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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DO TRABALHO 

A expansão urbana, em alguns casos, tem demonstrado a ligeireza com que as 

questões do ordenamento urbano tem sido tratadas face aos parâmetros ambientais, 

existindo com alguma frequência, relatos sobre acontecimentos nefastos para a 

população devido a eventos climáticos extremos. Segundo o relatório World 

Urbanization Prospects Revision, elaborado pela ONU, em 2050 cerca de 70% da 

população mundial viverá nas cidades (Alcoforado et al, 2009), o que aumentará a 

pressão sobre os decisores técnicos e políticos com responsabilidades no 

ordenamento urbano. Em Portugal, a informação presente em instrumentos 

legislativos (como por exemplo o PDM), sobre os parâmetros climáticos com impactos 

nas atividades dos centros urbanos, no mínimo tem sido desadequadas ou mesmo 

inexistentes (Alcoforado e Vieira 2004).  

As cidades como elementos ativos da sociedade global são consumidoras 

assíduas de energia e encontram-se vulneráveis e sujeitas à lei da oferta e procura de 

mercados e consequentemente com uma fatura energética nem sempre desejável. No 

capítulo referente aos impactos das alterações climáticas no setor energético em 

Portugal, o projeto SIAM II, prevê uma diminuição da necessidade energética para fins 

de aquecimento, embora seja expectável o aumento do consumo para fins de 

climatização nos períodos tradicionalmente quentes, que podem estender-se até 8 ou 

10 meses por ano, com impactos diferenciados conforme hábitos sociais (Santos e 

Miranda, 2006). No caso particular de Cascais, prevê-se que no final do século XXI, a 

temperatura média diária nos meses de verão poderá ser até 10°C mais elevado do 

que é atualmente (Aguiar, 2010). 

Perante a importância do ordenamento do território urbano, o presente estudo 

procura definir algumas orientações climáticas em Cascais. Tem como principal 

objetivo determinar a influência do ambiente atmosférico urbano nos consumos 

elétricos dos edifícios municipais e determinar a relação entre os consumos e as 

temperaturas extremas verificadas neste território especificamente através: 
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 Da variabilidade da temperatura em área urbana; 

 Da determinação dos tipos de dias característicos em que ocorrem 

extremos térmicos; 

 Da avaliação dos impactos perante as alterações climáticas previstas. 

 

A dissertação está estruturada em quatro capítulos: Introdução (I), Metodologia 

e Dados (II), Análise dos Resultados (III) e Conclusão (IV). 

No capítulo da introdução, para além da apresentação dos objetivos propostos 

e da estrutura da dissertação, é efetuada a abordagem teórica onde são apresentados 

alguns trabalhos pertinentes a este tema bem como a sua contribuição na sociedade. 

Ainda neste capitulo, é efetuada uma síntese climática e morfológica. 

No capítulo II, clarificam-se a origem dos diversos dados, dos métodos e 

técnicas utilizadas, bem como o fluxo de trabalho que originará os modelos de análise 

que serão analisados em pormenor no capítulo seguinte. 

Em Análise dos Resultados (Capitulo III), é apresentada a caracterização dos 

extremos térmicos ocorridos em Cascais entre Janeiro de 2008 e Agosto de 2012, 

classificados como dias frios e dias quentes, bem como os modelos de conforto 

térmico e estimativas da temperatura através das técnicas de cokrigagem e de 

regressão múltipla com base nas temperaturas médias dos extremos térmicos 

verificados. Neste capítulo também são apresentadas propostas de adaptação. 

No capítulo IV são apresentadas as conclusões do estudo bioclimático bem 

como as orientações climáticas propostas para Cascais. 
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2. ABORDAGEM TÉORICA AO TEMA 

2.1. BIOCLIMATOLOGIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

É antiga a preocupação em aproveitar os recursos naturais nas cidades. Os 

romanos preocupados em não desperdiçar lenha para o aquecimento das suas 

construções, possuíam regras de construção de acordo com a localização geográfica e 

para o controlo sazonal da radiação solar e recorriam à vegetação de folha caduca de 

forma a proteger os espaços dos raios solares no verão e haver maior exposição no 

inverno. Igualmente com uma visão bioclimática, os nórdicos orientavam as suas 

habitações de forma a captar o máximo da radiação para suportaram invernos 

rigorosos, mas também as adaptaram para que o gado ocupasse divisões a norte das 

habitações, e assim, criarem áreas habitacionais mais aquecidas (Sá, 2010). Não menos 

espetaculares são as construções do tipo iglu, usualmente utilizadas pelos esquimós, 

que além do isolamento térmico da construção, preocupavam-se em orientar as 

entradas perpendicularmente aos ventos dominantes e na direção contrária destes. 

