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Resumo:

O presente artigo apresenta como ponto de partida uma abordagem diferenciada ao 
estudo do conforto térmico. Assim, é nosso propósito estabelecer uma análise comparativa 
entre este conforto, mensurável através de índices elaborados para efeito, e a perceção por 
parte das populações, mais subjetiva, no entanto, capaz de incorporar outras variáveis que a 
mera mensuração muitas vezes descura, o que nos permite, por outro lado, analisar a perceção 
que as populações têm em relação ao risco. Em áreas urbanas a perceção ajusta-se essencial-
mente à organização espacial diferenciadora e às atitudes e comportamentos em relação aos 
lugares e/ou sensações, tal como nos mostram os mapas mentais. Neste sentido, através da 
utilização metodológica diversificada (geoestatística; sistemas de informação geográfica; estu-
dos de perceção) pretendemos desenhar um campo conceptual que nos permita entender os 
pressupostos que estão na base das imagens subjetivas percecionadas pela população. O alvo 
da aplicação metodológica será a cidade da Guarda, na qual pretende-se estabelecer uma re-
lação entre o conforto térmico e a qualidade de vida urbana e os riscos climáticos.
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Abstract:

The urban thermal comfort and its perception in the Guarda: contributions to the study of 
climate hazards.

This article takes as a fundamental premise a differentiated approach to the study of 
thermal comfort. Thus, our purpose is to establish a comparison between this comfort index 
measured using established for the purpose, and perception of the populations, more 
subjective, however, capable of incorporating other variables that the mere measurement 
often neglected, in which may, however, analyze the perception that people have in relation 
to risk. In urban areas the perception fits essentially the spatial organization and differentiating 
attitudes and behaviors in relation to places and / or sensations, as shown by the mental maps. 
Thus, by using diverse methodological (geostatistics, geographic information systems, studies 
of perception) intend to draw a conceptual field that allows us to understand the assumptions 
that underlie the subjective images building by population. The aim of the methodological 
application will be the city of Guarda, which aims to establish a relationship between the 
thermal comfort and the quality of urban life and climate hazard.
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1. Notas Iniciais

O conceito de conforto térmico implica necessariamente a definição de índices em que 
o ser humano sinta confortabilidade em decorrência de condições térmicas e de humidade 
agradáveis ao corpo. Tal como descrevemos em trabalhos anteriores (Castro e Lopes, 2011), esta 
grandeza apresenta algumas determinações, nomeadamente, a existência de efeitos indutores 
que os metabolismos urbanos exercem sobre as variáveis climáticas da baixa atmosfera, 
mesmo em cidades de média ou pequena dimensão; a forte relação entre a construção urbana 
e as características topográficas que provocam, na generalidade dos casos, uma intensificação 
das “ilhas de frescura” e dos “lagos de ar frio”, ou um atenuar e deslocação da “ilha de 
calor urbana” associada a setores de maior densidade de construção e circulação e, ainda, a 
necessidade de integrar os estudos bioclimáticos nos processos de planeamento do território, 
como uma variável decisiva para a melhoria do conforto bioclimático e da própria qualidade 
de vida urbana das populações. Por outro lado, a identificação de cenários associados ao risco 
climático surge na perceção individual de um modo muito mais pragmático que a mera dimensão 
do conceito muitas vezes sugere, como a probabilidade de ocorrência de um processo perigoso 
e a estimativa das suas consequências sobre pessoas, bens ou ambiente (rebeLo, 2003)

Pode-se estabelecer uma relação direta entre o conforto térmico e higrométrico urbano, 
o conceito de qualidade de vida e o de risco (de origem natural), entendidos como conceitos 
nucleares no que diz respeito ao planeamento urbano, mas nem sempre coincidentes com a 
perceção, mais subjetiva, que se tem dos mesmos. Como referido anteriormente, a qualidade 
de vida resulta do ajustamento pessoal entre um conjunto diversificado de domínios humanos e 
ambientais, englobando nestes últimos o ambiente natural e explicitamente o clima, e os aspetos 
como o ambiente construído, os recursos naturais e a segurança, onde se integra a componente 
climática, nem sempre entendida na sua grandeza meteorológica, mas percecionada na sua 
dimensão sensorial, cuja sua dimensão quotidiano traduz uma relação conceptual entre a 
perigosidade e a vulnerabilidade das populações. Dimensão que constitui um fator relevante na 
própria construção mental do risco climático em espaços urbanos.

O presente trabalho resulta, assim, de uma investigação que assume como premissa 
fundamental uma abordagem diferenciada a esta questão. Neste contexto, é nosso propósito 
estabelecer uma análise comparativa entre o conforto térmico, mensurável através de índices 
elaborados para efeito, a perceção por parte das populações, mais subjetiva e a sua relação 
com o risco climático urbano.

