
 Rodrigues J. (1999) A Conspiração Solar do Padre Himalaya, Cooperativa de Actividades 

Artísticas, Porto, p. 288.  
 

Figura 5.29 – O “Pyrheliphoro” em 

construção para a Feira de 

St Louis, E.U.A. 1904. 

Figura 5.30 - Concentrador solar 

parabólico da Boeing-Spectrolab. 
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Todavia, o sistema para o aproveitamento da energia solar mais 

convencional e mais utilizado, serve para o aquecimento de água e funciona 

com um painel solar que é constituído por três componentes (fig. 5.31 e 5.32): 

uma caixa hermética transparente, uma placa negra de absorção com tubos de 

cobre, assim como um isolamento térmico para reduzir ao máximo as perdas 

de calor.  

 

Figura 5.31 - Colector Solar de água em sistema fechado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.32 - Colector Solar em sistema paralelo. 
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A radiação solar incide no painel, sendo o calor absorvido pela chapa 

metálica que se encontra no interior do colector. Gera-se assim o efeito de 

estufa. A temperatura da placa absorsora aumenta e esta, por sua vez, é 

transmitida sob a forma de calor para o permutador de calor em serpentina. 

Este sistema não é particularmente eficiente, mas pode reduzir os gastos de 

energia para o aquecimento de água entre 50% a 70%, consoante os meses de 

maior ou menor exposição solar. 

Outro dos métodos para a captação da energia solar, consiste em 

células fotovoltaicas que convertem os fotões do sol em energia eléctrica.  

A primeira geração das células fotovoltaicas usa células de silicone e 

tem uma eficiência energética de 5 a 9% (fig. 5.33).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.33 – Célula fotovoltaica da primeira geração. 

 

A segunda geração das células fotovoltaicas usa uma nova tecnologia, 

denominada de “thin film solar cells”, que torna os painéis solares mais leves e 

flexíveis, sendo que também permite uma melhor integração arquitectónica 

(fig.5.34). A sua eficiência energética é de 12 a 20%. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.34 - Célula fotovoltaica da segunda geração. 
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Exemplo de integração de “thin film solar cells” na estrutura de 

ensombramento no Museu de História Natural em São Francisco, 

EUA (fig. 5.35).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.35 - Museu de História Natural em São Francisco. 
 

 

A terceira geração de células fotovoltaicas cristalinas utiliza um 

dispositivo semicondutor, uma nova tecnologia que, aliada às vantagens das 

células de segunda geração melhora a eficiência energética das mesmas 

(fig. 5.36). Estas incluem agora células foto electroquímicas, células Polymer e 

Nanocrystal. A sua eficiência energética é de 15 a 24%. 

 

Figura 5.36 - Células fotovoltaicas integradas na cobertura. 
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É a esta última geração que pertencem os concentradores parabólicos e 

as torres de energia (power towers). Esta geração de células fotovoltaicas, 

associada ao uso de gás em sistema fechado, vem revolucionar o mercado. A 

sua eficiência energética é de 32 a 40%. 

 

Quadro indicativo de eficiência em sistemas de aproveitamento solar: 

 

“• painel solar fotovoltaico (1ª geração)  5 a 9 % 

 • thin fil cell (2ª  geração)    12 a 20 % 

 • células cristalinas (3ª geração)   15 a 24 % 

 • concentrador solar      32 a 40 %” 1. 
 

 

A Biblioteca Pompeu Fabra (fig. 5.37, a) em Mataró (1995-98), 

Catalunha, projecto do arquitecto Miquel Brullet, é um exemplo de integração 

de novas tecnologias na arquitectura. Tal como no projecto da Reichstag, este 

edifício utiliza a combinação de vários sistemas para aumentar a sua eficiência 

térmica e energética. Com efeito, “o edifício integra um sistema de captação de 

energia solar (que depois é transformada em electricidade) e de energia 

térmica, sem afectar as necessidades de uma biblioteca pública, e buscando 

um equilíbrio optimizado entre os factores de conforto, energia, iluminação 

interior, estética e economia” 2, (fig. 5.37, b). 

 

Os painéis fotovoltaicos integrados na fachada que totalizam uma área 

de 300 m2 (e mais 300 m2 na cobertura) funcionam simultaneamente como 

uma espécie de persiana envolvente que actua como amortecedor térmico, 

protegendo o interior do edifício. Neste espaço intersticial, no Verão, o ar 

aquecido flui da base e ventila os módulos solares evitando o seu 

sobreaquecimento. No Inverno, o ar quente é conduzido por ventiladores ou 

correntes livres de convecção para o aquecimento do edifício (fig. 5.37, c). 

                                                 

 
1
 Ameco Solar (disponível em http://www.solarexpert.com; 1 de Junho de 2008). 

 
2
 Gilbert D. (2001) Ecological Architecture, Loft Publication, Barcelona, p. 175. 
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Figura 5.37 - Biblioteca Pompeu Fabra. 
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Do ponto vista arquitectónico, “o edifício é modulado de acordo com a 

medida dos painéis fotovoltaicos. Mas o determinismo técnico é relativo e esta 

é uma das diferenças significativas desta obra. Não se trata de um simples 

edifício revestido de células fotovoltaicas. A sua particularidade reside na 

utilização dos painéis fotovoltaicos enquanto elementos construtivos 

integrados” 1, na qual a tecnologia e a arquitectura podem ser entendidas como 

modalidades convergentes. 

A Universidade de Barcelona em colaboração com a ZSW de Estugarda, 

desenvolveu um sistema de controlo informatizado que permite aceder a dados 

precisos. A análise destes dados, correspondentes a 7 meses, indica que o 

sistema de fotovoltaicos funciona com um coeficiente de 62%. Todavia, os 

painéis solares colocados na cobertura são substancialmente mais eficientes 

que aqueles colocados na fachada (gráf. 5.3). Esta diferença deve-se ao 

ângulo de orientação dos mesmos. Contudo, nos meses de Inverno, quando o 

Sol está a ângulo mais baixo, verifica-se uma maior eficiência dos paineis da 

fachada, mas no Verão o rendimento dos paineis na cobertura quase triplica 

comparativamente.  

 
Gráfico 5.3 – Energia eléctrica enviada para a rede semanalmente. 

 

                                                 
 
1
 Gilbert D. (2001) Ecological Architecture, Loft Publication, Barcelona, p. 175. 
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A informação disponibilizada aponta para que a média da energia 

eléctrica produzida pelos painéis fotovoltaicos da Biblioteca Pompeu Fabra 

ronda os 45 MWh por ano (tab. 5.2).  

 

Tabela 5.2 - Produção eléctrica anual. 

 
 

5.2.4 Sistemas de aproveitamento de energia geotérmica 

 

A energia geotérmica é o calor armazenado na crosta terrestre, nas 

rochas e nas águas subterrâneas que são aquecidas continuamente pela 

deterioração de elementos radioactivos e pelo magma. Este calor pode ser 

extraído e utilizado para aquecer edifícios ou gerar a electricidade. 

O Departamento de Energia dos E.U.A. estima que “o calor potencial 

utilizável na crosta terrestre à profundidade de 10km é de 100 milhões de 

quads (1 quad = 100 quatriliões de BTU - British Thermal Units), o que 

corresponde a 300 000 vezes mais energia do que aquela que é anualmente 

consumida na Terra” 1.  

“Muito embora o seu potencial seja enorme, apenas uma pequena parte 

da energia geotérmica pode ser recuperada a custos competitivos no mercado 

energético” 2. 

No que diz respeito à sua utilização em edifícios, a energia geotérmica, 

aproveita a consistência da temperatura do solo para aquecer ou arrefecer uma 

casa (fig. 5.38). Durante o Inverno, a temperatura do solo é retirada através de 

tubos subterrâneos. O líquido contido dentro destes tubos absorve a 

temperatura envolvente e leva-a em circuito fechado até à superfície e para 

dentro do edifício. 

                                                 
1
 U.S. Department of Energy (disponível em http://www.energy.gov; 23 de Novembro de 2007). 

2
 . Zeiher L. C. (1996) The ecology of architecture, Watson-Guptill Publications, New York, p.75. 
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No Verão o circuito é invertido. O calor excedente dentro do edifício é 

canalizado para dentro dos tubos, conduzido para debaixo do solo e absorvido 

naturalmente. De acordo com investigações feitas, verifica-se que o consumo 

de energia convencional para a climatização do edifício é de apenas 30%. 

 

 

 

 

Figura 5.38 – Diagrama Sistema de aquecimento/arrefecimento 

Geotérmico.  

 

No edifício da Reichstag, o sistema de aquecimento assenta em vários 

sistemas combinados. A climatização geral do edifício é feita através de 

sistemas de aquecimento no pavimento e sistemas arrefecimento no tecto, 

instalados em todas as salas, enquanto que a ventilação natural é feita sempre 

que possível através de janelas para a rua. A ventilação natural geral do 

edifício é feita através de uma grande entrada de ar por cima do pórtico de 

entrada.  
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O sistema energético da Reichstag é constituído por 4 unidades 

biodiesel combinadas de produção de energia e calor. Complementarmente um 

dispositivo de absorção, que funciona com o calor produzido pelas 4 unidades 

de produção de energia, e que conduz e armazena o calor em excesso do 

Verão em câmaras existentes a 300 metros de profundidade, e o ar frio do 

Inverno a 60 m, para depois serem reintegrados no sistema na estação 

contrária (fig. 5.39).    

Este sistema combinado, a cúpula para ventilação natural, aquecimento 

e arrefecimento, o recurso ao biodiesel, o armazenamento e reciclagem da 

energia e de calor permite, de acordo com os projectistas, uma redução de 

94% das emissões de CO2, passando de 7000 toneladas para 400 toneladas 

de emissão anual.  

 

Figura 5.39 - Sistema energético da Reichstag 

(adaptado por António Castelbranco). 

 

 

Em todo o caso, é relevante que os projectistas enquadrem o 

edifício na perspectiva de redução do CO2. 
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5.2.5 Energia Eólica 

 

Fundamentalmente, o aproveitamento da energia eólica é feito por dois 

tipos de turbinas: as de eixo horizontal (fig. 5.40) e as de eixo vertical 

(fig. 5.41). A turbina de eixo horizontal (HAWT’s Horizontal Axis Wind Turbines) 

é o tipo de turbina mais utilizado, observável na maior parte dos parques de 

produção de energia eólica (fig. 5.40). 

 

Figura 5.40 - Turbina de Eixo Horizontal. 

 

A turbina de eixo vertical (VAWT’s Vertical Axis Wind Turbines) recebe o 

vento em diferentes direcções e tem maior rendimento em comparação com as 

turbinas de eixo horizontal, sendo que o gerador pode ficar no solo, aligeirando 

assim a coluna de sustentação (fig. 5.41). 

 

 

Figura 5.41 - Turbina de Eixo Vertical. 
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A turbina “quiet revolution” (fig. 5.42), concebida por uma empresa 

inglesa, foi especialmente projectada para dar resposta aos ventos fracos e 

irregulares em meio urbano, ao mesmo tempo que também garante alto 

rendimento com ventos turbulentos, uma vez que a sua estrutura é 

aerodinâmica. Estas turbinas são feitas de fibra de carbono reduzindo o seu 

ruído e manutenção.  

 

Figura 5.42 - A turbina “quiet revolution”. 

 

Pela sua versatilidade e eficiência, este tipo de turbinas têm a 

capacidade para se transformarem numa realidade no aproveitamento de 

energia eólica em meio urbano. Existem vários modelos, sendo a turbina mais 

pequena de 2.5 metros de altura e de diâmetro, tendo a capacidade para 

produzir 3000 a 4500 kWt por ano (fig. 5.43). O tamanho da turbina torna-a 

adequada para utilização doméstica, no entanto, o seu funcionamento só é 

eficaz com ventos a partir de 4 m/s. 

 

O maior modelo tem 12 metros de altura e 6 de diâmetro tendo a 

capacidade para produzir aproximadamente 45 000 kWt por ano. O fabricante 

certifica que o investimento é amortizável em dezoito anos. Acrescenta ainda 

que, de acordo com cálculos efectuados, uma turbina que produza 

45 000 kWt/ano evita a emissão de 18,9 toneladas de dióxido de carbono por 

ano (0.42 kg CO2/kWt/hora). 
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Nota: Será relevante verificar que a turbina QR12 tem a mesma 

capacidade de produção eléctrica que os painéis fotovoltaicos da biblioteca em 

Mataró (300 m2 na fachada e 300 m2 na cobertura). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 5.43 -  Modelos de turbinas de Eixo Vertical. 

 

 

5.2.6 Sistemas de incentivos fiscais para a utilização de energias 

renováveis e de equipamentos para a produção de energia  

 

 Na nossa sociedade, qualquer alteração a hábitos adquiridos - a estilos 

arquitectónicos aceites; a sistemas construtivos correntes, ou ao tipo de 

energias em uso - é recebida com lentidão, desconfiança, mesmo que as 

alterações propostas possam vir a trazer melhorias à sociedade. 
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Assim sendo, e tendo em consideração que é fundamental um apoio 

efectivo, em termos fiscais, ao desenvolvimento e utilização de sistemas de 

energéticos alternativos, considerou-se relevante apresentar uma síntese dos 

esquemas de apoio fiscal que incentivam a aquisição e utilização de sistemas 

de produção de energia alternativos.  

Com efeito, tanto o Código do IRS de 2006 (Artigo 85º) como o de 2007  

contemplam uma dedução à colecta de 30%, para a aquisição de 

equipamentos novos para utilização de energias renováveis e de equipamentos 

para a produção de energia eléctrica e/ou térmica. Todavia o valor máximo 

dedutível em 2006 era de apenas 745 € e o de 2007 de 761 € correspondendo, 

a um aumento de 10%. Na prática, este incentivo corresponde à compra de um 

equipamento no valor de 2536 €.  

 

“São igualmente dedutíveis à colecta, desde que não susceptíveis de 

serem considerados custos na categoria B, 30% das importâncias despendidas 

com a aquisição de equipamentos novos para utilização de energias 

renováveis e de equipamentos para a produção de energia eléctrica e/ou 

térmica (co-geração) por microturbinas, com potência até 100 kW, que 

consumam gás natural, incluindo equipamentos complementares 

indispensáveis ao seu funcionamento, com o limite de € 761” 1. 

 

O incentivo aqui estabelecido não é considerável tendo em conta o 

preço destes equipamentos. Se um contribuinte tiver um crédito habitação,     

é-lhe permitido deduzir 30% das importâncias pagas, com um limite de 562€. 

Dado que os dois incentivos não são acumuláveis, o contribuinte só pode 

escolher um, sendo que lhe será mais favorável escolher o maior. No entanto 

esta escolha apenas representa um benefício adicional de 187€ (761€ - 562€). 

 

“As deduções referidas nos números anteriores não são cumulativas” 2. 

                                                 
1
 Artigo 85 do Rendimento das Pessoas Singulares – Decreto-Lei 361/2007 de 2 de Novembro. 

Ministério das Finanças e da Administração Pública.  

2
 Artigo 85 do Rendimento das Pessoas Singulares, Idem, ibid. 
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A título de exemplo, a empresa MOREME 1 (que fornece equipamentos, 

apresenta os seguintes valores para a aquisição de equipamento necessário 

para uma pequena habitação com 16 pontos de luz de 20W (lâmpadas 

económicas), televisão a cores, pequenos electrodomésticos, máquina de lavar 

roupa a frio e frigorifico de baixo consumo a 230 VAC (tab. 5.3). O preço do 

material sem instalação é de 12 100 EUR. Considerando o custo para a 

aquisição do equipamento referido (12 100 €) e de o incentivo fiscal máximo 

ser de 761 €, podemos concluir que o benefício é na realidade de 6% do valor 

do equipamento. 

 
Tabela 5.3 – Equipamento para energia solar. 

 
 

Designação Descrição Quant. 

Painel solar foto voltaico 12V, 75Wp 20 

Suporte 20 Módulos 1 

Bateria Estacionária 900Ah 2 

Regulador 24V/30A 2 

Inversor de onda sinusoidal 24V/3000W 1 

 
 

 

Quanto ao Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA), no nº 2.4 da Lista 

II do Código de IVA, “aparelhos, máquinas e outros equipamentos exclusiva ou 

principalmente destinados à captação e aproveitamento de energia solar, 

eólica, geotérmica ou de outras formas alternativas de energia” 2 estão sujeitos 

a IVA à taxa intermédia de 12%.  

 

                                                 
 

1
 MOREME, Montagens, Reparações e Manutenção Electromecânicas, Lda. (Trv. de S. Paulo, 

Lt 117, Serra do Casal de Cambra, 2605-192 BELAS). 

2
 Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado, nº 2.4 da Lista II do Código. 
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Todavia, se analisarmos o esquema de benefícios fiscais em sede de 

IRS para equipamentos a energia alternativas, no Estado do Arizona, EUA, 

podemos verificar que de acordo com a “lista de equipamentos susceptíveis a 

benefícios fiscais: 

• equipamento solar passivo;  

• aquecedores solares a água;  

• fotovoltaicos;  

• energia eólica;  

• fogões solares;  

• aquecedores solares para piscinas. 

O incentivo fiscal máximo é de 25% ou 770 € ($1000). Todavia, o crédito 

em excesso poderá ser dedutível em 5 anos” 1. Quanto ao IVA (sales stacks) 

os equipamentos mencionados estão isentos deste imposto. 

 

Noutra vertente, a de incentivos para consumos eléctricos, a Colorado 

Springs Utilities (empresa do sector privado da energia no Estado de Colorado) 

propõe aos seus clientes sete tipos de descontos na factura de electricidade: 

 “ •  lâmpadas de baixo consumo – 10 dólares de desconto; 

• isolamento térmico doméstico 200 dólares de desconto; 

• janelas de vidro duplo - 200 dólares de desconto; 

• caldeira com garantia de eficiência energética (energy star) - 150 

dólares de desconto; 

• termóstato programável - 15 dólares de desconto; 

• máquina de lavar roupa (energy star) - 275 dólares de desconto; 

• retrete com autoclismo com duplo doseador de descarga - 75 

dólares de desconto” 2. 

                                                 
 

1
 Arizona Department of Revenue, Setting the Standard for Tax Services (disponível em 

www.revenue.state.az.us; 15 de Novembro de 2007). 

2
 Colorado Springs Utilities (disponível em http://www.csu.org/residential/index.html; 5 de 

Dezembro 2007). 
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Comparando os incentivos nacionais àqueles acima referidos, o facto de 

estes equipamentos estarem isentos de IVA, acrescendo ainda o contributo 

prestado pelo sector privado, chegamos à conclusão que os incentivos em 

Portugal são reduzidos, à luz de uma política energética que se pretende 

vocacionada para o reforço das energias alternativas. 
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Conclusão 

 

A partir de uma análise crítica aos diversos regulamentos - que 

influenciam e têm impacto nos projectos de arquitectura e de planeamento - e 

reiterando o tema da dissertação, este capítulo objectivou apontar para a 

necessidade de revisão do actual enquadramento legal 1 à luz do conceito de 

holismo.  

 

Nesta análise verifica-se que os pressupostos enunciados no preâmbulo 

do RCCTE de 2006 referindo-se à versão anterior onde se “pretendia limitar 

potenciais consumos e era, portanto, relativamente pouco exigente nos seus 

objectivos concretos devido às questões de viabilidade económica face a 

potenciais consumos baixos, justifica-se agora uma contabilização mais realista 

(…). Esta nova versão do RCCTE assenta, portanto, no pressuposto de que 

uma parte significativa dos edifícios vêm a ter meios de promoção das 

condições ambientais nos espaços interiores, quer no Inverno, quer no 

Verão” 2. 

 

Todavia chegamos à conclusão que os pressupostos aqui enunciados 

ficaram aquém de alvitrar aquilo que são, na realidade, os problemas 

subjacentes ao consumo energético: as emissões de CO2. Conforme irá ser 

referido e aprofundado, no Capítulo 7, aproximadamente 65% da energia 

eléctrica consumida em Portugal provém de centrais termoeléctricas e da 

queima de combustíveis fósseis. 

 

 

                                                 
 

1
 Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de Agosto 

de 1951, Porto Editora, 1998. 

2
 Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) - 

Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril. Ministério da Economia e da Inovação. 
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Consequentemente, por não referir especificamente o problema (as 

emissões de CO2 resultantes da produção de energia para uso em 

edifícios), o Regulamento não aponta efectivamente para os aspectos 

arquitectónicos e de sistemas de aquecimento e arrefecimento que 

podem contribuir para uma redução efectiva daquelas emissões, 

limitando-se a apresentar pormenores construtivos e tabelas de cálculo. 

 

Pretendeu-se também demonstrar que o desenvolvimento de um novo 

enquadramento intelectual deverá assentar em um indicador que venha a servir 

de ferramenta de análise, de contabilização e de comércio, e que essa 

ferramenta/indicador deve ser o Dióxido de Carbono (CO2).  

 

Acrescenta-se ainda que ao fazer referência ao Artigo 59º do RGEU 1, 

pretendeu-se alertar para a necessidade de actualizar a lógica dos 

afastamentos e das volumetrias urbanas. Estando actualmente disponível tanto 

o conhecimento como as ferramentas (como exemplo o software em AutoCad e 

o Ecotec,) que facilitam este tipo de análise, não se justifica portanto a 

limitação arcaica deste artigo do RGEU. A adaptação da legislação actual para 

uma nova, que contemple estes factores em função tanto do conforto térmico 

como para uma maior eficácia e optimização energética, com base nesta 

análise solar, passa a ser possível e necessária.  

 

Com efeito, a adaptação da legislação contribuiria assim para uma maior 

sensibilização e liberdade de projecto para os arquitectos. Potenciando 

melhores projectos do ponto de vista do acesso solar, que por seu lado se 

traduziria num edificado de rigor bioclimático e numa relação mais eficaz do 

homem com os recursos do planeta. 

 

                                                 
 
1
 Regulamento Geral das Edificações Urbanas – Decreto-Lei nº 38 382, de 7 de Agosto de 

1951, Porto Editora, 1998. 
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Também se pretendeu demonstrar ao longo deste capítulo, que existem 

conceitos, formas, e técnicas, que em arquitectura, devem ser considerados no 

sentido de tornar os edifícios mais eficientes e menos dependentes do uso de 

combustíveis fósseis. 

 
Nomeadamente, no que concerne aos princípios da arquitectura solar 

passiva, e em particular na aplicação de sistemas que proporcionem espaços 

habitáveis de maior conforto a baixo custo em termos energéticos, foram 

mencionados sistemas de ventilação e sistemas de aproveitamento da energia 

solar, geotérmica e eólica.  

 
Foram também apresentadas tecnologias que ilustram o estado do 

conhecimento e que têm o potencial de contribuir para a redução das 

emissões dos gases de efeito de estufa. 

 
 Todavia, para que uma alteração/substituição das fontes energéticas 

seja efectiva - tanto em termos de comportamentos e de atitudes, como em 

termos de equipamentos - será necessária uma participação mais activa por 

parte do Estado que fosse traduzida em incentivos fiscais (ou através de outros 

mecanismos) que tornem apelativa, a curto prazo, a redução dos consumos de 

energias fósseis e poluidoras. 

 

Neste sentido, o capítulo que se segue, pretende aferir a utilidade da 

aplicação do programa Ecotec - enquanto ferramenta de análise de acesso 

solar - por forma a permitir uma revisão efectiva do Artigo 59º do RGEU 1. 

Pretende-se verificar o potencial que este programa oferece, assim como 

possibilitar a introdução de sistemas, que possam induzir à redução dos 

consumos energéticos e dos problemas térmicos e ambientais das construções 

existentes. Para o efeito, foram seleccionados 3 casos de estudo (na área da 

BDNA), um edifício antigo, um edifício contemporâneo e um conjunto de 

edifícios. 

                                                 
 
1
 Regulamento Geral das Edificações Urbanas – Decreto-Lei nº 38 382, de 7 de Agosto de 

1951, Porto Editora, 1998. 
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Síntese do Capítulo 6: 

 
O fluxo solar origina e sustenta a vida na Terra; esta afirmação é 

aplicável tanto aos sistemas biológicos como em edifícios ou em cidades. Com 

efeito, o entendimento do alinhamento adequado dos edifícios e a sua relação 

com a energia cósmica da luz solar, é fundamental para a cidade saudável, 

para a cidade sustentável ou para o edifício eficiente. 

Este capítulo objectiva demonstrar:  

1- Que as ferramentas de análise solar permitem, não só verificar na 

fase de projecto o comportamento na perspectiva do sol e das sombras, 

possibilitando a colocação adequada das volumetrias a edificar, como também 

de analisar edifícios já construídos. 

2- Que as estratégias solares passivas utilizadas no passado são 

adequadas 

3- Que estas mesmas estratégias não foram entendidas em projectos 

contemporâneos. 

 
 

Synthesis of Chapter 6: 

 
The solar flux originates and sustains life on Earth; this statement applies 

to both biological systems as well as to buildings or to cities. Indeed, 

understanding the alignment of buildings and their relationship with the cosmic 

energy from sunlight, is essential for a healthy city, for the sustainable city or for 

the buildings’ efficiency.  