Estas habitações possuem uma pequena abertura para entrada de ar e luz, 

proporcionando algum conforto térmico no interior (Moita, 2010).  

Estes e outros casos que também poderiam ser aqui mencionados têm em 

comum a preocupação do isolamento térmico perante as condições climáticas de cada 

local e também o aquecimento e arrefecimento passivo das suas habitações. Partem 

do pressuposto que o comportamento térmico de um edifício ocorre por condução, 

convenção e radiação e que a forma dos edifícios, bem como a sua orientação 

geográfica, são indicadores primordiais para a análise da eficiência energética num 

contexto climático (Lanham et al., 2004).  

A sociedade nos últimos séculos tem insistido no paradigma da globalização e 

vivido intensamente as suas dinâmicas. Descurando a abordagem sociológica da 

globalização, um dos parâmetros essenciais para a sua existência é a energia. As 

cidades como elementos ativos da sociedade global, são consumidoras assíduas de 

energia, e no caso dos países desenvolvidos, este aspeto tem enorme relevância 

quanto maior for a sua dimensão (Madlener e Sunak, 2011). Igualmente comum às 

áreas urbanas são os elementos climáticos presentes no ambiente urbano (como por 
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exemplo a temperatura, radiação solar, vento, humidade, etc.) e quando conjugados 

entre si, sujeitam as populações a condições de desconforto térmico perante um 

ordenamento do território desadequado (Moita, 2010). 

O clima há muito tem sido objeto de estudo (Landsberg, 1981; Oke, 1987; 

Alcoforado, 1988; Santamouris et al., 2001; Andrade, 2003; Lopes, 2003; Alexandri e 

Jones, 2008; Zhao et al., 2010; Melo, 2011). Tais estudos procuram traduzir a 

importância do clima na sociedade e demonstrar que a climatologia urbana deve 

apoiar as decisões do ordenamento do território ao serem estudadas as influências 

reciproca entre a atmosfera e as aglomerações urbanas (Oke, 2006). Procuram 

também prever os impactos nas infraestruturas das cidades perante as alterações 

climáticas (Madlener e Sunak, 2011), e promover uma melhoria da qualidade de vida 

do cidadão propondo linhas orientadoras no planeamento urbano (Lopes, 2003; 

Alcoforado et al., 2005; Alcoforado et al., 2009; Baltazar, 2010). 

O desenvolvimento urbano tem tido uma evolução “desigual” à escala 

planetária. Apesar de corresponder somente a 2% da área mundial, as cidades são 

responsáveis pelo consumo de 75% de recursos energéticos (Pacione, 2009). Num 

futuro próximo, esta caraterística consumista poderá ter que ser repartida por áreas 

até agora “adormecidas” no que se refere ao consumo em larga escala, como por 

exemplo, regiões africanas ou asiáticas, que devido a diversos fatores têm sofrido 

atrasos no progresso urbanístico (Madlener e Sunak, 2011). Contudo, este tipo de 

desenvolvimento ganha novos contornos sobretudo quando a atratividade citadina e a 

consequente tendência de crescimento urbano, pode ser gradualmente traduzido num 

aumento da densidade urbana, que além de outros impactos, está igualmente 

associada um custo de manutenção, adaptação e desenvolvimento de novas 

infraestruturas para criar condições de sustentabilidade das dinâmicas essenciais a 

uma cidade (figura 1). Os prejuízos decorrentes de fenómenos climáticos podem ser 

superiores aos custos de adaptação da estrutura urbana (Madlener e Sunak, 2011).  
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Figura 1 - Impactos da urbanização sobre as estruturas urbanas e na procura de energia.  
Fonte: Adaptado de Madlener e Sunak (2011) 

 

Os estudos sobre as relações entre as edificações e o clima podem ser divididos 

em três grupos (Okeil, 2010):  

1. Um que foca as questões do conforto térmico humano e onde se 

procuram ganhos energéticos com recurso a sistemas de climatização 

mais eficazes; 

2.  Um segundo que investiga os benefícios da energia solar e suas 

potencialidades, nomeadamente no controlo térmico passivo dos 

edifícios; 

3.  Um terceiro que através de uma abordagem holística, procura 

compreender os efeitos da urbanização no clima da cidade, e centra o 

estudo na eficiência energética dos edifícios, tanto ao nível de 

intervenções das construções e envolventes como na racionalização dos 

consumos energéticos. 
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Estas três abordagens do estudo das relações entre o clima e os edifícios e suas 

influências sobre o conforto térmico, no fundo conferem um interesse interdisciplinar 

do tema por especialistas de áreas distintas, como por exemplo os geógrafos, os 

meteorologistas, engenheiros e arquitetos entre outros (Andrade, 2000). 