Os estudos da perceção em geral, e da ambiental/climática em particular, estão 
relacionados com os esforços para entender como os grupos humanos estruturam o seu contexto 
quotidiano. Por isso, alguns trabalhos dão atenção explícita à maneira pela qual o Homem percebe 
os elementos do seu ambiente natural e como apreende os recursos ou os riscos associados a 
variáveis de índole natural, tais como, cheias, secas, ondas de calor, ondas de frio, entre outras, 
episódios que podem constituir efetivo perigo para os indivíduos, não só de modo efetivo mas 
também ao nível da sua insegurança sensitiva. Especialmente em áreas urbanas a perceção 
ajusta-se essencialmente à organização espacial diferenciadora e às atitudes e comportamentos 
em relação aos lugares e/ou sensações, tal como nos mostram os mapas mentais.

Neste sentido, através da utilização metodológica diversificada (geoestatística; sistemas 
de informação geográfica; análise fatorial de correspondências múltiplas) pretende-se 
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desenhar um campo conceptual que nos permita entender os pressupostos que estão na base 
das imagens subjetivas percecionadas pela população, comparando-as com os dados recolhidos 
nos diferentes percursos itinerantes realizados. O alvo da aplicação metodológica será a cidade 
da Guarda, confrontando os resultados com trabalhos anteriormente desenvolvidos.

A geografia deste território tem revelado, nas últimas décadas, alterações populacionais 
consideráveis, resultado de dinâmicas demográficas internas e externas, que têm originado, 
no caso da Guarda, uma concentração urbana da sua população. Tal realidade consubstancia-
se numa densificação da morfologia do construído urbano, na tentativa de responder às 
necessidades socioeconómicas crescentes, que se tem traduzido em alterações morfofuncionais 
relevantes a diferentes escalas de análise, nomeadamente com o desenvolvimento de novas 
áreas urbanas em antigos espaços periurbanos. 

Se equacionarmos esta problemática ao nível do planeamento urbano há questões que 
nos parecem relevantes e transversais, nomeadamente: qual a perceção que os habitantes têm 
do seu próprio conforto térmico e quais as razões que estão na base da mesma? Como se traduz 
o conceito de risco climático no quotidiano percebido das populações?

2. Enquadramento conceptual e metodológico

As aglomerações urbanas, mesmo as de dimensão modesta, têm impacte nas características 
climáticas das áreas urbanas, nomeadamente na temperatura e no seu comportamento (Ganho, 
1998). As características climáticas em espaços urbanos resultam, em larga medida, das 
modificações que as superfícies, materiais e as atividades urbanas (áreas densamente povoadas) 
provocam nos balanços de energia, massas e movimentos (arnfieLd, 2003). Por outro lado, os 
processos de urbanização expansivos destes territórios, muitas vezes sem estratégias eficazes 
de planeamento, têm conduzido a alterações bioambientais, nomeadamente no incremento da 
temperatura das superfícies e do ar, com efeitos diretos no conforto térmico das populações e 
no aumento da sua vulnerabilidade face ao risco.

O clima urbano afeta diretamente a saúde e o bem-estar dos grupos humanos que ocupam 
esses espaços. Desta forma, torna-se de extrema importância, face às crescentes tendências de 
urbanização, de modo particular na área geográfica correspondente à área de estudo, analisar 
e identificar áreas privilegiadas para expansão urbana (construção de novos edifícios de grandes 
dimensões; modificações em estruturas urbanas já existentes; novas implantações urbanas e 
alterações na morfoestrutura da cidade). Por outro lado, a topografia representa um importante 
fator na explicação do fenómeno do Clima Urbano. Ganho (1992) refere que a influência da 
topografia pode ser tão forte que a magnitude da Ilha de Calor acaba por depender mais da 
morfologia local do terreno do que do complexo térmico urbano Pela análise já desenvolvida, a 
cidade da Guarda é um caso efetivo dessa constatação.

O conceito de qualidade de vida é um conceito abrangente e no qual se interligam 
diversas abordagens e diversas problemáticas, entre elas as que dizem diretamente respeito 
ao clima e em partícula os seus impactes térmico e higrométricos na vida das populações. Na 
verdade, a mensuração desta grandeza torna-se algo subjetiva, resultando muitas vezes da 
perceção de cada indivíduo face ao seu contexto envolvente, para a qual contribuem diversos 
fatores, internos e externos, nem sempre controláveis, tais como: contexto socioeconómico, 
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estilo e formas de vida, hábitos de vida e as próprias determinações geográficas. No plano 
metodológico, estes objetivos são conseguidos através da realização de inquéritos e de 
entrevistas através dos quais as opiniões de natureza subjetiva são recolhidas de forma direta 
(Lever, 2000, MiChaLski, 2001 e WyMan, 2001). Estes inquéritos são um instrumento de apoio ao 
planeamento e à gestão do risco já que se reconhece que esta é uma importante ferramenta 
de decisão e participação pública.

Assim, no sentido de dar cumprimento aos prossupostos iniciais do trabalho optámos por 
seguir uma metodologia que privilegiou a utilização de métodos estatísticos. Para a análise 
dos dados itinerantes utilizou-se a geoestatística e na análise dos inquéritos à perceção da 
população a escolha recaiu na estatística multivariada, em particular na Análise Fatorial de 
Correspondências Múltiplas (Quadro I).