This chapter will try to demonstrate that: 

1- The tools used for a solar analysis help to verify the amount of sunlight 

in the design phase; thus allowing for the correct placement of the building 

volumes, as well as to examine the solar conditions on existing buildings.  

2- The passive solar strategies used in the past are adequate  

3- These same strategies were not understood or followed in the 

contemporary projects and buildings here presented and analyzed. 
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6 Análise Solar em 3 Casos de Estudo na BDNA  

 

Introdução 

 

Conforme se pretendeu ilustrar no capítulo anterior, o acesso solar em 

edifícios é fundamental para o bom desempenho energético, e um bom 

desempenho energético é elementar para a redução das emissões de CO2. 

Assim, o objectivo deste capítulo é o de analisar 3 construções que pudessem 

representar sistemas construtivos distintos (fig. 6.1, 6.2, e 6.3), em duas 

épocas diferentes e, fazendo uso de vários aspectos arquitectónicos que 

tenham que ver com o acesso solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.1 – Quinta da Ónia, vista aérea. 

 

 

Figura 6.2 – Centro Cultural do 

Sardoal. 

Figura 6.3 – Urbanização dos 

Plátanos, pormenor. 
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A análise que se levou a efeito nos casos de estudo que se seguem teve 

os seguintes objectivos: 

• Verificar o comportamento do edificado em relação ao sol – de manhã, 

ao meio do dia, e ao final da tarde. 

• Possibilitar a visualização e a ponderação das vantagens e 

desvantagens das volumetrias e orientação do edificado. 

• Verificar o potencial do edificado na perspectiva do acesso solar - para 

que se proporcione uma redução dos consumos energéticos domésticos, uma 

vez que um bom acesso solar do edificado é uma medida que poderá contribuir 

significativamente para o cumprimento das quotas impostas pelo Protocolo de 

Quioto.  

• Verificar a viabilidade de propor a inclusão de uma análise solar no 

âmbito da conservação de energia, como complemento ao projecto de 

arquitectura e de especialidades de Projecto Térmico. 
 

Com esta análise reitera-se a utilidade e a importância do acesso solar e 

em particular no que concerne a micro-geração, a Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável 1 (ENDS) e o respectivo Plano de 

Implementação 2 (PIENDS) que foram aprovados em de Conselho de Ministros 

pela Resolução nº 109/2007. Estes diplomas estabelecem objectivos 

específicos a atingir no que concerne a “Energia Solar e Fotovoltaica – garantir 

o cumprimento efectivo das metas, para o qual irá contribuir a instalação da 

maior central fotovoltaica do mundo em Moura, com a criação de unidades 

industriais e de inovação associadas, e assegurar a ligação com políticas e 

metas de micro-geração e de sistemas de energia solar nos edifícios” 3.  

Também nesses diplomas consta que se deverá assegurar o acesso à “Água 

Quente Solar – incentivos à instalação de Água Quente Solar em 

edifícios” 4.  

                                                 
1
 Mota I. A. et al. (2009) Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável ENDS 2005-

2015 (disponível em http://www2.egi.ua.pt/cursos; 29 de Agosto 2009). 
2
 Plano de Implementação (PIENDS), Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007, Diário 

da Republica, 1.ª série – N.º 159 – 20 de Agosto de 2007. 
3
 Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável ENDS 2005-2015. 

(Disponível em http://www.planotecnologico.pt/document/ENDS2015_Relatorio_Progresso.pdf; 

1 de Setembro de 2009). 
4
 Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável ENDS 2005-2015, Idem, ibid. 
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6.1 Metodologia 
 

Para esta análise, a metodologia selecionada utiliza uma base 

desenhada em AutoCAD (de cada um dos edifícios a analisar) que depois é 

transferida para o programa Ecotect. Por sua vez, este programa faz uma 

simulação térmica dinâmica do edifício e tem como principal objectivo a 

optimização climática do projecto de arquitectura, ou mesmo de um projecto de 

massas e volumes à escala urbana (em sede de plano de urbanização ou de 

pormenor). 

 

O Ecotect é um programa de base computacional que permite um 

estudo da geometria solar aplicada aos espaços e edifícios numa base horária 

detalhada, e uma vez transferida, torna-se possível a visualização rigorosa das 

áreas ensolaradas e sombreadas nas fachadas dos edifícios. Estas simulações 

permitem verificar em fase de projecto os potenciais ganhos solares, 

optimizando assim o seu mais eficaz aproveitamento e paralelamente a 

redução dos consumos energéticos. 

 

O objectivo principal do programa Ecotect é o de auxiliar na concepção 

do projecto desde o seu início, permitindo optimizar o desempenho ambiental 

dos espaços a projectar ou construídos.  

 

O seu motor de cálculo térmico utiliza o denominado método de 

admitância dos materiais para determinar as temperaturas interiores dos 

edifícios e as cargas térmicas, focadas nas cargas de aquecimento.  

 

Acresce ainda que as inúmeras ferramentas associadas ao programa, 

como “The Weather Tool” e um editor de geometria em três dimensões, sobre o 

qual o programa efectua os diversos cálculos, permite-lhe não só a simulação 

térmica dinâmica com dados climáticos e geográficos precisos, mas também a 

visualização dos resultados sob uma forma gráfica próxima do ambiente de 

trabalho do arquitecto.  
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Outra das ferramentas de grande utilidade é a “Sun Tool” uma vez que 

permite visualizar em três dimensões e em tempo real, a luz solar projectada 

numa dada superfície. 

 

A título de exemplo, é possível a simulação da penetração da luz solar 

ao longo do ano numa janela de um dado edifício em apenas alguns minutos 

(desde que concluído o modelo tridimensional de simulação), revelando-se 

assim numa ferramenta muito útil quando se pretende estudar o desempenho 

solar do edifício, ou em particular a sua fenestração, e também no âmbito da 

captação da energia solar no período da estação de aquecimento. 

Simultaneamente, também é possível verificar quando se pretende analisar o 

tipo e as dimensões dos elementos de sombreamento para a estação de 

arrefecimento. 

 

Devido à compatibilização das suas ferramentas com a psicrometria 1 

(psychrometry) as suas potencialidades estendem-se mesmo à concepção 

solar passiva, entre outras.  

 

Com o objectivo de verificar as vantagens deste programa foram 

seleccionados para análise 3 casos de estudo que se localizam na BDNA: 

 

• A Quinta da Ónia, por ser um edifício de arquitectura vernácula, cujas 

estratégias para a obtenção do conforto térmico têm grande relevância. 

• O Centro Cultural do Sardoal, por ser um equipamento público, e um 

edifício de arquitectura contemporânea, cujas estratégias de conforto 

térmico dependem de equipamentos mecânicos sofisticados e com 

acentuados consumos energéticos. 

• A Urbanização dos Plátanos por formar um conjunto de edifícios 

construídos recentemente e com um significante impacto na BDNA. 

                                                 
 

1 
Psicrometria é a ciência que estuda as propriedades termodinâmicas do ar húmido e a 

utilização dessas mesmas propriedades para analisar as condições e os processos relativos à 

humidade do ar (de acordo com
 
Eccli E. (1976) Low Cost Energy Efficient Shelter for the Owner 

and the Builder, Pennsylvania: Rodale Press Inc, p. 262. 
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6.2 Análise Solar – Quinta da Ónia  

 
A Quinta da Ónia (fig. 6.4) é uma casa do início do século XVII, que se 

encontra perfeitamente orientada sobre o eixo SO/NE. As vantagens desta 

orientação revelam-se pela luminosidade dos espaços interiores, em particular 

durante o Inverno.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.4 – Planta de implantação Quinta da Ónia. 
 

A fachada Sul (fig. 6.5) faz uso de uma série de estratégias para uma 

eficiente exposição solar, apresentando uma varanda com um alpendre 

generoso que permite a passagem da radiação solar directa durante os meses 

de inverno, mas que durante os meses de calor funciona como pala, 

resguardando o espaço da varanda do sol. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6.5 – Quinta da Ónia, alçado Sul-Nascente. 

326



6 Análise Solar em 3 Casos de Estudo na BDNA 

Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa 

Dissertação de Doutoramento. António Castelbranco    BDNA 

 

A estratégia descrita permite a utilização contínua deste espaço ao longo 

do ano. A razão subjacente ao seu funcionamento é descrita 

esquematicamente no desenho apresentado (fig. 6.6). Os raios solares de 

inverno com um ângulo mais baixo penetram no espaço, enquanto que a 

radiação de verão é evitada pela existência da pala. O funcionamento 

adequado desta estratégia pode ser verificado na análise solar que adiante se 

apresenta. 

 

 
 

Figura 6.6 – Funcionamento de uma pala solar.  

 

A fachada Norte é uma fachada simples que apresenta uma outra 

estratégia para conservar energia. Esta fachada pode ser quase que 

hermeticamente fechada porque a fenestração é resguardada por portadas 

interiores de madeira, que garantem um considerável isolamento térmico. A 

selecção deste edifício deve-se ao facto de se tratar de um bom exemplo de 

arquitectura autóctone, tradicional que permite verificar algumas das 

estratégias utilizadas no passado, para obter o desejado conforto térmico. 
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Solstício de Inverno – 21 de Dezembro às 9:00, 13:00 e 17:00 horas 

21 de Dezembro às 9:00 horas (fig. 6.7). 

 

A fachada Sudeste encontra-se exposta ao Sol, assim como a área 

debaixo do alpendre – o facto de aparecer uma sombra nesta varanda deve-se 

à parede de parapeito, pois o espaço já se encontra inteiramente ensolarado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 – Solstício de Inverno 21 de Dezembro às 9:00. 

 

21 de Dezembro às 13:00 horas (fig. 6.8). 

Pela sua orientação Sul-Nascente, é interessante verificar que a esta 

hora ainda se encontra fortemente ensolarada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.8 – Solstício de Inverno 21 de Dezembro às 13:00. 
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21 de Dezembro às 17:00 horas (fig. 6.9). 

O corpo saliente na fachada Sul apenas sombreia a varanda a partir das 

16 horas, fazendo com que esta tenha exposição solar durante 

aproximadamente 7 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9 – Solstício de Inverno 21 de Dezembro às 17:00. 

 

Equinócio – 21 de Março às 9:00, 13:00 e 17:00 horas. 

21 de Março às 9:00 horas (fig. 6.10). 

No Equinócio, a esta hora, verifica-se que a área do alpendre ainda 

recebe uma generosa exposição solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.10 – Equinócio – 21 de Março às 9:00. 
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21 de Março às 13:00 horas (fig. 6.11). 

A partir desta data, o efeito de sombreamento sob o alpendre começa a 

ser sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11 – Equinócio – 21 de Março às 13:00. 

  

21 de Março às 17:00 horas (fig. 6.12). 

A esta hora o Sol atinge o terraço orientado ao quadrante Poente, assim 

como o corpo saliente da fachada Sul assegura o sombreamento total da 

varanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 6.12 – Equinócio – 21 de Março às 17:00. 

330



6 Análise Solar em 3 Casos de Estudo na BDNA 

Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa 

Dissertação de Doutoramento. António Castelbranco    BDNA 

 

Solstício de Verão – 21 de Junho, às 9:00, 13:00 e 17:00 horas. 

21 de Junho às 9:00 horas (fig. 6.13). 

Nesta estação e a esta hora a quase totalidade da área sob o alpendre, 

na varanda, já se encontra sombreada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.13 - Solstício de Verão – 21 de Junho às 9:00. 

 

21 de Junho às 13:00 horas (fig. 6.14). 

Devido à altitude solar de 71.9º, toda a área sob o alpendre se encontra 

sombreada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.14 - Solstício de Verão – 21 de Junho às 13:00. 
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21 de Junho às 17:00 horas (fig. 6.15). 

A esta hora apenas o terraço e o alçado Noroeste recebem radiação solar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.15 - Solstício de Verão – 21 de Junho às 17:00. 

 

Em conclusão, esta varanda por ter um alpendre de proporções 

adequadas e devido à sua orientação solar tem o potencial de ser utilizado 

durante todo o ano. Todavia é importante realçar que no caso de uma 

envolvente arbórea frondosa (fig. 6.16), os cálculos para a análise solar ficam 

susceptíveis a erros na radiação ganha e tornam-se mais difíceis de efectuar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.16 – Quinta da Ónia, fachada Norte e envolvente arbórea. 
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Em todo o caso, esta análise permitiu verificar várias estratégias que são 

mais valias do ponto vista térmico e da arquitectura solar passiva.  

 

O conceito descrito por Fred Stitt de que “cada vez mais, o invólucro do 

edifício é visto não apenas como protecção contra, mas como uma conexão 

com o ambiente” 1, citado no Capítulo 5, aplica-se aqui também. 

 

Na fachada Sul ao nível do R/C, as paredes em alvenaria de pedra têm 

espessura superior a 0,80 m, os vãos são de pequena dimensão e a utilização 

de portadas interiores contribuem para uma temperatura constante. 

 

Ao nível do 1º Andar as estratégias são mais complexas, porque do 

ponto de vista funcional é no andar nobre que acontecem a maior parte das 

actividades, e também porque as necessidades de segurança estão 

asseguradas. O alpendre de protecção e o volume avançado permitem uma 

utilização da varanda ao longo de todo o ano. 

 

No 2º Andar, para além das portadas interiores há ainda a salientar a 

existência de portadas/persianas exteriores que permitem uma entrada do Sol 

controlada. 

 

Na fachada Norte as estratégias são simples, sendo que nos 3 pisos 

assentam na massa térmica das paredes, na utilização de portadas interiores e 

em lareiras nas salas e quartos que se encontram virados a Norte. 

 

 

                                                 
 

1
 Stitt F. A. (1999) Ecological Design Handbook, Sustainble Startegies for Architecture, 

Landscape Architecture, and Planning, McGraw- Hill, New York, p. 467. 
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6.3 Análise Solar – Centro Cultural do Sardoal 
 

O Centro Cultural do Sardoal (CCS) é um projecto recente (fig. 6.17), 

localizado numa zona sobranceira da vila de Sardoal, que tem uma vista ampla 

sobre a Bacia de Drenagem Norte de Abrantes e acesso solar absoluto e 

desimpedido. Do ponto de vista do programa de arquitectura, as zonas que 

apresentam necessidade de janelas são o bar-restaurante, as áreas 

administrativas, a sala polivalente (e de ensaios) e a entrada principal – serão 

por isso estas as áreas alvo de análise. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.17 - Centro Cultural do Sardoal (CCS). 

Projecto: Centro Cultural do Sardoal. Ano de construção: 2001-03. 

Arquitectura: Gabinete Apoio Técnico (GAT); Arq. Pedro Costa. 

 

 

Análise Solar, dia 30 de Março às 16:30 horas, iluminação solar das 

fachadas e projecção de sombras (fig. 6.18). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.18 – Esquema volumétrico do CCS. 
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Solstício de Inverno – 21 de Dezembro às 9:00, 13:00 e 17:00 horas 

 

O Sol penetra em profundidade na entrada (fig. 6.19) principal do 

edifício – a fenestração em vidro reflectante não tem qualquer protecção de 

sombreamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6.19 - Imagem da entrada principal (fachada Sudeste). 

 

Entrada, 21 de Dezembro às 9:00 horas (fig. 6.20). 

Figura 6.20 - Solstício de Inverno – Entrada, 21 de Dezembro às 9:00. 
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Entrada, 21 de Dezembro às 13:00 horas (fig. 6.21). 

 

O volume da entrada principal e auditório está a obstruir o acesso ao Sol 

no volume a Nascente (trata-se de uma pequena sala polivalente). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.21 - Solstício de Inverno – Entrada, 21 de Dezembro às 13:00. 

 

Entrada, 21 de Dezembro às 17:00 horas (fig. 6.22). 

 

A parte Poente do edifício encontra-se inteiramente exposta ao Sol. 

Podemos assim concluir que o edifício no quadrante Nascente tem um 

aproveitamento solar razoável durante 5 horas no Solstício de Inverno. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.22 - Solstício de Inverno – Entrada, 21 de Dezembro às 17:00. 
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Equinócio – 21 de Março, às 9:00, 13:00 e 17:00 horas. 

 

Entrada, 21 de Março às 9:00 horas (fig. 6.23). 

Por apenas ter uma pala na cobertura sobre um vão envidraçado de 

mais de 4 metros de altura, o Sol penetra em profundidade no interior da sala 

de entrada principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.23 - Equinócio – Entrada, 21 de Março às 9:00. 

 

Entrada, 21 de Março às 13:00 horas (fig. 6.24). 

A esta hora, o Sol inicia a sua passagem para a fachada a Poente, 

sendo que a pala da cobertura começa a proteger o espaço da entrada 

principal da luz solar directa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.24 - Equinócio – Entrada, 21 de Março às 13:00. 
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Entrada, 21 de Março às 17:00 horas (fig. 6.25). 

Ambas as fachadas e o espaço circundante do edifício encontram-se 

agora sombreadas, mas o volume a poente é já atingido pela radiação solar do 

Equinócio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.25 - Equinócio – Entrada, 21 de Março às 17:00. 
 

Solstício de Verão – 21 de Junho às 9:00, 13:00 e 17:00 horas. 

Entrada, 21 de Junho às 9:00 horas (fig. 6.26). 

Pelo facto de o Sol ter às 9:00 horas uma altitude de 41.7º permite que a 

pala da cobertura tenha uma acção de sombreamento parcial do espaço 

interior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.26 - Solstício de Verão – Entrada, 21 de Junho às 9:00. 
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Entrada, 21 de Junho às 13:00 horas (fig. 6.27). 

A partir desta hora, devido à altitude solar a fenestração encontra-se 

sombreada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.27 - Solstício de Verão – Entrada, 21 de Junho às 13:00. 

 

Entrada, 21 de Junho às 17:00 horas (fig. 6.28). 

A esta hora apenas as coberturas, a fachada e fenestração do volume a 

poente são atingidas pela radiação solar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.28 - Solstício de Verão – Entrada, 21 de Junho às 17:00. 
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Solstício de Inverno – 21 de Dezembro às 9:00, 13:00 e 17:00 horas. 

 

O Sol entra em profundidade nas Janelas da fachada Sul do volume do 

bar-restaurante (fig. 6.29). 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Figura 6.29 - Imagem das janelas do bar-restaurante. 
 

 

Bar, 21 de Dezembro às 9:00 horas (fig. 6.30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.30 - Solstício de Inverno – Bar, 21 de Dezembro às 9:00. 
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Bar, 21 de Dezembro às 13:00 horas (fig. 6.31). 

 

O Sol ainda entra em profundidade na fenestração da fachada Sul do 

volume do bar-restaurante o que o torna este espaço bastante agradável nesta 

estação. 

 
Figura 6.31 - Solstício de Inverno – Bar, 21 de Dezembro às 13:00. 

 

Bar, 21 de Dezembro às 17:00 horas (fig. 6.32). 

A pérgola não produz qualquer efeito sombreador eficaz na fenestração 

devido à reduzida altitude solar. 

Figura 6.32 - Solstício de Inverno – Bar, 21 de Dezembro às 17:00. 
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Equinócio – 21 de Março às 9:00, 13:00 e 17:00 horas 

O Sol atinge em pleno a fenestração da fachada Sul do bar-restaurante 

(fig. 6.33), o que significa que os ganhos solares sobre esta fachada totalizam 

já cerca de 5 horas de exposição. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.33 - Imagem do impacto do Sol sobre  

a fachada Poente desprotegida. 

 

Bar, 21 de Março às 9:00 horas (fig. 6.34). 

O Sol entra já com alguma intensidade na fenestração da fachada Sul do 

volume do bar-restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 6.34 - Equinócio – Bar, 21 de Março às 9:00. 
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Bar, 21 de Março às 13:00 horas (fig. 6.35). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.35 - Equinócio – Bar, 21 de Março às 13:00. 

 
 

Bar, 21 de Março às 17:00 horas (fig. 6.36). 

 
A fenestração de ambas as fachadas Sul e Poente do bar-restaurante 

são atingidas pela radiação solar sendo que a pérgola deixa de ser uma 

barreira eficaz à protecção da radiação solar do Equinócio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.36 - Equinócio – Bar, 21 de Março às 17:00. 
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Solstício de Verão – 21 de Junho às 9:00, 13:00 e 17:00 horas 

Bar, 21 de Junho às 9:00 horas (fig. 6.37). 

A esta hora, a cobertura do bar-restaurante é já atingida pela radiação 

solar, assim como a fenestração da fachada Sul, permitindo vislumbrar que a 

carga térmica sobre este espaço ao longo do dia seja acentuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.37 - Solstício de Verão – Bar, 21 de Junho às 9:00. 

 

Bar, 21 de Junho às 13:00 horas (fig. 6.38). 

Devido à altitude solar de 73.9º, a fenestração da fachada Sul do volume 

do bar, encontra-se quase totalmente sombreada, ainda assim com algum 

ganho solar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.38 - Solstício de Verão – Bar, 21 de Junho às 13:00. 
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Bar, 21 de Junho às 17:00 horas (fig. 6.39). 

A área envidraçada da fachada Sul do bar-restaurante encontra-se 

sombreada porque o Sol está agora a apontar directamente sobre a fachada 

Poente, que está a ser atingida pela radiação solar. A pérgola deixa de ser uma 

barreira eficaz à sua protecção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.39 - Solstício de Verão – Bar restaurante 21 de Junho às 17:00. 
 
 

Na imagem (fig. 6.40), é visível a área envidraçada da fachada Sul do 

bar-restaurante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.40 – Fachada Sul do bar-restaurante. 
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6.4 Análise Solar – Urbanização dos Plátanos 

 

A Urbanização dos Plátanos (fig. 6.41) ocupa uma área com quase dois 

hectares e é composta por catorze blocos de apartamentos e serviços. Por se 

tratar de uma urbanização recente e com uma volumetria de construção 

considerável, permite a elaboração de uma análise solar eficaz no sentido de 

se verificarem as vantagens ou desvantagens desta tipologia urbanística. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6.41 - Urbanização dos Plátanos. 

 

 

Projecto: Urbanização dos Plátanos.  

Ano de construção: 1999-2000. 

Localização: Abrantes, Alferrarede, BDNA. 

Arquitectura: Arq. Albano Santos e Arq. Luís Morgado. 
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Norte 

Esquema volumétrico e de implantação da Urbanização dos Plátanos 

utilizado para a verificação da iluminação solar e projecção de sombras 

(fig. 6.42). Será interessante verificar que os blocos principais se encontram 

orientados justamente no mesmo ângulo que a Quinta da Ónia (fig. 6.43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstício de Inverno – 21 de Dezembro às 9:00, 13:00 e 17:00 horas. 

21 de Dezembro às 9:00 horas (fig. 6.44). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.44 - Solstício de Inverno – Urbanização dos Plátanos,  

21 de Dezembro às 9:00. 

Figura 6.42- Esquema volumétrico e 

implantação do Urbanização dos Plátanos. 

Figura 6.43 – Implantação 

Quinta da Ónia. 
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21 de Dezembro às 13:00 horas (fig. 6.45). 

O facto de o eixo de orientação ser Sudeste-Noroeste permite, como se 

pode verificar, um acesso solar adequado, sendo que todas as fachadas se 

encontram ensolaradas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.45 - Solstício de Inverno – Urbanização dos Plátanos,  

21 de Dezembro às 13:00. 

 

21 de Dezembro às 17:00 horas (fig. 6.46). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6.46 - Solstício de Inverno – Urbanização dos Plátanos,  

21 de Dezembro às 17:00. 
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Norte 

Equinócio – 21 de Março, às 9:00, 13:00 e 17:00 horas. 
 

21 de Março às 9:00 horas (fig. 6.47). 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.47 - Equinócio – Urbanização dos Plátanos, 21 de Março às 9:00. 

 

21 de Março às 13:00 horas (fig. 6.48). 

A exposição solar é plena sendo a partir desta altura necessárias 

protecções solares, sobretudo nas fachadas expostas aos quadrantes Sudeste 

e Sudoeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.48 - Equinócio – Urbanização dos Plátanos,  21 de Março às 13:00. 
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21 de Março às 17:00 horas (fig. 6.49). 

Nesta imagem é de assinalar que as fachadas Sudoeste ficam 

particularmente expostas ao Sol, o que sugere a necessidade absoluta de 

sistemas de protecção solar, por forma a evitar ganhos térmicos excessivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.49 - Equinócio – Urbanização dos Plátanos, 21 de Março às 17:00. 

 

Solstício de Verão – 21 de Junho às 9:00, 13:00 e 17:00 horas. 

21 de Junho às 9:00 horas (fig. 6.50): 

Figura 6.50 - Solstício de Verão – Urbanização dos Plátanos,  

21 de Junho às 9:00. 
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Norte 

21 de Junho às 13:00 horas (fig. 6.51). 