 

 

2.2. SENSAÇÃO TÉRMICA, CONFORTO TÉRMICO E A TEMPERATURA FISIOLÓGICA 

EQUIVALENTE (PET) 

Conceptualmente muito próximos, os termos sensação térmica e conforto 

térmico, são por vezes utilizados como tendo o mesmo significado. De forma sucinta, 

as necessidades fisiológicas do corpo humano reagem e processam trocas de energia 

com a atmosfera resultando num balanço energético (Fanger, 1972). Partindo deste 

pressuposto, as sensações térmicas são objetivas e concretas e têm alterações 

involuntárias no corpo conforme mudanças externas em particular derivadas de 

parâmetros meteorológicos. Já o conforto térmico, com carater mais subjetivo, nem 

sempre se encontra dissociado de fatores culturais, de condição física ou outros 

fatores diferenciados intrínsecos à mente humana, como sensações momentâneas 

derivado por exemplo do estado de saúde por exemplo (Andrade, 2003). Segundo 

Andrade vários autores citam a definição proposta pela ASHRAE1 que define o conforto 

térmico como “…o estado mental que expressa a satisfação com o ambiente térmico”.    

Dois outros conceitos podem ser associados ao bem-estar do individuo: o 

conforto mecânico e o conforto bioclimático. O primeiro relacionado com o efeito 

mecânico do vento sem considerar alterações térmicas consequentes (Andrade, 2003; 

Nunes, 2012), e o segundo representa a associação do conforto mecânico e térmico. 

Em determinada fase do desenvolvimento dos estudos sobre o conforto 

térmico humano, onde a maioria era orientada para ser aplicada no desenvolvimento 

de sistemas de climatização de edifícios, muitos autores assumiram a utopia do 

                                                             
1 ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 
2 North American Urban Heat Island summit, Toronto. Canadá 1-4 Maio 2002. 
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“óptimo térmico universal”, tendo sido desenvolvidos índices em ambientes 

controlados e afastados da realidade, o que nem sempre permitiam a generalização do 

modelo (Andrade, 2003). 

 Ao longo dos últimos anos têm surgido trabalhos mais apurados e realistas. 

Um dos índices desenvolvido foi a PET - temperatura fisiológica equivalente (Andrade, 

2003). Classificado como um índice adaptativo, a PET procura expressar a sensação 

térmica de um determinado espaço através da combinação do balanço energético 

humano, parâmetros meteorológicos (temperatura do ar, velocidade do vento e 

humidade), atividade física (W/m2) e vestuário (Clo). Está dividido em classes, cujos 

limiares indicam a “sensação térmica” sentida pelo individuo e uma vez que é expresso 

em graus centígrados, proporciona facilidade de análise e de utilização (Andrade, 

1998; Matzarakis, Rutz, e Mayer, 2006; Baltazar, 2010; Fröhlich e Matzarakis, 2013;). 

Sendo este índice é uma combinação de parâmetros, possibilita que mesmo em 

diferentes ambientes térmicos, o valor de PET poderá ser semelhante (Baltazar, 2010; 

Nunes, 2012). 

 
 
Tabela 1 - Classes de PET para limiares de sensação térmica (para um metabolismo de 8 W/m2, correspondente a 

exercício ligeiro e vestuário com isolamento térmico de 0,9 Clo).  
Fonte: Adaptado de Matzarakis et al.(2006) 

PET (ºC) Sensação Térmica 

<4 Muito frio 

[4 - 8[ Frio 

[8 - 13[ Fresco 

[13-18[ Ligeiramente fresco 

[18-23[ Confortável 

[23-29[ Ligeiramente quente 

[29-35[ Quente 

[35-41[ Muito quente 

> 41 Extremamente quente 
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2.3. CONSUMO ELÉTRICO E PADRÕES TÉRMICOS 

O consumo energético dos edifícios na Europa e na América do Norte sofreu 

um aumento anual de 1,9% entre 1994 e 2004 (Pérez-Lombard, Ortiz, e Pout, 2008). 

Existem, no entanto, algumas diferenças entre os países europeus. Por exemplo: 

enquanto o aumento do consumo no Reino Unido foi de 0,5%/ano e em Espanha foi de 

4,2%/ano, a média europeia foi de 4,5%/ano. O estudo sugere que esta expansão no 

consumo esteja ligada com o crescimento económico dos países em questão e com a 

necessidade de climatização dos edifícios, em particular os vocacionados para os 

serviços. O fenómeno da ilha de calor urbano poderá ser particularmente responsável 

pelos valores apresentados, na medida em que intervenções na morfologia urbana 

podem condicionar a ventilação da cidade e proporcionar aumento do consumo 

energético (em particular a energia elétrica) para efeitos de climatização (Ratti et al., 

2005; Kolokotroni et al., 2006; Krüger et al., 2011; Wong et al., 2011). 

