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APRESENTAÇÃO 

 

A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo 

 

A presente dissertação estuda a arquitetura sustentável contemporânea e o potencial 

da incorporação de alguns princípios e materiais da construção vernacular. 

Com base na análise dos conceitos de Desenvolvimento Sustentável e Construção 

Sustentável, percebemos as premissas, motivações e condicionantes da Arquitetura 

Sustentável. Observando que a preservação dos valores ambientais, socioculturais e 

socioeconómicos deve ser equacionada desde o anteprojeto e englobar todo o ciclo de 

vida das construções. 

Abordando em seguida algumas questões relativas ao legado da construção vernacular, 

e o seu potencial de sustentabilidade, nomeadamente, no que concerne às estratégias 

de conceção de edifícios e ao uso dos materiais disponíveis localmente. 

O caso de estudo diz respeito à análise de um projeto de arquitetura que recupera 

algumas técnicas e materiais de construção tradicionais, promovendo em simultâneo, a 

integração de medidas que melhoram o desempenho energético do edifício.  

Concluindo com uma reflexão sobre a articulação do legado vernacular, que se traduz 

num conhecimento desenvolvido empiricamente ao longo de séculos, com as novas 

tecnologias construtivas, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável da indústria 

da construção e da arquitetura, em particular. 

 
 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Construção Sustentável, Arquitetura 

Sustentável, Construção Vernacular; Materiais. 

  



PRESENTATION 

 

The sustainable architecture and the vernacular construction materials  

Susana Cristina Marques Caramelo 

 

The present dissertation studies the contemporary sustainable architecture and the 

potential of assembling some of the vernacular principles and it construction materials. 

Based on the analysis of the concepts concerning the Sustainable Development and 

Sustainable Construction, we understand the premises, motivations and constraints of 

Sustainable Architecture. Observing that the preservation of ambiental, sociocultural and 

socioeconomic values must be addressed since the preliminary draft and shall cover all 

construction life cycle. 

It then considers some questions related to the vernacular construction legacy and it 

sustainable potential, in particular, concerning building design strategies and the use of 

local materials. 

The study case regards to the analysis of an architectural project which retrieves some 

traditional techniques and construction materials, promoting as well, improvement 

measures regarding the building energetic performance. 

Concluding with some thoughts on the articulation of the vernacular legacy, which 

translates into common knowledge developed through centuries, with the new building 

technologies, in a perspective of sustainable development of the construction industry 

and of the architecture, in particular. 

 

 

Keywords: Sustainable Development; Sustainable Construction; Sustainable 

Architecture; Vernacular Construction; Materials. 
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1. INTRODUÇÃO 

As questões ambientais e a problemática das alterações climáticas são um assunto que 

têm sensibilizado, especialmente, a autora e cuja integração na arquitetura 

contemporânea considera ficar ainda muito aquém do que seria desejável. Por outro 

lado, o património arquitetónico é também uma área de estudo, e de trabalho, que 

considera apaixonante. Neste sentido, a escolha do tema desta dissertação reflete as 

suas preocupações com a sustentabilidade, mas também, com a falta de valorização do 

património vernáculo, que foi durante muito tempo negligenciado.  

Nos últimos anos, vários estudos têm demonstrado que os princípios de 

sustentabilidade têm inúmeros aspetos em comum com o legado vernacular e que este 

pode ser um contributo válido, e útil, para o desenvolvimento mais sustentável do setor 

da construção. Há, no entanto, que aprofundar este conhecimento e discernir a 

compatibilidade destas práticas com a realidade atual (nomeadamente, legislação e 

exigências de conforto), articulando-a com as novas tecnologias disponíveis, de forma 

a mitigar impactes e maximizar benefícios. 

A adaptação do Homem ao meio envolvente tem vindo a alterar o equilíbrio natural, 

colocando em causa a sobrevivência de diversas espécies no planeta. Os impactes 

ambientais que se acumulam desde a revolução industrial, tais como a poluição, o uso 

exacerbado de fontes de energia fósseis (como o carvão e o petróleo) e a emissão de 

gases de efeito de estufa, conduzem a alterações climáticas que despoletam maior 

incidência de desastres naturais, tais como tsunamis, secas prolongadas, inundações, 

tornados, etc. 

As mudanças introduzidas pela grande concentração populacional nos centros urbanos, 

e a posterior disseminação de modelos de arquitetura modernista, que se afastavam 

das raízes locais (desvalorizando a adequação ao clima, cultura e recursos locais), para 

adotar uma visão mais globalizada e centrada no uso das novas tecnologias e materiais, 

levou ao abandono progressivo das construções tradicionais. 

A crescente produção e utilização de materiais sintéticos e tóxicos, aliada à ineficiente 

gestão de recursos e produção de resíduos, ao longo do ciclo de vida do edifício, 

contribui significativamente para o desequilíbrio ambiental, tornando o setor da 

construção, responsável por uma elevada cota-parte de impactes ambientais negativos, 

pelo que urge reverter a situação, alterando alguns paradigmas e atitudes vigentes. 
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Pouco conhecida e utilizada pela indústria da construção, a análise do ciclo de vida dos 

materiais demonstra ser, uma ferramenta de fundamental importância, no âmbito da 

arquitetura sustentável, no sentido em que, pode contribuir para a diminuição de 

impactes e redução do consumo de matérias-primas e de energias fósseis. Nesse 

sentido, deve-se dar prioridade à integração de materiais duráveis, renováveis, com 

baixa energia incorporada e elevado potencial de reutilização e reciclagem, 

caraterísticas que, de forma geral, correspondem à escolha dos materiais de construção 

vernacular. 

O objetivo desta dissertação é, em primeiro lugar, refletir sobre o potencial de integração 

dos materiais e técnicas de construção vernaculares na arquitetura sustentável 

contemporânea. Pretendendo igualmente, compreender quais as estratégias que mais 

se adequam à construção e reabilitação de edifícios, com vista à mitigação de impactes 

ambientais e à adequação perante as exigências contemporâneas e os princípios de 

construção sustentável. 

A metodologia adotada integrou a revisão bibliográfica sobre as temáticas do 

desenvolvimento sustentável, construção sustentável, arquitetura sustentável, 

construção vernacular e materiais de construção. Paralelamente a esta pesquisa, 

contataram-se especialistas na área (e.g. arquitetos e outros profissionais da área, 

professores, especialistas em técnicas de construção tradicional e bioconstrução), 

recuperando igualmente informação recolhida ao longo dos anos em formação 

específica na área da arquitetura sustentável e construção vernacular ou bioconstrução. 

O processo de pesquisa e elaboração da dissertação foi, em parte, condicionado pelo 

fato de a autora residir fora de Portugal, durante todo o processo. A distância limitou um 

pouco as comunicações com a universidade e com o orientador da dissertação, 

professor Alberto Reaes Pinto, contudo, algumas viagens e o uso da Internet 

viabilizaram o decorrer do processo sem maiores contrariedades. 