A exposição solar é intensa nas fachadas expostas entre os quadrantes 

Nascente e Poente. As fachadas orientadas a Sudoeste, são particularmente 

sensíveis pelo que é essencial proteger a fenestração dos ganhos solares ao 

longo de todo o período diurno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.51 - Solstício de Verão – Urbanização dos Plátanos,  

21 de Junho às 13:00. 

 

Conforme é visível na simulação (fig. 6.51) a incidência solar é de 

grande intensidade no dia 21 de Junho, na imagem (fig. 6.52) é notório verificar 

que na fachada Sudoeste deste bloco habitacional seria fundamental a 

integração de palas de protecção solar.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.52 – Urbanização dos Plátanos, 17 de Junho às 14:30. 
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21 de Junho às 17:00 horas (fig. 6.53). 

Mais uma vez se verifica que, desde o Equinócio, estas fachadas, 

expostas a Sudoeste, têm uma forte carga térmica durante os meses de maior 

calor (Março a Setembro). Isto justificaria a colocação de painéis solares nestas 

fachadas, uma vez que poderiam contribuir significativamente para o 

aproveitamento energético solar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.53 - Solstício de Verão – Urbanização dos Plátanos,  

21 de Junho às 17:00. 

 

6.5 Estratégias para optimização energética 

 

No sentido de visualizar e de comparar esquemas de poupança 

energética, na figura 6.54 apresenta-se uma síntese de 17 estratégias – 

representadas no corte/perspectiva por ícones -  para a redução de consumos 

energéticos. 

Verifica-se que de entre estas 17 estratégias as 5 mais importantes 

(sublinhadas) têm directamente que ver com o acesso solar. Em todo o caso, 

se procurarmos analisar, à luz destas estratégias, os 3 casos de estudo 

apresentados, chegamos à conclusão que aquele que melhor se aproxima 

destas indicações é o edifício da Quinta da Ónia. 
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Figura 6.54. Síntese para a optimização térmica 

e da redução de consumos. 

 
“1 Painéis solares. 

2 Gerador eólico. 

3 Ventilação cruzada. 

4 Iluminação de baixo consumo. 

5 Isolamento térmico exterior. 

6 Dimensão dos vãos consoante a orientação (Sul ou 

Norte). 

7 Inércia Térmica. 

8 Gestão e monitorização de energia. 

9 Electrodomésticos eficientes. 

10 Paredes Trombe. 

11 Espaços de atenuação térmica. 

12 Orientação das fachadas e espaços de permanência. 

13 Coberturas ajardinadas. 

14 Permeabilidade das superfícies. 

15 Sombreamentos exteriores. 

16 Vidros duplos. 

17 Caixilharias de qualidade” 1. 

                                                 
1
 Tirone L., Nunes K. (2007) Construção Sustentavel: Soluçoes eficientes hoje, a nossa 

Riqueza de Amanha, Sintra, Tirone Nunes, SA, pp.128-129. 
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Conclusão 

 

De entre os casos 

de estudo apresentados, a 

Quinta da Ónia 

(século XVII) é o edifício 

que melhor se integra no 

conceito da arquitectura 

bio-climática uma vez que 

beneficia de uma 

orientação privilegiada 

com as fachadas Sul e 

Norte arquitectónica e 

volumetricamente 

distintas, correspondendo 

a diferentes respostas 

arquitectónicas consoante 

o quadrante solar em que 

se integram (fig 6.55).  

 

Porém, verifica-se que a envolvente arbórea apresenta vantagens e 

desvantagens, mas as implicações das sombras causadas pelas árvores não 

foram assinaladas na análise solar efectuada.  

 

Em todo o caso, do ponto de vista do conforto térmico, e a partir da 

análise efectuada, podemos dizer que este edifício faz uso de uma série de 

estratégias adequadas e eficientes para a obtenção de efectivos ganhos 

térmicos e de sombreamento. Todavia, esta casa poderia ser melhorada se 

fizesse uso de alguns materiais construtivos modernos, nomeadamente na 

utilização de janelas de vidro duplo, de isolamento nos tectos, assim como de 

um sistema de aquecimento que – utilizando as chaminés existentes – tornasse 

as lareiras mais eficientes no aquecimento dos espaços interiores. 

Figura 6.55 – Quinta da Ónia, iluminação 

solar geral e projecção de sombras 

(17 de Abril às 19:30 horas). 
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No que diz respeito à análise do Centro Cultural do Sardoal, ficou 

demonstrado através desta análise, que algumas das áreas envidraçadas são 

excessivamente generosas e, que a falta de protecção solar efectiva nestas 

superfícies impõe uma forte dependência em dispendiosos sistemas de ar 

condicionado e de arrefecimento mecânico (fig. 6.56 e 6.57) para manter os 

espaços interiores termicamente confortáveis, e por outro lado a luminosidade 

excessiva torna o espaço visualmente desagradável. 

 

 
 

Figura 6.56 – “Chiller” nas traseiras do 

Centro Cultural do Sardoal (CCS). 

 

Figura 6.57 – Aparelhos de ar 

condicionado na cobertura. 

 
 

Com efeito, os “ganhos solares directos - ganhos que alcançam os 

espaços interiores por transmissão luminosa através dos envidraçados - têm a 

vantagem de serem bastante eficientes em termos de custos, para além de 

estarem associados a benefícios luminosos e visuais” 1.   

 

 

 

                                                 
 

1
 Eccli E. (1976) Low Cost Energy Efficient Shelter for the Owner and the Builder, Pennsylvania: 

Rodale Press Inc, p. 262. 

 

355



6 Análise Solar em 3 Casos de Estudo na BDNA 

Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa 

Dissertação de Doutoramento. António Castelbranco    BDNA 

 

 

A intensidade da radiação solar directa em Abrantes significa que os 

ganhos directos acarretam as desvantagens de estarem relacionados com os 

riscos de sobreaquecimento. Todavia, estes riscos podem ser facilmente 

controlados desde que a protecção solar das aberturas e que a inércia térmica 

interior tenham sido equacionadas de forma equilibrada. Mas no caso deste 

espaço estas protecções não existem, possivelmente pelo facto de o projectista 

ter procurado privilegiar as vistas sobre a BDNA. Esta decisão de projecto 

resultou também em luminosidade excessiva dentro do bar-restaurante 

(fig. 6.58), situação que também é verificável na figura 6.36. 

 

No caso da fachada da entrada principal (fig. 6.59), o facto de estar 

orientada a Sudeste assegura que os ganhos térmicos solares não são 

consideráveis, apesar de esta ter uma área envidraçada de grande dimensão 

(ver figura 6.19) e de também não ter qualquer pala de protecção.  

 

 

Figura 6.58 - Vista do interior  

bar-restaurante.  

Incidência solar ao final da tarde.  

 

Figura 6.59 - Vista do hall da entrada 

principal. 
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Quanto ao conjunto de edifícios da Urbanização da Quinta dos 

Plátanos, verifica-se que os sete blocos habitacionais principais têm a mesma 

implantação solar que a Quinta da Ónia, o que permite que as fachadas 

recebam uma incidência solar abundante. Todavia, esta orientação parece ter 

mais que ver com os eixos urbanos existentes (fig. 6.53 e 6.60) do que uma 

decisão baseada em pressupostos de acesso solar ou de eficiência energética. 

Na figura 6.53 verificam-se os alinhamentos urbanos existentes e a sua 

relação/prolongamento com a Urbanização dos Plátanos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 6.53 – Urbanização da Quinta dos Plátanos e sua envolvente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.60 – Vista aérea da Urbanização dos Plátanos (a posição e o 

comprimento das sombras indicam que a imagem foi feita durante o Inverno). 
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Os afastamentos entre estes blocos habitacionais são generosos e 

proporcionam-lhes acesso solar desimpedido durante todo o ano. Porém, ao 

contrário do que sucede com a Quinta da Ónia - onde as suas quatro fachadas 

são diferentes consoante a orientação solar – as quatro fachadas destes blocos 

são praticamente idênticas, revelando que em termos de projecto se ficou 

aquém de um entendimento adequado no que concerne às especificidades da 

orientação solar.  

Por exemplo, a colocação de áreas envidraçadas mais generosas (na 

fachada Sul) e a instalação de palas de protecção solar, teriam sido, sem 

dúvida, estratégias positivas para um melhor aproveitamento solar e para um 

melhor desempenho energético. 

Na educação de um arquitecto, e em particular na disciplina de projecto, 

a componente “arquitectura solar passiva” não tem tido ênfase suficiente. Por 

outro lado, os constrangimentos orçamentais, as imposições dos clientes, as 

especificidades do local, nomeadamente os inúmeros critérios de desenho, tais 

como as densidades urbanísticas permitidas, a dimensão e a profundidade do 

lote, a cércea permissível, o perfil da rua, a rítmica das fachadas, a relação 

com a envolvente próxima, a relação de vistas, a orientação dos espaços ao 

vento, etc., assim como o aproveitamento da luz natural, também tem uma 

influência directa no projecto e que muitas vezes não é evidente na forma final 

do edifício. 

Os três casos de estudo aqui apresentados foram o culminar real 

de múltiplas exigências e condicionantes que desconhecemos (sejam 

imposições por parte dos clientes, da autarquia ou de um vasto número 

de intervenientes). 

Em todo caso, um novo interveniente começa a ter peso sobre as 

decisões de projecto, isto é, com a ratificação do Protocolo de Quioto 

passou a existir mais uma exigência: a da redução das emissões de CO2 

para atmosfera.  

Esta exigência vai ter uma influência directa sobre a forma em como é 

utilizado o território, em como é planeado o crescimento urbano, ou na forma 

em como são concebidos e construídos os edifícios.  
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Em todo o caso, tanto o Centro Cultural do Sardoal como a 

Urbanização da Quinta dos Plátanos são edifícios projectados e construídos 

de acordo com os pressupostos legais definidos no RCCTE 1 de 1990. 

Confirmam-se as criticas apontadas no capítulo anterior, pois o RCCTE peca 

por não esclarecer suficientemente a concepção bioclimática ou solar passiva 

dos edifícios, ainda que a mesma seja realçada no preâmbulo ou em alguns 

dos seus artigos. Da mesma forma é omisso no que respeita aos índices e 

parâmetros de conforto visual no âmbito da iluminação natural. 

No capítulo anterior foram abordadas questões legais que têm impacto e 

influem no projecto de arquitectura e no consumo de energia. Neste sentido, 

foram também apresentadas estratégias e soluções técnicas que representam 

o “state of the art” de sistemas que contribuem para a redução dos consumos 

energéticos em edifícios, tendo-se chegado à conclusão que para um bom 

desempenho energético é necessário um adequado acesso solar. 

Assim sendo, justifica-se a apresentação de uma ferramenta de projecto 

que permita projectar adequadamente o acesso solar em edifícios e, 

simultaneamente que contribua para uma redução dos gastos energéticos e 

das emissões de CO2. 

O capítulo que se segue pretende analisar algumas das componentes - 

que por se considerarem relacionadas com o planeamento do território - 

influenciam as quotas de CO2 tanto em termos da produção energética e de 

emissões, como da absorção de CO2, permitindo, consequentemente, planear 

e projectar o território em função do equilíbrio entre as emissões de CO2 e as 

áreas de absorção. 

                                                 
 

1
 Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) - 

Decreto-Lei nº 40/90 de 6 de Fevereiro. Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações. 
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Lista de Figuras do Capítulo 6 

 

Figura 6.1 – Quinta da Ónia, vista aérea. 

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figura 6.2 – Centro Cultural do Sardoal. 

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figura 6.3 – Urbanização dos Plátanos, pormenor. 

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figura 6.4 – Implantação Quinta da Onia. 

Diagrama de António Castelbranco. 

 

Figura 6.5 – Quinta da Ónia alçado Sul-Nascente. 

Desenho do Arq. Duarte Castelbranco. 

 

Figura 6.6 – Funcionamento de uma pala solar.  

Eccli Eugene (1976) Low Cost Energy Efficient Shelter for the Owner and the Builder, 

Pennsylvania: Rodale Press Inc. 

 

Figuras 6.7 – 6.15 

Diagramas solares de António Castelbranco. 

 

Figura 6.16 – Quinta da Onia, fachada Norte e envolvente verde. 

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figura 6.17 - Centro Cultural do Sardoal (CCS). 

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figura 6.18 – Esquema volumétrico do Centro Cultural do Sardoal (CCS). 

Desenho volumétrico elaborado a partir do projecto do Arq. Pedro Costa. 
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Figura 6.19 – Imagem da entrada principal (fachada Sudeste). 

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figuras 6.20 – 6.28 

Diagramas solares de António Castelbranco. 

 

Figura 6.29 – Imagem da fenestração do bar-restaurante. 

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figuras 6.30 – 6.32 

Diagramas solares de António Castelbranco. 

 

Figura 6.33 - Imagem do impacto do Sol sobre a fachada Poente desprotegida. 

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figuras 6.34 – 6.39 

Diagramas solares de António Castelbranco. 

 

Figura 6.40 – Fachada Sul do bar-restaurante. 

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figura 6.41 – Urbanização dos Plátanos. 

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figura 6.42 – Esquema volumétrico e implantação do Urbanização dos 

Plátanos. 

Desenho volumétrico elaborado a partir do projecto do Arq. Albano Santos e Arq. Luís 

Morgado. 

 

Figura 6.43 – Implantação Quinta da Ónia. 

Diagrama de António Castelbranco. 

 

Figuras 6.44 – 6.51 

Diagramas solares de António Castelbranco. 
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Figura 6.52 – Urbanização dos Plátanos, 17 de Junho às 14:30. 

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figura 6.53 – Solstício de Verão – Urbanização dos Plátanos, 21 de Junho às 

17:00. 

Diagrama solar de António Castelbranco. 

 

Figura 6.54 – Síntese para a optimização térmica e da redução de consumos.  

Tirone L., Nunes K. (2007) Construção Sustentavel: Soluçoes eficientes hoje, a nossa 
Riqueza de Amanha, Sintra, Tirone Nunes, SA. 

 

Figura 6.55 – Quinta da Ónia, iluminação solar geral e projecção de sombras – 

17 de Abril às 19:30 horas. 

Iluminação solar geral de António Castelbranco. 

 

Figura 6.56 – “Chiller” nas traseiras do Centro Cultural do Sardoal (CCS).  

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figura 6.57 – Aparelhos de ar condicionado na cobertura. 

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figura 6.58 – Vista do interior bar-restaurante. Incidência solar ao final da 

tarde.  

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figura 6.59 – Vista do hall da entrada principal. 

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figura 6.60 – Vista aérea da Urbanização dos Plátanos (a posição e o 

comprimento das sombras indicam que a imagem foi feita durante o Inverno). 

Google Earth. 
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Síntese do Capítulo 7: 

 

Neste capítulo experimentou-se a contabilização da emissão e da 

absorção de CO2 associada a uma área definida por limites naturais; a Bacia 

de Drenagem a Norte de Abrantes. Partindo do pressuposto que esta 

contabilização contribuirá para o planeamento territorial e urbano na 

perspectiva do desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

 

Synthesis of Chapter 7: 

 

In this chapter, we tried to construct a methodology for the accounting of 

the emissions and absorption of CO2; which is associated to an area defined by 

natural boundaries, the drainage Basin to the North of Abrantes. It is hoped that 

this methodology will contribute to a more sustainable development in regional 

and urban planning. 
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“Porque se desconhece o quanto podemos perturbar o 

equilíbrio ecológico natural da terra, sem incorrermos em sérias 

consequências. Não se conhece a quantidade de CO2 ou de 

poluição térmica que pode ser desprendida, sem causar 

mudanças irreversíveis no clima da terra, ou que quantidade de 

radioactividade, de chumbo, mercúrio, ou pesticida pode ser 

absorvida pelas plantas, pelos peixes, ou pelos seres humanos, 

antes que os processos vitais sejam gravemente interrompidos.   

A ignorância sobre os limites da capacidade do globo 

para absorver poluentes deveria ser razão suficiente de cautela 

na libertação de substâncias contaminantes. O perigo de se 

atingirem esses limites é especialmente grande porque há, 

tipicamente, uma longa demora entre a liberação de um poluente 

no meio ambiente e o aparecimento de seus efeitos negativos 

no sistema ecológico” 1. 

 

Meadows D.L. et al.  

 

 

“In this paleotechnic world the realities were money, 

prices, capital, shares: the environment itself, like most of 

human existence, was treated as an abstraction. Air and 

sunlight, because of their deplorable lack of value in exchange, 

had no reality at all” 2. 

 

Lewis Mumford. 

 

                                            
1
 Meadows et al. Clube de Roma (1978) Limites do Crescimento, 2ª edição, editora 

Perspectiva, São Paulo, p. 200. 

2
 Mumford L. (1963) Technics and Civilization, Harcourt, Brace & World, Inc., New York, p.495. 
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7 Avaliação da Emissão e Absorção de CO2 na BDNA 

 

Este capítulo pretende estabelecer uma base e uma dinâmica para a 

contabilização das emissões de CO2 na BDNA, tendo como objectivo verificar 

se o impacto dos seus habitantes, em termos de emissões da CO2, é superior à 

área definida pela própria bacia de drenagem.  

De uma forma sucinta, o ciclo do carbono tem as seguintes 

componentes (fig. 7.1):  

 
Figura 7.1 – Ciclo do carbono. 

 
Os sumidouros naturais de CO2 são os oceanos, as plantas e outros 

organismos que a partir do processo da fotossíntese absorvem o carbono da 

atmosfera, incorporando-o na sua biomassa e libertando assim o oxigénio para 

a atmosfera. Mas os níveis de CO2 têm vindo a aumentar e os sumidouros não 

têm demonstrado capacidade para manterem estes mesmos níveis constantes. 

Deste modo, investigações apresentadas na Science Magazine 1 de 

Junho 2009, levadas a cabo por cientistas do Observatório Terrestre Lamont-

Doherty, da Universidade de Columbia – este observatório foi também 

responsável pela investigação científica na Biosfera 2 - demonstraram que os 

níveis mais altos de CO2 nos últimos 2,1 milhões de anos foram em média de 

apenas 280 partes por milhão. 

                                            
1
 Bärbel Hönisch et. al. Atmospheric Carbon Dioxide Concentration Across the Mid-Pleistocene 

Transition // Science  Magazine 19 June 2009: Vol. 324. n
o
. 5934, pp. 1551 – 1554. 
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“Porém, os níveis de CO2 estão agora em 385 partes por milhão, ou seja 

37,5% acima, o que significa que os investigadores para terem uma ideia dos 

efeitos desta subida na Biosfera terão de recuar ainda mais no tempo para 

poderem encontrar analogias com os níveis correspondentes às alterações 

climáticas em curso.  

 
A reconstituição dos níveis de CO2 foi feita a partir da análise de 

conchas de plâncton unicelular enterrado no oceano Atlântico ao largo das 

costas africanas. A datação das conchas e a medição da percentagem de 

isótopos de boro permite estimar os níveis de CO2 na atmosfera quando este 

plâncton se encontrava vivo” 1.  

 
Em todo o caso é do conhecimento geral e, não restam quaisquer 

dúvidas sobre a gravidade da situação, a importância para se encontrarem 

soluções válidas que reduzam a emissão de gases de efeito de estufa, e é por 

isso premente analisar e contabilizar os danos que continuam a ocorrer. 

 

7.1 Métodos de calculo de emissão de CO2  

 

O Protocolo de Gases com Efeito de Estufa é uma primeira 

ferramenta de cálculo e contabilização que permite uma avaliação das 

emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). 

 

O Protocolo de Gases de Efeito Estufa - Greenhouse Gas Protocol 

(GHG Protocol) - tem como objectivo desenvolver um modelo de cálculo e de 

divulgação das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) do sector industrial, 

na produção de energia, ou de instituições. É o mais utilizado e 

internacionalmente aceite método de quantificação e de contabilização deste 

tipo de gases. Este método foi desenvolvido pelo World Resources Institute 

(WRI) e pelo World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 

                                            
1
 Bärbel Hönisch et. al. Atmospheric Carbon Dioxide Concentration Across the Mid-Pleistocene 

Transition // Science 19 June 2009: Vol. 324. n
o
. 5934, pp. 1553. 
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O Protocolo de Quioto lista seis gases causadores do efeito de estufa: 

• “o dióxido de carbono (CO2);  

• o metano (CH4);  

• o óxido nitroso (N2O);   

• os perfluorocarbonetos (PFCs);   

• o hexafluoreto de enxofre (SF6); 

• os hidrofluorocarbonetos (HFC)” 1.  

 

Em termos gerais, o Protocolo de Gases de Efeito Estufa (Corporate 

Standard) 2 propõe normas e orientações para as empresas, mas aplica-se 

igualmente a outro tipo de organizações como, por exemplo, Organizações 

não Governamentais, instituições governamentais e universidades.  

Nas tabelas que se seguem podemos verificar as ferramentas do 

Protocolo de GEE que são utilizadas para contabilizar estas emissões no 

sector industrial e em outras situações específicas. 

 

 

 

Tabela 7.1 – Ferramentas do Protocolo de Gases de Efeito Estufa  

para o sector industrial. 

Calculation Tool Version of document 

   GHG emissions from stationary combustion 4.0 (Feb 2009) 

   GHG emissions from Purchased Electricity, Heat, or Steam 2.1 (Jun 2009) 

   GHG emissions from transport or mobile sources 1.3 (Jun 2009) 

   Emissions from employee commuting 2.0 (Jun 2006) 

   Measurement and Estimation Uncertainty of GHG Emissions 1.0 (Sep 2003) 

   Allocation of Emissions from a Combined Heat and Power (CHP) Plant 1.0 (Sep 2006) 

                                            
1
 Documento “Protocolo de Quioto” da Conferência sobre as Mudanças no Clima, Quioto, 1998  

(disponível em http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/items/1678.php; 20 de 

Julho de 2009). 
2
 The Greenhouse Gas Protocol Initiative: The Foundation For Sound and Sustainable Climate 

Strategies (disponível em http://www.ghgprotocol.org; 25 de Junho de 2009). 
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Tabela 7.2 – Ferramentas especificas  

do Protocolo de Gases de Efeito Estufa.   

 

Calculation Tool Version of document 

GHG emissions from the production of aluminum 2.0 (Mar 2008) 

CO2 emissions from the production of cement (US EPA) 1.0 (Aug 2002) 

CO2 emissions from the production of iron and steel 2.0 (Mar 2008) 

CO2 emissions from the production of lime 2.0 (Mar 2008) 

CO2 emissions from the production of ammonia 2.0 (Mar 2008) 

CO2 emissions from the production of cement (CSI) 2.0 (Jun 2005) 

N2O emissions from the production of nitric acid 2.0 (Mar 2008) 

HFC-23 emissions from the production of HCFC-22 2.0 (Mar 2008) 

GHG emissions from pulp and paper mills 1.3 (Dec 2008) 

N2O emissions from the production of adipic acid 2.0 (Mar 2008) 

 
No sentido de facilitar o processo de quantificação e de contabilização 

de emissões, estas normas pretendem: 

“1 Assistir as empresas na elaboração da inventariação de GEE que 

possa representar uma verdadeira e justa estimativa das suas emissões, 

através da utilização de princípios semelhantes e de abordagens padronizadas. 

2 Procurar simplificar e reduzir os custos de elaboração e desta uma 

inventariação de GEE.  

3 Proporcionar as empresas com informações que possam ser utilizadas 

para traçar uma estratégia eficaz no sentido de gerir e de reduzir as emissões 

de GEE. 

4 Fornecer informações que possam facilitar a participação em 

programas voluntários e obrigatórios de GEE  

5 Aumentar a coerência e transparência na contabilidade de GEE e de 

comunicação entre as várias empresas e programas de GEE” 1. 

                                            
1
 The Greenhouse Gas Protocol Initiative: The Foundation For Sound and Sustainable Climate 

Strategies (disponível em http://www.ghgprotocol.org; 25 de Junho de 2009). 
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Por todo o mundo centenas de empresas utilizam estas regras e 

ferramentas para gerirem a sua pegada de GEE, desenvolvendo novos 

produtos e melhorando a sua eficiência energética.  

Em todo o caso, a metodologia aqui proposta divide o tipo de emissões 

em três âmbitos (ou scope) (fig.7.2): 

 

“Âmbito 1:emissões directas de GEE 

As emissões directas de GEE são as provenientes de fontes que 

pertencem ou são controladas pela empresa; por exemplo, as emissões de 

combustão de caldeiras fornos, veículos da empresa ou por ela controladas, 

etc., emissões da produção de químicos em equipamentos de processos que 

pertencem ou são controlados pela empresa. 

Âmbito 2:emissões indirectas de GEE de electricidade 

O âmbito 2 contabiliza as emissões de GEE da geração de electricidade 

adquirida e consumida pela empresa. A electricidade adquirida é definida como 

sendo aquela que é comprada ou então trazida para dentro dos limites 

organizacionais da empresa. No âmbito as missões ocorrem fisicamente no 

local onde a electricidade é gerada. 