Vários modelos têm sido desenvolvidos para relacionarem as condições 

atmosféricas na envolvência dos edifícios com o seu consumo elétrico. Por exemplo, 

algumas simulações associam padrões térmicos locais a modelos digitais do terreno 

(MDT), e daí projetam alterações em função da orientação e forma dos edifícios, para 

obter ganhos energéticos (Okeil, 2010). O desenvolvimento de modelos estatísticos, 

como por exemplo regressões lineares múltiplas, que relacionam a temperatura do ar 

com perdas energéticas consoante o material empregue nas construções, também têm 

sido bastante utilizados em estudos na área do conforto térmico (Ghiaus, 2006). Na 

cidade de Hong Kong foi efetuada uma análise integrada das necessidades energéticas 

(eletricidade e combustíveis de origem fóssil) em edifícios do tipo residencial, 

comercial e industrial no período 1990 a 2004. Os autores referem que no caso da 

eletricidade, existe um aumento exponencial da procura sempre que a temperatura 

média do ar atinge os 25°C (Fung et al., 2006). 

Na linha da abordagem holística, alguns autores consideram os telhados verdes 

e as paredes verdes como soluções para mitigar o efeito de padrões térmicos adversos, 

amenizar a temperatura e recuperar paisagisticamente a cidade (Yamamoto, 2006; 

Teemusk e Mander, 2010; Francis e Lorimer, 2011; Jim e Tsang, 2011). Já outros 
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autores, por exemplo: (Frank, 2005; Kolokotroni et al., 2006; Fung et al., 2006; Davies 

et al., 2008; Grimmond et al., 2010) consideram que existe a necessidade de 

confrontar as previsões sobre os impactos das alterações climáticas nas cidades e 

adaptar o edificado e a sua envolvência às tendências globais do clima. 

 Em “Climate change impacts on building heating and cooling energy demand in 

Switzerland” (Frank, 2005), foram simulados cenários, com base nas previsões feitas 

pelo Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) até 2100, e foram 

evidenciados os edifícios comerciais e residenciais localizados em Zurique que 

possuem em média 30% da sua fachada em material vítreo. De acordo com as 

simulações, até ao final do século XXI e com as atuais características de construção, 

será necessário um aumento entre 223% a 1050% da energia para efeitos de 

arrefecimento. No entanto, a energia necessária para o aquecimento será reduzida 

entre 36% a 58%. 

Em 1999 foi elaborado um relatório pelo New York Power Pool (NYISO, 1999), 

distribuidor energético a operar no estado de Nova Iorque (EUA), onde foram 

apresentados modelos de previsão sobre a procura elétrica de acordo com as 

alterações climáticas antropogénicas. Com base no comportamento do mercado e 

perante a variação da temperatura, os autores do relatório concluem que os impactos 

no estado de Nova Iorque serão tendencialmente traduzidos numa menor procura de 

eletricidade no inverno e no aumento do consumo nos períodos mais quentes, devido 

essencialmente à necessidade da climatização de ambientes fechados. Uma das 

informações que suportam as conclusões do relatório foi a análise da procura de 

eletricidade consoante a variação da temperatura do ar nos anos de 1996 e 1997. 

Segundo o mesmo relatório, existe pouca procura de eletricidade nos momentos em 

que a temperatura se encontra nos limiares compreendidos entre os 10°C e 18°C, 

tendendo a crescer com o afastamento daqueles limiares. Nos dias mais quentes o 

gradiente de crescimento é mais acentuado do que nos dias mais frios.  

Com diferentes limiares mas com um padrão semelhante apresentado pelo 

relatório da New York Power Pool, é apresentado no congresso Ilha de Calor Urbano, 
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oportunidades e desafios para a mitigação e adaptação2, um modelo da variação da 

produção elétrica da cidade de Nova Orleans (EUA) com a temperatura máxima 

(www.epa.gov/heatislands/impacts/). Essa relação (figura 2) demonstra uma maior 

procura da energia elétrica quando a temperatura máxima diária atinge entre 20°C e 

25°C.  

 

Figura 2- Variação da procura de energia elétrica na cidade de Nova Orleans (EUA) com a temperatura máxima.  
Fonte: Entergy New Orleans INC (www.epa.gov). 

