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As CIDADEs DO FUTURO

o êxito da implantação de sistemas fotovoltaicos (Pv) para aprovei-
tamento da energia solar para produção de eletricidade em am-
bientes urbanos, onde está localizada uma fração significativa da 

procura de energia, requer a avaliação do potencial fotovoltaico local. 
o potencial fotovoltaico, não sendo igual ao potencial solar, pode ser cal-
culado a partir deste, entrando ainda em linha de conta com o rendimento 
dos painéis solares que transformam energia solar em energia elétrica. 
os modelos de radiação solar constituem ferramentas muito úteis em 
vários campos de aplicação, tanto à escala global como regional e local. 
Modelos à escala local são utilizados, por exemplo, no planeamento da lo-
calização de instalações fotovoltaicas, no planeamento urbano em zonas 
onde a utilização de energias renováveis é uma prioridade e na determi-
nação do desempenho energético em edifícios.
recentemente, investigadores da Faculdade de Ciências da universidade de 
lisboa (FCul), do Departamento de engenharia geográfica, geofísica e ener-
gia, desenvolveram um estudo [1] cujo objetivo foi obter a energia solar di-
reta e difusa que chega a um ponto genérico de uma paisagem urbana, in-
dependentemente de a sua localização ser num telhado, no solo ou numa 
fachada vertical. Para tal, desenvolveram o algoritmo sol que calcula a ra-
diação solar a todas as horas de todos os dias de um ano, partindo de um 
levantamento liDar aéreo de uma zona urbana (Figura 1). a fim de melhor 
quantificar e explorar os resultados, utilizaram os sistemas de informação 
geográfica (sig) para efetuar análise espacial sobre o modelo de radiação 
solar espacialmente integrado com um modelo 3d dos edifícios da área de 
estudo (campus da FCul, Campo grande, lisboa) [2]. este estudo permite 
avaliar o potencial solar ao nível do edifício por cada metro quadrado de fa-
chada/telhado individual. é possível identificar a fachada com o maior po-
tencial de energia solar, quantificar a radiação direta, difusa e global na fa-
chada ao longo do ano, ou ainda explorar as variações mensais da radiação 
para cada metro quadrado de fachada, entre outras variáveis. a determina-
ção da área de fachada disponível para a instalação de sistemas de energia 
solar e a radiação incidente deve contemplar ainda a existência de janelas 
ou outros elementos arquitetónicos a excluir, ou a considerar no caso de a 
intenção ser a de substituir o vidro por módulos fotovoltaicos semitranspa-
rentes. tal é possível na base de dados sig gerada no estudo em causa.

os resultados podem ser visualizados e inquiridos num globo virtual (goo-
gle earth). informações adicionais, tais como detalhes económicos (custo 
da instalação ou tempo de retorno), podem ainda ser exibidas juntamente 
com a área disponível e a radiação solar anual, através da seleção da fa-
chada de interesse, o que torna o estudo efetuado, quando aplicado a ou-
tras zonas, numa útil ferramenta de exploração e análise para profissionais 
da energia e para o público interessado. Na zona teste, correspondente ao 
Campus da FCul, constatou-se que o potencial solar global anual dos edi-
fícios, considerando fachadas e telhados, é 56% superior ao potencial que 
se obtém considerando apenas os telhados.
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Figura 1 – irradiação solar global sazonal no campus da fCul [1]

n ormalmente associamos a ideia de uma 
cidade futurista e inteligente a um ce-
nário rodeado de tecnologia, em que o 

dia-a-dia de um cidadão, caracterizado por incluir 
uma alimentação equilibrada, por viver em meio 
sustentável e ter um elevado nível de conforto 
assegurado por um conjunto de instrumentos, 
ferramentas e plataformas, vulgo hi-tech, que 
promove o lazer e o bem-estar, facilita a mobi-
lidade das pessoas e assegura a realização das 
tarefas mais simples às mais complicadas.

Felizmente, no seio das cidades, temos assistido 
a um interesse crescente pelo desenvolvimento 
de novas zonas verdes que trazem para os meios 
urbanos um pouco de ruralidade, aproximando o 
campo à cidade, através da implantação de hor-
tas pedagógicas e hortas urbanas. ao interesse 
crescente do número de adeptos na população 
por estes espaços não é alheia a atual recessão 
económica que leva as pessoas a procurar fon-
tes alternativas ou complementares de rendi-
mento. no entanto, a busca de muitos cidadãos 
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por espaços onde possam praticar agricultura 
urbana está associada a um novo modo de en-
carar a vida, a uma nova busca – para muitos 
mais inteligente – de prazer e lazer. e percebe-
-se a razão desta afinidade: se recuarmos no 
passado, as hortas eram um lugar-comum de 
quem vinha das aldeias para as cidades em bus- 
ca de uma nova vida... se recuarmos ainda mais, 