Âmbito 3: outras emissões indirectas de GEE 

O âmbito 3 é uma categoria de relatório opcional, que permite a 

abordagem de todas as outras emissões indirectas. As emissões de âmbito 3 

são uma consequência das actividades da empresa, mas ocorrem em fontes 

que não pertencem ou não são controladas por isso pela empresa. Alguns 

exemplos de actividades de âmbito 3 são a extracção e produção de materiais 

comprados; transporte de combustíveis comprados; e a utilização de produtos 

e serviços vendidos. 

Em conjunto, os três âmbitos oferecem um quadro de referência de 

registos abrangente, para gerir e reduzir as emissões directas e indirectas. A 

figura 7.2 oferece uma visão global do relacionamento entre os âmbitos e as 

actividades que geram emissões directas e indirectas ao longo da cadeia de 

valor da empresa” 1. 

                                            
1
 The Greenhouse Gas Protocol Initiative: The Foundation For Sound and Sustainable Climate 

Strategies (disponível em http://www.ghgprotocol.org; 25 de Junho de 2009). 
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Figura 7.2 – Visão geral dos âmbitos e emissões ao longo de uma 

cadeia de valor. 

 

 

Conforme se pode depreender deste Protocolo de Gases de Efeito 

Estufa e das ferramentas correspondentes, a sua utilização para contabilizar as 

emissões de GEE em situações de grande complexidade (nomeadamente em 

cidades ou num território) não é facilmente praticável.  

 

Outra abordagem recentemente apresentada pelo Comhar, o Concelho 

para o Desenvolvimento Sustentável - Comhar Sustainable Development 

Council, Ireland – apresenta um relatório (Dezembro de 2008) onde se sugere 

combater simultaneamente o problema das alterações climáticas e dos altos 

consumos de petróleo, através de um sistema individual de quotas de 

carbono 1 ‘cap-and-share’ que propõe limites e partilhas de quotas de CO2. Um 

sistema que poderia ser implementado tanto a nível regional, nacional, ou 

global. 

 

 

                                            

 
1
 Johnson, Mark, et. al. (2008) A Study in Personal Carbon Allocation: Cap and Share. 
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As ideias e propostas aqui enumeradas revelam não só a preocupação 

com a questão das alterações climáticas/emissões de GEE, mas também a 

importância de desenvolver uma intensa investigação na procura de soluções 

práticas e justas para esta problemática. 

 

No quadro que se segue (fig. 7.3) – publicado nesse mesmo relatório – 

são apresentados para efeitos de comparação, vários esquemas de 

contabilização de opções políticas disponíveis e que têm como objectivo a 

redução das emissões de GEE. Estas opções variam consideravelmente na 

sua natureza, e vão desde a atribuição de créditos pessoais de carbono, 

passando pela taxação/tributação até aos aspectos de regulamentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3 – Vários esquemas de contabilização de opções políticas 

disponíveis que têm como objectivo a redução das emissões de GEE. 
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Neste quadro os métodos são identificados e avaliados para se poder 

comparar os méritos de cada um. Será interessante verificar que são 

consideradas cinco categorias de avaliação, sendo: 

 

1 “Eficiência de custo, 

2 Interesse do público 

3 Resultados ambientais 

4 Equidade 

5 Simplicidade” 1. 

 

Estas cinco categorias poderiam também ser utilizadas para avaliar os 

outros métodos de contabilização de GEE (nos aspectos ligados ao 

planeamento/arquitectura), como no método delineado para medir a Pegada 

Ecológica, métodos que serão abordados neste capítulo. 

Existem ainda mais métodos para o cálculo e contabilização das 

emissões de CO2 (“automóveis ligeiros e pesados e de aviões” 2, 3, 4, 5) no 

entanto, estes não nos dão uma imagem completa para situações de grande 

complexidade (nomeadamente cidades e áreas adjacentes: ou na divisão do 

território em bacias de drenagem).  

Em todo o caso, nas páginas que se seguem ensaia-se o 

desenvolvimento de um sistema de contabilização que possa contribuir, de 

uma forma simplificada e célere, para a verificação do balanço de emissões e 

da absorção de CO2 na Bacia Drenagem a Norte de Abrantes (BDNA), na 

busca de promover uma maior sustentabilidade na utilização dos recursos e do 

território. 

                                            
1
 Johnson, Mark, et. al. (2008) A Study in Personal Carbon Allocation: Cap and Share. 

2
 University of Exeter. 

(Disponível em http://people.exeter.ac.uk/energy_conversion/CalculationCO2.htm; 30 de Junho 

de 2009). 
3
 U.S. Environmental Protection Agency. 

(Disponível em http://www.epa.gov; 1 de Julho de 2009).  
4
 Carbon dioxide emission calculator and offset estimator 

(Disponível em http://www.carbonify.com/carbon-calculator.htm; 2 de Julho de 2009). 
5
 UK Government Directgov. 

(Disponível em http://www.direct.gov.uk/en/Diol1/DoItOnline/DG_10015994; 2 de Julho de 

2009).  
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           7.2 Emissões de CO2 na BDNA 

 

A problemática das mudanças climatéricas deve ser entendida como 

uma preocupação transdisciplinar cujas origens assentam no 

consumo/utilização de recursos, e simultaneamente na sua deposição, sendo 

por isso fundamental a sua contabilização e avaliação na BDNA. Conforme já 

foi mencionado, o aumento da temperatura da atmosfera terrestre tem origem 

no acréscimo das concentrações dos chamados gases de estufa; 

nomeadamente o Dióxido de Carbono (CO2) (fig. 7.4), o Metano (CH4), o Óxido 

Nitroso (N2O), e os Chlorofluorocarbons (CFCs). 

As causas antropogénicas das emissões de CO2 são em grande parte 

atribuíveis ao uso do automóvel e aos consumos energéticos urbanos e 

domésticos, ou seja, à eficiência do planeamento e à eficiência arquitectónica 

(em termos energéticos). 

 

 
Figura 7.4 - Mapa do Mundo em termos de emissões de CO2. 

 
De acordo com Isaev A.S. & Korovin G.N. do Programa de Estudos 

Atmosféricos Russo 1, a molécula de CO2 permanece na atmosfera durante 

dois anos e meio, sendo depois absorvida pelos ecossistemas terrestre ou 

marinho. 

                                            
1
 Isaev A., Korovin G. Programa de Estudos Atmosféricos Russo // Biodiversity of forest 

ecosystems, Moscow, 1998, p. 5. 
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Em todo o caso, à escala global, os números são incontestáveis, e 

comprovam a gravidade da dimensão das emissões de Dióxido de Carbono 

(CO2) (tab. 7.3, gráf. 7.1).  

 

Tabela 7.3 – Emissões de Dióxido de Carbono (CO2) no mundo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7.1 – Emissões de Dióxido de Carbono entre 2000 e 2004 

per capita em toneladas por ano. 

                                            

 
1
 The Millennium Development Goals Report (2006), New York, United Nations, pp. 17-18.   

 

EMISSÕES DE CO2 EM TONELADAS PER CAPITA (UNFCC) 1 

PAÍS 2000 2001 2002 2003 2004 

Alemanha 10,8 10,9 10,7 10,8 10,7 

Húngria 5,8 5,9 5,8 6,1 5,9 

Japão 9,9 9,7 10 10,1 10,1 

Holanda 10,6 10,9 10,8 11 11,1 

Portugal 6,2 6,3 6,7 6,2 6,3 

Roménia 4,3 4,5 4,9 5,2 5,4 

Espanha 7,6 7,6 8 7,9 8,3 

EUA 20,8 20,3 20,2 20,2 20,4 
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Os números apresentados na Síntese Estatística Mensal 1, um estudo 

elaborado em Agosto de 2006 pelo Gabinete de Estratégia e Estudos do 

Ministério da Economia e Inovação, apontava para a emissão de 5,73 de 

toneladas de CO2  per capita em Portugal, no ano de 2004, um valor que se 

aproxima das 6,3 toneladas de CO2 (tab. 7.3). 

 
As emissões de CO2 de maior impacto na BDNA, têm a sua origem em: 

 
1 – Causas naturais: 

 
• Fogos florestais;  

• Decomposição da biomassa; 

• Respiração. 

 
2 – Causas pela actividade humana: 

 
• Na produção de energia; 

• Na utilização de veículos de combustão interna. 

 
Para calcular o valor de emissões de CO2 produzidas na área da BDNA, 

foram seleccionados os factores acima referidos por serem aqueles que mais 

contribuem para elevar os níveis destas emissões. 

 

7.2.1 Fogos florestais 

 

Começando pela problemática dos fogos: Todos os anos em Portugal 

ardem milhares de hectares de floresta. Nesta imagem de satélite (fig. 7.5), de 

Agosto de 2003, é relevante notar a magnitude e a dispersão (assinalado a 

vermelho) dos fogos florestais nos concelhos de Abrantes, Sardoal e 

adjacentes. Com efeito, nesse ano arderam no concelho de Abrantes um 

recorde de 14 053 hectares de floresta. A cinzento nota-se o fumo causado 

pelos fogos que cobre uma vasta área a norte destes concelhos (fig. 7.5). 

 
                                            

1
 Ministério da Economia e Inovação, Gabinete de Estratégia e Estudos (2006) Síntese 

Estatística Mensal, (disponível em http://www.gee.min-economia.pt; 12 de Agosto de 2007). 
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As razões subjacentes aos fogos florestais têm origem em causas 

variadas, todavia, Paulo Almeida considera que em Portugal “se a floresta é 

gerida de forma negligente, não surpreende que a principal causa dos 

incêndios seja a mesma negligência” 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5 – Fogos florestais em Agosto de 2003 em Portugal. 

                                            

 
1
 Vieira P. A. (2003) O Estrago da Nação, Lisboa, editora D. Quixote, p. 150. 
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Esta negligência manifesta-se a vários níveis e tanto o Relatório do 

Plano Director Municipal (PDM) de Abrantes como o próprio Regulamento, 

abordam as questões da floresta de uma forma elementar, onde esta é vista 

apenas como um conjunto de áreas de produção de madeira ou de cortiça, e 

não como um ecossistema complexo e fundamental de suporte às actividades 

humanas e à criação de riqueza. 

O capítulo 4 do PDM, “Proposta de Ordenamento Agro-Florestal” aponta 

como objectivos do projecto de ordenamento “definir a oferta de solo para as 

diferentes actividades agro-florestais no concelho de Abrantes” 1. Esta é uma 

perspectiva profundamente redutora da importância dos ecossistemas 

florestais. Os Critérios de Ordenamento revelam-se ainda mais vagos e 

incipientes, e transcrevendo do mesmo Relatório: 

 
“Vectores ecológicos: 

• Recursos naturais de solos. 

• Capacidade de uso de solo. 

• Valores ecológicos. 

• Riscos de erosão. 

• Declives” 2. 

 
Desta lista se depreende que as questões que se relacionam com: 

 

• os fogos florestais ou a sua prevenção;  

• as especificidades e a relevância dos ecossistemas; 

• a importância ou contabilização das áreas florestais 

enquanto sumidouros de CO2; 

• os problemas relacionados com a poluição das florestas e 

das linhas de água ou; 

• o interesse paisagístico das manchas florestais 

 
não merecem qualquer atenção neste relatório. 

                                            
1
 Relatório do Plano Director Municipal (PDM) de Abrantes (1994) “Proposta de Ordenamento 

Agro-Florestal”, Abrantes, p. 95. 
2
 Relatório do PDM de Abrantes, op. cit., p. 97. 
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A referida Proposta de Ordenamento acrescenta ainda a definição de 

duas zonas florestais: 

 

“Zona Florestal de Produção (ZFP) constituída por todas as áreas 

ocupadas com povoamentos de eucalipto e pinheiro, e ainda pelas libertas de 

povoamentos de sobreiro, em solos das sub-classes de capacidade Ds, Eh, Es; 

“Zona Florestal defendida (ZFD) constituída pela área ocupada com 

povoamento de sobreiro” 1. 

 

Confirma-se assim que o PDM – enquanto Magna Carta de 

administração e gestão territorial – também está enfermo de negligência por 

não contemplar uma gestão mais holística e integrada do território, 

nomeadamente no que diz respeito às áreas florestais. Os incêndios florestais 

na BDNA têm tido graves impactos, não só do ponto de vista económico 

mas também ambiental.  

Nesta fotografia da BDNA, de Agosto de 2003 (fig. 7.6), salienta-se a 

dimensão da nuvem de fumo resultante da combustão da biomassa florestal, 

durante um dos fogos que atingiu esta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.6 – Fotografia da BDNA vista do castelo de Abrantes. 

                                            
1
 Relatório do Plano Director Municipal (PDM) de Abrantes (1994) “Proposta de Ordenamento 

Agro-Florestal”, Abrantes, p. 105.  
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Na imagem (fig. 7.7) registada no local do incêndio acima retratado, no 

pós fogo a devastação é absoluta, restando no terreno apenas os troncos das 

árvores, já que toda a vegetação rasteira foi consumida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.7 – Imagem da devastação no pós-fogo de Agosto de 2003. 

 

O sobreiro (fig. 7.8) – desde 

que não lhe tenha sido retirada a 

casca protectora, a cortiça – sendo 

uma árvore autóctone, resiste às 

temperaturas elevadas que se 

desenvolvem durante os fogos 

florestais. Com efeito, as 

qualidades isoladoras da cortiça 

permitiram que este sobreiro tenha 

sobrevivido ao fogo. É de assinalar 

as ramagens verdes que já se 

desenvolvem cinco meses após a 

ocorrência do fogo, e a partir de 

troncos aparentemente mortos, 

carbonizados e chamuscados.  

 
Figura 7.8 – Fotografia tirada na 

cumeeira Poente da BDNA. 
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Na fig. 7.9 a vermelho podemos verificar as zonas que arderam nos 

últimos dez anos na BDNA e áreas adjacentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7.9 - Mapa elaborado a partir de dados fornecidos pela Protecção 

Civil de Abrantes. 

 

No quadro seguinte (tab. 7.4) podemos verificar que o número de 

ocorrências não está necessariamente relacionado com o número de hectares 

de área ardida; por exemplo, em 2003 houveram 72 ocorrências que 

resultaram em 14 053 Ha. de área ardida, ao passo que em 2000, com o dobro 

das ocorrências, perderam-se apenas 850 Ha em áreas ardidas (graf. 7.2). 
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Tabela 7.4 - Quadro resumo das áreas ardidas no Concelho de Abrantes 

(Protecção Civil de Abrantes). 

 

Ano Área ardida (Ha) Nº de ocorrências 

1995 1 800 181 

1996 382 121 

1997 66 78 

1998 147 115 

1999 850 167 

2000 381 145 

2001 218 153 

2002 83 70 

2003 14 053 72 

2004 1 069 68 

TOTAL 19 049 1 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 7.2 - Avaliação das áreas ardidas (1995 - 2004). 

 

Ha 
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Com o intuito de contabilizar o grau de emissões de CO2 de origem 

natural, consideraram-se os seguintes parâmetros: 

 

1 - Que em uma área de 10 m2 (3,3 m x 3,3 m) de floresta do tipo 

mediterrânico, seriam queimados aproximadamente 50 kg de biomassa, sendo 

que “a combustão de 1 kg de biomassa corresponde à emissão de 1,83 kg de 

CO2” 
1. Assim o fogo num hectare de floresta de tipo mediterrânica consome 

cerca de 50 000 kg de biomassa o que corresponde, em média, à emissão de: 

 
50 000 kg/Ha • 1,83 kg de CO2 = 

91 500 kg de CO2/Ha = 91,5 toneladas de CO2/Ha. 
 

2 - Que a soma das áreas consumidas pelos fogos florestais no 

concelho de Abrantes nos últimos 10 anos, totaliza 19 049 Ha. Podemos 

concluir que durante este período arderam em média 1 905 Ha por ano, o que 

corresponde à emissão de 1 743 075 toneladas de CO2 por ano. 

 

1 905 Ha • 50 000 kg/Ha • 1,83 kg de CO2 = 
= 1 743 075 toneladas de CO2 por ano. 

 

No mesmo período, a área ardida dentro do perímetro da BDNA, cifra-se 

na ordem de 170 hectares de floresta por ano, o que corresponde à emissão de 

aproximadamente 15 555 toneladas de CO2/ano. 

 
170 Ha • 50 000 kg/Ha • 1,83 kg de CO2 = 

= 15 555 toneladas de CO2 por ano  (ver tabela 7.9). 
 

Quanto às emissões de CO2 causadas pela decomposição da biomassa, 

por serem resultantes de outras causas naturais, optou-se por não as 

contabilizar. Todavia, este valor é igualmente calculável através da seguinte 

fórmula: 

 
“C6H12O6 (molécula da massa orgânica) + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + 2824 kJ” 2. 

                                            
1
 Rustamov N., Zaytsev S. Biomass is a source of energy // Energiya, № 6, 2005, p. 23. 

 
2
 Rustamov N., Zaytsev S., op. cit., p. 27.  
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Para além da combustão da biomassa em fogos florestais, há ainda a 

considerar a utilização de lenha para o aquecimento doméstico. Na BDNA a 

quantidade de lenha queimada é assinalável, todavia, no caso das lareiras, 

“(...) a madeira difere dos combustíveis fósseis como o petróleo e o gás porque 

tem um balanço neutro. O termo ‘renovável’ refere-se ao facto de que as 

árvores reciclam o CO2. Durante o seu crescimento, a árvore utiliza o CO2 

presente na atmosfera como uma fonte de carbono para construir a sua 

estrutura. Este carbono corresponde a cerca de metade do peso da sua 

madeira. Quando a madeira é queimada o CO2 é libertado de novo para a 

atmosfera. No entanto, uma quantidade semelhante de CO2 seria lentamente 

libertado se a árvore morresse e ficasse a apodrecer no chão da floresta.  

Como resultado, o calor produzido pela queima da madeira em lareiras 

não contribui significativamente para o problema das alterações climáticas da 

mesma forma que o uso do petróleo. Consequentemente, a madeira é um 

combustível renovável se for produzido e utilizado práticas sustentáveis de 

silvicultura” 1.  

 

 

7.2.2 Valor das emissões de CO2 na respiração humana 

 

“As emissões de CO2 resultantes da respiração humana correspondem a 

619,4 kg de CO2 per capita/ano o que equivale a 316 m3 de CO2 per 

capita/ano” 2. Considerando que a BDNA tem 14 000 habitantes, as emissões 

de CO2 correspondentes são: 

 

14 000 • 619,4 kg = 8 671 600 kg  de CO2 / ano =  

= 8 672 toneladas de CO2/ano (ver tabela 7.9). 

                                            

 

1
 McCallum B. (2002) Converting On-Site Wood Waste into Economic Space Heating, Ottawa, 

Her Majesty the Queen in Right of Canada, pp. 6-8. 

2
 West J. B. (2005) Respiratory physiology: the essentials, 7th Edition, Lippincott Williams & 

Wilkins, Philadelphia, p. 117. 
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1 (m3 de CO2) • 1,96* (kg/m3) = 1 kg de CO2. 

316 m3 de CO2 • 1,96 kg/m3 = 619,4 kg de CO2. 

14 000 • 316 m3 = 4 424 000 m3 de CO2 / ano. 

 
( * “considerando que a densidade de Dióxido de Carbono é 1,96 (kg/m3)” 1). 

 

Nota: “no processo de respiração um ser humano consome 368 m3 de 

oxigénio por ano, o que significa 525 kg de oxigénio por ano” 2 e cuja fórmula 

correspondente é seguinte: 

 

1 (m3 de O2) • 1,427* (kg/m3) = 1 kg de O2. 

368 m3 de O2 • 1,427* kg/m3 = 525 kg de O2. 

14 000 • 525 kg de O2  = 7 350 toneladas de O2/ano. 
 

( * “considerando que a densidade de oxigénio é 1,427 (kg/m3)” 3). 

 

 

7.2.3 Emissões de CO2 causadas pela actividade humana  

na BDNA 

 

De acordo com o gráf. 7.3, em 2005, a produção eléctrica em Portugal 

tinha a seguinte distribuição: 

 

 “65% Térmica (Centrais termoeléctricas);  

 34% Hídrica (Barragens hidroeléctricas); 

 1% Eólica e geotérmica (Energias renováveis)” 4. 

                                            
1
 Tans P. (2008) Annual CO2 mole fraction increase (ppm)" for 1959-2007, National Oceanic 

and Atmospheric Research Laboratory, Global Monitoring Division, p.6. 

2
 West J. B. (2005) Respiratory physiology: the essentials, 7th Edition, Lippincott Williams & 

Wilkins, Philadelphia, p. 117. 

3
 Tans P., op. cit., p.8.  

4
 Ministério da Economia e da Inovação, Direcção Geral de Energia e Geologia (disponível em 

http://www.dgge.pt; 15 de Abril de 2008). 
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Gráfico 7.3 – Produção de Electricidade em 20095 – distribuição por tipo. 

 

Sendo que no ano de 2005, 65% da energia eléctrica em Portugal foi 

produzida em centrais termoeléctricas a partir da queima de carvão, 

nomeadamente na Central do Pego concelho de Abrantes, poderemos então 

calcular as emissões de CO2 correspondentes ao consumo eléctrico na BDNA. 

 

O Protocolo de Gases de Efeito de Estufa (GHG Protocol) propõe uma 

metodologia para a contabilização de CO2 referentes às emissões das centrais 

termoeléctricas (stationary combustion emissions, tabela 7.1).  

 

“Os métodos de cálculo necessitam de uma compilação de: 

 

a) Informação sobre as actividades da empresa, em particular no que 

diz respeito à quantidade de combustíveis consumidos para efeitos 

de combustão. 

b) Informação sobre o factor de emissão, nomeadamente sobre o tipo e 

características de combustível utilizado e a eficiência do processo de 

oxidação” 1. 

                                            
1
 The Greenhouse Gas Protocol Initiative: The Foundation For Sound and Sustainable Climate 

Strategies (disponível em http://www.ghgprotocol.org; 25 de Junho de 2009). 

Hídrica; 34,00%

Eólica e 

Geotérmica; 

1,30%

Térmica; 64,70%
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No sentido de se calcularem as emissões de CO2 utilizando a 

quantidade de combustível consumido e o factor de emissão, as equações (7.1 

e 7.2) que se seguem podem ser utilizadas: 

 
Equação 7.1 – Método de cálculo para contabilizar as emissões de CO2 

1. 

 
Equação 7.2 – Cálculo do calor contido no combustível consumido 2. 

 

 
 

Conforme se pode depreender pela metodologia de contabilização e 

pelas equações apresentadas, a aplicação literal desta metodologia às 

emissões de gases de efeito de estufa em cidades ou zonas urbanas não é 

facilmente praticável. Uma vez que se trata de uma metodologia que necessita 

de exactidão contabilística, para assegurar justiça na compra e venda de 

quotas de carbono (carbon permits), o que em ambientes de grande 

complexidade é de difícil aplicação. 

                                            

 

1
 The Greenhouse Gas Protocol Initiative: The Foundation For Sound and Sustainable Climate 

Strategies (disponível em http://www.ghgprotocol.org; 30 de Junho de 2009). 

2
 The Greenhouse Gas Protocol Initiative, Idem, ibid. 
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Para a contabilização das emissões de CO2 resultantes da produção de 

energia eléctrica na BDNA, propõe-se um método que combina factores 

específicos da BDNA com alguns dos factores propostos no Protocolo de GEE. 

Desta forma, a contabilização de CO2 em ambientes com um maior grau de 

complexidade em actividades humanas, passa a ser aplicável.  

 

Tendo em conta os valores do consumo eléctrico (em kWh) (tab. 7.5), 

para uma população que em 2001 – “no Concelho de Abrantes - era de 42 000 

habitantes, o consumo total foi de 120 902 895 kWh” 1. Assim sendo, em 2001, 

o consumo total per capita foi de 2 879 kWh. Mas se considerarmos apenas o 

consumo doméstico, esse valor diminui para 963 kWh per capita. 

 
 
Tabela 7.5 - Contabilização de consumos de energia eléctrica no 

concelho de Abrantes e na BDNA (de acordo com Direcção Geral de Energia - 

Divisão de Estatística, Consumo de energia eléctrica por sector de actividade). 

 

Consumo eléctrico no concelho de Abrantes de 1995 a 2004. 

Ano 
Alta Tensão, 

kWh 

Baixa Tensão, 

kWh 
Total, kWh 

Uso Doméstico, 

kWh 

1995 53552596 51716902 105269498 29269498 

1996 45398434 53891024 99295458 30868739 

1997 43851445 55482607 99334052 31936968 

1998 44167581 59040262 103207043 33270207 

1999 47924288 63722021 111646309 36146203 

2000 47170486 67047333 114217819 37999494 

2001 48098036 72804859 120902895 40454226 

2002 49107157 72472519 121587176 40797203 

2003 51909145 76939756 128856401 42615633 

2004 55673372 80958575 136639447 45522151 

 

                                            

 
1
 Ministério da Economia e da Inovação, Direcção Geral de Energia e Geologia (disponível em 

http://www.dgge.pt; 15 de Abril de 2008). 
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Consumo total per capita = Consumo total (tab. 7.5) / População. 
 