Numa escala de análise diferente dos casos anteriormente mencionados, 

Santamouris (Santamouris et al., 2001), entre outros objetivos, analisou o impacto da 

temperatura no consumo elétrico na cidade de Atenas (Grécia) no mês de Agosto de 

1996. Com base na recolha de dados dos consumos elétricos de edifícios, o autor 

verificou que quando a temperatura ambiente atingia os 27°C, a necessidade 

energética variava espacialmente. Os maiores consumos foram registados na região 

central de Atenas, em especial em áreas de elevado tráfico rodoviário, enquanto os 

menores foram verificados numa área periférica próximo da floresta de Hemetus 

(figura 3). 

                                                             
2 North American Urban Heat Island summit, Toronto. Canadá 1-4 Maio 2002. 
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Figura 3 – Consumo elétrico na cidade de Atenas necessário para a climatização de edifícios monitorizados 
quando a temperatura atinge os 27°C (Agosto de 1996). Valores em KWh/m2. 

 Fonte: Santamouris et al.(2001) 

 

Noutro estudo, com base num único edifício de 7200m2 equipado com sistema 

central de climatização, localizado na capital da Eslovénia, investigadores da 

Universidade de Liubliana (Krese et al., 2012) procuram relacionar o consumo elétrico 

e para isso determinaram “assinaturas energéticas” em três situações. Numa primeira 

análise (figura 4a) consideraram todos os registos de consumo elétrico e de 

temperatura verificados durante o período em estudo (Fevereiro de 2009 a Janeiro de 

2010). Uma segunda análise considerou somente os dias úteis para a atividade laboral 

(figura 4b). Uma terceira análise restringiu ao período de maior atividade do edifício, 

ou seja, entre as 7 e 17 horas (figura 4c). Ao individualizarem estas situações, 

demonstraram o impacto da variação da temperatura ambiente sobre o normal 

período de funcionamento do edifício. Os resultados indicam que quanto mais fina for 

a análise mais percetível é a relação entre a variação do consumo elétrico com a 

temperatura.  

 



INTRODUÇÃO  

 ________________________________________________________________________________________________________  

- 12 - 

 

Figura 4 - Assinaturas energéticas de um edifício em Liubliana com base nos consumos elétricos: a)sem qualquer 
tipo de filtro; b) dias úteis; c) dias úteis no período das 7 às 17 horas. 

 Fonte: Krese et al.(2012) 

 

Apesar de não ser um estudo voltado em exclusivo para a relação entre os 

consumos elétricos para fins de climatização e a temperatura exterior, Azevedo 

(Azevedo, 2010) analisou o consumo elétrico residencial na cidade de São Carlos 

(Brasil) em função do campo térmico em que está inserido. Para isso relacionou a 

morfologia urbana, alguns parâmetros climáticos e o gasto anual médio de cada família 

(residência). A autora reconhece que a não inclusão do fator socioeconómico no 

trabalho pode ser traduzido numa análise menos correta da realidade, uma vez que 

uma maior disponibilidade financeira pode até ser um estímulo do consumo elétrico 

para fins de climatização. Conclui também, que a necessidade deste tipo de energia 

possui uma forte relação com os padrões térmicos verificados, ou seja, nas áreas 

tendencialmente mais quentes existe uma maior necessidade de consumo elétrico e 

em áreas mais frescas, um menor dispêndio de energia.  
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3. O CONCELHO DE CASCAIS 

 

A área em estudo coincide com os limites do concelho de Cascais e 

compreende 97,1 Km2 de superfície. Está inserida na Área Metropolitana de Lisboa 

(AML), localiza-se a sul da Serra e do município de Sintra, a oeste do município de 

Oeiras, e tem como limites meridional e ocidental o Oceano Atlântico (figura 5). 

 

Figura 5 – Enquadramento da área em estudo na Área Metropolitana de Lisboa (A) e em Portugal Continental (B). 

 

Elevada a vila em 1370 (CMC, 2008), Cascais desde cedo tornou-se um 

importante ponto estratégico para a região, seja pela sua privilegiada posição de 

defesa da linha de costa, seja pelas diversas atividades económicas proporcionadas 

pela proximidade do mar e desenvolvidas ao longo dos séculos. Segundo dados do 

Instituto Nacional de Estatística (INE), relativos ao censo de 2011, Cascais tem uma 

população residente de 206 429 habitantes e 43 605 edifícios, o que se traduz num 

aumento em cerca de 17% no número de habitantes e 16% em edifícios relativamente 

ao censo anterior efetuado em 2001 (tabela 2). Devido ao enquadramento legislativo 

do Parque Natural Sintra-Cascais (a NW do concelho) e à expansão urbanística em 

redor de grandes eixos viários que ligam a Cascais, o crescimento urbano tem sido 

mais acentuado a sul e sudeste onde a elevada densidade urbana predomina (figura 6).  
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Tabela 2 - População residente e número de edifícios no município de Cascais.  