Outra condicionante imposta foi a impossibilidade de se poder escolher um caso de 

estudo no seu local de residência, devido à inexistência de construções que 

conciliassem a integração do legado vernacular com a arquitetura contemporânea, de 

forma a permitir a análise dos aspetos tradicionais incorporados e o seu potencial de 

proporcionar uma eventual aproximação, da construção, aos princípios de arquitetura 

sustentável. Apesar dos constrangimentos impostos pela distância, optou-se pela 

escolha de um caso de estudo de referência em Portugal, que integrasse o processo de 
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investigação, no sentido de que a sua análise, com base no conceito e princípios de 

sustentabilidade, contribuísse para a elaboração das considerações finais. 

1.1. O ESTADO DA ARTE 

As alterações climáticas no nosso planeta são um problema eminente. O aumento da 

temperatura média global (diretamente relacionado com a crescente concentração de 

gases de efeito de estufa (GEE), em particular CO2), e o aumento da temperatura do ar 

e da água, poderão conduzir, num futuro próximo, à subida do nível do mar e 

consequente submersão de áreas continentais (Bernstein, et al., 2007 p. 30), assim 

como, ao aumento fenómenos atmosféricos extremos (tais como seca de longa duração, 

chuvas torrenciais e furacões) (Bernstein, et al., 2007 pp. 52-53). 

Os altos índices de libertação de CO2, exigidos pelo funcionamento dos ecossistemas 

artificiais criados pelo Homem (provenientes da intensiva queima de carvão e petróleo), 

são responsáveis pelo agravamento do efeito estufa1, provocando inúmeras alterações 

climáticas, cujas consequências não podemos prever com precisão. “Our ignorance of 

the possible consequences of our actions is so great that useful predictions of the future 

are almost ruled out” (Lovelock, 2000 p. 129). 

Quando especialistas começaram a tomar consciência da responsabilidade humana, 

nos problemas ambientais que se avolumavam, a temática começou a ser discutida 

publicamente em convenções e congressos internacionais. O envolvimento de 

organizações internacionais, como a ONU, foi fundamental para alertar os vários países 

sobre a necessidade de repensar o nosso comportamento e o legado que deixamos. 

“Nunca como agora os efeitos imediatos dos padrões de consumo da civilização humana, 

revelaram dimensões de natureza intergeracional e intergeográfica tão evidentes, 

produzindo consequências noutros países e afectando futuras gerações” (Torgal e Jalali, 

2007 p. 1). 

Apenas na segunda metade do século XX, o Homem começa a tomar consciência dos 

impactes atrozes das suas políticas de desenvolvimento, levando a comunidade 

científica a alertar a sociedade sobre a urgência na mudança de atitude, uma vez que 

levamos à progressiva exaustão os ecossistemas do planeta: perda de biodiversidade, 

                                            
1 “Com o efeito de estufa antrópico é previsível um aumento da temperatura: até ao fim do século XXI 
assistir-se-á a um aumento entre 2ºC e 5ºC da temperatura média do planeta” (Mourão e Pedro, 2012 p. 6) 
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alterações climáticas, exagerada exploração de recursos e consequente produção de 

resíduos, etc. (Torgal e Jalali, 2010 p. 15). 

Livros como “Limits to Growth”, de Dennis e Donella Meadows (1972) e a “Terceira 

Vaga”, de Alvin Tofler (1980), consideraram que em virtude dos problemas ambientais, 

económicos e sociais, rapidamente a humanidade abraçaria uma mudança de 

paradigma adotando um desenvolvimento mais sustentável (Mateus, Bragança e 

Fernandes, 2012 p. 2). 

No entanto, verificamos um crescimento exponencial2 da população mundial que exige 

mais tecnologia e elevados padrões de conforto, sem levar em consideração a escassez 

de recursos naturais, cujos limites e capacidade de carga urge conhecer (Mourão e 

Pedro, 2012 p. 1). 

“No século XXI a globalização, o crescimento da população, as alterações ambientais e 

o progresso tecnológico serão os fatores mais determinantes do rumo da evolução da 

habitação e do ambiente construído em geral, tanto nos países em vias de 

desenvolvimento como nos países desenvolvidos” (Mourão e Pedro, 2012 p. 200).  

Os conceitos de sustentabilidade e eficiência energética, tornaram-se incontornáveis no 

debate sobre o futuro da arquitetura e da construção, uma vez que a industria da 

construção é o maior consumidor mundial de matérias-primas, e um dos setores mais 

significativos na economia europeia. Com uma faturação anual de 750 milhões de euros, 

ele é o maior exportador mundial com 52% do mercado (Torgal e Jalali., 2010 p. 23). 

Tendo em conta a previsão de aumento da população mundial (de mais de 2000 milhões 

de pessoas, até ao ano 2030), as necessidades de construção de edifícios e outras 

infraestruturas, agravarão substancialmente o consumo de matérias-primas não 

renováveis, assim como a produção de resíduos (Torgal. e Jalali, 2011 p. 32). Cerca 

30% das emissões de carbono, são da responsabilidade desta industria e 42% da 

energia produzida é consumida por edifícios (Torgal e Jalali, 2010 p. 23). 

É necessário unir todos os intervenientes da industria da construção de forma a 

conseguir ambientes construídos mais saudáveis e em harmonia com o meio ambiente. 

A arquitetura sustentável começa lentamente a introduzir mudanças na forma de 

construir, que se refletem: na escolha dos materiais e das soluções construtivas; no 

                                            
2 Segundo Mateus (2009 p. 2), a sociedade que cresce a um ritmo de 250.000 pessoas por dia. 
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aumento da reutilização e reciclagem de materiais; na diminuição considerável da 

produção de resíduos.  

Baseando as suas premissas na ecoeficiência e sustentabilidade, com o auxilio de 

ferramentas adequadas que permitam, de forma eficaz, a aferição do carater de 

sustentabilidade das opções de projeto (materiais, técnicas construtivas, etc.). “The 

construction industry, referred to in its broadest sense to include design, construction, 

operation, renovation, and disposal of the built environment, has to change” (Kibert, 2013 

p. 496). 

É necessário repensar as questões urbanas e arquitetónicas, com vista ao 

desenvolvimento sustentável das nossas cidades e edifícios promovendo a renovação 

e o melhoramento de estruturas existentes (Kibert, 2013 p. 497). “Os princípios adotados 

para a construção nova podem ser aplicados, na sua maioria, às intervenções da 

reabilitação, embora se deva ter em conta as condicionantes impostas pelas 

características dos edifícios existentes” (Mourão e Pedro, 2012 p. 197). 

A investigação na área da arquitetura sustentável tem conduzido ao aparecimento de 

novas técnicas e materiais, mais ecológicos e de maior desempenho ambiental, de 

forma a utilizar mais recursos renováveis (e.g. energia solar, eólicas) e reutilizar 

recursos (e.g. reaproveitamento de águas, materiais) de forma a favorecer não só a 

biodiversidade, mas também o conforto e a saúde humana (reduzindo o uso de materiais 

tóxicos e melhorando a qualidade do ar interior).  

Indiscutivelmente a tecnologia terá um papel fundamental na mudança de paradigmas 

e na forma como projetamos, habitamos e construímos. Se por um lado podemos 

aprender com o conhecimento vernacular, por outro lado, é essencial a aplicação da 

tecnologia para melhorar, aperfeiçoar ou adequar às necessidades contemporâneas 

(aspetos que as gerações anteriores foram melhorando, de forma empírica, de acordo 

com os recursos disponíveis em cada lugar) (Kibert, 2013 pp. 491-492). 