Consumo total per capita = 120 902 895 (kWh) / 42 000 = 
= 2 879 kWh per capita. 

 
 

Consumo doméstico per capita =  
= Consumo doméstico (tab. 7.5) / População. 

 
Consumo doméstico per capita = 40 454 226 (kWh) / 42 000 = 

= 963 kWh per capita. 
 

Em todo o caso, para uma aproximação mais actual em termos de 

consumo de energia eléctrica, poderemos afirmar que no concelho de 

Abrantes, o crescimento populacional de 2001 para 2004 foi insignificante ou 

mesmo negativo, mas apesar disso, durante esse mesmo período, o consumo 

eléctrico sofreu um aumento de 13% passando a ter as seguintes leituras e 

valores (ver tabela 7.5): 

 

Consumo total per capita = 136639447 (kWh) / 42 000 = 

= 3 253  kWh per capita 

 

Consumo doméstico per capita = 45522151 (kWh) / 42 000 = 

= 1 084 kWh per capita 

 

Portanto, consumo eléctrico no concelho de Abrantes no ano 2004: 

 

consumo total per capita:    3 253 kWh;  

consumo doméstico per capita:   1 084 kWh. 

 

Por outro lado, de acordo com os Censos de 1991 “a população 

residente no Concelho de Abrantes era de 45 697. Já em 2001 o valor para a 

população total residente nesse concelho baixou para 42 436, o que revela 

uma perda de 3 261 residentes (7,1%)” 1. 

                                            
1
 Instituto Nacional de Estatística (disponível em http://www.ine.pt; 21 de Março de 2008). 
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Considerando estes rácios como sendo coerentes com as realidades de 

consumo eléctrico na área correspondente à BDNA, poderemos então afirmar 

que para uma população de 14 000 habitantes (residente na BDNA, ver tab. 

4.4), os valores totais de consumo serão os seguintes: 

 

Consumo eléctrico no ano 2004 na BDNA: 

 
Consumo total = População da BDNA • Consumo total per capita = 

= 14 000 • 3 253 = 45 542 000 kWh. 

 
Consumo doméstico = População da BDNA • Consumo doméstico per capita 

Consumo doméstico = 14 000 • 1 084 = 15 176 000 kWh. 

 

 

Poderemos então assumir que 65% dos 45 542 000 kWh - consumidos 

na BDNA – foram produzidos a partir da queima de carvão, ou seja, 

29 602 300 kWh* (de acordo com Direcção Geral de Energia 1, gráfico 7.3). 

 

*Neste valor não foram contabilizadas as perdas energéticas correspondentes 

ao transporte da energia.  

 

No concelho de Abrantes, o maior consumo eléctrico em alta tensão é 

feito pelo sector secundário, nomeadamente pela indústria transformadora e 

metalúrgica. Dado que esta energia é utilizada para criar riqueza e dinamizar a 

economia local, considera-se que estes consumos deverão ser incluídos na 

contabilização do consumo per capita. 

 

Podemos ainda verificar que em apenas um ano - de 1995 para 1996 - 

houve uma quebra no consumo de 15%, no entanto, nesse período de dez 

anos, o consumo eléctrico em alta tensão aumentou, mas em somente 4% 

(gráf. 7.5 a partir da tabela 7.5). 

                                            
1
 Ministério da Economia e da Inovação, Direcção Geral de Energia e Geologia. 

(Disponível em http://www.dgge.pt; 15 de Abril de 2008). 
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Gráfico 7.5 – Consumo Eléctrico em Alta Tensão. 

 

 

O consumo doméstico não sofreu qualquer quebra, muito pelo contrário, 

em apenas dez anos o consumo doméstico aumentou, de uma forma 

consistente, em 56% (gráf. 7.6 a partir da tabela 7.5). 

 
 

 
 

Gráfico 7.6 – Consumo Eléctrico em Uso Doméstico. 
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Quanto ao consumo eléctrico total (agricultura, comércio, indústria, 

doméstico), constata-se um aumento de 30% no mesmo período (gráf. 7.7 a 

partir da tabela 7.5). 

 

 

Gráfico 7.7 – Quadro comparativo de consumo eléctrico no Concelho de 

Abrantes. 

 

De acordo com a informação da Central Termoeléctrica do Pego 

(PEGOP, (fig. 7.10)) “para produzir 300 MWh (Mega watts/h) esta central 

queima 110 toneladas de carvão” 1, 2, o que significa que para produzir 1 kWh 

esta unidade utiliza 0,37kg de carvão, (“1 kg de carvão produz 

aproximadamente 2,7 kWh de energia eléctrica”  3). 

                                            

 

1
 Ministério da Economia e da Inovação, Direcção Geral de Energia e Geologia. 

(Disponível em http://www.dgge.pt; 15 de Abril de 2008). 

2
 Central Termoeléctrica do Pego (PEGOP). 

(Disponível em http://www.tejoenergia.com; 24 de Novembro de 2007). 

3
 Beskov S.D. (1962) Technical Economic Calculations, Moscow, Superior School, p.468. 

 

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Quadro comparativo  de consumo eléctrico no Concelho de 
Abrantes

kWh alta tensão kWh Consumo total kWh uso doméstico

393



7 Avaliação da Emissão e Absorção de CO2 na BDNA 

Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa 

Dissertação de Doutoramento. António Castelbranco    BDNA 

 

 

Figura 7.10 – A Central Termo Eléctrica do Pego (PEGOP), 

é marcante na paisagem, vista do castelo de Abrantes. 

 

“Na queima de 1 kg de carvão o resultado das emissões é de 

aproximadamente 3 kg de CO2” 
1, 2, 3

 e “a fórmula a utilizar para calcular a 

reacção e as emissões de CO2 resultantes da queima de carvãoé a 

seguinte” 4, 5, 6: 

 

Carvão + Oxigénio = Dióxido de carbono + Q (quantidade de calor). 

 

                                            

 

1
 Ministério da Economia e da Inovação, Direcção Geral de Energia e Geologia. 

(Disponível em http://www.dgge.pt; 15 de Abril de 2008). 

2
 Central Termoeléctrica do Pego (PEGOP). 

(Disponível em http://www.tejoenergia.com; 24 de Novembro de 2007). 

3
 Energy Information Administration, Cost and Quality of Fuels for Electric Utility Plants. 

(Disponível em  http://www.eia.doe.gov/cneaf/electricity/cq/cq_sum.html; 12 de Março de 2008). 

4
 Encyclopedia of Chemical Technology (2004) Kirk and Othmer, Ethanol, 4

th
 Ed., Wiley-

Interscience. 

5
 Britannica 2004: Coal mining: ancient use of outcropping coal. 

6
 Tkachenko N. “Kyoto Protocol as a Tool of Industrial Demonstration of the European Union” // 

Promishlennie Vedomosti, 2004, № 9-10, pp. 37-45. 
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Considerando então que na BDNA são consumidos, 29 602 300 kWh de 

energia eléctrica por ano (consumo eléctrico total em 2004 a partir da queima 

do carvão para 14 000 habitantes na BDNA). Este valor será o equivalente a 

10 953 toneladas de carvão. A queima de uma tonelada de carvão emite 

3 toneladas de CO2 para a atmosfera, equivalendo assim à emissão 

32 859 toneladas de CO2 por ano, o que se traduz na emissão de 

2,35 toneladas de CO2 per capita. 

 
Queima de carvão para a produção da energia eléctrica na BDNA por 

ano: 

 
0,37 kg de carvão por kW • 29 602 300 kWh = 10 952 851 kg de carvão 

= 10 953 toneladas de carvão. 

 

Emissão do CO2 correspondente à produção da energia eléctrica  

na BDNA por ano: 

 
10 953 toneladas de carvão • 3 toneladas de CO2 por tonelada de carvão = 

 = 32 859 toneladas de CO2 (ver tabela 7.9). 

 

Emissão do CO2 correspondente à produção da energia eléctrica  

na BDNA por ano per capita: 

 
32 859 toneladas de CO2 / 14 000 = 2,35 toneladas de CO2 per capita. 

 
Em todo o caso, a produção de energia a partir da queima de carvão e 

de outros tipos de combustíveis fósseis é um dos maiores emissores de CO2 

para a atmosfera. 

“Tendo em vista a redução das emissões de gases de efeito de estufa, 

produzidos pelo sector industrial, está em desenvolvimento uma nova 

Tecnologia para a Captura e Sequestro de Carbono (CSC) - Carbon Capture 

and Storage Technology” 1 (figura 7.11). 

                                            
1
 Intergovernmental Panel on Climate Change (2005) IPCC Special Report on Carbon Dioxide 

Capture and Storage, Cambridge University Press 40 West 20th Street, New York, p. 443. 
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Figura 7.11 – Esquema para Captura e Sequestro de Carbono. 

(O ponto 2 corresponde à captura de CO2, os pontos 3 e 4 ao transporte 

e à injecção em profundidade do CO2)  

 
Neste sentido, a Comissão Europeia introduziu dois instrumentos para 

facilitar a utilização de sistemas de Captura e Sequestro de Carbono (CSC). 

 
1 Esquema de Comércio de Emissões da UE (EU ETS) 1, que prevê incentivos 

para a indústria a investir neste tipo de tecnologia e filtros, dando o preço sinal 

necessário para incentivar a CSC. 

2 A directiva prevê medidas e métodos no sequestro geológico de CO2 
2, 3, 

tendo em vista a segurança da população e do ambiente. 

                                            
1
 Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 

establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community 

and amending Council Directive 96/61/EC. 

2
 Proposal for Decision of the European Parliament and of the Council on the effort of Member 

States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community’s greenhouse gas 

emission reduction commitments up to 2020 [N
o
 COM(2008) 17 of 27.2.2008]. 

3
 Proposal for Decision of the European Parliament and of the Council on the promotion of use 

of renewable energy sources [N
o
 COM (2008) 19 of 27.2.2008]. 
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Tecnologia para a Captura e Sequestro de Carbono (CSC) consiste em 

três fases:  

 
1 A captura de CO2. 

2 O transporte de CO2. 

3 O armazenamento/sequestro de CO2. 

 
A captura de CO2 é aplicável a fontes estacionárias de grandes 

dimensões, tais como centrais termoeléctricas e instalações industriais, onde o 

CO2 pode ser separado dos gases de combustão.  

 

O CO2 capturado é transportado num camião cisterna, petroleiro, ou 

gasoduto. Todavia, a fonte de CO2 e o local de armazenagem raramente se 

encontram em proximidade, o que implica a necessidade de um meio de 

transporte seguro para o CO2 capturado. Será por isso necessário o 

planeamento que comporte uma gestão controlada de riscos. 

 

No caso da Central Termoeléctrica do Pego (PEGOP) e BDNA, onde o 

armazenamento de CO2 será feito com distancia da central, o seu transporte 

acarreta sérios riscos do ponto de vista ambiental e para a saúde humana. 

 

Para que seja útil no controlo das alterações climáticas, o 

armazenamento/sequestro de CO2  deve ser pensado para muitas centenas de 

anos. Deste modo, o armazenamento geológico de CO2 pode ser efectuado em 

formações geológicas de vários tipos; nomeadamente em bacias sedimentares 

em campos petrolíferos ou de gás esgotados, ou ainda em minas de carvão.  

 

Com efeito, a lógica para a localização de uma central termoeléctrica no 

território deixou de ter como componentes básicas, o fácil acesso à água e ao 

combustível, passando a ter também em consideração a problemática das 

emissões de CO2. Assim sendo, por causa desta problemática há que gerir o 

conhecimento sobre:  
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• Topografia e infra-estruturas existentes ao longo das rotas 

propostas para o CO2;  

• Levantamentos Geotécnicos;  

• Actividade sísmica;  

• Áreas urbanas;  

• Estudos de Impacto Ambiental.  

 

Uma visão alargada da produção de energia eléctrica - que tenha por 

objectivo dar resposta não só aos aspectos do custo e da produção de energia, 

mas também aos aspectos das emissões de poluentes – o que vai ao encontro 

dos pressupostos de um enquadramento intelectual que também aqui está a 

ser proposto. 

 

7.2.4 Contabilização das emissões de CO2 causadas pela 

utilização veículos de combustão interna 

 

Muito embora o dióxido de carbono seja o gás mais frequentemente 

apontado como indicador de poluição nos veículos de combustão interna, a 

estrutura completa dos componentes tóxicos das emissões corresponde ao 

quadro abaixo representado (tab. 7.6). 

 

Tabela 7.6- Estrutura dos componentes tóxicos das emissões em 

veículos de combustão interna (correspondendo a 1kg de combustível). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes das 

emissões gasosas 
Gramas % 

CO2 225 73,8 

NОx 55 18,1 

CmHn 20 6,6 

SОx 2 0,7 

Аldegides 1 0,3 

Poeiras 1,5 0,5 

Total 304,5 100 
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Em planeamento urbano as questões da mobilidade são essenciais tanto 

nos seus aspectos de fluidez de tráfego como de eficiência de percursos ou 

gastos energéticos. Todavia, a estas características deve ser acrescentado as 

questões de emissões de CO2.  

 

No Protocolo de Gases com Efeito de Estufa são apresentadas duas 

metodologias para calcular e contabilizar as emissões automóveis. 

 

“A primeira baseia-se na utilização de combustíveis, onde o consumo 

de combustível é multiplicado pelo factor de emissão de CO2 para cada tipo de 

combustível. Este factor de emissão baseia-se no conteúdo de calor do 

combustível, e a fracção de carbono que é oxidada (geralmente cerca de 99%, 

mas aqui assumido como sendo de 100%), bem como o coeficiente de teor de 

carbono. Esta metodologia é bastante simples e requer apenas duas etapas:  

 

Etapa 1: Obter dados de consumo por tipo de combustível. 

 

Etapa 2: Converter a estimativa de CO2 do combustível, multiplicando 

pelos resultados da etapa 1. 

 

 

A segunda metodologia baseia-se nas distâncias percorridas, as 

emissões são assim calculadas utilizando a distância percorrida e o tipo de 

combustível utilizado. 
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Etapa 1: Compilar informação referente a distâncias percorridas por 

veículo e tipo de combustível.  

Etapa 2: Converter a distância percorrida para contabilizar as emissões 

de CO2, multiplicando os resultados da etapa 1 pela distância baseado em 

factores de emissão.  

 

 

 

A metodologia que tem como base a utilização de combustíveis é mais 

exacta, uma vez que os dados sobre os combustíveis são geralmente mais 

fiáveis. A metodologia que tem como base distâncias percorridas só deve ser 

utilizada em último recurso” 1. 

 

Em todo o caso, apresentam-se duas metodologias que no geral são 

semelhantes àquelas acima preconizadas. Todavia, também aqui se chegou à 

conclusão que a metodologia que tem por base o tipo e peso de combustível é 

de maior fiabilidade. 

Para contabilizar as emissões correspondentes aos automóveis 

existentes e em uso na BDNA, procurámos estabelecer 3 pontos de partida: 

 

• Número de automóveis existentes no Concelho de Abrantes; 

• Estimativa média de emissões de CO2 por automóvel*; 

• Estimativa média de quilómetros percorridos por ano por 

automóvel. 

 

*Nota: “diferentes tipos e marcas de automóveis têm diferentes 

comportamentos tanto no consumo de combustível como na emissão de gases. 

Por exemplo, um Jaguar de 3,2l emite 290 gramas de CO2 por km, um Fiat 

Bravo emite 177 gramas de CO2 por km, e um Renault Clio emite 144 gramas 

de CO2 por km” 2. 

                                            
1
 The Greenhouse Gas Protocol Initiative: The Foundation For Sound and Sustainable Climate 

Strategies (disponível em http://www.ghgprotocol.org; 15 de Julho de 2009). 

2
 Reseau Action Climat France (disponível em www.rac-f.org; 15 de Janeiro de 2008). 
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No que diz respeito à obtenção da informação referente ao número de 

automóveis, deparámo-nos com algumas dificuldades, pois trata-se de uma 

informação que, sendo obtida via venda de dísticos do Imposto Automóvel 

(referente ao actual Imposto Único de Circulação), esta informação é reservada 

pela Repartição de Finanças que não a partilha com a Câmara Municipal de 

Abrantes. 

 
Todavia, o esclarecimento prestado em 2004 nesta Repartição, 

apontava para a existência de 14 000 automóveis ligeiros e 4 000 pesados no 

Concelho de Abrantes, em 2006, o que corresponde a uma média de 3 

habitantes por automóvel ligeiro e a 10,5 habitantes por pesado.  

 
Número de automóveis ligeiros no Concelho de Abrantes per capita: 

 
População no Concelho de Abrantes / Número de automóveis ligeiros. 

42 000 / 14 000 = 3 habitantes por automóvel. 

 
Número de pesados no Concelho de Abrantes per capita: 

 
População no Concelho de Abrantes / Número de pesados 

42 000 / 4 000 = 10,5 habitantes por pesados 

 
Mantendo-se estes rácios na BDNA, teremos então 4 667 automóveis e 

1 333 pesados. 

 
Número de automóveis ligeiros na BDNA: 

 
População na BDNA / Número de automóveis ligeiros per capita 

14 000 / 3 = 4 667 automóveis na BDNA. 

 
Número de pesados na BDNA: 

 

População na BDNA / Número de pesados per capita 

14 000 / 10,5 = 1 333 pesados na BDNA. 
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Em todo o caso, segundo dados de 2004 divulgados recentemente pelo 

Eurostat 1, Portugal é o terceiro país da União Europeia com maior número de 

automóveis por habitante (572 por mil habitantes), o segundo é a Itália (581) e 

o primeiro é o Luxemburgo (659), (gráf. 7.8). Isto significa que em Portugal 

existem 1,8 habitantes por automóvel, contudo esse rácio sobe para 

3 habitantes por automóvel na BDNA. 

 

 

Gráfico 7.8 – Automóveis de passageiros por mil habitantes. 

 

O Eng. Álvares Jr. e o físico Linke, afirmaram que “Uma vez que não 

existem fatores de emissão levantados localmente, a estimativa das emissões 

de GEE da frota diesel de ônibus, microônibus e caminhões em circulação no 

                                            

 

1
 European Commission: Eurostat. 

(Disponível em http://epp.eurostat.ec.europa.eu; 15 de Agosto de 2007). 
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Brasil deve ser feita preferencialmente a partir dos fatores de emissão de CO2 

para veículos pesados europeus com autonomia/consumo assumido de 3,3 

km/l ou 29,9 l/100km (conforme apresentados na tabela 1-39 do Revised 1996 

IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories – The Reference 

Manual – Volume 3 – Energy), uma vez que a tecnologia de motorização 

utilizada no Brasil se assemelha mais à dos veículos que circulam na Europa 

do que a dos veículos americanos. 

 

Fator de emissão de CO2 para pesados a diesel: 770 g/km; 

Fator de emissão de CO2 para pesados a diesel: 3140 g/kg de 

combustível; 

Fator de emissão de CO2 para pesados a diesel: 74 g/MJ” 1. 

 

 

Os dados revelam ainda que em Portugal “as emissões de dióxido de 

carbono desses automóveis, dada a prevalência de automóveis de baixa 

cilindrada, rondam as 190 gramas de CO2 por quilómetro” 2. Para o cálculo “das 

emissões dos veículos pesados, considerou-se o valor de 770 g/km” 3. 

 

Assim sendo, e tendo em consideração que, em Portugal, “a média de 

quilómetros percorridos é bastante elevada aproximando-se de 

13 500 km/ano/automóvel ligeiro e 28 000 km/ano/automóvel pesado” 4, o que 

significará que os habitantes da BDNA percorreram um total de cerca de 

100 328 500 km no ano de 2004, resultando na emissão de 40 710 toneladas 

de CO2 (ver tab. 7.7). 

 

                                            

 

1
 Álvares O. de Melo Jr., Linke F. R. (2001) Metodologia simplificada de calculo das emissoes 

de gases do efeito estufa de frotas de veiculos no Brasil, para a Secretaria do Meio Ambiente 

do Estado de São Paulo – Brasil, p. 37. 

2
 Reseau Action Climat France (disponível em www.rac-f.org; 15 de Janeiro de 2008). 

3
 Álvares O. de Melo Jr., Linke F. R., op. cit., p. 38.  

4
 Direcção Geral de Viação (disponível em http://www.dgv.pt; 15 de Dezembro de 2006). 
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Tabela 7.7 – Quadro resumo de emissões por quilómetros percorridos. 

(Elaborado por António Castelbranco). 

 

Número de 

veículos 
4 667 ligeiros 1 333 pesados 

Emissões de CO2 190 g CO2/km 770 g CO2/km 

Quilómetros 

percorridos 
13 500 km/ano 28 000 km/ano 

Sub –Total 

(km/ano) 

4 667•13 500 =  

= 63 004 500 km/ano 

1 333•28 000 =  

= 37 324 000 km/ano 

Total de Emissões  

(g CO2/km) 

63 004 500•190= 

=11 970 855 000 g CO2/km 

37 324 000•770= 

=28 739 480 000 g CO2/km 

Total de Emissões 

(toneladas) 
11 971 toneladas CO2/km 28 739 toneladas CO2/km 

Total de quilómetros percorridos na BDNA 100 328 500 km/ano 

Total de emissões de CO2 na BDNA 40 710 toneladas CO2/ano 

 
No entanto este valor pode ainda ser calculado de outra forma, o valor 

alternativo que considera a quantidade de emissões de CO2 a partir do 

combustível consumido (tab. 7.8). 

Partindo então do princípio que os quilómetros percorridos pelos 

habitantes da BDNA correspondem à utilização de 5 670 405 kg* de 

combustível para automóveis ligeiros e a 10 077 480 kg** de combustível para 

pesados (tabela 7.8), a combustão de 1 kg de petróleo tem a seguinte reacção, 

que pode ser quantificada com a seguinte fórmula 1, 2, 3, 4: 

 

2C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O + Q 
 

*Assumindo um consumo de 10 litros aos 100 km. 

** Assumindo um consumo de 30 litros aos 100 km. 

*** 1 litro de gasolina pesa aproximadamente 0,900 kg. 

                                            
1
 Hardenberg H. O. (1999) The Middle Ages of the Internal combustion Engine, Society of 

Automotive Engineers (SAE), p. 130. 
2
 Mabro R. (2006) Organization of Petroleum Exporting Countries. Oil in the 21st century: 

issues, challenges and opportunities, Oxford Press, p. 351. 
3
 Hyne N. J. (2001) Nontechnical Guide to Petroleum Geology, Exploration, Drilling, and 

Production, PennWell Corporation, p.4.  
4
 Tkachenko N. “Kyoto Protocol as a Tool of Industrial Demonstration of the European Union” // 

Promishlennie Vedomosti, 2004, № 9-10, p. 43. 
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Portanto “a combustão de 1kg de gasóleo resulta na emissão de 3,14 kg 

de CO2 para pesados” 1 e “em média 1,9 kg de CO2 para automóveis 

ligeiros” 2, 3, 4.  

 
 

Tabela 7.8 – Consumo de combustível. 

(Elaborado por António Castelbranco). 

 
 

Peso do 

combustível 
Combustível para Ligeiros Combustível para Pesados 

 
63 004 500 (km/ano)/10 (l/km) = 

= 6 300 450 litros 

37 324 000 km/ano/30 (l/km) = 

= 11 197 200 litros 

0,900*** 
6 300 450 litros • 0,900 = 

= 5 670 405 kg 

11 197 200 litros • 0,900 = 

= 10 077 480 kg 

Total de 

Emissões 

(g) 

5 670 405 kg • 1900 g de CO2/kg 

de combustível = 

10 773 769 500 g CO2 

10 077 480 kg • 3140 g de 

CO2/kg de combustível = 

31 643 287 200 g CO2 

Total de 

Emissões 

(toneladas) 

10 774 toneladas CO2 31 643 toneladas CO2 

Total consumido do combustível                                            15 747 885 kg/ano 

Total de emissões de CO2 na BDNA                          42 417 toneladas CO2/ano 

 

 

                                            

 

1
 Álvares O. de Melo Jr., Linke F. R. (2001) Metodologia simplificada de calculo das emissoes 

de gases do efeito estufa de frotas de veiculos no Brasil, para a Secretaria do Meio Ambiente 

do Estado de São Paulo – Brasil, p. 37. 

2
 Hardenberg H. O. (1999) The Middle Ages of the Internal combustion Engine, Society of 

Automotive Engineers (SAE), p. 130. 

3
 Mabro R. (2006) Organization of Petroleum Exporting Countries. Oil in the 21st century: 

issues, challenges and opportunities, Oxford Press, p. 351. 