Fonte: INE (www.ine.pt). Dados consultados em 26/06/2012  

Censo População Residente Densidade Populacional Edifícios 

2001 170 683 hab. 1 758 hab/Km
2
 36 630 

2011 206 429 hab. 2 126 hab/Km2 43 605 

 
 
 
 

 

Figura 6 - Morfologia urbana do município de Cascais. 
 Fonte: Projeto PEQAUT – Potencial Eólico, Qualidade do Ambiente Urbano e Turismo em Cascais (Inédito) 

 

O ponto mais elevado do concelho encontra-se a NW, na Serra de Sintra, a 

cerca de 450 metros (SMPC, 2007), mas a maioria do território encontra-se abaixo dos 

100 metros (figura 7). Os fundos de vale são na sua maioria transversais ao território e 

possuem uma orientação aproximada Norte/Sul, embora no setor NW alguns são 

orientados no sentido oeste para este (figura 7). No contexto local são importantes 

vias de ventilação (Madeira, 2010). 
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Figura 7 – Relevo do município de Cascais. 
 Fonte: Projeto PEQAUT – Potencial Eólico, Qualidade do Ambiente Urbano e Turismo em Cascais (Inédito) 

 
 
 
 

 

3.1. CARATERIZAÇÃO CLIMÁTICA 

Perante a escassez de estudos recentes sobre o clima da região de Cascais, 

optou-se por apresentar a caracterização climática com base em dados registados 

entre 2008 e 2010, provenientes da estação meteorológica do Cabo Raso (IPMA ex-

IM), da Guia, propriedade da SANEST - saneamento da Costa do Estoril (Fernandes, 

2005) e cujos dados estão disponibilizados na página eletrónica do projeto MOHID- 

Modelo Operacional no Estuário do Tejo (http://www.mohid.com/), desenvolvido pelo 

Instituto Superior Técnico (IST), e da estação meteorológica instalada no Aeródromo 

Municipal de Cascais em Tires (figura 8).  

 

http://www.mohid.com/
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Figura 8 - Localização e fotografia das estações meteorológicas utilizadas para a caracterização climática do 
concelho de Cascais. 

 

 

 

3.1.1. Temperatura 

Considerando os dados do período 2008 a 2010, verifica-se que as maiores 

amplitudes térmicas anuais foram registadas em Tires, e as mais baixas em Cabo Raso 

(fig.9). As temperaturas médias em Tires, Guia e Cabo Raso em Janeiro foram muito 

semelhantes, com cerca de 12°C. Em Agosto verificou-se uma amplitude térmica de 

4°C entre Tires (interior do território - mais quente) e Cabo Raso (oeste do território – 

mais fresco) onde a temperatura média em Tires foi de 22°C. Entre os meses de 

Outubro e Novembro, existe uma descida acentuada da temperatura nos três locais.  

As amplitudes térmicas diárias entre os locais também foram muito 

semelhantes às amplitudes anuais apuradas (fig. 10), sendo que a Guia e Tires 

possuem um ritmo térmico diário muito semelhante. Apesar do mês de agosto ser sido 

o mais quente, as temperaturas máximas absolutas no período verificaram-se no mês 

de julho (tabela 3). Tanto a máxima absoluta como a mínima absoluta foram registadas 

em Tires (37ºC e -0,4ºC respetivamente). 
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Figura 9 - Temperatura média mensal verificada no período 2008 e 2010.  
Fonte: IPMA (ex-IM), CMC e SANEST. 

 

 

Figura 10 - Média móvel quinzenal da temperatura no período 2008 e 2010.  
Fonte: CMC, IPMA (ex-IM) e SANEST. 

 
Tabela 3 - Temperaturas máximas e mínimas absolutas verificadas no período 2008 e 2010  

Fonte: CMC, IPMA (ex-IM) e SANEST 

 
TEMPERATURA MÁXIMA TEMPERATURA MÍNIMA 

 
Tires Guia Cabo Raso Tires Guia Cabo Raso 

JAN 20.3 20.0 16.9 -0.4 2.0 1.0 
FEV 19.3 19.9 20.5 2.5 4.0 2.8 

MAR 25.9 25.8 24.8 3.9 5.0 5.7 
ABR 30.1 29.1 26.6 6.8 9.2 7.1 
MAI 33.5 31.4 32.5 8.9 10.3 8.3 
JUN 34.0 31.9 24.7 12.7 14.2 13.3 
JUL 37.8 36.2 31.8 14.4 15.9 11.4 

AGO 37.7 35.0 25.4 15.2 15.8 14.0 
SET 31.7 31.0 27.1 13.0 13.8 12.0 
OUT 31.4 29.8 29.5 8.5 10.1 8.6 
NOV 29.9 24.3 23.8 5.2 6.8 4.8 
DEZ 20.4 20.2 18.0 0.9 2.9 2.4 
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3.1.2. Humidade relativa do ar 