“Fortunately, there are hundreds of examples of vernacular architecture worldwide that 

can be used as the basis for designing today’s high-performance buildings. The 

challenge, of course, is to use the wisdom of the past to meet the requirements of modern 

buildings and current building codes while retaining the positive cultural, environmental, 

and resource aspects of vernacular design” (Kibert, 2013 p. 492). 

As entidades internacionais incentivam a promoção de medidas para diminuir os 

impactes ambientais da indústria da construção, requerendo o cumprimento de metas. 
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Refere-se, a nível europeu o incentivo à reutilização, reciclagem e recuperação de 70% 

dos resíduos de construção e demolição, até 2020 ( Parlamento Europeu e Conselho 

da União Europeia, 2008), e a redução de 80 a 95% das emissões de gases de efeito 

de estufa, até 2050. (Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 2012) 

(Fernandes, et al., 2015 p. 19). 

Neste âmbito destaca-se igualmente a recente Conferência de Paris, COP 21, que 

promoveu uma mobilização internacional, nunca conseguida, em torno dos princípios 

de Desenvolvimento Sustentável, abordando questões relativas às alterações 

climatéricas e justiça social” (Reaes Pinto, 2016 p.7). 

“Nela se estabeleceram acordos e metas, embora não totalmente controláveis, para a 

contenção do aquecimento global, a um nível consideravelmente abaixo dos 2º C, e no 

limite máximo de 1,5º C, a partir da segunda metade deste século e o mais rapidamente 

possível. Esta conferência evidenciou, no âmbito dos princípios do Desenvolvimento 

Sustentável, a importância da utilização das energias renováveis e da eficiência 

energética, por mitigação e sobretudo por inovação tecnológica” (Reaes Pinto, 2016 p.7). 

Para alcançar estes objetivos é essencial introduzir mais soluções passivas e ter em 

atenção a escolha dos materiais e processos construtivos mais adequados. Sendo um 

dos maiores contributos da arquitetura vernácula para a construção sustentável, a 

demonstração pragmática de como podemos alcançar a redução do desperdício e 

produção de resíduos, dos consumos energéticos, emissões de carbono, e outros 

impactes ambientais, através do uso de técnicas vernaculares e materiais locais na 

conceção de edifícios, ajustados a um território e clima específicos (Fernandes, et al., 

2015 p. 19). 

1.2. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação está organizada em seis capítulos, que sumariamente se descrevem. 

No capítulo 1 faz-se a introdução ao tema, enumeram-se os objetivos, a metodologia 

adotada para dissertação e, apresenta-se o Estado da Arte. 

O capitulo 2 é dedicado à sustentabilidade. Em primeiro lugar expõem-se as premissas 

do desenvolvimento sustentável, que procura estabelecer uma relação mais equilibrada 

entre o desenvolvimento e os recursos naturais existentes, defendendo uma maior 

equidade social, económica e ambiental, através de protocolos de cooperação 

internacional e outras iniciativas. O carater lato do desenvolvimento sustentável faz com 
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que o conceito abranja todos os setores de atividade humana, e entre eles, o setor da 

construção sustentável. Aborda-se aqui, sumariamente, a responsabilidade do setor por 

uma elevada cota-parte dos impactes ambientais causadores de alterações climáticas, 

e a necessidade de reformulação da sua atividade e modus operandi. Dentro deste 

tema, destaca-se o conceito de construção sustentável, assim como o de ecoeficiência, 

energia incorporada e emergia, expondo-se a importância de análises mais 

abrangentes, que avaliem todo o ciclo de vida dos produtos e constituam ferramentas 

válidas para a quantificação de parâmetros que permitam comparar soluções e 

desempenhos. 

No capítulo 3, aborda-se a arquitetura sustentável, que está intrinsecamente 

relacionada com o setor da construção e cuja ação abrange todas as fases do processo 

– iniciando-se com conceção do edifício e incluindo as fases de construção, utilização 

(que inclui a manutenção, reabilitação e eventual transformação dos espaços 

edificados) e, finalmente, a desconstrução e desmantelamento seletivo, com o e 

encaminhamento dos componentes para reutilização, reciclagem ou depósito. Após um 

breve enquadramento histórico, que permite uma maior compreensão dos aspetos que 

antecedem a arquitetura sustentável, desenvolvem-se os princípios de arquitetura 

sustentável que constituem valores incontornáveis para minimizar os impactes 

ambientais negativos do setor, e que devem ser significativos nas diversas fases do 

ciclo de vida de uma construção. 

O capitulo 4, diz respeito à construção vernacular. Aqui referem-se alguns dos aspetos 

que melhor demonstram a sua validade e múltiplo potencial de desenvolvimento, nas 

diversas vertentes de ação (sociocultural, socioeconómica e ambiental). Um dos 

aspetos mais relevantes no que concerne a este tipo de construção tradicional, é a sua 

íntima relação com o lugar, nomeadamente com os aspetos bioclimáticos, pelo que se 

expõem sumariamente as caraterísticas da construção vernacular nos tipos básicos de 

clima identificados no planeta. Em seguida, correlacionam-se as caraterísticas 

vernaculares, mais relevantes, com os princípios de sustentabilidade, anteriormente 

expostos, analisando aspetos relativos a estratégias passivas e gestão de recursos 

naturais que se destacam no contexto vernacular português. Abordando por fim, a 

temática dos materiais de construção vernacular e o seu potencial quanto à 

sustentabilidade, com a análise de alguns materiais de construção vernacular, segundo 

as suas caraterísticas e técnicas de aplicação. 
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O capitulo 5 apresenta o caso de estudo, que diz respeito a uma habitação unifamiliar, 

construída na região de Odemira (Alentejo), que recupera as técnicas de construção 

vernacular com taipa e, com xisto. As estratégias integradas são expostas com o intuito 

de analisar o seu eventual contributo para a maior consentaneidade do edifício com os 

princípios de sustentabilidade estudados e evidenciando os pontos fracos e fortes da 

referida análise. 

As considerações finais, apresentadas no capitulo 6, são o resultado do processo de 

investigação, que inclui o caso de estudo, e revela a importância dos materiais e 

tecnologias de aplicação, utilizados na construção vernacular, e as suas potencialidades 

para a arquitetura sustentável. Faz-se também referência à necessidade urgente da 

mudança da indústria da construção, no sentido de adotar os conceitos e princípios da 

construção sustentável e da arquitetura sustentável. Perspetivando, por fim, a 

necessidade do desenvolvimento e aprofundamento do tema, com vista à sua 

articulação com as novas tecnologias disponíveis e a sua integração no mercado de 

construção contemporâneo. 
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2. SUSTENTABILIDADE 

Ao longo do século XX assistimos a inúmeras transições económicas, tecnológicas e 

sociais. Reflexo de acontecimentos como duas guerras mundiais (com elevado 

crescimento demográfico pós-guerra), concentração da indústria e desenvolvimento 

tecnológico, a sociedade sobrepôs os valores económicos às condições ambientais, 

baseando-se num crescimento com base no carbono e na exploração desmedida de 

recursos (Amado, et al., 2015 p. 14). 