4
 Hyne N. J. (2001) Nontechnical Guide to Petroleum Geology, Exploration, Drilling, and 

Production, PennWell Corporation, p.4. 
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Daqui se depreende que as emissões de CO2 correspondentes à 

utilização de automóveis serão 10 774 toneladas de CO2 e que, pela utilização 

de pesados, serão de 31 643 toneladas de CO2, totalizando 42 417 toneladas 

de CO2 (ver tabela 7.8) sendo este valor superior às 40 710 toneladas 

CO2/ano anteriormente calculadas (ver tabela 7.7). Esta discrepância (de 

aproximadamente 4%) resultará do facto de que o valor inicialmente calculado 

basear-se nas emissões de 190 g de CO2 por quilómetro, enquanto que o 

segundo se baseia em resultados laboratoriais, porventura mais precisos e por 

isso mais correctamente aplicáveis, pois o motor de um automóvel não queima 

o combustível a 100%. Por outro lado, o valor de 190 g/km de CO2 é válido 

para automóveis de baixa/média cilindrada em testes feitos pelos fabricantes. 

Importa ainda considerar que, à medida que os motores vão envelhecendo, a 

sua eficácia também passa a ser mais reduzida, portanto pode-se considerar 

que a metodologia de contabilização de CO2 que tem por base o tipo e o peso 

de combustível, é de maior exactidão. 

Por forma a reduzir as emissões de CO2 em novos automóveis, a nova 

Legislação da Comissão Europeia (EC) no 443/2009 1, prevê que os 

construtores produzam automóveis que possam emitir apenas 120 g CO2/km, 

como primeiro objectivo, passando para 95 g CO2/km no ano 2020. 

O incumprimento desta directiva acarreta penalidades para os 

construtores sendo que as coimas correspondem a 5€ pelo primeiro g./km de 

CO2 em excesso, 15€ para o segundo g/km CO2, 25€ para o terceiro, e 95€ 

por cada grama de CO2 subsequente. 

Não comentando a viabilidade dos objectivos propostos, nem tão pouco 

os valores das coimas aplicáveis, será interessante considerar que este tipo de 

penalização poderá também ser aplicado em zonas urbanas, ou até num 

território compartimentado em bacias de drenagem, correspondendo dessa 

forma aos conceitos de poluidor pagador e de pensar globalmente agindo 

localmente. 

 
                                            

 

1
 Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) n

o
 443/2009; 23 of april 2009,  

Official Journal of the European Union l 140/1 5.6.2009. 

 

406



7 Avaliação da Emissão e Absorção de CO2 na BDNA 

Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa 

Dissertação de Doutoramento. António Castelbranco    BDNA 

7.2.5 Contabilização de emissões de CO2 pela utilização de 

gases líquidos 

 

Para além da contabilização de anteriormente explicitada, há ainda a 

acrescentar as emissões de CO2 devidas à utilização de gases líquidos (em 

particular o propano e o butano) que, de acordo com os números apresentados 

na Síntese Estatística Mensal um estudo elaborado em Outubro de 2005 pelo 

Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia, apontava para “o 

facto de o consumo ser de 96,4 kg - deste tipo de gases - per capita” 1.  

 

As formulas para calcular “o valor das emissões de CO2 correspondentes 

à queima de gases liquidas”  
2, 3, 4, 5 são as seguintes:  

 
Metano: CH4 + 2O2 = CO2 + 2 H2O +Q, 

 

Propano: C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O +Q, 
 

Butano: 2C4H10 + 13O2 = 8CO2 + 10H2O +Q. 
 

 

Chegamos assim à conclusão que na BDNA em 2004, o valor total das 

emissões de CO2 foi de 4 117  toneladas, o que para 14 000 habitantes 

representa 294 kg CO2 per capita, como se explicita seguidamente.  

 

 

                                            

 

1
 GEE – Síntese Estatística Mensal de Energia - 2005 (disponível em http://www.gee.min-

economia.pt; 24 de Julho de 2007). 

2
 Tkachenko N. “Kyoto Protocol as a Tool of Industrial Demonstration of the European Union” // 

Promishlennie Vedomosti, 2004, № 9-10, pp. 37-45. 

3
 Fernandes E. C., Heitor M. V. (1996) Unsteady flames and Unsteady Combustion, the 

Netherlands: Kluwer Academic Publishers, p. 4. 

4
 Natural Gas Vehicle Statistics (2008) International Association for Natural Gas Vehicles. 

(Disponível em http://www.iangv.org/tools-resources/statistics.html; 6 de Junho de 2009). 

5
 Facts about Propane (1998) America's Exceptional Energy, NFPA 58, Liquefied Petroleum 

Gas Code, Table B-1.2. 
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Emissões de CO2 pela utilização de gases líquidos per ano per capita: 

 

Consumo de gás • Emissões de CO2 na queima de 1 kg de  gás liquido. 

96,4 kg per capita • 3,05 kg CO2 per kg de gás = 294 kg CO2 per capita. 

 

 

“A emissão de CO2 na queima de 1 kg de gás liquido é de 3,05 kg de 

CO2 por kg de gás” 1, 2, 3. 

 

 

Valor total das emissões de CO2 pela queima de gases líquidos  

por ano na BDNA: 
 

Emissões de CO2 por ano per capita • População na BDNA. 

294 kg CO2 per capita • 14 000 = 4 117  toneladas de CO2 (tabela 7.9).  

 

 

Nesta análise contabilística das emissões de CO2 na BDNA (tabela 7.9), 

que não pretende ser exaustiva, chega-se à conclusão que os valores de 

emissões de CO2 registados na BDNA (103 620 toneladas de CO2/ano) 

“correspondem per capita à média dos valores registados em Portugal           

(+/- 7 tons/CO2/per capita)” 4. 

 

 

                                            

 

1
 Fernandes E. C., Heitor M. V. (1996) Unsteady flames and Unsteady Combustion, the 

Netherlands: Kluwer Academic Publishers, p. 4. 

2
 Natural Gas Vehicle Statistics (2008) International Association for Natural Gas Vehicles. 

(Disponível em http://www.iangv.org/tools-resources/statistics.html; 6 de Junho de 2009). 

3
 Facts about Propane (1998) America's Exceptional Energy, NFPA 58, Liquefied Petroleum 

Gas Code, Table B-1.2. 

4
 Time for Change: CO2 emissions by country. 

(Disponível em http://timeforchange.org/CO2-emissions-by-country; 15 de Julho de 2009). 
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Tabela 7.9 – Balanço total das emissões de CO2 na BDNA. 

 

15 555 toneladas de CO2/ano causadas pelos fogos florestais 

8 672 toneladas de CO2/ ano devidas à respiração humana 

32 859 toneladas de CO2/ano devidas à produção de energia eléctrica 

42 417 toneladas de CO2/ano pela utilização de automóveis 

4 117 toneladas de CO2/ano pela utilização de gases líquidos 

103 620 toneladas de CO2/ano de emissões totais na BDNA 

 

 

Assim sendo, o valor das emissões per capita na BDNA é de 7,40 

toneladas de CO2  (tab. 7.10). 

 

 

Tabela 7.10 - Emissão de CO2 por capita e por ano  

em toneladas na BDNA. 

 

Número de habitantes 

na BDNA 

Emissão total de 

CO2, tonelades 

Emissão de CO2 por capita e por 

ano em toneladas na BDNA 

14 000 103 620  7,4 
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7.3 Absorção de CO2 na BDNA 

 

A absorção/captura de CO2, é feita fundamentalmente pelas florestas, 

pelas áreas agrícolas e, no caso da BDNA, pelo lençol de água do rio Tejo. Na 

figura 7.12 encontram-se representadas as áreas afecas ao perímetro urbano, 

às áreas agrícolas e às áreas florestais na BDNA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.12 – Utilização dos solos na BDNA. 
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7.3.1 Absorção de CO2 pelas áreas florestais e pelas áreas agrícolas 

 
“A forma utilizada para estimar a quantidade de CO2 sequestrado por 

uma árvore mede o peso da sua madeira seca, sendo este valor depois 

dividido pelo peso de carbono e de outros elementos, nomeadamente o 

hidrogénio e o oxigénio” 1.  

 

Em todo o caso, a mesma fonte indica que “para uma floresta em 

crescimento com 100 000 hectares, a sua capacidade de absorção é de dois 

milhões de toneladas de CO2, o que corresponde à absorção de 20 toneladas 

de CO2 por hectare por ano” 2. 

 

Capacidade de absorção para uma área florestada por ano: 

2 000 000 toneladas de CO2  / 100 000 hectares de floresta  = 

= 20 toneladas de CO2 por hectare. 

 

Todavia, as fontes não são unânimes nos valores de CO2 sequestrado, 

por exemplo, Sucss M.J., Crastford J.R. indica que “um hectare de floresta 

absorve em média por ano 91,3 toneladas de CO2 (ou 46 600 m3 de CO2) e 

nesse processo emite 73 toneladas de oxigénio (correspondendo a 51 200 m3 

de O2)”
 3 , mas o site da Organização para a Protecção das Florestas Tropicais 

indica que “a absorção de CO2 de uma floresta tropical é de 5 a 10 toneladas 

de CO2 por hectare por ano” 4. Quanto às “áreas agrícolas a absorção de CO2 é 

de 2,2 toneladas por hectare” 5 de acordo com Weinstein L.H. e McCune D.C. 

                                            
 

1
 Research and Development, Annual Report 2006-07, Beecroft, NSW Department of Primary 

Industries. (Disponível em www.forest.nsw.gov.au; 25 de Outubro de 2007). 

2
 Research and Development, Annual Report 2006-07, op. cit. 

3
 Sucss M.J., Crastford J.R. (1976) Manual on urban air quality management, Copenhagen, 

BHO, p. 200. 

4
 Own and protect a rain forest in Costa Rita (disponível em www.protect-rainforests.org; 25 de 

Julho de 2007). 

5
 Weinstein L.H., McCune D.C. (1970) Effects of fluoride on agriculture, JAPCA, 21, pp. 410-

413. 
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Considerando então o tipo de floresta mediterrânica existente na BDNA 

que, pelas suas características, terá então uma capacidade para 

absorver/sequestrar cerca de 20 toneladas de CO2 por cada hectare de 

floresta. 

 

- As zonas florestais na BDNA totalizam 52% da sua área total, o que 

equivale a uma área de 2 962 ha e, consequentemente, terá a seguinte 

capacidade de absorção de CO2: 

 
2 962 ha • 20 toneladas de CO2/ha 1  = 

= 59 240 toneladas de CO2 absorvidas por ano (ver tabela 7.11). 

 

 

Nota 1: Considera-se também relevante apontar para o facto de “um hectare de 

floresta absorver 32 a 63 kg/ano de partículas suspensas no ar” 2, 3, 4, 5. 

 
Nota 2: “em cada minuto, são destruídos 12 hectares de floresta no mundo” 6. 

 

- As zonas agrícolas na BDNA totalizam 16% da sua área total, 

equivalendo a 882 Ha e, por conseguinte, terá a seguinte capacidade de 

absorção de CO2: 

 
882 ha • 2,2 toneladas de CO2/ha 7 = 

= 1 940 toneladas de CO2 absorvidas por ano (ver tabela 7.11). 

                                            
1
 Research and Development, Annual Report 2006-07, Beecroft, NSW Department of Primary 

Industries. (Disponível em www.forest.nsw.gov.au; 25 de Outubro de 2007). 

2
 Research and Development, Annual Report 2006-07, Idem, ibid. 

3
 Sucss M.J., Crastford J.R. (1976) Manual on urban air quality management, Copenhagen, 

BHO, p. 200. 

4
 Own and protect a rain forest in Costa Rita (disponível em www.protect-rainforests.org; 25 de 

Julho de 2007). 

5
 Weinstein L.H., McCune D.C. (1970) Effects of fluoride on agriculture, JAPCA, 21, pp. 410-

413. 

6
 Isaev A., Korovin G. Programa de Estudos Atmosféricos Russo // Biodiversity of forest 

ecosystems, Moscow, 1998, pp. 3-10. 

7
 Weinstein L.H., McCune D.C., op. cit., p. 413.  
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Para além dos sumidouros mencionados, está em investigação uma 

técnica que trata de enterrar biomassa em estado de carvão. Com efeito, 

“estão agora em desenvolvimento novos fornos a biomassa que produzem 

energia de carbono negativo, porque produzem mais carvão que os bio-

combustíveis. Se este carvão, em vez de ser queimado como carvão vegetal, 

for enterrado passa a ficar sequestrado permanentemente e a baixo custo” 1.  

 

Ao contrário da tecnologia de sequestro de CO2 em grande 

profundidade, que é temporária e dispendiosa (conforme descrito no ponto 

7.2.3, fig. 7.11), ao ser enterrado, o carbono é preservado no solo (na forma de 

carvão) durante centenas de milhões de anos. Outra vantagem deste método é 

o facto de melhorar a fertilidade do solo, e há mais de quinhentos anos que “os 

índios da Amazónia utilizam este método para enriquecer e fertilizar os solos, 

designando-os de terra preta” 2. 

 

Para além das vantagens do aumento da produtividade do solo, esta é 

também uma forma rápida, económica e de longa duração, para o sequestro de 

carbono.  

 

Existe 2 a 4 vezes mais carbono armazenado no solo do que em toda a 

biomassa viva na terra, mas este sumidouro não é reconhecido pela United 

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC), pelo Protocolo 

de Quioto, ou pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) (Clean 

Development Mechanism – CDM).  

 

Com efeito, “as vantagens do solo enquanto sumidouro de carbono são 

superiores à das árvores uma vez que tem maior capacidade e é mais 

duradouro” 3. 

                                            
1
 Goreau T. (2007) Implementing new technologies for sustainable development of small island 

developing states, Technical Expert Presentation to the United Nations General Assembly, p. 

17. 

2
 Goreau T., op. cit., p. 22. 

3
 Goreau T., op. cit., p. 23.  
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7.3.2 Absorção de CO2 pela área de água na BDNA 

 

As fontes também não são unânimes quanto à absorção de CO2 pela 

água do rio Tejo (fig. 7.13), uma vez que este processo depende de múltiplas 

variáveis. 

 

Figura 7.13 – Vista do rio Tejo sobre a Cidade de Abrantes e as margens 

da BDNA. 

 

 “Os ‘índices’ de absorção de CO2 na água são difíceis de medir e 

dependem de vários factores incontroláveis, nomeadamente a superfície de 

contacto ou a temperatura, mas há muitos outros, tais como a velocidade da 

corrente, as diferenças de temperatura entre o ar e água, a profundidade do 

lençol de água, a velocidade do vento e o gradiente de concentração entre o ar 

e a água” 1. 

 “O dióxido de carbono (CO2) é mais solúvel em água doce do que em 

água salgada, sendo a sua solvibilidade em água doce de =2COα  0,878m3 de 

gás por metro cúbico de água a 20ºC” 2. Para contabilizar a área do rio Tejo 

correspondente à BDNA foi utilizada a base cartográfica digital da Câmara 

Municipal de Abrantes, tendo sido medida uma área de 1 300 027 m2, 

conforme ilustrado na figura 7.14. Para a profundidade do rio naquela área, foi 

estabelecido o valor médio de 1,5 m.  

                                            
1
 Newton BBS (disponivel em http://www.newton.dep.anl.gov; 2 de Julho de 2009). 

2
 Nekrasov V. (1973) Course of Common Chemistry, Moscow, Superior School, p. 295. 
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Figura 7.14 – Imagem com a área do rio Tejo 

correspondente à BDNA. 

 

 

Considerando então que a quantidade de água na área da BDNA é de: 

 

1 300 027 m2 • 1,5 m = 1 950 040 m3. 

 

 Para calcular a absorção de CO2 por este lençol de água foi utilizado o 

seguinte método 1:  

 

1 - Calcular a pressão parcial de CO2 no ar.  

Conforme foi acentuado, o ar que respiramos é composto por uma 

mistura de gases e para o cálculo da pressão parcial dos componentes 

presentes no ar, é necessário utilizar a Lei de Dalton.  

                                            
 

1
 Turchanina O. N. (2004) Peculiarity of the thermal destruction of coals of the different genetic 

types, PhD Thesis on Fuel Technology, Donetsk, p. 180. 
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Em química e física, a Lei de Dalton (também chamada Lei de Dalton de 

Pressões Parciais) diz que “a pressão total exercida por uma mistura gasosa é 

igual à soma das pressões parciais de cada componente numa mistura de 

gases” 1. Esta lei foi empiricamente observada por John Dalton em 1801.  

 

Matematicamente, a pressão de uma mistura de gases pode ser definida 

como um somatório: 

Ptotal = ∑
=

n

i

ip
1

 or Ptotal = p1 + p2+ p3+ …+pn, 

onde p1, p2, pn representa a pressão parcial de cada componente 2.  

 

“A pressão parcial de um dos componentes numa mistura de gases 

(como no ar) é a pressão que o gás teria se estivesse a ocupar sozinho o 

volume”  3. 

 

Pressupõe-se que os gases não reajam entre si. 

 

pi = Ptotal•xi, 

 

onde xi é igual à fracção molar do i-ésimo componente do total da 

mistura dos componentes.  

 

“A fracção molar é a razão entre a quantidade de soluto e a quantidade 

de matéria presente na solução. Se tivermos uma mistura de dois 

componentes, um soluto A e um solvente B, então a fracção molar de A é dada 

por: 

 

” 4. 

                                            
1
 Henrickson C. (2005) Cliffs Study Solver Chemistry, John Wiley and Sons Edition, p. 448. 

2
 Brown T. L., LeMay H. E. Jr. (2004) Chemistry: The Central Science, Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall, Inc., p. 94. 

3
 Henrickson C., op. cit., p. 446. 

4
 Filipe Teixeira.com (disponível em http://www.filipe-teixeira.com/concentracoes-unidades.html; 

16 de Julho de 2009). 
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Portanto, podemos calcular a pressão parcial de CO2 no ar utilizando a 

seguinte fórmula:  

p CO2 = Ptotal • xCO2  
1, 2, 3, 

 
onde  Ptotal - pressão total, Pa; 

Ptotal – a pressão atmosférica é 101325 Pa 4; 

xCO2 - fracção molar de CO2;    

xCO2  = 0,00038 (380 ppm (partes por milhão)/1 000 000) 5, 6, 7; 

 p CO2 – pressão parcial de CO2 no ar. 

 
p CO2 = 101325 Pa • 0,00038 = 38,50 Pa. 

 

2 - Calcular a quantidade de CO2 absorvido numa solução aquosa (rio, 

ou lençol de água). 

 

A quantidade de CO2 que é absorvido pelas águas de um rio pode ser 

calculada utilizando o seguinte algoritmo:  

 
1 - Calcular a concentração de CO2 na solução aquosa.  

2 - Calcular o volume de água que passa no rio por ano, na área do 

território da BDNA.  

3 - Calcular o volume de CO2 que é absorvido pelas águas fluviais.  

                                            
1
 Reid R.C., Prausnitz J.M. (1987) The Properties of Gases & Liquids, 4 ed. Boston: McGraw-

Hill, p. 21. 

2
 Chemistry Daily: The Chemistry Encyclopedia. 

(Disponivel em http://www.chemistrydaily.com/chemistry/Partial_pressure; 2 de Julho de 2009). 

3
 Lide D.R. (1991) CRC Handbook of Chemistry and Physics, 71 ed. Boca Raton, Ann Arbor, 

Boston: CRC Press, p. 91. 

4
 McNaught A.D., Wilkinson A. (1997) IUPAC Compendium of Chemical Terminology, Royal 

Society of Chemistry, Cambridge, UK, 2nd Edition, p.17. 

5
 Hamlyn G.J. (2002) Plants and microclimate, Second edition, Cambridge University Press, 

p.428.  

6
 Zhao C., Tans P. (2009) Creation and Propagation of the WMO Mole Fraction Scale for 

Carbon Dioxide in Air, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU General Assembly. 

7
 Intergovernmental Panel on Climate Change (2005) IPCC Special Report on Carbon Dioxide 

Capture and Storage, Cambridge University Press 40 West 20th Street, New York, p. 443. 
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Para o cálculo/quantificação da concentração de CO2 numa solução 

aquosa, precisamos agora de utilizar a Lei de Henry (descrita pelo químico 

britânico, William Henry, em 1803) que diz que equaciona a solubilidade dos 

gases em líquidos, especialmente em água: 

“A porção de um determinado gás dissolvido em um determinado tipo e 

volume de líquido a uma temperatura constante é directamente proporcional à 

pressão parcial desse gás em equilíbrio com o dito líquido” 1. 

A pressão parcial de um gás é uma medida da actividade termodinâmica 

das moléculas do gás. O fluxo gasoso ocorre sempre a partir de uma região de 

maior pressão parcial para uma zona de menor pressão parcial; quanto maior 

for esta diferença, mais rápido será o fluxo.  

“Os gases dissolvem-se, difundem-se e reagem de acordo com as suas 

pressões parciais, e não necessariamente de acordo com a sua concentração 

em determinada uma mistura de gás” 2.  

Da lei de Henry pode ser aplicado em termos matemáticos (a 

temperatura constante):  

 

pi = kH*ci 
3, 4, 

 

onde  pi - a pressão parcial do soluto,  

ci - a concentração do soluto;  

kH - uma constante com as medidas de pressão dividida pela 

concentração. A constante, conhecida como a constante da lei de Henry, 

depende do soluto, o solvente e da temperatura.  

 

 

                                            
1
 International Union of Pure and applied Chemistry Quantities (2003) Units and Symbols in 

Physical Chemistry, 2nd edition, Oxford: Blackwell Science, p. 50. 

2
 International Union of Pure and applied Chemistry Quantities, op. cit., . 

3
 Smith F.l., Harvey A.H. Environmental management - Avoid common pitfalls when using 

Henry's law // Chemical engineering progress. 103, N
o
. 9, 2007, p. 33. 

4
 Henry's law constants (Solubilities). 

(Disponível em http://www.mpch-mainz.mpg.de/~sander/res/henry.html; 1 de Julho de 2009). 
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Consequentemente, a concentração de CO2 pode ser encontrada com a 

seguinte fórmula:  

 

c CO2 = p CO2/kH. 

 

(A concentração de CO2 = Pressão Parcial de CO2/Constante de Henry) 

 

c CO2 = 38,50 (Pa)/29,41 (L·atm/mol) = 1,29·10-5 mol/L, 

 

onde kH = 29,41 (L·atm/mol) 1, 2. 

 

 

Para calcular o volume de CO2 que é absorvido pela água do rio, é 

necessário converter a concentração de dióxido de carbono de mole*/L para 

OHm

COm

2

3

2

3

 e “com coeficiente de conversão 
P

T⋅⋅
31031,8

”  3, 4, 5, 6.  

 

 

c CO2 = 1,29·10-5 mol/L•
101325

2931031,8
3

⋅⋅
 = 0,000315 

OHm

COm

2

3

2

3

. 

                                            

 

1
 Smith F.l., Harvey A.H. Environmental management - Avoid common pitfalls when using 

Henry's law // Chemical engineering progress. 103, N
o
. 9, 2007, p. 33. 

2
 Henry's law constants  

(http://www.mpch-mainz.mpg.de/~sander/res/henry.html) 

3
 De Never N. (2000) Air pollution control Engineering, Mc Gram Hill; p. 21. 

4
 Marsh K. N. (1987) Recommended Reference Materials for the Realization of 

Physicochemical Properties, Blackwell, Oxford, p.87. 

5
 Godish T. (1997) Air Quality, Chelsea, MI: Lewis Publishers, 3d ed., p. 341. 

6
 LennTech: Converter Parts per Million (ppm). 

(Disponível em http://www.lenntech.com/calculators/converter-parts-per-million.htm; 1 de Julho 

de 2009). 
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* “A unidade de quantidade no sistema internacional é a mole, que 

corresponde a 6,023•1023 unidades. O volume, no sistema internacional, é 

medido em metros cúbicos, pelo que a unidade de concentração no sistema 

internacional é a mol/m3. No entanto, o metro cúbico é uma unidade muito 

grande para as aplicações laboratoriais do dia-a-dia, por isso exprime-se o 

volume da solução em litros ou decímetros cúbicos (1L = 1dm3), pelo que a 

unidade de concentração mais usada é a mol/L ou mol/dm3” 1. 

 

 Assumindo que o caudal de água (Vágua) que passa pela BDNA é “em 

média de 300 m3 por segundo” 2 o que corresponde a um volume de 

9 460 800 000 m3/ano.  

 

300 m3/segundo • 60 segundos • 60 minutos • 24 horas • 365 dias = 

= 9 460 800 000 m3 H2O/ano. 

 
O volume total de CO2 aqui absorvido por ano será de: 

 

V água m
3/ano • c co2 = 9 460 800 000 m3 H2O/ano • 0,000315 

OHm

COm

2

3

2

3

 = 

= 2 980 152 m3 CO2/ano. 

 
2 980 152 m3 CO2/ano • 1,96 kg/m3 = 5 841 097 kg CO2/ano = 

= 5 841 toneladas CO2/ano (ver tabela 7.11). 

 
(Sendo que “a densidade do CO2 é de 1,96 kg/m3” 3). 

 

Serão assim absorvidos pelo lençol de água correspondente à BDNA, 

5 841  toneladas de CO2 por ano. 

 

                                            
1
 Filipe Teixeira.com (disponível em http://www.filipe-teixeira.com/concentracoes-unidades.html; 

16 de Julho de 2009). 