Apesar da relativa proximidade entre as estações do Cabo Raso e da Guia, e 

ambas estarem posicionadas na linha de costa, a variação dos valores de humidade 

relativa do ar entre ambas foi significativa no período em análise. Na maioria dos 

meses, a estação do Cabo Raso apresentou valores médios mensais mais elevados do 

que os verificados na Guia, com uma diferença próxima dos 15%, e nos meses 

tendencionalmente mais frios essa diferença atenua-se. Em Tires foram registados 

valores médios mensais superiores a 70%, com destaque para os meses de dezembro e 

janeiro (figura 11).  

 

 

Figura 11 - Média mensal da humidade relativa do ar no período 2008 e 2010.  
Fonte: CMC, IPMA (ex-IM) e SANEST  

 

 

3.1.3. Regime de ventos 

O vento em Cascais é frequentemente proveniente de Norte e Noroeste 

(Alcoforado, 1984; Vermeersch, 2011). Contudo, comparados os dados obtidos nas 

estações meteorológicas do Cabo Raso, Guia e de Tires, verificam-se algumas 

diferenças no regime de ventos consoante o local de registo. No setor mais oriental 

(aeródromo de Tires) predominam ventos do quadrante norte, enquanto no setor 

ocidental (Cabo Raso) dominam os de N/NW influenciados pela Serra de Sintra 

(Madeira, 2010). Na Guia os ventos tem uma orientação N/NE (figura 12).  
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Quanto às características da velocidade do vento, cerca de 50% dos registos da 

estação do Cabo Raso correspondem a velocidades superiores a 5,2 m/s, sendo esta 

estação a mais suscetível a velocidades elevadas entre as três em análise. 

Contrariamente, na Guia, cerca de metade da velocidade do vento registado 

apresentou velocidades entre 2,2 e 5,2 m/s. Mais a NE do concelho, em Tires, 

aproximadamente 80% dos registos foram repartidos entre 2,2 a 5,2 m/s ou superior 

(figuras 12 e 13). 

 

 
Figura 12 - Localização dos anemómetros no concelho de Cascais e rosa-dos-ventos no período 2008 e 2010. 

Fonte: CMC, IPMA (ex-IM) e SANEST 
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Figura 13 - Frequência do vento por classe de velocidade (em m/s). 
 Fonte: CMC, IPMA (ex-IM), e SANEST 

 

Com base no estudo da deformação de árvores Alcoforado (Alcoforado, 1984), 

elaborou uma figura que demonstra a trajetória do vento dominante em redor da 

Serra de Sintra e consequentemente em Cascais. Os resultados são muito semelhantes 

quando comparados com os dados das estações meteorológicas mencionadas (figura 

14). 

 

Figura 14 - Os ventos dominantes em redor Serra de Sintra com base na deformação das árvores. A serra separa 
as regiões de Sintra (norte) e de Cascais (sul).  

Fonte: Alcoforado (1984) 
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3.1.4. Temperatura fisiológica equivalente (PET) em Cascais 

Para terminar a caracterização climática de Cascais, apresenta-se os resultados 

de um relatório (Nunes, 2012) sobre o conforto bioclimático em duas praias do 

concelho de Cascais - Praia da Crismina e Praia das Moitas (Figura 15). Este trabalho 

tinha como objetivo compreender a influência da combinação de elementos 

atmosféricos (temperatura do ar, velocidade do vento, humidade relativa do ar e a 

nebulosidade) na utilização das duas áreas balneares do concelho. Para sustentar o seu 

estudo, a autora utilizou a PET. Este índice procura expressar o sensação térmica de 

um determinado espaço e está dividido em classes que variam entre muito frio a 

extremamente quente (ver tabela 1). 

 O estudo revelou diferenças significativas quanto ao tipo de utilização e 

permanência por parte dos banhistas, como resultado da combinação de elementos 

atmosféricos. Conclui que na Praia da Crismina, em termos médios, cerca de 40% dos 

momentos analisados foram classificados como confortável, enquanto na Praia das 

Moitas, cerca de 60% dos casos foram classificados como quente (figura 16). Esta 

divergência poderá estar relacionada com a localização das Praias, uma vez que, a 

Praia da Crismina está mais exposta a oeste e a Praia das Moitas na costa sul, mais 

abrigada do vento.  

 

       

Figura 15 - Localização da Praia da Crismina e da Praia das Moitas. 
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Figura 16 - Classes de sensação térmica nas Praias da Crismina e das Moitas nos verões de 2010 e 2011.  
Fonte: Adaptado de Nunes (2012). 