O crescimento demográfico mundial apresentou, durante séculos, valores inferiores aos 

atuais. Em 1804 atingiu os 1000 milhões de habitantes (Pinheiro, 2006 p. 17), e desde 

1950, verificou-se um aumento populacional cerca de seis vezes superior ao que vinha 

acontecendo (devido ao decréscimo das taxas de mortalidade, nos países 

desenvolvidos e em vias de desenvolvimento) (Mateus, 2009 p. 18). Em 2015, existiam 

cerca de 7.3 bilhões de habitantes no planeta e estima-se que, em 2030, sejamos cerca 

de 8.5 bilhões (United Nations, 2015).  

O crescimento exponencial da população mundial gerou assim uma multiplicação das 

atividades humanas que, associadas ao aumento do nível de vida revelam uma 

tendência para crescimento das interações com impacte ambiental negativo (Mateus, 

2009 p. 19; Pinheiro, 2006 p. 17). 

“As alterações climáticas globais, o esgotamento de recursos, a poluição, a destruição 

de ecossistemas, a extinção de espécies, a detioração da qualidade de vida, e a fraca 

equidade no acesso a recursos e ao conhecimento demonstram que os padrões que 

regem as atividades humanas se estão a tornar insustentáveis em termos sociais, 

económicos e ambientais. Os aglomerados urbanos destacam-se como pontos críticos, 

onde a concentração de milhões de habitantes coloca em risco o próprio futuro da 

urbanidade” (Mourão e Pedro, 2012 p. 5). 

Nos países em vias de desenvolvimento (nomeadamente em África e na América 

Latina), o crescimento demográfico exacerbado conduz ao aparecimento de habitação 

precária. Ocupação ilegal de terrenos e construção de bairros clandestinos de grande 

densidade, sem saneamento básico e habitações com o mínimo de eficiência 

energética). No entanto, algumas regiões demonstram hoje estagnação, ou mesmo 

decréscimo destas áreas urbanas (“shrinking cities”) (Mateus, 2009 p. 19; Mourão e 

Pedro, 2012 p. 8). 
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Em 1896, Svante Arrhenius3 previu que as atividades humanas levariam a um aumento 

das emissões de CO2 com consequente aquecimento global (Amado, et al., 2015 p. 15). 

Contudo, foi nos últimos 150 anos, com a industrialização, que se sentiram mais as 

alterações climáticas (registrando um aumento médio de 0.85% da temperatura global 

da superfície do planeta, maior concentração de CO2 na atmosfera, aumento do nível 

do mar e precipitação média mundial) (Amado, et al., 2015 p. 16). 

A observação de vários destes aspetos, desencadeou um olhar mais atento de cientistas 

e pesquisadores, que começaram a desenvolver estudos. A publicação do livro, “Silent 

Spring” (em 1962), da bióloga Rachel Carson, alertava já para o perigo da utilização de 

químicos na indústria e as suas consequências ambientais (Reaes Pinto, 2011 p. 2).  

Durante a década de 1970, as reflexões sobre estes temas introduziram-se de forma 

mais intensa na agenda política internacional e desenvolvem-se os primeiros estudos 

de arquitetura bioclimática, iniciando o debate sobre a cidade sustentável (Mourão e 

Pedro, 2012 p. 13). 

 Em 1972, o livro Limits to Growth4 chama a atenção dos leitores para o crescimento da 

população, do consumo de energia e de recursos naturais. As conclusões deste estudo, 

geraram um grande debate de ideias sobre a temática, pois alertavam que, sem uma 

mudança de atitude, em menos de 100 anos se atingiria o limite de crescimento no 

planeta, originando o declínio da atividade industrial, por falta de recursos e 

consequente diminuição populacional (Reaes Pinto, 2011 p. 2). 

As crises do petróleo, em 1973 e 1979, levaram à busca de fontes de energia 

alternativas, no entanto, a generalidade das pessoas continuava alheia à problemática 

ambiental.        

“It is now impossible to ignore the global environmental crisis, whether this be the 

destruction of the ozone layer by chlorofluorcarbons, the loss of wildlife habitat and 

diversity through pollution, desertification and deforestation, or the threat of climate 

change associated with greenhouse gases including increasing levels of carbon dioxide 

caused by emissions from building heating and cooling, and other inputs” (Brophy e 

Lewis, 2011 p. 1). 

                                            
3 Químico sueco. 
4 Da autoria de Dennis e Donella Meadows. 
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2.1. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

O conceito de desenvolvimento sustentável aparece pela primeira vez, em 1987, no 

relatório “Our commom future” (conhecido também por relatório Brundtland5), produzido 

pela Comissão Internacional para o Ambiente e o Desenvolvimento (WCED), 

procurando estabelecer uma relação equilibrada entre o desenvolvimento e os recursos 

naturais existentes, de forma a não prejudicar o ambiente e as gerações futuras. 

Alertando para, a necessidade da análise integrada do ambiente e desenvolvimento 

económico, e apresenta um conjunto de metas e ações a adotar, com vista ao 

Desenvolvimento Sustentável. 

“Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their 

own needs. The concept of sustainable development does imply limits - not absolute limits 

but limitations imposed by the present state of technology and social organization on 

environmental resources and by the ability of the biosphere to absorb the effects of 

human activities” (MacNeill, et al., 1987).    

Desde então, o desenvolvimento sustentável tem sido abordado por várias 

organizações internacionais, tais como, o Conselho dos Arquitetos da Europa (CAE), o 

“Conseil International du Bâtiment” (CIB), ou num âmbito mais amplo, a Organização 

das Nações Unidas (ONU) e a União Europeia (UE). Surgindo na europa vários 

programas de ação de desenvolvimento sustentável (e.g. Carta Aalborg - Carta da 

Sustentabilidade das Cidades Europeias, 1994, União Europeia; Declaração de 

Hanôver de Presidentes de Câmara de Municípios Europeus na Viragem do Século XXI, 

2000, 1994, União Europeia) (Mourão e Pedro, 2012 p. 17.). 

Mateus e Bragança (2006 p.26), destacam igualmente a definição introduzida, em 1991 

(pela UICN, PNUMA e WWF), pois, complementa o conceito inicial abordando a temática 

da qualidade de vida: “Desenvolvimento sustentável significa melhorar a qualidade de 

vida sem ultrapassar a capacidade de carga dos ecossistemas de suporte” (Mateus e 

Bragança, 2006 p. 26). 

Na Conferência da ONU, que teve lugar no Rio de Janeiro6, em 1992, estabelecem-se 

estratégias para alcançar um desenvolvimento sustentável que irão abranger áreas 

                                            
5 Gro Harlem Brundtland, primeira-ministra da Noruega, foi mandatada pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas para liderar a comissão que produziu o relatório (Amado, et al., 2015 p. 18). 
6 “Earth Summit” ou Conferência do Rio. Estiveram presentes 176 países e 102 Chefes de Estado e de 
Governo, foram aprovados por unanimidade a Declaração do Rio sobre o Ambiente e Desenvolvimento, a 
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sociais, culturais e económicas, conciliando o crescimento económico com a proteção 

ambiental e a qualidade de vida da população (Mourão e Pedro, 2012 p. 18). O 

documento resultante deste encontro foi denominado Agenda 21, e consistia numa,  

“[…] proposta de estratégia destinada a subsidiar um planeamento estratégico e que 

deveria ser adaptado no espaço e no tempo às características peculiares de cada país. 