A Geoestatística tem em consideração a localização geográfica e a dependência espacial 
de uma determinada variável. Tem como principais objectivos, a descrição do comportamento 
dos dados, a estimação de um valor desconhecido num determinado ponto do espaço e 
a distribuição da variável numa área ou volume de pequenas ou grandes dimensões, assim 
como a determinação do grau de incerteza associado às estimações. Um dos estimadores 
geoestatísticos utilizados é a Krigagem. A Krigagem Normal é a denominação do mais usual dos 
algoritmos de Krigagem, uma família que cobre os estimadores não-estacionários (Krigagem 
Simples, Krigagem com Modelo de Deriva, também conhecida por Krigagem Universal, e 
Krigagem com Deriva Externa) (soares, 2006). A Krigagem Normal, um dos modelos de estimação 
não estacionários, pressupõe que as médias da variável amostrada serão desconhecidas mas 

Quadro I
Síntese metodológica

Método Objetivos

Definição dos pontos e 
percurso itinerante

Identificar uma rede de pontos itinerantes para recolha de dados climáticos – humidade e 
temperatura, para o período entre Julho de 2009 e Dezembro de 2011.

Recolha de dados climáticos Espacializar o comportamento térmico na cidade da Guarda em função dos valores médios 
recolhidos nas 18 observações itinerantes (em 22 pontos de recolha).

Normalização dos valores 
recolhidos

Minimizar o efeito temporal/horário existente nas recolhas itinerantes.

Aplicação de métodos 
estatísticos Multivariados: 
krigagem ordinal e normal

Modelar o comportamento térmico da cidade da Guarda (identificação de “ilhas de calor e 
frescura” urbana).
Potencialidades da metodologia: um dos procedimentos mais adequados para a maioria das 
séries estatísticas; evidencia uma leitura e interpretação global dos fenómenos; expressa 
tendências sugeridas pelas séries de dados; permite interpretações diversas para as mesmas 
séries de dados.

Aplicação dos Inquéritos por 
Questionário para medir a 
perceção dos habitantes da 
cidade da Guarda relativa-
mente ao Conforto Térmico

Aplicação de um inquérito por questionário a uma amostra estratificada por sexo e por área 
de residência a 100 indivíduos, cujo universo é a população residente na Guarda. O inquérito 
encontra-se estruturado em 29 questões, divididas por dois grandes grupos. O primeiro pre-
tendia medir a perceção do conforto termohigrométrico dos residentes da cidade da Guarda, 
o segundo incidia sobre a perceção sobre a sua qualidade de vida.

Aplicação de métodos 
estatísticos Multivariados: 
Análise fatorial de corres-
pondências múltiplas

Identificação de padrões espaciais relativos à perceção do conforto térmico na malha urbana 
da Guarda. Construção de tipologias de grupos de indivíduos face ao comportamento expresso 
pelos resultados do inquérito.

Territorialização dos padrões 
térmicos e da perceção do 
risco

Padronização dos dados recolhidos e comparação entre os valores medidos e a perceção, 
mais subjetiva, dos indivíduos face ao seu (des) conforto térmico e a sua relação com o risco 
climáticos. Relação com a qualidade de vida urbana.
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constantes. No entanto, existem fenómenos em que os valores do atributo que se pretende 
estimar não têm um comportamento homogéneo dentro da área de amostra: por exemplo, 
os valores crescem de um modo sistemático numa dada direcção ou os valores mais elevados 
concentram-se localmente num ponto ou área e decrescem de um modo radial em todas as 
direcções (isaaks e srivastava, 1989).

A Análise Fatorial de Correspondências Múltiplas corresponde a uma metodologia 
estatística que assenta nos princípios da análise fatorial de componentes principais, sendo a 
grande diferença resultante da natureza da informação (qualitativa) e da forma de organizar 
os dados (tabelas de contingência ou de codificação binária). Também a métrica utilizada 
é diferente, assim como o significado e a interpretação dos resultados: valores próprios, 
coordenadas, contribuições (absolutas e relativas). Devemos ter presente que a proximidade 
entre os indivíduos deve ser interpretada em termos de semelhança (dois indivíduos 
assemelham-se se escolhem as mesmas modalidades); a proximidade entre modalidades de 
variáveis diferentes indica associação (as modalidades estão mais próximas correspondendo 
aos mesmos indivíduos ou a indivíduos semelhantes); e a proximidade entre modalidades de 
uma mesma variável em termos de semelhança (semelhança entre os indivíduos ou grupos de 
indivíduos que escolheram as variáveis). O tratamento dos dados foi realizado com o recurso 
ao programa informático ANDAD 7.2 e os aspetos teóricos e metodológicos foram inspirados em 
Lebart, Morineau e piron, 1997 e GaMa, 2004.