2 O Instituto da Água IP (INAG) (disponível em http://www.inag.pt; 2 de Março de 2008). 

3
 Tans P. (2008) Annual CO2 mole fraction increase (ppm)" for 1959-2007, National Oceanic 

and Atmospheric Research Laboratory, Global Monitoring Division, p.6. 
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7.3.3 Análise dos resultados das emissões e absorção na BDNA  

 

Tendo em conta os valores apresentados (tab. 7.11), o total de CO2 

absorvido pelos sumidouros da BDNA será de 67 021 toneladas por ano, mas 

se consideramos que aqui serão emitidas 103 620 toneladas de CO2/ano 

(tab. 7.9), teremos então um balanço negativo de 36 599 toneladas CO2/ano na 

BDNA. 

 

Tabela 7.11 – Balanço total de absorção de CO2 na BDNA. 

 

 

Abordando a absorção de CO2 de outra forma e, partindo do 

pressuposto que “um hectare de floresta tem a capacidade para sequestrar 

20 toneladas de CO2/ano” 1, para absorver as 103 620 toneladas de CO2/ano 

de emissões totais na BDNA (ver tabela 7.9), seriam necessários 5 181 

hectares de floresta (correspondendo a 0,37 hectares ou 3 700 m2 de floresta 

per capita).  

 

Área de floresta para sequestrar o total das emissões de CO2 na BDNA 

 

103 620 toneladas das emissões de CO2 / 20 toneladas de CO2 / hectare = 

= 5 181 hectares de floresta para o sequestro do total das emissões. 

 

5 181 hectares de floresta / 14 000 =  

= 0,37 hectares ou 3 700 m2 de floresta per capita na BDNA. 

                                            
1
 Research and Development, Annual Report 2006-07, Beecroft, NSW Department of Primary 

Industries. (Disponível em www.forest.nsw.gov.au; 25 de Outubro de 2007). 

59 240 toneladas de CO2 absorvidas pelas áreas de floresta por ano 

1 940 toneladas de CO2 absorvidas pelas áreas agrícolas por ano  

5 841 toneladas de CO2 absorvidas pelas áreas de água doce por ano 

67 021 Total de toneladas de CO2 absorvidas na BDNA por ano 
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Portanto, para absorver o déficit de emissões de CO2 na BDNA 

(36 599 toneladas) seriam necessários 1 830 hectares de floresta.  

 

Área de floresta para sequestrar o déficit de emissões de CO2 na BDNA 

 

36 599 toneladas das emissões de CO2 / 20 toneladas de CO2 /hectare =  

= 1 830 hectares de floresta para o sequestro do déficit de emissões.  

 

Analisando as emissões de CO2 correspondentes ao sector energético 

(não contabilizando as emissões correspondentes aos fogos florestais e à 

respiração humana), à luz de duas metodologias diferentes a: 

 

1ª - tem em consideração apenas a questão da absorção utilizando “o 

rácio de 20 toneladas de CO2 absorvidas por hectare de floresta/ano” 1.  

 

2ª – tem em consideração não só a absorção de CO2 mas também a 

reposição dessa mesma energia consumida; o que significa que “1 hectare de 

floresta acumula por ano energia e absorve as emissões de CO2 produzidas 

pelo consumo de 100GJ de combustíveis fósseis (land-for-energy ratio 

amounts to 100 GJ of biomass energy per hectare per year)” 2. 

 

Em todo o caso, mesmo contabilizando apenas o valor das emissões de 

combustíveis (da queima de carvão 32 859 toneladas de CO2/ ano, queima de 

gasóleo e gasolina 42 417 toneladas de CO2/ano, queima de gases líquidos 

4 117 toneladas de CO2/ano, ver tabela 7.9) teremos então o valor de 79 393 

toneladas de CO2 emitidas. 

 

                                            

 

1
 Research and Development, Annual Report 2006-07, Beecroft, NSW Department of Primary 

Industries. (Disponível em www.forest.nsw.gov.au; 25 de Outubro de 2007). 

2
 Wackernagel M., Rees W. (1996) Our Ecological Footprint, Gabriola Island, New Society 

Publishers, p. 78. 
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1ª Metodologia: 

 
Área de floresta para sequestrar as emissões de CO2 resultantes da 

queima de combustível na BDNA 

 
79 393 toneladas das emissões de CO2 por ano / 20 toneladas de CO2 por hectare =  

= 3 970 hectares de floresta para sequestrar o CO2 por ano. 

 

2ª Metodologia:  

 
Para sequestrar as emissões de CO2 correspondentes ao sector 

energético (79 393 toneladas de CO2) e repor essa mesma energia, será 

necessário converter o combustível fóssil (kg) utilizados na BDNA em energia 

(Giga Joules).  

Na BDNA são consumidos 15 747 885 kg de gasóleo e gasolina por ano 

(ponto 7.2.4 e tabela 7.8), sendo que “o valor calorífico de 1kg de petróleo 

corresponde a 44 MJ de energia” 1, 2:  

 
15 747 885 kg de petróleo • 44 MJ = 692 906 940 MJ = 692 907 GJ. 

 
Na BDNA são consumidos 10 952 851 kg de carvão por ano (ponto 

7.2.3), sendo que “o valor calorífico de 1kg de carvão corresponde a 31 MJ de 

energia” 3, 4, 5:  

 
10 952 851 kg de carvão • 31 MJ = 339 538 381 MJ = 339 539 GJ. 

 
 

                                            
 

1
 Tkachenko N. “Kyoto Protocol as a Tool of Industrial Demonstration of the European Union” // 

Promishlennie Vedomosti, 2004, № 9-10, pp. 37-45. 

2
 Álvares O. de Melo Jr., Linke F. R. (2001) Metodologia simplificada de calculo das emissoes 

de gases do efeito estufa de frotas de veiculos no Brasil, para a Secretaria do Meio Ambiente 

do Estado de São Paulo – Brasil, p. 37. 

3
 Ministério da Economia e da Inovação, Direcção Geral de Energia e Geologia. 

(Disponível em http://www.dgge.pt; 15 de Abril de 2008). 

4
 Central Termoeléctrica do Pego (PEGOP). 

(Disponível em http://www.tejoenergia.com; 24 de Novembro de 2007). 

5
 Beskov S.D. (1962) Technical Economic Calculations, Moscow, Superior School, p.468. 
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Na BDNA são consumidos 1 349 600 kg de gases líquidos por ano 

(ponto 7.2.5), sendo que “o valor calorífico de 1kg de gás líquido corresponde a 

50 MJ de energia” 1, 2, 3. 

 

1 349 600 kg de gases líquidos • 50 MJ = 67 480 000 MJ = 67 480 GJ 
 

A energia total utilizada na BDNA a partir de combustíveis fósseis: 

692 907 GJ + 339 539 GJ + 67 480 GJ = 1 099 926 GJ 
 

Área de floresta para sequestrar as emissões de CO2 e  

acumular a energia despendida pela queima de combustíveis na BDNA 

1 099 926 GJ / 100 GJ por hectare =  

= 11 000 hectares de floresta por ano. 

 

Em suma, a diferença entre estas duas metodologias é:  

 

1ª metodologia: 3 970 ha de floresta por ano 

3 970 hectares de floresta por ano / 14 000 habitantes = 0,28 ha per capita. 

 

2ª metodologia: 11 000 hectares de floresta por ano 

11 000 hectares de floresta por ano / 14 000 habitantes = 0,8 ha per capita. 

 

Ou seja, a área de floresta na 2ª metodologia (sequestrar e acumular a 

energia) é 2,8 vezes superior à área calculada na a 1ª metodologia (apenas 

sequestrar). Nestas duas metodologias estão patentes duas perspectivas 

diferentes, uma que considera apenas o equilíbrio presente 

(CO2 emitido↔CO2 absorvido) e uma segunda que advoga que uma sociedade 

não é sustentável se a sua economia presente depender do esgotamento da 

uma riqueza natural, comprometendo as necessidades da sociedade do futuro. 

A segunda abordagem – a de repor aquilo que é consumido – reconhece 

que a equidade entre gerações é uma condição prévia para a sustentabilidade. 

                                            
1
 Fernandes E. C., Heitor M. V. (1996) Unsteady flames and Unsteady Combustion, the 

Netherlands: Kluwer Academic Publishers, p. 4. 

2
 Natural Gas Vehicle Statistics (2008) International Association for Natural Gas Vehicles. 

(Disponível em http://www.iangv.org/tools-resources/statistics.html; 6 de Junho de 2009). 

3
 Facts about Propane (1998) America's Exceptional Energy, NFPA 58, Liquefied Petroleum 

Gas Code, Table B-1.2. 
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7.4 Métodos de cálculo da Pegada Ecológica  

 

A ideia subjacente ao conceito de Pegada Ecológica é a de representar 

o consumo de energia e de recursos em termos de área per capita, medida em 

hectares. Existem diversos métodos aplicáveis ao cálculo da Pegada Ecológica 

como por exemplo, o método “Carbon Calculator” que utiliza os seguintes 

parâmetros: 

 
“Factor humano: 

� Numero de pessoas por fogo. 

� Numero de quartos por fogo. 

Factor energia: 

� Combustível para aquecimento. 

� Duração do período de aquecimento. 

� Valor da conta da energia. 

� Duração da conta da electricidade. 

� Total da conta da electricidade. 

� Tarifa bi-horária. 

Factor transportes: 

� Numero de carros. 

� km/ano percorridos por carro 

� km/ano percorridos por comboio. 

� km/ano percorridos por autocarro. 

� Tipo de carro. 

� Tipo de comboio. 

� Viagens de avião”  1. 

 
Todavia, o método que nos parece mais adequado - do ponto de vista do 

planeamento territorial - é uma adaptação do método estabelecido por Mathis 

Wackernagel e William Rees no livro Our Ecological Footprint 2. 

 
                                            

1
 Carbon calculator (disponível em www.carboncalculator.co.uk; 2 de Agosto de 2009). 

2
 Wackernagel M., Rees W. (1996) Our Ecological Footprint, Gabriola Island, New Society 

Publishers, p. 36. 
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7.4.1 A Pegada Ecológica na Biosfera 2 

 

A Biosfera 2 (fig. 7.15) pela sua complexidade e uso de energia tem 

duas áreas diferentes em termos de Pegada Ecológica. 

 

 

Figura 7.15 - Planta geral da Biosfera 2. 

 

 

A contabilização da Pegada Ecológica dos seus oito residentes, durante 

o período da primeira experiência, – que se iniciou em Setembro de 1991 e se 

prolongou até Setembro de 1993 – é um exercício relativamente simplificado 

pois trata-se de um edifício selado do exterior. 

 

Todavia, para efectuar o cálculo da Pegada Ecológica dos oito 

residentes, o edifício deverá ser contabilizado na sua área total, assim sendo e 

do ponto de vista funcional, este encontra-se dividido em duas grandes áreas, 

o habitat e os biomas selvagens (tabela 7.12). 

 

Habitat e Agricultura 

6935m
2
 

 

Biomas Selvagens 

6357m
2
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Tabela 7.12 – Áreas e funções na Biosfera 2. 

Área “Habitat Humano” Área “Biomas Selvagens” 

 Área, m2  Área, m2 

Área residencial 577 Floresta 1 936 

Laboratórios/oficinas 500 Savana 1 665 

Tecnosfera (incl.Pulmões) 3 644 Oceano 855 

Bioma Agrícola 2 214 Sapal 532 

  Deserto 1 369 

Área Total, m2 6 935 Área Total, m2 6 357 

 

1º Indicador – Floresta, Agrícola e Habitat (área Urbana) 

 

Conforme foi descrito no capítulo 2, a área que estava dedicada à 

agricultura era de 2 214 m2 para 8 pessoas, correspondendo assim a 280 m2 

por pessoa (ou 0,028 hectare por pessoa para fins agrícolas).  

 

Porém, a Pegada Ecológica é a soma de todas as áreas dentro da 

Biosfera 2 (as áreas de Floresta, Agrícola e Habitat também devem ser 

contabilizadas pois todas funcionam em conjunto e deram apoio aos 8 

residentes, (ver tabela 7.12)): 

 

6 935 m2 + 6 357 m2 = 13 292 m2. 

13 292 m2 / 8 habitantes = 1 662 m2 per capita ( ou 0,17 Ha per capita). 

 

2º Indicador – Energia 

 

Se calcularmos a quantidade de energia utilizada nos sistemas 

mecânicos de arrefecimento e aquecimento, na iluminação, nos sistemas 

electrónicos, nos sistemas de controlo, etc., que são necessários para o 

funcionamento da Biosfera 2, a Pegada Ecológica passa a ter a seguinte 

dimensão (considerando que o total de energia consumida por ano era em 

média de 2 Mega Watts (MWh), de acordo com Bill Dempster – engenheiro 

responsável pela manutenção do projecto Biosfera 2): 
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2 MWh = 2 000 000 kWh / 8 habitantes = 250 000 kWh/per capita. 

 

,3,899

1

278

000250
capitaperGJ

GJ

kWh

kWh
=  

 

(“considerando que 1GJ = 278 kWh” 1, 2). 

 

De acordo com Mathis Wackernagel e William Rees, “o rácio de 

conversão de área em energia é de 100 GJ/hectare/ano” 3, ou seja: 

 

899,3 GJ per capita por ano / 100 GJ/hectare/ano = 8,99 ha per capita. 

 

Assim a Pegada Ecológica de cada um dos oito residentes da Biosfera 2 

passa a ser: 

 

0,17 hectares per capita + 8,99 hectares per capita =  

= 9,7 hectares per capita. 

 

 

7.4.2 A Pegada Ecológica no Canadá 

 

No seu livro Our Ecological Footprint 4, Wackernagel e Rees apresentam 

vários casos de estudo respeitantes ao conceito da Pegada Ecológica, 

estabelecendo paralelamente uma metodologia para a sua contabilização, mas 

referenciando-se em particular aos consumos de um cidadão Canadiano para o 

ano de 1991. Nesse sentido, apresentam vários indicadores: 

 

                                            
1
 Instituto Nacional de Estatística (disponível em http://www.ine.pt; 20 de Março de 2007). 

2
 Beskov S.D. (1962) Technical Economic Calculations, Moscow, Superior School, p.460. 

3
 Wackernagel M., Rees W. (1996) Our Ecological Footprint, Gabriola Island, New Society 

Publishers, p. 75. 

4
 Wackernagel M., Rees W., op. cit., p. 39. 
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1º Indicador – Energia 

 

A metodologia utilizada começa por estabelecer o consumo de energia 

fóssil per capita por ano. Partindo do pressuposto que, de acordo com o World 

Resource Institute, “o consumo total de energia no Canadá é de 8 779 Peta 

Joules (1 PJ = 1·1015 J), deste total, 926 PJ são produzidas a partir de centrais 

termo nucleares, e 1 111 PJ a partir de barragens hidroeléctricas” 1.  

 

Assim sendo, o consumo total de energia fóssil no Canadá é: 

 

8 779PJ – 926PJ - 1 111PJ = 6 742 PJ. 

 

Considerando que a população no Canadá é de 27 000 000 de 

habitantes, o consumo per capita é de: 

 

6 742 PJ / 27 000 000 habitantes = 250 GJ per capita por ano. 

 

Este valor não corresponde exactamente aos valores estatísticos oficiais 

do Canadá, que apontam para um consumo de 234 GJ/per capita por ano. No 

sentido de evitar eventuais erros por excesso, os autores optaram assim por 

preferir este valor base como indicador para a determinação da Pegada 

Ecológica. Partindo do princípio que, conforme foi referido, por cada 100 GJ de 

energia fóssil queimada é necessário 1 hectare de área de sumidouro por ano 

para sequestrar o CO2 produzido por cada canadiano anualmente: 

 

capita,er hectares/p34,2
/anoGJ/hectare100

 ano capita/porGJ/per 234
=  

 

serão necessários 2,34 Ha de área de sumidouro per capita por ano. 

 

                                            

 

1
 World Resource Institute (disponível em http://www.wri.org; 15 de Novembro de 2009). 
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2º Indicador – Floresta 

 

Aqui, os autores pretenderam contabilizar a área de floresta necessária 

para fornecer a madeira, a pasta de papel e outros produtos florestais por cada 

canadiano. Consideraram, por isso, um consumo de 244 kg de madeira/per 

capita/por ano, considerou-se ainda que “para produzir uma tonelada de papel 

são necessários 1,8 m3 de madeira e que um hectare produz 2,3 m3 por ano” 1. 

 

capita.per  Ha0,19
Ha/ano)(m 2,3 (kg/ton) 1000

  /ton)1,8(m o)(kg/cap/an 244
3

3

=

⋅

⋅

 

 

Sendo que muita da construção no Canadá é feita em madeira, a este 

valor há ainda a acrescentar 0,40 Ha de madeira para este tipo de construção. 

Serão assim necessários 0,59 hectares de área de floresta per capita por ano. 

 

3º Indicador – Uso urbano 

 

Para determinar este indicador consideraram-se as áreas ocupadas por 

edifícios, construções, estradas, áreas industriais, etc. Assim sendo, o World 

Resource Institute estabeleceu que “no Canadá o total destas áreas 

corresponde a 5 500 000 hectares” 2. O que equivale a:  

 

capita.per  hectares 0,20
habitantes 000 000 27

  hectares 000 500 5
=  

 

A área dedicada ao uso urbano e aos sistemas viários será assim de 

0,20 hectares per capita. 

 

                                            
 

1
 PaperOnline 

(disponível em http://www.paperonline.org/cycle/paperboard/paperboard_frame.html; 15 de 

Julho de 2007). 

2
 World Resource Institute (disponível em http://www.wri.org; 15 de Novembro de 2009). 
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4º Indicador – Uso agrícola 

 

Para determinar este indicador consideraram-se as áreas ocupadas por: 

 

•  hortícolas (garden)  0,02ha 

•  cerealíferas (crop)   0,66ha 

•  pastagens (pasture) 0,46ha 

     1,14ha 

 

A área dedicada a uso agrícola será assim de 1,14 hectares per capita. 

 

O somatório dos indicadores no Canadá é: 

 

Indicador:  

1 - energia   2,34 hectares 

2 - floresta   0,59 hectares 

3 - uso urbano  0,20 hectares 

4 - uso agrícola  1,14 hectares 

Total    4,27 hectares. 

 

De acordo com os cálculos apresentados, a Pegada Ecológica de um 

cidadão canadiano era, em 1991, de 4,27 hectares per capita. 

 

Nota: os valores de área dedicada ao uso agrícola, apresentados em 

1972 pelo Clube de Roma apontavam para números diferentes. Afirmava-se 

que “para alimentar a crescente população mundial, admitindo-se que a actual 

média mundial de 0,4 hectares por pessoa seja suficiente. Para alimentar a 

população inteira do mundo nos padrões actuais dos Estados Unidos, seriam 

necessários 0,9 hectares por pessoa” 1. 

 

                                            
1
 Meadows et al. Clube de Roma (1978) Limites do Crescimento, 2ª edição, editora 

Perspectiva, São Paulo, p. 200. 
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7.4.3 A Pegada Ecológica na Holanda 

 

Mathis Wackernagel e William Rees 1 apresentam ainda o caso de 

estudo para um país europeu, a Holanda e, seguindo a mesma metodologia, os 

autores fazem a análise da Pegada Ecológica para um cidadão holandês. Será 

interessante notar que, enquanto no Canadá o indicador de uso urbano aponta 

para 0,20 ha/capita, na Holanda esse valor é cinco vezes inferior, sendo 

0,04 ha/сapita.  

 

Esta diferença será sem dúvida a consequência de um sistema de 

planeamento urbano que, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, depende 

fortemente do automóvel sendo que, em muitas cidades norte americanas 

dentro do perímetro urbano, a área de terreno urbano apropriada pelo uso 

automóvel, excede os 55% da área urbana total. 

 

Em todo o caso, o somatório dos indicadores na Holanda é: 

 

Indicador: 

 

1 - energia  2,10 hectares 

2 - floresta  0,47 hectares 

3 - uso urbano  0,04 hectares 

4 - uso agrícola  0,71 hectares 

Total   3,32 hectares. 

 

 

                                            

 

1
 Wackernagel M., Rees W. (1996) Our Ecological Footprint, Gabriola Island, New Society 

Publishers, p. 90. 
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7.4.4 A Pegada Ecológica na BDNA 

 

Aplicando a mesma metodologia à BDNA poderemos calcular a Pegada 

Ecológica per capita dos seus habitantes. Todavia, os números aqui 

apresentados não contabilizam as emissões de CO2 devidas à utilização de 

cimento, e de acordo com o Prof. Aires Camões: “A produção de cada tonelada 

de cimento Portland acarreta a libertação de cerca de uma tonelada de CO2 e a 

indústria do cimento contribui com cerca de 7% do total expelido para a 

atmosfera. Com o objectivo de reduzir os níveis de CO2 associados ao fabrico 

do cimento, urge reduzir o consumo deste material, sem comprometer o 

necessário desempenho das estruturas de betão” 1. 

 

1º Indicador – Energia 

Conforme já foi calculado, para sequestrar as emissões de CO2 na 

BDNA serão necessários 11 000 hectares de floresta, o que corresponde a 0,8 

hectares per capita (ponto 7.3.3 deste capítulo). 

 

11 000 hectares / 14 000 habitantes = 0,8 hectares per capita. 

 

2º Indicador – Floresta 

O consumo de papel, em Portugal, “no ano de 2005 foi de 120 kg per 

capita” 2 de acordo com a CELPA, Associação da Indústria Papeleira, utilizando 

a fórmula: 

 

= 0,095 ≈ 0,1 hectares/capita. 

 

 

“ *Em que são necessários 1,8 m3 de madeira para produzir uma tonelada de 

papel.   

**Na produção de madeira um hectare produz aproximadamente 2,3 m3 ”   3. 

 

                                            
1
 Camões A. (2002) Betões de elevado desempenho com incorporação de cinzas volantes, 

Teses de Doutoramento, Universidade do Minho.  

2
 Associação da Industria Papeleira CELPA (disponível em www.celpa.pt; 1 de Maio de 2007). 

3
 PaperOnline (disponível em http://www.paperonline.org; 15 de Julho de 2007). 

∗∗•

∗•

no)/hectare/a(m 2,3  (kg/ton) 000 1

/ton)(m 1,8  o)(kg/cap/an 120
3

3
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A Pegada Ecológica relativa ao consumo de madeira para outros usos 

em Portugal é “de 0,4 hectares per capita por ano” 1. Assim sendo, a soma 

destes dois factores é de 0,5 hectares per capita por ano.   

 

3º Indicador – Uso urbano 

 

A soma das áreas dedicadas aos perímetros urbanos e às vias (ver 

fig. 7.12) é respectivamente de 1 441 ha e 378 ha. 

 

1 441 ha + 378 ha = 1 819 hectares. 

1 819 hectares / 14 000 = 0,13 hectares per capita. 

 

4º Indicador – Uso agrícola 

 

Sendo que a área agrícola da BDNA é insuficiente para alimentar a sua 

população de 14 000 habitantes e que os fluxos de alimentos importados são 

muito significativos, optou-se por utilizar o rácio apresentado para a população 

da Holanda, equivalendo a 0,71 hectares de área agrícola per capita.  

 

O somatório dos indicadores para o cálculo da Pegada Ecológica na 

BDNA é: 

 

Indicador: 

1 - energia  0,80 hectares 

2 - floresta  0,50 hectares 

3 - uso urbano 0,13 hectares 

4 - uso agrícola 0,71 hectares 

Total   2,14 hectares. 

                                            

 

1
 Global Footprint Network (disponível em http://www.footprintnetwork.org; 15 de Maio de 

2008). 
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7.4.5 A Pegada Ecológica em termos comparativos 

 
Seguindo a mesma metodologia, os autores Mathis Wackernagel e 

William Rees, apresentam ainda as pegadas ecológicas para um habitante nos 

Estados Unidos da América, Índia, e a Média mundial em 1991, no gráfico 7.9 

acrescentam-se a estas médias a Pegada Ecológica da BDNA e da 

Biosfera 2 – com a componente de gastos energéticos (Bio-2 (2)) e sem a 

componente de gastos energéticos (Bio-2 (1)) (ver capitulo 2, ponto 2.3.6): 

 
  “Estados Unidos da América  5,1 hectares;  

  Índia     0,4 hectares; 

  Média mundial   1,8 hectares” 1. 

Gráfico 7.9 – Valores da Pegada Ecológica em alguns países, na 

Biosfera 2 e na BDNA. 

 

A diferença na Pegada Ecológica entre a BDNA e a Holanda justifica-se 

por duas razões: a primeira é porque o produto interno bruto holandês per 

capita é superior em 60% ao Produto Interno Bruto (PIB) per capita português; 

a segunda é porque o clima na Holanda é substancialmente mais frio que o 

clima moderado de Portugal, resultando em maiores gastos energéticos para o 

aquecimento de edifícios. 