[...] ao mesmo tempo que criticava o modelo de desenvolvimento vigente na altura, 

considerando-o socialmente injusto e perdulário do ponto de vista ambiental, propunha 

uma nova sociedade, justa e ecologicamente responsável e que fosse ao mesmo tempo 

produtora e produto do desenvolvimento sustentável” (Mateus e Bragança, 2006 p. 26). 

As preocupações ambientais, até então centradas no controlo da poluição, passam a 

forcar-se na prevenção e redução da poluição na fonte, ressaltando a necessidade de 

cooperação entre as diferentes nações7. 

“Humanity stands at a defining moment in history. We are confronted with a perpetuation 

of disparities between and within nations, a worsening of poverty, hunger, ill health and 

illiteracy, and the continuing deterioration of the ecosystems on which we depend for our 

well-being. However, integration of environment and development concerns and greater 

attention to them will lead to the fulfilment of basic needs, improved living standards for 

all, better protected and managed ecosystems and a safer, more prosperous future. No 

nation can achieve this on its own; but together we can - in a global partnership for 

sustainable development” (United Nations, 1992). 

Em 1993, a União Europeia apresenta o 5º Programa para o Ambiente e 

Desenvolvimento, estabelecendo a necessidade de uma maior abrangência das 

questões ambientais (Torgal e Jalali, 2007 p.2), e inicia a primeira fase do Projeto das 

Cidades Sustentáveis (que visava implementar os planos de ação das AL21) (Pinheiro, 

2006 p. 92). 

A Agenda 21, constitui numa das mais abrangentes tentativas para implementação do 

desenvolvimento sustentável em cidades e comunidades (Amado, et al., 2015 p. 20). 

Assente em ações prioritárias de sustentabilidade urbana e rural, preservação de 

recursos naturais e ética política (que permita planear o desenvolvimento sustentável, 

com sistemas de produção e consumo sustentáveis em detrimento de uma cultura de 

desperdício (Amado, et al., 2015 p. 20).  

                                            
Declaração de Princípios sobre as Florestas e a Agenda 21, bem como a Convenção sobre as Alterações 
Climáticas e a Convenção sobre a Diversidade Biológica (Torgal e Jalali, 2007 p.2). 
7 A Agenda 21 foi concebida com o objetivo de implementação das suas estratégias e metas a nível global 
(Nações Unidas, governos e sociedade em geral). 
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Na sequencia da Agenda 21, foi desenvolvida a Agenda 21 Local (AL21), organizando 

um conjunto de recomendações, identificando prioridades locais e estabelecendo 

objetivos quantificáveis (Pinheiro, 2006 p. 92), com vista a, 

“um mundo mais próspero, justo e habitável e promover um mundo fértil, compartilhado 

e limpo. Para alcançar estes objetivos a AL21 baseia-se em 10 princípios de defesa local 

do ambiente: salvar a água, pensar verde, poupar energia, respirar melhor, evitar o ruído, 

ganhar tempo, cultivar memórias, saúde e segurança para todos, combater as exclusões 

e conviver” (Mourão e Pedro, 2012 p. 18).    

A ética é, para Kibert (2013 p. 35), uma questão indissociável do desenvolvimento 

sustentável, pois exige uma ampla gama de preocupações, habitualmente não 

consideradas. O autor defende que um ambiente construído sustentável deve apoiar-

se: na tomada de consciência dos impactes ambientais à escala planetária8; na 

crescente demanda de recursos naturais e suas consequências (e.g. subida de preços, 

falta de materiais); e na simultaneidade da mudança de atitude em áreas distintas da 

sociedade (e.g. construção, turismo, agricultura, medicina, etc.). 

Outro marco relevante na definição de estratégias de desenvolvimento sustentável foi o 

Protocolo de Quioto, em 1997. Com o intuito de mitigar as causas das alterações 

climáticas, estabeleceram-se metas para redução de emissões nocivas ao meio 

ambiente e responsáveis pelo efeito de estufa. Implementado em fevereiro de 2005, 

com a integração de vários mecanismos operacionais e sistemas de créditos.  

“The Kyoto Protocol shares the ultimate objective of the Convention to stabilize 

atmospheric concentrations of GHGs at a level that will prevent dangerous interference 

with the climate system.[…] These Kyoto mechanisms enhance the flexibility of Annex I 

Parties to meet their emission reduction or limitation commitments, by allowing these 

Parties to take advantage of lower-cost emission reductions outside their territories” 

(United Nations Framework Convention on Climate Change, 2008 p. 12; 15). 

Foi também nos anos 1990, que se generalizou o conceito de que o Desenvolvimento 

Sustentável deve assentar sobre três pilares: ambiente, sociedade e economia. 

“Sustainable development has three pillars: the economic, environmental and social 

pillars. A successful and socially acceptable policy has to be built on the integration of 

these three pillars” (The European Union 6th Environmental Action Programme, 2004). 

                                            
8 “growing evidence of accelerated destruction of planetary ecosystems, alteration of global biogeochemical 
cycles, and enormous increases in population and consumption. The threat of global warming, depletion of 
major fisheries, deforestation, and desertification are among likely outcomes that some environmentalists 
have labeled the Sixth Extinction, referring to the human species’ massive destruction of life and biodiversity 
on the planet” (Kibert, 2013 p. 33). 
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“En los años noventa se extendió el consenso sobre el hecho de que el desarrollo 

sostenible ha de tener tres componentes o “pilares”: ecológico, económico y social. Se 

trata, así, de combinar en un modelo deseable de sociedad valores ecológicos 

(sustentabilidad, preservación del mundo natural por sí mismo...), económicos 

(eficiencia, satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas...) y sociales 

(justicia distributiva...)” (Riechmann, 2003 p. 1). 

 
Ilustração 1. As três dimensões do desenvolvimento sustentável ([Adaptado apartir de:] Amado, et al., 2015 p. 23). 

O desenvolvimento sustentável procura a manutenção e integridade do ambiente a 

longo prazo, numa perspetiva de legado às gerações futuras, onde se equilibra a justiça 

social, a eficiência económica e a consciência ecológica, pelo que, é fundamental 

fomentar a participação da sociedade (e.g. iniciativas populares, coesão social, 

identidade cultural, desenvolvimento institucional) (Pinheiro, 2006 p. 225). 

A nível nacional, destaca-se a elaboração da Estratégia Nacional para o 

Desenvolvimento Sustentável (ENDS), em 2002, que identificou os condicionantes 

locais ao Desenvolvimento Sustentável (nomeadamente: a ineficiente gestão de 

resíduos; o risco de perda de biodiversidade; a gestão; deficiente gestão de recursos 

hídricos; elevada dependência energética; elevados níveis de emissão de gases 

responsáveis pelos efeitos de estufa) (Amado, et al., 2015 pp. 21-22). 