A utilização simultânea dos Sistemas de Informação Geográfica e das ferramentas 
estatísticas permitem aplicar e optimizar métodos de interpolação mais fiáveis, que integram 
medidas de incerteza e a espacialização de padrões de comportamento, como iremos analisar ao 
longo deste trabalho. O uso adequado destas ferramentas contribui para um maior conhecimento 
das características espaciais das variáveis, constituindo uma importante fonte de informação 
para estimação de múltiplos fenómenos, nomeadamente aqueles que nos propomos analisar. 
Partindo das potencialidades destas ferramentas procurámos padronizar o comportamento 
térmico da cidade da Guarda, comparando-o com a perceção da população, assim como a 
própria territorialização do risco climático percecionado (Figura 1).

Tempo Território
Paisagem 
Urbana

Apropriação 
Funcional

Perceção

Perigosidade

Vulnerabilidade

Figura 1
Território, percção e risco 

3. O conforto térmico e a qualidade de vida urbana: da mensuração à sua perceção  

No sentido de dar cumprimento metodológico ao trabalho, foi realizado um conjunto de 

percursos itinerantes, entre os meses de Julho de 2012 e Março de 2013, com um total de 34 

pontos de recolha dos quais se calcularam os valores médios de temperatura e humidade 

(Figura 2). 

Figura 1
Território, percção e risco
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3. O conforto térmico e a qualidade de vida urbana: da mensuração à sua perceção 

No sentido de dar cumprimento metodológico ao trabalho, foi realizado um conjunto 
de percursos itinerantes, entre os meses de Julho de 2012 e Março de 2013, com um total de 
34 pontos de recolha dos quais se calcularam os valores médios de temperatura e humidade 
(Figura 2).

Objectivamente, pretendemos evidenciar comportamentos térmicos diferenciados na 
cidade da Guarda que nos permita caracterizar o conforto térmico e a sua relação com a 
topografia e morfologia gerais da cidade. O conforto climático surge, neste contexto, como um 
objectivo chave na intervenção no espaço, no sentido de avaliar influência térmica integrada 
das condições atmosféricas sobre as populações, embora nem sepre haja uma concordância 
entre os dados mensurados e a perceção das mesmas (Ganho, 1998 e andrade, 2005).

Os percursos foram realizados durante o período referido (com uma periodicidade de 
3 percurso por mês, num total de 21 observações), de modo a conseguirmos um período de 
amostragem suficientemente alargado, capaz de sustentar a metodologia e a definição de campos 
térmicos devidamente normalizados. Por outro lado, as opções tomadas tentaram mitigar os 
efeitos externos, como as condições meteorológicas extremas, apesar de reconhecermos a 
sua importância para a perceção do risco climático. Assim, os pontos de amostra (recolha 
de informação) foram selecionados em função das diferenças topográficas, morfológicas e 
de ocupação do solo no espaço urbano em análise. A partir das características da morfologia 

Figura 2
Percursos itinerantes e pontos de recolha de dados.
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urbana e da aplicação metodológica adotada foi possível modelar o comportamento térmico 
urbano. Com a utilização das metodologias de geoestatística, através de ferramentas SIG, 
construímos algumas representações cartográficas que evidenciam, por um lado os desvios 
térmicos ocorridos nos diferentes espaços urbanos.

Por outro lado, foi efetuada uma análise estatística Fatorial de Correspondências 
Múltiplas, no sentido de analisar os resultados obtidos nos inquéritos por questionário, 
identificando comportamentos e padrões de perceção, quer do ponto de vista de conforto 
térmico, quer do risco ou do próprio perigo. Esta metodologia permitir-nos-á comparar esta 
dupla dimensão relativa ao conforto e à vulnerabilidade das populações. Assim, foram extraídos 
os seis primeiros fatores que sintetizam as diferentes respostas e perceções que realizam, em 
função de um conjunto de prossupostos objetivos, tais como as condições de habitabilidade, 
o meio envolvente, as grandezas meteorológicas e a própria relação com a qualidade de vida 
urbana. Com efeito, os primeiros 6 eixos/fatores explicam mais de 95 por cento da variância 
acumulada, sendo que a partir do sétimo eixo a informação torna-se redundante e não 
diferenciadora. Por outro lado, a escolha destes 6 fatores permitiu uma análise comparativa 
mais ajustada com os dados recolhidos, tal como discutiremos no ponto seguinte.

A partir da análise de cada um dos fatores e das suas correspondências múltiplas foi 
possível criar um quadro de tipologias de perceção e as suas respetivas características. Este 
quadro de referência metodológica sintetiza os comportamentos padronizados dos indivíduos 
que resultam, em grande medida, do conhecimento que possuem, da localização da sua 
habitação, do ano de construção da mesma ou da importância que atribuem ao clima na sua 
qualidade de vida e na relação com a sua vulnerabilidade face aos comportamentos climáticos 
observados e/ou percecionados (Quadro II).