Isto mostra que dois locais relativamente próximos (aproximadamente 7 Km), 

podem proporcionar sensações térmicas diferentes a partir da combinação de 

elementos atmosféricos verificados em determinado momento em cada local. Neste 

trabalho, apresenta-se mais adiante a distribuição da sensação térmica, através do 

cálculo da PET, para todo o concelho.   

 

 

3.2. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS EM CASCAIS 

Cita-se o Plano Estratégico de Cascais Face às Alterações Climáticas (Aguiar, 

2010; Santos e Cruz, 2010), onde foram desenvolvidos vários cenários climáticos 

(figura 17) até ao final do presente século. Como resultado principal, os autores 

referem que no geral, a temperatura média anual em meados do século XXI poderá 

aumentar entre 1,7°C a 3,2°C aproximadamente. Poderão ainda existir acréscimos 

médios na ordem de 3,4°C a 6,5°C no final do século. Quanto às temperaturas médias 

mensais, é estimado que no final do século, poderá existir um incremento da 

temperatura no período de inverno entre os 0,9°C a 1,8°C e no verão 5,0°C a 9,0°C, 

associado ao aumento de episódios de ondas de calor. 

No que respeita ao vento, não são esperadas grandes alterações até meados do 

presente século. Todavia, existe a possibilidade do aumento da velocidade média do 
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vento de 20% superior aos atuais valores até 2100 no verão, em contraste com o 

inverno que poderá apresentar uma ligeira redução da sua intensidade (Aguiar, 2010).  

 

Figura 17 - Clima recente e futuro: temperatura média mensal.  
Fonte: Aguiar (2010) 

 
 

3.3. CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS 

De um total de 47 572 edifícios recenseados, a altura média ronda 8,50 m, 

tendo o edifício mais alto cerca de 60 metros. Existe uma grande concentração de 

edifícios com altura superior a 15 metros, numa faixa que se estende desde a região da 

Guia até Carcavelos e no setor oriental do município, interrompidos por núcleos de 

edificado com alturas até 12 metros (figura 19). No noroeste do concelho, existem 

apenas pequenos aglomerados urbanos, tais como Biscaia e Malveira da Serra. Cerca 

de 66% dos edifícios têm até 9 metros de altura o que correspondem a um piso térreo 

mais dois andares, se considerados três metros por cada fração (figura 18). 

 

Figura 18 - Distribuição por classes de altura dos edifícios recenseados no município de Cascais.  
Fonte: Câmara Municipal de Cascais. 
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Figura 19 - Distribuição por classes de altura dos edifícios recenseados no município de Cascais.    
 Altura dos edifícios: A) inferior a 6 metros; B) de 6 a 9 metros; C) de 9 a 12 metros; D) superior a 12 metros. 

Fonte: Câmara Municipal de Cascais 
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A altura e o espaçamento entre os edifícios têm uma influência direta na 

circulação e qualidade do ar no efeito ilha de calor nos núcleos urbanos. O índice H/W 

(Height/Width), razão entre a altura dos prédios e a largura das ruas (Oke, 1987) é um 

indicador da influência do espaçamento entre os edifícios3.  

Grande parte da área de estudo tem valores de H/W inferiores a 1, o que 

significa que a altura dos edifícios é inferior à largura das vias em cada local nesses 

locais. Os valores do índice são mais elevados no sul do concelho ao longo da linha de 

costa sul e do limite oriental do concelho, tendo uma distribuição semelhante aos 

edifícios com altura superior a 12 metros (ver figura 19D).  

 

Figura 20 - Valores de H/W em Cascais.  
Fonte: Projeto PEQAUT – Potencial Eólico, Qualidade do Ambiente Urbano e Turismo em Cascais (Inédito) 

 

Elemento igualmente importante da caracterização urbana é a rugosidade 

aerodinâmica da superfície (Z0), que contribui para a diminuição do vento junto ao solo 

(figura 21). O que a influência são os edifícios, além de árvores e outros elementos 

causadores de atrito em meio urbano (Lopes, 2003; Baltazar, 2010). Pressupõe-se que 

                                                             
3 O Sky View Factor (SVF) é um indicador semelhante ao H/W, mas na presente investigação optou-
se pelo H/W. 
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as áreas com maior rugosidade irão condicionar fortemente a velocidade média do 

vento e alterações nos rumos (Lopes, 2003; Baltazar, 2010) 

 

Figura 21 - Rugosidade aerodinâmica de superfície em Cascais (Z0) 
Fonte: Projeto PEQAUT – Potencial Eólico, Qualidade do Ambiente Urbano e Turismo em Cascais (Inédito) 

 
 

 

 

 

 

 