A publicação do quarto relatório do IPCC, em 2007, a importância e a urgência da 

implementação de estratégias de desenvolvimento sustentável. O documento 

demonstra publicamente que as alterações climáticas e o aquecimento do global do 

sistema são inequívocos, devendo-se predominantemente à emissão dos gases 

responsáveis pelo efeito de estufa (Bernstein, et al., 2007). O impacte deste relatório foi 

tal que, no final desse ano o Prémio Nobel da Paz foi atribuído ao IPCC e a Al Gore, 

pelo seu trabalho de consciencialização da comunidade e dos líderes internacionais 

para o problema e as consequências da mudança climática. 
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No início do século XXI, o desenvolvimento sustentável implica igualmente a 

manutenção de recursos naturais e humanos, assim como, a reversão de questões 

ambientais como as alterações climáticas (Mourão e Pedro, 2012 p.7). 

De acordo com o “Living Planet Report 2012” (WWF), o modelo atual de 

desenvolvimento consome 50% mais recursos do aqueles que o planeta suporta, sendo 

inconcebível continuar o atual padrão de consumo (Amado, et al., 2015 p. 29). 

A atividade humana, a crescente procura por áreas construídas e a ampla extração de 

recursos pressionam os ecossistemas naturais. De forma a compreender o impacte 

desta pressão sobre o ambiente, W. Rees e Matis Wackernagel, desenvolveram em 

1996, o conceito de pegada ecológica que pretende determinar a área de solo 

necessária para extração de recursos e absorção de resíduos gerados por um indivíduo, 

comunidade, atividade ou edifício, durante o período de um ano (Pinheiro, 2006 p. 59). 

Apesar destes valores serem apenas estimativas, eles permitem a comparação direta 

de situações. Kibert (2013 p. 47), dá como exemplos que a pegada ecológica da 

população de Londres corresponde a 125 vezes a área da cidade e que se todos os 

habitantes do planeta aderissem ao modo de vida americano, seria necessária a área 

correspondente a cinco vezes o nosso planeta. No contexto de um desenvolvimento 

sustentável, para que a população mundial possa disfrutar de qualidade de vida, sem 

destruir o sistema planetário que nos suporta é necessário reduzir substancialmente os 

consumos e distribuir os recursos com menos disparidade (entre as diferentes regiões 

e países). 

“As William Rees notes in the preface to the book Our Ecological Footprint, coauthored 

with Mathis Wackernagel, “on a finite planet, at human carrying capacity, a society driven 

mainly by selfish individualism has all the potential for sustainability of a collection of 

angry scorpions in a bottle” (Kibert, 2013 p. 47). 

Os valores expostos pelos estudos no âmbito da pegada ecológica evidenciam o facto 

de que o planeta já excedeu a sua capacidade autossustentação (usando atualmente 

recursos acumulados que dificilmente serão renovados), e a situação tende a agravar-

se, pelo continuo aumento de população e de consumos. Sendo imprescindível 

introduzir no modo de vida contemporâneo mudanças estruturais, mais adequadas a um 

desenvolvimento sustentável (Pinheiro, 2006 p. 63). 

Atualmente, a legislação ambiental procura partilhar a responsabilidade pelos vários 

intervenientes do processo, procurando dar resposta simultaneamente a questões 
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ambientais, económica e sociais. As empresas tornam-se parceiros, negociando de 

forma proactiva, diferentes incentivos e o cumprimento progressivo de objetivos 

estabelecidos nos contratos ambientais (Pinheiro, 2006 p. 27).  

“A integração das atividades e das consequências da poluição ganham uma nova 

dimensão, com a adopção de legislação abrangendo diversas actividades e áreas 

ambientais, como o ar, a água e o solo, encarando o ambiente como um todo, 

nomeadamente assumindo para um conjunto de actividades o licenciamento ambiental 

integrado, associando à tecnologia o estabelecimento de valores limites de emissões” 

(Pinheiro, 2006 p. 27). 

Urge reconhecer que o comportamento humano compromete o futuro do planeta. É 

necessário repensar a forma como se organizam e constroem habitats. Discutir o 

desenvolvimento pretendido e a herança que deixaremos às gerações vindouras, assim 

como, rever as políticas de crescimento económico com base em energias não 

renováveis (finitas e poluentes), a exploração excessiva e sem critério dos recursos 

naturais, a produção exacerbada de resíduos, a dizimação de florestas e exploração 

inadequada de pedreiras, a mudança de clima (derivada do efeito estufa e do 

aquecimento global), a poluição atmosférica, a contaminação das águas e as 

desigualdades sociais (Reaes Pinto, 2011 p.2). 

Em 2010, a Comissão Europeia lança a “Estratégia Europeia 20/20/20” que procura um 

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, reduzindo as emissões de GEE em 

20%, aumentando do uso de energias renováveis em 20% e da eficiência energética 

em 20%. (Amado, et al., 2015 p. 37) Incentivando, entre outras medidas, as “Smart 

Cities” e a construção dos “Net-Zero Energy Buildings” (edifícios com dimensionamento 

baseado na sua autossuficiência, que produzem a energia necessária para o seu 

consumo com base em fontes renováveis, utilizando materiais de baixo impacte 

ambiental) (Amado, et al., 2015 p. 41). 

O conceito de sustentabilidade atual procura a redução de impactes ambientais através 

da redução do consumo de recursos e produção de resíduos, assim como da 

preservação da função e biodiversidade de sistemas naturais. De forma a que o 

consumo de energia, água e materiais ocorra a uma taxa passível de renovação e sem 

impactes ambientais significativos (Pinheiro, 2006 p. 86) . 
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2.2. CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

Nos últimos anos, o conceito de sustentabilidade tem sido um tema predominante no 

debate da arquitetura e edificação, contudo, a discussão destes assuntos mantém-se 

muito restrita ao meio académico, estando a sua integração na construção restrita a 

uma minoria de exemplos (Fernandes e Mateus 2011 p. 205). 

Analisando a atual configuração do setor da construção, percebe-se que este é 

responsável por uma grande parte da cota de degradação do meio ambiente, 

comprometendo seriamente as oportunidades de gerações futuras (Mateus e 

Bragança., 2006 p. 23; Fernandes e Mateus, 2011 p. 205). 

Na Europa, a construção é o maior sector industrial e a atividade que mais consome 

recursos naturais (cerca de 50% dos recursos naturais disponíveis) e o maior produtor 

de impactes ambientais negativos. Responsável por 40% da totalidade dos resíduos 

sólidos produzidos e mais de 40% de consumo do energético que leva à emissão de 

gases com efeito de estufa, provocando o aquecimento global e alterações climáticas, 

sendo os edifícios responsáveis por 30% dessas emissões (Mourão e Pedro, 2012 p. 

14; Reaes Pinto, 2011 p. 4). Representa 28,1% e 7,5% do emprego (respetivamente na 

indústria e em toda a economia europeia) (Torgal e Jalali, 2010 p. 23). 

Apesar da sua relevância económica, ela utiliza ainda muitos processos de construção 

tradicional e mão-de-obra não qualificada, faz uma inadequada gestão das quantidades 

de matéria-prima e energia necessárias, assim como, da produção de resíduos. A 

utilização de tecnologias mais sustentáveis não apela ainda ao interesse de construtores 

e compradores, que por desconhecimento, duvidam dos seus benefícios a longo prazo, 

mostrando-se necessária não só a disponibilização de mais informação, mas também a 

revisão dos códigos, normas e regulamentos de construção, de forma a incorporar 

medidas de sustentabilidade no sector (Mateus, 2009 pp. 2-3). 