4. O conforto térmico e a análise do risco climático: uma abordagem metodológica

As características térmicas e higrométricas apresentadas e modeladas anteriormente 
estão, efetivamente, associadas ao impacte do espaço construído e da morfologia urbana, 
razões que determinam a própria perceção que os seus residentes têm do seu conforto. No caso 
da área de estudo a última sobrepõe-se à primeira, fruto da topografia, em especial dos valores 
de altitude registados na cidade da Guarda. A natureza do clima urbano pode ser diferenciada 
face ao espaço envolvente, resultado de um conjunto de fatores, internos e externos, que 
condicionam, ampliam ou mitigam determinadas variáveis climáticas (vento, temperatura, 
humidade). A topografia, neste contexto, pode ter um efeito atenuador, em determinados 
sectores, ou de incremento noutros. No entanto, a perceção do conforto termohigrométrico entra 
em linha de conta com outras grandezas, de alguma subjetividade, nem sempre coincidentes as 
características da natureza do clima urbano, e largamente associado à interpretação individual 
da sua vulnerabilidade face ao perigo que algumas condições meteorológicas urbanas induzem, 
ou seja, em relação ao risco (Figura 3).

O risco climático assume-se como uma grandeza de difícil mensuração, uma vez as 
manifestações destes riscos são sentidas pelas populações diariamente, com maior ou menor 
acuidade, passando a estar na ordem do dia e, muitas vezes, não tanto pela gravidade das 
suas consequências mas tão sómente pelo incómodo ou desconforto que uma simples situação 
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Quadro II
Tipologias de perceção, resultantes da Matriz de Coordenadas da AFCM.

Fator Tipologia Características dos indivíduos e comportamentos relativos à perceção do seu conforto térmi-
co e ao risco climático

1 Área de residên-
cia mais fria. 

Sentem frio em 
casa. Forte per-
ceção do risco

Indivíduos maioritariamente do sexo feminino, com idades superiores a 50 anos e com nível de for-
mação superior. Na sua maioria são naturais da Guarda e residem em Moradias, quase sempre com 
construção na década de 70. As habitações possuem janelas duplas e outros sistemas de isolamento 
e raramente utilizam o aquecimento, embora o possuam. Frequentemente sentem frio em casa e 
consideram a sua rua muito fria no inverno, principalmente pela proximidade a espaços verdes. No 
entanto, não atribuem ao clima relevância para a sua qualidade de vida.

2 Área de 
residência com 
características 

térmicas iguais à 
restante cidade. 
Sentem frio em 
caso, quando 
não utilizam 

aquecimento. 
Elevada perceção 

do risco

Indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos, com habilitação 
literária igual ou superior a mestrado. Na sua maioria não são naturais da cidade da Guarda, mas 
residem nesta há mais de 10 anos. A sua habitação é maioritariamente moradia, construída depois 
do ano 2000, com janelas duplas, sistema de isolamento térmico e aquecimento. Entre outubro e 
março utilizam aquecimento diariamente, embora quando não o utilizam sentem frio na habita-
ção. Consideram, do ponto de vista térmico, que a sua rua é igual às restantes da cidade. O clima 
é bastante importante para a sua qualidade de vida, principalmente numa cidade com valores 
extremos devido à altitude. Têm a perceção de que o seu conforto térmico tem aumentado, prin-
cipalmente devido a alterações no tipo de aquecimento da sua residência.

3 Área de resi-
dência mais fria 
no inverno, mas 
mias quente no 

verão. Raramente 
sentem frio em 
casa. Elevada 

perceção do risco

Este eixo é constituído por indivíduos, na sua maioria, do sexo masculino entre 20 e 30 anos. Com 
formação superior, são naturais da cidade da Guarda e residem em apartamento com construção 
anterior a 1980. A habitação tem janelas duplas ou sistemas de isolamento térmico e utilizam 
aquecimento durante, pelo menos 7 meses, embora só o liguem algumas vezes por semana. Afir-
mam que raramente sentem frio em casa, embora admitam que a rua onde vivem seja muito fria 
no inverno, mas muito quente no verão, isto essencialmente devido à morfologia e densidade de 
construção urbana. Tal como outros grupos, consideram o clima um fator relevante para a sua 
qualidade de vida, principalmente pelo facto de terem a perceção de que a cidade é muito fria. 
Mesmo assim, assumem que seu conforto térmico tem aumentado, facto decorrente das mudanças 
do clima desta cidade.

4 Área de residên-
cia mais quente 

que as restantes. 
Sentem frio 
em casa com 

frequência. Re-
duzida perceção 

do risco

O quarto fator/eixo é caracterizado por residentes do sexo masculino, com mais de 50 anos e 
habilitações literárias não superiores ao ensino secundário. Na generalidade não são naturais desta 
cidade, apesar de residirem há pelo menos 10 anos. Habitam em apartamentos com construção 
anterior a 1980, sem janelas duplas ou sistemas de isolamento térmico, embora possuam aque-
cimento que o utilizam todos os dias durante um determinado período de tempo. Afirmam que 
sentem frio com frequência, embora considerem a sua rua mais quentes que as restantes da 
cidade, sobretudo devido à sua exposição solar. Classificam o clima da Guarda como muito frio no 
inverno e muito quente no verão, sendo relevante para a sua qualidade de vida. O afastamento 
ao litoral é um dos principais fatores que condicionam o clima, no entanto, também referem que 
o seu conforto térmico tem aumentado, principalmente devido a obras na habitação e às carac-
terísticas do vestuário.