                                            
1
 Wackernagel M., Rees W. (1996) Our Ecological Footprint, Gabriola Island, New Society 

Publishers, p. 97. 
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Conforme se pode verificar pela comparação do gráfico 7.9 com a 

tabela 7.13, a área da Pegada Ecológica está claramente relacionada com o 

produto interno bruto per capita de cada país: 

 

Tabela 7.13 – Produto Interno Bruto per capita em dólares 

americanos em 2006. 

 

Estados Unidos da América 43 223 

Canadá 35 700 

Holanda 36 937 

Portugal 22 940 

Índia 3 802 

 

 

Em todo o caso, é alarmante verificar que, em quase todos os países do 

mundo, a Pegada Ecológica tem vindo progressivamente a aumentar 

(gráfico 7.10).  

 

Gráfico 7.10 – Evolução da Pegada Ecológica nos últimos quinze anos. 
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Assume-se que a diferença entre a Pegada Ecológica contabilizada para 

a BDNA e para Portugal se fique a dever não só ao facto de o Concelho de 

Abrantes e o Concelho de Sardoal terem um Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita inferior à média nacional, mas também pelo facto de que o método de 

cálculo utilizado pela Global Footprint Network 1 se basear em parâmetros 

diferentes dos aqui utilizados. 

Da mesma forma que existem vários esquemas e metodologias para se 

contabilizar GEE, conforme foi apresentado no início deste capítulo, existem 

também outros métodos e outras considerações para se contabilizar o impacto 

ambiental das actividades humanas. No exemplo que se segue, apresentado 

por Esther Higueras na Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, na 

qual a autora aponta para uma metodologia que aborda alguns dos mesmos 

parâmetros que aqui foram analisados, como por exemplo a contabilização do 

território em termos ambientais, a contabilização do consumo energético: “no 

caso de Madrid, em 1956 10% das terras ocupadas por usos urbanos 

indirectos e represas, aterros, estradas e de actividades extractivas, em 

comparação com 23% no ano de 1980. De 1960 a 1968 duplicou o consumo 

energético per capita na região” 2.  

Ou ainda os consumos de bens e resultantes resíduos:  

 

“No que se refere ao consumo diário por pessoa em área urbana da 

cidade de Madrid em 1983 pode ser estimada em: 

 • 2,6 kg de óleo equivalente;  

• 252 litros de água;  

• 2 quilos de alimentos e bebidas;  

• 8 quilos de materiais de construção;  

• 214 litros de águas residuais;  

• 1 / 4 geração de lodo no tratamento de águas residuais;  

• 5 kg de descargas atmosféricas;  

• 6 quilos de resíduos inertes, entulhos;  

• 1 kg de resíduos industriais (1/5 tóxicos ou perigosos);  

• 1 quilo de resíduos sólidos urbanas (RSU).  

                                            
1
 Global Footprint Network (disponível em http://www.footprintnetwork.org; 15 de Abril de 2008). 

2
 Higueras E. (1998) Urbanismo Bioclimático. Criterios Medio ambientales en la Ordenación de 

Asentamientos, Tese de doutoramento, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 
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Estes números mostram que a insustentabilidade urbana consome 

enormes quantidades de recursos não-renováveis e gera enormes quantidades 

de resíduos que não são reciclados” 1. 

 

Neste capítulo em que foram apresentados várias formas para 

contabilizar o impacto humano na Biosfera, verificam-se diferenças nas 

prioridades e nas abordagens. Em parte, estas diferenças devem-se ao facto 

do tema ter um elevado grau de novidade, por outro lado, o enquadramento 

intelectual que lhe serve (ou que lhe servirá) de suporte também ainda não se 

encontra desenvolvido e, por isso mesmo, ainda não existe um consenso 

alargado no que diz respeito às opções prioritárias, que serão a base destas 

mesmas metodologias.  

                                            

 

1
 Higueras E. (1998) Urbanismo Bioclimático. Criterios Medio ambientales en la Ordenación de 

Asentamientos, Tese de doutoramento, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 
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Conclusão 

 

Michael Fay afirma que “o planeta Terra encerra aproximadamente 200 

milhões de anos de carbono acumulado (em várias formas), porém nos últimos 

60 a 80 anos já terão sido consumidos/queimados o equivalente 100 milhões 

anos do carbono acumulado” 1. 

 

O resultado deste consumo acelerado de carbono começa a ter efeitos 

visíveis e a comunidade científica aponta para que, em média, o aumento da 

temperatura do planeta - em função do agravamento da concentração de CO2 

na atmosfera - seja de 0,4 graus centígrados por ano. Em todo o caso, o 

aumento da concentração de outros gases, tais como o gás metano (CH4) e os 

clorofluorcarbonetos (CFCs) também contribuem para o efeito estufa. O efeito 

combinado de tais substâncias pode vir a causar um aumento da temperatura 

global estimado entre 2º a 6º centígrados nos próximos 100 anos. Acresce 

ainda que um aquecimento desta magnitude irá alterar o clima global, e admite-

se a possibilidade de o nível médio dos oceanos vir a subir em 

aproximadamente 30 cm, afectando a vida de milhões de pessoas que vivem 

em áreas costeiras mais baixas. 

 

Conforme foi mencionado no Capítulo 1, o Protocolo de Quioto tenciona 

servir como instrumento, de uma vontade global, para reduzir os gases de 

efeito de estufa. Em Julho de 2001, o Protocolo de Quioto foi referendado em 

Bona, na Alemanha, quando foram aligeiradas as metas previstas 

anteriormente, isto porque se considerou a possibilidade de fomentar e 

aumentar as áreas dos "sumidouros de carbono". De acordo com esta 

proposta, os países que tivessem grandes áreas florestadas, que naturalmente 

absorvem o CO2, poderiam fazer uso dessas florestas como crédito em troca 

de emissões. 

 

                                            
1
 Fay M. et. al. (2005) The Last Place on Earth, National Geographic Society, p. 135. 
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Em todo o caso, aponta-se para a necessidade de serem feitos estudos 

mais aprofundados sobre a quantidade de carbono que uma floresta é 

efectivamente capaz de absorver, para que não haja subvalorização de valores 

pagos por meio dos créditos de carbono. 

 

Por outro lado, a experiência com o esquema de comércio das emissões 

industriais encontra-se bastante desenvolvido. Por exemplo, atribui-se a cada 

empresa, enquanto fonte de emissões, uma ‘licença’ de CO2 que fixa um limite 

de emissão. Este valor é definido em função dos planos nacionais de cada país 

participante e irá sendo reduzido ao longo do tempo. 

 

“Se uma empresa pretender emitir mais do que o fixado na licença, tem 

de comprar ‘créditos de carbono’ adicionais a outra empresa, que tenha 

emissões abaixo do que lhe foi fixado. Deste modo, as empresas que invistam 

na redução das emissões podem vender o seu crédito excedentário e gerar 

receitas. No primeiro ano, foram comercializados 362 milhões de toneladas de 

créditos CO2 num mercado que vale 7,2 biliões de euros” 1. 

 

Comparando a experiência do esquema de comércio das emissões 

industriais com a situação das cidades e do território, chegámos à conclusão 

que ainda não existe um consenso quanto às prioridades metodológicas nas 

quais poderão assentar os critérios de contabilização de CO2.   

 

Tendo em conta esta situação, desenvolveu-se – ao longo deste 

Capítulo - uma metodologia viável para a contabilização do impacto ambiental 

originado pela população de uma bacia de drenagem (BDNA), no sentido de se 

verificar a sustentabilidade desta área. 

 

Portanto, objectivou-se contribuir para o desenvolvimento de um novo 

enquadramento intelectual tendo como indicador o CO2 enquanto ferramenta 

de análise, de contabilização e de comércio. 

 

                                            
1
 Europa: 50 passos em frente. Comércio de emissões  

(disponível em http://europa.eu/success50/html/story_19_pt.html; 15 de Agosto de 2009). 
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Tal como foi calculado, na BDNA são emitidas 103 620 toneladas de 

CO2/ano para uma população de 14 000 habitantes, o correspondente a 7,4 

toneladas de CO2/ano per capita. Este valor está de acordo com os valores 

de emissões propostos pelo Protocolo de Quioto “de 84 608 000 toneladas de 

CO2 para Portugal, que com uma população de cerca de 10,6 milhões de 

habitantes corresponde a uma média de 7,9 toneladas de CO2/ano per 

capita” 1.  

A diferença entre estes dois valores (7,4 e 7,9 toneladas de CO2) é de 

apenas ~ 6%, comprovando assim a fidelidade do método aqui proposto e 

possibilitando a sua utilização para a contabilização de impactos ambientais 

para um planeamento territorial e urbano na perspectiva da sustentabilidade. 

Quanto à absorção de CO2 chegámos à conclusão que as áreas de 

sumidouro (zonas florestais 2 962 Ha, zonas agrícolas 882 Ha, e os 130 Ha de 

rio Tejo) que existem na BDNA são insuficientes para absorverem as 103 620 

toneladas de CO2/ano aqui emitidas. As causas subjacentes a estas emissões 

de CO2 (conforme especificado na tabela 7.9 apresentada anteriormente) 

advêm da utilização do automóvel (42 417 toneladas), da produção de energia 

eléctrica (32 859 toneladas), causadas pelos fogos florestais 

(15 555 toneladas), pela respiração humana (8 672 toneladas), e pela utilização 

de gases líquidos (4 117 toneladas). 

 

Tabela 7.9 – Balanço total das emissões de CO2 na BDNA. 

 

15 555 toneladas de CO2/ano causadas pelos fogos florestais 

8 672 toneladas de CO2/ ano devidas à respiração humana 

32 859 toneladas de CO2/ano devidas à produção de energia eléctrica 

42 417 toneladas de CO2/ano pela utilização do automóveis 

4 117 toneladas de CO2/ano pela utilização de gases líquidos 

103 620 toneladas de CO2/ano de emissões totais na BDNA 

 

                                            
1
 Documento “Protocolo de Quioto” da Conferência sobre as Mudanças no Clima, Quioto, 1998 

(disponível em http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/items/1678.php; 11 de 

Agosto de 2009). 
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A capacidade de absorção na BDNA nas áreas de sumidouro referidas 

corresponde apenas a 67 021 toneladas por ano (conforme apresentado 

anteriormente na tabela 7.11) sendo então possível verificar que existe um 

deficit na absorção de CO2 em 36 599 toneladas por ano 

 

Tabela 7.11 – Balanço total de absorção de CO2 na BDNA. 

 

 

Neste capítulo foi também apresentada uma análise da absorção 

correspondente às emissões de CO2 do sector energético (não contabilizando 

por isso as emissões correspondentes aos fogos florestais e à respiração 

humana), à luz de duas metodologias diferentes a: 

 

1ª – tem em consideração apenas a absorção/sequestro.  

 

2ª – tem em consideração não só a absorção de CO2, e a reposição da 

energia consumida. 

 

Propondo não apenas absorver/sequestrar o CO2 mas também repor a 

energia, assim a área de floresta equivalente à energia consumida passa de 

0,28 hectares per capita para 0,8 hectares per capita (2,8 vezes superior à área 

calculada na 1ª metodologia). 

 

Em todo o caso, a ideia de repor aquilo que é consumido – reconhece a 

equidade entre gerações sendo por isso uma condição prévia para a 

sustentabilidade. 

 

 

59 240 toneladas de CO2 absorvidas pelas áreas de floresta por ano 

1 940 toneladas de CO2 absorvidas pelas áreas agrícolas por ano  

5 841 toneladas de CO2 absorvidas pelas áreas de água doce por ano 

67 021 Total de toneladas de CO2 absorvidas na BDNA por ano 
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Neste capítulo foi também apresentado o método para o cálculo da 

Pegada Ecológica. Esta contabilização apontou para que a área da BDNA 

(5 662 hectares) é insuficiente para o impacto ambiental gerado pela população 

residente e na fig. 7.16 o rectângulo vermelho com a área de 29 960 hectares 

(299,6 km2) corresponde ao impacto da Pegada Ecológica. Na fig. 7.17, a 

mesma área dividida pelos factores (floresta, área agrícola, área urbana e 

energia) permite uma verificação gráfica destas áreas e à mesma escala que a 

planta da BDNA. Comprovando-se a existência de um deficit de área para a 

população residente na BDNA. 

 

14 000 habitantes • 2,14* ha/per capita = 29 960 hectares. 

(*Pegada Ecológica na BDNA (calculada no ponto 7.4.4)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.16 – Área da BDNA versus 

área da Pegada Ecológica 

(rectângulo vermelho). 

 

Figura 7.17 – Distribuição da área  

da Pegada Ecológica 

por indicador na BDNA. 
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A título de comparação, se utilizarmos o mesmo valor para calcular a 

Pegada Ecológica da população portuguesa, verifica-se também que a área da 

nossa Pegada Ecológica (226 820 km2) é superior em 60% à área do território 

nacional (92 090 km2): 

 

10 599 095* • 2,14 ha/per capita = 22 682 063 Ha = 226 820 km2. 

* “População residente em Portugal e de 10 599 095 habitantes” 1. 

 

Conforme foi possível verificar a partir das contabilizações apresentadas 

a área de floresta tem um valor que vai muito para além do “factor económico” 2 

(tal como transparece no Regulamento do Plano Director Municipal (PDM) de 

Abrantes). Assim, o actual PDM enquanto instrumento fundamental da 

administração e gestão territorial está enfermo de negligência por não 

contemplar uma gestão mais holística e integrada do território, (nomeadamente 

no que diz respeito às áreas florestais/sumidouros de CO2 e a interrelação de 

ecossistemas).  

 

Em suma, ao longo deste capítulo pretendeu-se contribuir para a 

construção de um novo enquadramento intelectual, que assente na divisão do 

território em bacias de drenagem (conforme sugerido no capitulo 4), e na 

contabilização de CO2 como ferramenta útil para facilmente aferir a 

sustentabilidade de uma área específica. 

 

Na construção deste novo enquadramento intelectual, será também 

necessário desenvolver um esquema de comércio de emissões (emission 

trading scheme) aplicável ao território na sua totalidade (áreas urbanas, áreas 

agrícolas, áreas de floresta) e que encoraje a busca da sustentabilidade 

alargada ao planeamento do território e à arquitectura. 

 

                                            
1
 Instituto Nacional de Estatística (disponível em http://www.ine.pt; 15 de Julho de 2007). 

2
 Relatório do Plano Director Municipal (PDM) de Abrantes (1994) “Proposta de Ordenamento 

Agro-Florestal”, Abrantes, p. 95. 
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Lista de figuras do Capítulo 7 

 

Figura 7.1 - Ciclo do carbono. 

http://www.atmosphere.mpg.de 

 

Tabela 7.1 – Ferramentas do Protocolo de Gases de Efeito Estufa para o sector 

industrial. 

http://www.ghgprotocol.org 

 

Tabela 7.2 – Ferramentas especificas do Protocolo de Gases de Efeito Estufa.  

http://www.ghgprotocol.org 

 

Figura 7.2 – Visão geral dos âmbitos e emissões ao longo de uma cadeia de 

valor. 

http://www.ghgprotocol.org/files/ghg_protocol_portuguese.pdf 

 

Figura 7.3 – Vários esquemas de contabilização de opções políticas 

disponíveis que têm como objectivo a redução das emissões de GEE. 

Johnson, Mark, et. al. (2008) A Study in Personal Carbon Allocation: Cap and Share. 

 

Figura 7.4 - Mapa do Mundo em termos de emissões de CO2. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:CO2_per_capita_per_country.png 

 

Tabela 7.3 – Emissões de Dióxido de Carbono (CO2) no mundo. 

The Millennium Development Goals Report, New York, United Nations, 2006. 

 

Gráfico 7.1 – Emissões de Dióxido de Carbono entre 2000 e 2004 per capita 

em toneladas por ano. 

The Millennium Development Goals Report, New York, United Nations, 2006. 

 

Figura 7.5 – Fogos florestais em Agosto de 2003 em Portugal. 

http://209.15.138.224/portugal_maps/s_Spectroradiometer.html 

 

Figura 7.6 – Fotografia da BDNA vista do castelo de Abrantes. 

Fotografia de António Castelbranco. 
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Figura 7.7 – Imagem da devastação no pós-fogo de Agosto de 2003. 

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figura 7.8 – Fotografia tirada na cumeeira Poente da BDNA. 

Fotografia de António Castelbranco. 

 

Figura 7.9 - Mapa elaborado a partir de dados fornecidos pela Protecção Civil 

de Abrantes. 

Protecção Civil de Abrantes. 

 

Tabela 7.4 - Quadro resumo das áreas ardidas no Concelho de Abrantes 

Protecção Civil de Abrantes. 

 

Gráfico 7.2 - Avaliação das áreas ardidas (1995 - 2004). 

Protecção Civil de Abrantes. 

 

Gráfico 7.3 – Produção de Electricidade – distribuição por tipo. 

Gráfico de António Castelbranco a partir de informação em http://www.dgge.pt 

 

Tabela 7.5 - Contabilização de consumos de energia eléctrica no concelho de 

Abrantes e na BDNA. 

Direcção Geral de Energia - Divisão de Estatística, Consumo de energia eléctrica por 

sector de actividade. 

 

Gráfico 7.5 – Consumo Eléctrico em Alta Tensão. 

Gráfico de António Castelbranco a partir de informação em http://www.dgge.pt 

 

Gráfico 7.6 – Consumo Eléctrico em Uso Doméstico. 

Gráfico de António Castelbranco a partir de informação em http://www.dgge.pt 

 

Gráfico 7.7 – Quadro comparativo de consumo eléctrico no Concelho de 

Abrantes. 

Gráfico de António Castelbranco a partir de informação em http://www.dgge.pt 
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Figura 7.10 – A Central Termo Eléctrica do Pego (PEGOP), é marcante na 
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Conclusão 
 

Os problemas ambientais têm uma relação de causa/efeito directa com 

os consumos de recursos, sejam estes em termos de consumos energéticos ou 

em termos de consumo do território. Em qualquer dos casos, ao arquitecto e ao 

urbanista cabe um papel preponderante na inversão das tendências e 

consequências negativas que se abatem sobre a Biosfera, designadamente no 

que concernem as alterações climáticas e a biodiversidade. 

 

A percepção de que existe um problema ambiental sério e que esse 

problema tem origem antropogénica, tem promovido uma série de conferências 

e de acordos, nomeadamente o Protocolo de Quioto, que procuram estancar a 

degradação ambiental. 

 

Todavia, muitas das metodologias e as ferramentas necessárias para 

enfrentar estas questões ainda não se encontram disponíveis, e o que existe 

encontra-se compartimentalizado pelas diferentes áreas do conhecimento. Em 

todo o caso, a dimensão do problema é de tal forma colossal que impõe o 

desenvolvimento de um novo enquadramento intelectual assente numa 

plataforma transdisciplinar e holística.  

 

No processo do desenvolvimento desta plataforma cabe aos arquitectos 

e urbanistas assumir um papel relevante pois “os processos de ordenamento 

do território e de planeamento de recursos naturais devem integrar, a par da 

avaliação de recursos quantificáveis, a consideração de valores ambientais, 

como sejam os valores estéticos, os valores histórico-culturais e os valores 

ecológicos da paisagem, geralmente de carácter intangível (…). Torna-se 

assim relevante a investigação dos princípios e métodos que permitem 

desenvolver a aplicabilidade desse conceito, bem como equacionar a inserção 

desses valores naqueles processos” 1.  

 

                                            
1
 Saraiva M. da Graça Amaral Neto (1999) O Rio Como Paisagem, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, p.397. 
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A esta noção acresce ainda a importância de se diligenciar o 

desenvolvimento de uma metodologia de quantificação que seja inteligível e 

que possa ser útil a arquitectos e a urbanistas. Assim, considerou-se 

necessário seleccionar quais os parâmetros a serem equacionados para o 

desenvolvimento desta plataforma transdisciplinar. 

 

Para o efeito, considerou-se necessária a selecção de uma área onde 

fosse possível efectuar uma análise da forma em como o território foi sendo e é 

apropriado para as actividades humanas. O critério subjacente a esta selecção 

assentou na lógica de uma unidade de território definida por factores 

ambientais, no caso vertente; uma bacia de drenagem na qual coexistissem 

múltiplos factores, passíveis de serem analisados e contabilizados.  

 

No sentido de contribuir para uma metodologia que sirva a arquitectos, 

optou-se por fazer um levantamento e uma crítica à legislação vigente para as 

questões térmicas e energéticas em edifícios. Foi também apresentada uma 

selecção de estratégias - subjacentes aos conceitos preconizados pela 

arquitectura solar passiva - utilizadas para reduzir os consumos energéticos. 

 

Foram igualmente sugeridos sistemas de aproveitamento da energia 

solar e de outros tipos de energias alternativas. Os incentivos fiscais para o 

encorajamento da utilização de energias alternativas foram  analisados,  tendo-

-se chegado à conclusão que para assegurar a alteração aos hábitos de uso de 

energias convencionais, será necessário maior empenho por parte do sistema 

fiscal. 

 

A utilidade da energia solar para a arquitectura, pela sua eficácia, impôs 

que se fizesse a análise do programa Ecotect enquanto ferramenta de projecto, 

com o intuito de aferir as suas vantagens para a profissão. Constatou-se que 

este programa é de grande utilidade para os projectistas, uma vez que lhes 

permite fazer uma verificação dos seus projectos - ou das volumetrias de 

edificado propostas - na perspectiva do acesso solar. 
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Apesar de ser relevante a redução de consumos energéticos e a 

utilização de energias alternativas, é também forçoso que se faça o cálculo dos 

impactos ambientais gerados pelas actividades humanas, e em particular 

daquelas que são responsáveis pela emissão de CO2. Neste sentido, foi 

delineado um método para a contabilização deste gás, aplicada à Bacia de 

Drenagem a Norte de Abrantes. Os valores obtidos através deste método 

foram comparados com os valores de emissões estabelecidos para Portugal 

pelo Protocolo de Quioto, tendo-se chegado à conclusão que a diferença entre 

o valor das emissões de CO2 proposto por Quioto e o valor das emissões 

aferido para a Bacia de Drenagem a Norte de Abrantes, é apenas 6% inferior 

ao valor estipulado por esse Protocolo. 

 

Em suma, o contributo que esta dissertação objectivou prestar para a 

teorização da sustentabilidade da arquitectura e do planeamento assentou em 

4 pilares: 

 

• Na importância da divisão do território em bacias de drenagem 

(unidades ambientais) reforçando o conceito da responsabilização 

pelo ambiente local. 

 

• Na necessidade de contabilização de CO2, associando as emissões 

ao território, tendo como objectivo auxiliar o processo de decisão 

tanto no planeamento territorial e urbano como na arquitectura. 

 

• Na utilização de equipamentos e de tecnologias que reduzem 

consumos energéticos colocando-os ao serviço da biosfera numa 

relação simbiótica.  

 

• Na revisão da legislação vigente (aplicável à arquitectura e ao 

planeamento) adequando-a às novas realidades do conhecimento, 

das tecnologias e no sentido da redução das emissões de CO2. 
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Preconiza-se que a próxima etapa a desenvolver no âmbito desta 

dissertação seja a de utilizar o que aqui foi desenvolvido para a BDNA e  

aplicá-lo às restantes bacias de drenagem dos concelhos de Abrantes e 

Sardoal. O intento será verificar se o balanço das emissões, para as restantes 

áreas destes concelhos, é positivo ou negativo, isto é, se estas áreas são 

sumidouras ou emissoras de CO2, O objectivo seria verificar a sua utilização 

futura para um esquema de comércio de emissões aplicável às áreas de 

território no seu todo (áreas urbanas, áreas agrícolas, áreas de floresta e 

restantes tipos de actividade humana) a favor de uma sustentabilidade que se 

pretende alargar ao planeamento do território e à arquitectura. Este esquema 

de comércio de emissões originaria uma maior racionalização do uso do solo, e 

incluiria penalizações para as áreas emissoras, que provavelmente poderiam 

investir em áreas de sumidouro. 

 

Pelos factos apresentados, a degradação ambiental do território   

afigura-se-nos como um desafio de peso. Objectivou-se a possibilidade de 

estabilizar e inverter esta degradação, com a consciência de que o 

planeamento e a arquitectura devam ser encarados, pensados e projectados 

de forma holística, ou seja, em que o todo é superior à soma das partes e em 

que o indivíduo se integra dentro de uma estrutura social que orienta e explica 

a sua acção. Exige-se aos projectistas e à sociedade que apresentem uma 

visão das suas acções mais alargada, mais previdente e mais generosa.  
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Carbon calculator 
 

www.carboncalculator.co.uk 

Meteorologia de Abrantes 

 

http://www.geocities.com/meteoabr
antes 

World Resource Institute 
 
 
 

http://www.wri.org 

486



BIBLIOGRAFIA 

Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa 

Dissertação de Doutoramento. António Castelbranco    BDNA 

 

 
PaperOnline 

 

 
http://www.paperonline.org/cycle/p
aperboard/paperboard_frame.html 
 

Associação da Industria Papeleira 
CELPA  
 

www.celpa.pt 

Global Footprint Network http://www.footprintnetwork.org 
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