O crescimento demográfico e a evolução dos padrões de conforto aumentam a nossa 

exigência para com os edifícios. No entanto, a tecnologia construtiva não conseguiu 

acompanhar as expectativas, oferecendo soluções que acompanhem os padrões de 

conforto satisfatórios e sem impactes negativos. Nos países desenvolvidos, por 

exemplo, aproximadamente 80-90% do nosso tempo é passado dentro de edifícios, 

tornando fatores como a qualidade da construção, o conforto e a salubridade fulcrais, 
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na medida em que influenciam a produtividade e saúde dos seus habitantes e 

utilizadores (Mateus, 2009 p. 18). 

Integrando diversas empresas produtoras de materiais de construção, esta indústria 

gera numerosos impactes ambientais negativos (Amado, et al., 2015 p. 23). É 

responsável por um elevado consumo de recursos e pela produção de inúmeros 

resíduos e é essencial a sua integração nos princípios e objetivos do desenvolvimento 

sustentável e da construção sustentável (Reaes Pinto, 2011 p.4). 

A nível mundial, a indústria da construção consome cerca de 50% mais matérias-primas 

do que qualquer outra atividade económica (Amado, et al., 2015 p. 23). Produzem cerca 

de 40% do total de resíduos sólidos, assim como consumos energéticos superiores a 

40%, na fase de utilização. É também responsável por aproximadamente 30% da 

emissão de gases nocivos ao ambiente (geradores/fontes do aquecimento global e 

alterações climáticas), pelo que se verifica indispensável e urgente a redução destes 

impactes inserindo a sua atividade nos princípios da construção sustentável (Amado, et 

al., 2015 p. 23; Reaes Pinto, 2011 p. 4). 

Em Portugal, estima-se que a construção consuma cerca de 22% dos recursos 

energéticos (Pinheiro, 2006 p. 53) e 6.7% do consumo de água potável. Produzindo 

cerca de 420 milhões de m3 de águas residuais e 7.5 milhões de toneladas de resíduos 

(Amado, et al., 2015 p. 24). 

A construção sustentável representa um novo paradigma pois deixa de centrar-se 

apenas na qualidade do produto, tempo despendido e custos associados, para adicionar 

questões económicas, sociais e culturais, revelando preocupações ambientais (e.g. 

consumo de recursos, emissões poluentes, saúde, biodiversidade), de qualidade de 

vida, de desenvolvimento económico e de equidade social. (Pinheiro, 2006 p. 104; 

Amado, et al., 2015 p. 25). “Pode, assim, dizer-se que este novo modo de conceber a 

construção procura satisfazer as necessidades humanas, protegendo e preservando 

simultaneamente a qualidade ambiental e os recursos naturais” (Pinheiro, 2006 p. 104). 

A dimensão económica tem um papel de protagonismo, remetendo para segundo plano 

a dimensão social e deixando insipiente a dimensão ambiental (Mateus, 2004 p. 9). 

Atitude que coloca em risco a sobrevivência das gerações futuras e poderá ser 

apaziguada enquadrando na construção aspetos como: aumento do ciclo de vida dos 

edifícios; redução do consumo de recursos; maior reutilização de recursos; aumento da 
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reciclagem e do uso de material reciclado; proteção de ecossistemas; eliminação de 

materiais tóxicos (Amado, et al., 2015 pp. 26-27).  
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NA CONSTRUÇÃO TRADICIONAL 
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Ilustração 2. Evolução das preocupações no setor da construção sustentável ([Adaptado a partir de:] Amado, et al., 2015 p. 26; 
Pinheiro, 2006 p. 104). 
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definição do que será o futuro do ambiente construído9 que englobam o 

desenvolvimento de novas tecnologias a ser integradas na arquitetura sustentável, com 

a consequente reinvenção da industria da construção, e a criação de novos produtos 

(Kibert, 2013 p. 491). 

O setor depara-se ainda com falta de pesquisa e desenvolvimento de soluções 

inovadoras no âmbito dos materiais e tecnologias associadas à construção sustentável 

(Mateus, 2009 p. 21 ; 55). Sendo maioritariamente constituído por empresas de pequena 

dimensão e pouco industrializadas (devido ao baixo nível de especialização dos 

colaboradores, cujo conhecimento se restringe basicamente às tecnologias construtivas 

convencionais) (Mateus, 2009 p. 54). 

Outro entrave à difusão de soluções com melhor desempenho ambiental, é falta de 

projetistas (arquitetos e engenheiros) especializados em construção sustentável, aspeto 

que suscita por vezes desconfiança e desinteresse por parte dos seus potenciais 

utilizadores (Mateus, 2009 pp. 54-55). Por exemplo, a escolha apropriada de materiais 

de construção pode reduzir em cerca de 17% a energia gasta na construção do edifício 

(Torgal e Jalali, 2010 p. 75). 

2.2.1. CONCEITO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

O conceito de construção sustentável surge da, cada vez maior, integração do conceito 

de sustentabilidade nas políticas internacionais (Pinheiro, 2006 p. 98). 

No âmbito da arquitetura sustentável são inúmeras as denominações atribuídas à 

construção que expressam preocupações ambientais, económicas socioculturais. 

Termos como “construção sustentável”, “construção verde”, “edifício de alto 

desempenho”, “arquitetura ecológica”, “bio construção”, etc. são, por vezes, utilizados 

fora do seu conceito primordial e subordinados a questões de marketing, pelo que é 

fundamental uma avaliação isenta do seu desempenho ambiental.  

Em 1994, realizou-se na Florida (Tampa), a Primeira Conferência Internacional sobre 

Construção Sustentável, organizada pelo Rocky Mountain Institute, da Universidade da 

Florida e a CIB - International Council for Building Research Studies. Diversas propostas 

                                            
9 Aspetos identificados por Chrissna du Plessis, arquiteta e investigadora na área do desenvolvimento 
sustentável do “Council for Scientific and Industrial Research (CSIR)”, de África do Sul. (Kibert, 2013 p. 491) 
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procuraram definir o conceito de construção sustentável, sendo a de Charles Kibert10 a 

que alcançou maior aceitação (Pinheiro, 2006 p. 105). “[…] the creation and responsible 

management of a healthy built environment based on resource efficient and ecological 

principles” (CIB, 1999 p. 41).  

Para Kibert, a construção sustentável tem em conta todo o seu ciclo de vida e considera 

como recursos da construção os materiais, o solo, a energia e a água. Os seus princípios 

básicos são cinco, e fundamentam-se: na redução do consumo de recursos; na 

reutilização de recursos (sempre que possível); na reciclagem de materiais no final do 

ciclo de vida dos edifícios e no uso de recursos reciclados; na proteção de sistemas 

naturais; eliminação de materiais tóxicos em todas as fases do ciclo de vida (Pinheiro, 

2006 p. 105). 

Algumas perspetivas e estratégias internacionais ajudaram na evolução do conceito de 

Construção Sustentável, destacando-se a Agenda Habitat II, a Agenda 21 para a 

Construção Sustentável da CIB, os estudos da OCDE, as orientações da União 

Europeia e alguns exemplos práticos (Pinheiro, 2006 p. 106). 