5 Área de residên-
cia mais fria que 
as restantes ruas. 

Sentem frio na 
habitação quando 

não ligam o 
aquecimento. Re-
duzida perceção 

do risco

Indivíduos do sexo feminino, jovens (entre 20 a 30 anos), com ensino básico e secundário, não 
naturais da cidade da Guarda. Residem nesta cidade há menos de 10 anos, com habitação perma-
nente do tipo moradia construída posteriormente a 1990. A sua habitação possui janelas duplas, 
sistemas de isolamento térmico e aquecimento, sendo este último utilizado durante, pelo menos, 
6 meses, algumas vezes por semana. Relativamente à perceção do seu conforto térmico, afirmam 
que sentem frio quando não ligam o aquecimento e consideram a sua rua mais fria que as restantes 
ruas da malha urbana, principalmente pela fraca exposição solar. Concordam com a importância do 
clima na sua qualidade de vida, principalmente pelas características do clima da Guarda, profun-
damente influenciado pela altitude (topografia). Segundo a sua perceção, o conforto térmico tem 
diminuído, essencialmente devido a alterações socioeconómicas.

6 Área de residên-
cia mais quente 
que a envolven-

te. Nunca sentem 
frio em casa. 

Perceção de risco 
inexistente

O último eixo fatorial é caracterizado por indivíduos do sexo feminino, com idades entre os 30 e 
os 50 anos, não naturais da Guarda, mas com residência há pelo menos 20 anos. Habitam em apar-
tamento, construído posteriormente a 2000, com janelas duplas, sistemas de isolamento térmico 
e aquecimento. Afirmam que aquecem a habitação durante 7 meses, todos os dias, apesar de con-
siderarem que a sua rua é mais quente que as restantes da cidade. Pelas razões expostas, nunca 
sentem frio em casa e consideram que possui uma boa exposição solar. O clima é relevante na sua 
qualidade de vida, embora não o mais importante, apesar de concordarem que o seu conforto 
térmico tenha diminuído, sobretudo devido a alterações no clima da cidade.
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meteorológica pode ocasionar. Contudo, não podemos esquecer o significado de algumas noções 
base, como as de escala, normal e variabilidade (Lourenço, 2006).

Assim, tendo em conta a especificidades dos riscos climáticos, a partir dos resultados 
obtidos nas medições itinerantes e nos inquéritos à perceção do conforto térmico e do risco, 
apresentados no ponto anterior, pode-se caracterizar, de modo mais particular, as influências 
existentes (internas e externas) nos diferentes sectores da cidade. O Quadro III sintetiza as 
principais tipologias térmicas e higrométricas definidas e as principais características a elas 
associadas, assim como a perceção do risco inerente às condições meteorológicas sentidas e 
percebidas. (Quadro III).

Da análise do quadro anterior, conclui-se que a topografia exerce uma influência 
determinante nos comportamentos térmicos medidos, resultado, por um lado, das altitudes 
registadas, por outra, da dimensão do próprio tecido urbano, o que também proporciona 
perceções de riscos climáticos diferenciadas. A densidade de construção e de circulação 
provocam alterações na baixa atmosfera urbana, com efeitos ao nível da formação de “ilhas 
de calor urbano” ou “ilhas de secura”. Por outro lado, a perceção das populações nem sempre 
corresponde a estes valores, uma vez que a sua medida depende sempre de fatores externos 
muito diversificados e heterogéneos. Pese embora esta realidade, salienta-se o facto de haver 
alguma relação entre estes dois domínios metodológicos, tal como se observa na Figura 4.

As relações espacializadas nas figuras permitem retirar algumas linhas de análise, das 
quais destacam-se as mais significativas:

1. Influência topográfica, com efeitos nos diferentes comportamentos térmicos verificados 
entre os sectores mais elevados e os mais deprimidos;

2. Importância da altitude e da circulação geral do ar na deslocação da “ilha de calor 
urbano”;

3. Existência de um “lago de ar frio e de frescura” nos sectores mais baixos da cidade, área 
de expansão recente, pelo que deve ser tido em conta nas políticas de planeamento, 
principalmente devido a possíveis problemas de acumulação de poluentes nas áreas de 
tipologia AAA e AA, devido ao escoamento de ar frio para esses locais;

valores de altitude registados na cidade da Guarda. A natureza do clima urbano pode ser 

diferenciada face ao espaço envolvente, resultado de um conjunto de fatores, internos e 

externos, que condicionam, ampliam ou mitigam determinadas variáveis climáticas (vento, 

temperatura, humidade). A topografia, neste contexto, pode ter um efeito atenuador, em 

determinados sectores, ou de incremento noutros. No entanto, a perceção do conforto 

termohigrométrico entra em linha de conta com outras grandezas, de alguma subjetividade, 

nem sempre coincidentes as características da natureza do clima urbano, e largamente 

associado à interpretação individual da sua vulnerabilidade face ao perigo que algumas 

condições meteorológicas urbanas induzem, ou seja, em relação ao risco (Figura 3). 

Figura 3 
Síntese dos fatores e relações entre a natureza do clima urbano e a perceção do conforto termohigrométrico e do 
risco climático

O risco climático assume-se como uma grandeza de difícil mensuração, uma vez as 

manifestações destes riscos são sentidas pelas populações diariamente, com maior ou menor 

acuidade, passando a estar na ordem do dia e, muitas vezes, não tanto pela gravidade das suas 

consequências mas tão sómente pelo incómodo ou desconforto que uma simples situação 

meteorológica pode ocasionar. Contudo, não podemos esquecer o significado de algumas 

noções base, como as de escala, normal e variabilidade (LOURENÇO, 2006). 

Assim, tendo em conta a especificidades dos riscos climáticos, a partir dos resultados 

obtidos nas medições itinerantes e nos inquéritos à perceção do conforto térmico e do risco,

apresentados no ponto anterior, pode-se caracterizar, de modo mais particular, as influências 

existentes (internas e externas) nos diferentes sectores da cidade. O Quadro III sintetiza as 
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Figura 3
Síntese dos fatores e relações entre a natureza do clima urbano e a perceção do conforto termohigrométrico e do risco 
climático.
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4. Formação de uma, bem definida, “ilha de secura” estival nos sectores com maior 
densidade de construção, resultado, muitas vezes, da ausência de estratégias 
bioclimáticas na construção dos edifícios que, não raras vezes, constituem um obstáculo 
à circulação do ar que permitiria a sua regeneração.

5. O conforto térmico resulta, em muitos casos, de fatores de ordem subjetiva, mas 
acima de tudo das relações entre o interior e o exterior das habitações;

6. As alterações socioeconómicas, produzidas nas últimas décadas, provocou alteração no 
modo como os habitantes percebem o seu conforto e interpretam a noção de risco;

7. Relevância das variáveis climáticas, e da perceção que delas fazem as populações, na 
qualidade de vida urbana, tal com indicia o resultado dos inquéritos, o que indicia uma 

Quadro III
Territorialização do conforto térmico e da perceção do risco climático na cidade da Guarda

Tipologias Características Termohigrométricas (Dados Registados) Dados inferidos através da perceção da população

AAA
Lagos de Ar 

Frio

Anomalia térmica negativa, com valores (ºC) entre os 
-2.7 e os -4.3, constituindo um “lago de ar frio”;
Anomalia higrométrica positiva, com valores (em %) 
entre os 11 e os 13.8, constituindo “ilhas de frescura e 
humidade”;
Conforto bioclimático no período estival e desconforto 
no Inverno.

Fatores 1 e 2: sensação de frio, em casa e no espa-
ço exterior. Utilização deficitária do aquecimento. A 
perceção de desconforto térmico resulta, por outro 
lado, da proximidade com espaços verdes. Riso Cli-
mático Elevado

AA
Área de 
Frescura

Anomalia térmica negativa, mas com menor intensidade, 
com valores (ºC) entre os -2.7 e os -0.7, constituindo uma 
área térmica de ar frio;
Anomalia higrométrica positiva, com valores (em %) en-
tre os 11.8 e os 5.8, constituindo “ilhas de frescura e 
humidade”;
Conforto bioclimático no período estival.

Fatores 2 e 3: A sensação de frio em caso é dimi-
nuta, principalmente pela utilização de aquecimento 
adequado. Espaço envolvente mais frio que a restante 
cidade, principalmente no inverno, facto que diminui 
o conforto destas ruas.
Risco Climático Significativo

A
Sectores 

Periurbanos

Comportamento térmico médio, com valores (ºC) entre 
os -0.7 e os 0.8, constituindo uma área térmica de tran-
sição;
Valores higrométricos médios (em %), entre os 5 e 1, 
constituindo áreas de transição;
Sectores com características periurbanas.

Fator 4: Sensação de frio no interior das habitações, 
principalmente devido a uma reduzida utilização do 
aquecimento. O espaço urbano exterior apresenta-se 
mais quente que o envolvente, principalmente pela 
boa exposição solar que apresenta.
Risco Climático Reduzido

B
Área de 

Transição 
Térmica

Comportamento térmico médio, tendencialmente com 
anomalia positiva, registando valores (ºC) entre os 0.8 e 
1.1, constituindo uma área térmica de transição;
Valores higrométricos médios (em %), próximos da média; 
entre 1 a - 4.1;
Sectores integrados na malha urbana marcados pela exis-
tência de áreas verdes arbóreas. Conforto bioclimático.

Fatores 4 e 5: Transição entre as sensações de frio 
no interior da habitação e no exterior. A altitude e 
a circulação local do ar, fruto da morfologia urbana, 
assumem uma importância acrescida na perceção que 
os habitantes têm do seu conforto térmico.
Risco Climático Reduzido

BB
Áreas de 
Altitude

Anomalia térmica positiva, de baixa intensidade, com 
valores (em ºC) entre 1.1 e 1.7;
Anomalia higrométrica negativa, pouco significativa, com 
valores (em %) entre -4.1 a -10; constituindo uma “ilha 
de secura” intermédia.
A topografia, a altitude e o tipo de construção determina 
um razoável conforto bioclimático.

Fatores 2, 3 e 4: A sensação de frio em caso é dimi-
nuta, principalmente pela utilização de aquecimento 
adequado. Espaço envolvente mais frio que a restante 
cidade, nas áreas de forte construção urbana, e mais 
quente em áreas mais “abertas”, com maior exposi-
ção solar.
Risco Climático Significativo ou Reduzido

BBB
Ilha de 
Calor e 
Urbano

Anomalia térmica positiva, de relativa intensidade, com 
formação de “ilha de calor urbano” essencialmente to-
pográfica, registando valores médios (em ºC) entre 1.7 
e 2.3;
Anomalia higrométrica negativa, com forte intensidade, 
resultado do campo térmico, com valores (em %) entre 
-10 e -16; constituindo uma “ilha de secura”.
Conforto bioclimático no Inverno e desconforto no perío-
do estival, embora com efeitos atenuados devido à circu-
lação do ar provocados pela altitude (efeito WindShield)

Fator 6: Sensação de frio praticamente inexistente, 
quer no interior, quer no exterior da habitação. Áre-
as de construção recente da cidade, beneficiando de 
uma melhor qualidade de construção e isolamento 
térmico, o que explica uma perceção relativamente 
diferente dos restantes fatores, mesmo em relação ao 
espaço exterior.
Risco Climático Nulo
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necessidade de incluir esta dimensão nos estudos de planeamento e de melhoria da 
qualidade de vida urbana.

Figura 4
Relação entre as tipologias de conforto térmico, da esquerda para a direita: tipologias resultantes da análise dos 
dados itinerantes, tipologias da perceção da população.
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8. A topografia, morfologia urbana e a densidade de construção contribuem, em conjunto, 
para uma diminuição do conforto térmico, seja pela relação com a circulação do ar, a 
exposição solar ou a (in) existência de espaços verdes.

9. A perceção do risco climático está, sobretudo, relacionada com a sensação de frio e 
a sua relação com o desconforto térmico, situação a que não será alheia a tradução 
meteorológica verificada a Cidade da Guarda.

5. Considerações Finais

Este trabalho constitui parte de um projeto mais alargado de caracterização do conforto 
térmico, da qualidade de vida urbana e da perceção do risco climático da área urbana da 
Guarda, localizada no Interior Centro de Portugal. Com os dados explanados e analisados ao 
longo do artigo (dos quais apenas demos conhecimento os mais relevantes), e com as aplicações 
metodológicas podemos apresentar algumas notas de síntese:

1. A potencialidade dos Sistemas de Informação Geográfica no armazenamento, 
geoprocessamento (produção de análise de estatística espacial) e representação 
de resultados. Neste sentido, a integração da geoestatística e dos SIG revela-se 
extremamente pertinente, devendo ser adotada sempre que possível como uma 
estratégia em análises de dados espaciais, possibilitando métodos inferenciais com 
controlo mais significativo sobre os parâmetros de interpolação. Por outro lado, a 
possibilidade de representação das inferências estatísticas resultantes da análise 
multivariada, revela-se uma possibilidade de padronização espacial eficaz e profícua 
do ponto de vista dos resultados.

2. A existência de efeitos indutores que os metabolismos urbanos exercem sobre as 
variáveis climáticas da baixa atmosfera, mesmo em cidade de média ou pequena 
dimensão, como é o caso da Guarda, sobretudo devido ao tipo de construção.

3. A forte relação entre a construção urbana e as características topográficas que 
provocam, no caso da Guarda, uma intensificação das “ilhas de frescura” e dos “lagos 
de ar frio”, ou um atenuar e deslocação da “ilha de calor urbana” associada ao sector 
de maior densidade de construção e circulação, facto com forte influência na perceção 
que os seus residentes têm do seu próprio conforto térmico.

4. Uma relação direta entre a sensação de desconforto térmico, o frio e a perceção do 
risco, o que denota bem as características climáticas da cidade da Guarda.

5. Forte impacto das condições de habitabilidade e das alterações socioeconómica na 
perceção e na sensação térmica, sobrepondo-se muitas vezes aos comportamentos 
climáticos.

6. A perceção de conforto ou desconforto térmico resulta, em primeiro lugar, das condições 
da habitação, do seu aquecimento e isolamento, e em menor grau das características 
meteorológicas exteriores, o que traduz perceções de risco algo enviesadas face aos 
dados recolhidos.

7. A necessidade de integrar nos estudos bioclimáticos a perceção das populações, no 
sentido de os aproximar dos processos de ordenamento do território, como uma variável 
decisiva para a melhoria do conforto térmico e da própria qualidade de vida urbana.
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