As cidades atuais estão mais homogeneizadas, reproduzindo em diferentes locais 

problemas como contaminação atmosférica, congestionamento, baixa qualidade do 

ambiente, fragmentação das redes sociais e ausência de uma vida saudável para os 

seus habitantes. Apesar disso concentram cerca de 80% da população mundial e 

recebem anualmente cerca de 20 milhões de pessoas que abandonam as áreas rurais 

(CIB, 1999 p. 78; Mourão e Pedro, 2012 p. 8). 

A insustentabilidade do desenvolvimento urbano é demonstrada, ao longo do seu ciclo 

de vida, pelo exacerbado consumo de recursos (e.g., cerca de 50% da produção 

energética mundial), pelos comportamentos urbanos de risco assumidos e pelos 

impactes negativos irreversíveis produzidos (Mourão e Pedro, 2012 p.1). 

Em 1996, a ONU organiza a Habitat II11 (“Conference on Human Settlements”), que 

demonstra preocupação com a sustentabilidade de aglomerados urbanos (Pinheiro, 

2006 p. 26) e discute a necessidade de adotar materiais de construção mais 

sustentáveis, destacando a importância do projeto, planeamento, manutenção e 

                                            
10 Coordenador do CIB, grupo de trabalho TG16, Center of Construction and Environment, na School of 
Building Construction, no College of Architecture, da Universidade da Flórida. 
11 Vinte anos após a Conferência Habitat, que decorreu em Vancouver (1976), denominada "City Summit", 

decorre em Istambul (1996) a Habitat II.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Habitat_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Habitat_I
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reabilitação. “The world’s cities must become sustainable, productive, safe, healthy, 

humane, and affordable” (Ghali apud Pinsky, Mundle e Springer., 1997? p. 2). 

“The sustainability of the global environment and human life will not be achieved unless, 

among other things, human settlements in both urban and rural areas are made 

economical buoyant, socially vibrant and environmentally sound, with full respect for 

cultural, religious and natural heritage and diversity” (Report of the United Nations 

Conference on Human Sttlements - Habitat II, 1996 pp. 54-55). 

A Agenda Habitat II centra-se na preocupação com a sustentabilidade dos aglomerados 

humanos e a capacidade de criar abrigo para todos, dedicando diversas secções à 

construção civil e às estratégias de incentivo da indústria com vista à sustentabilidade 

(Pinheiro, 2006 p. 26). 

“Promoting locally available, appropriate, affordable, safe, efficient and environmentally 

sound construction methods and technologies in all countries, particularly in developing 

countries, at the local, national, regional and subregional levels that emphasize optimal 

use of local human resources and encourage energy-saving methods and are protective 

of human health” (Report of the United Nations Conference on Human Sttlements - 

Habitat II, 1996 p. 23).  

Richard Rogers (1997) define uma cidade sustentável como aquela que satisfaz com a 

mesma eficiência os objetivos sociais, ambientais, políticos, culturais, económicos e 

físicos dos seus cidadãos. Organismo tão dinâmico e complexo como a própria 

sociedade, a cidade necessita evoluir e adaptar-se continuamente às suas mudanças 

(Pinheiro, 2006 p. 97; Rogers, 1995 p. 2). 

Uma entidade que tem desenvolvido relevante trabalho de pesquisa e cooperação 

internacional no âmbito da Construção Sustentável, desde a década de 1980, é a CIB. 

Esta organização integra diversos grupos de trabalho direcionados para questões 

ambientais e, desde 1997, a construção sustentável foi reconhecida como uma das suas 

três áreas de trabalho prioritárias (organizando em 1998 um congresso mundial em 

Gävle, Suécia, sobre o tema Construção e Ambiente) (Pinheiro, 2006 p. 106). 

Em 1999, a CIB, criou a Agenda 21 on Sustainable Construction abordando o 

desenvolvimento sustentável e a construção sustentável (no âmbito das necessidades 

de mercado, funcionamento de edifícios, recursos, melhoria de processos construtivos, 

urbanismo, entre outros) e identificando como os maiores desafios do sector da 

construção civil: a eficácia energética,  a redução do consumo de água; a seleção de 

materiais de construção com base no seu impacte ambiental; contribuição para o 

desenvolvimento urbano sustentável (Pinheiro, 2006 p. 107; CIB, 1999 p. 19). 
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Com base no conceito de Construção Sustentável, o CIB define sete princípios que 

devem aplicar-se desde a conceção do projeto e durante todo o ciclo de vida dos 

edifícios: a redução do consumo de recursos; a reutilização de recursos; a utilização de 

recursos recicláveis; a proteção da natureza; a eliminação de tóxicos; a aplicação de 

analises de ciclo de vida em termos económicos; e a ênfase na qualidade (Kibert, 2013 

p. 8). 

Princípios estes que estão em perfeita consonância com o projeto da OCDE12 

“Sustainable Buildings”, onde se identificam como prioridades para uma construção 

sustentável: o uso eficiente de recursos; a eficiência energética (incluindo a redução dos 

gases de efeito de estufa); a prevenção da poluição (incluindo a qualidade do ar interior 

e a diminuição do ruído); a harmonização com o ambiente (Incluindo a Avaliação do 

Impacte Ambiental); e a abordagem integrada e sistemática dos aspetos da construção 

alusivos ao desenvolvimento sustentável (Mateus, 2009 p. 12). Definindo como 

sustentável “o edifício que minimiza os impactes adversos sobre os ambientes natural 

e construído, quer à escala do edifício e do aglomerado urbano envolvente, como 

também à escala regional e global” (Mateus, 2009 p. 11). 

De acordo com as prioridades de diferentes países o conceito adota diferentes 

abordagens, mas, tem como denominador comum a procura de uma performance 

sustentável, adaptada lugar (clima, cultura, tradições construtivas, recursos naturais 

locais e estado de desenvolvimento da industria local). Assim com a redução de 

materiais e energia incorporados num edifício, de forma a minimizar as emissões 

poluentes e aumentar o conforto, a promoção de saúde e a capacidade de reparação, 

desmontagem e reciclagem. (Pinheiro, 2006 p. 114 

O CIB adverte, no entanto, para que nos países em vias de desenvolvimento, devido à 

grande necessidade de habitação, se mantenha o equilíbrio entre a melhoria das 

técnicas tradicionais do local (self-built) e a utilização de produtos pré-fabricados, 

melhorando simultaneamente as tecnologias construtivas tradicionais e os materiais 

locais, de forma a ampliar a durabilidade dos edifícios (CIB, 1999 p. 72). 

                                            
12 Desde 1998, a OCDE desenvolve estudos, propostas e publicações que visam contribuir para minimizar 
os impactes ambientais do sector da construção e dos edifícios. identificando barreiras e oportunidades de 
melhoria (Pinheiro, 2006 p. 108). 
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Desta forma, não existem estratégias ou regras rígidas para aplicação dos princípios de 

sustentabilidade. As metodologias variam de acordo com a localização, os aspetos 

climáticos, culturais, as técnicas de construção tradicional de cada lugar e o estado de 

desenvolvimento da indústria local, pois todos eles influenciam e condicionam as 

soluções a implementar. Desta forma, a criação de princípios orientadores mais 

genéricos auxilia a tomada de decisões adequadas às especificidades locais (Mourão e 

Pedro, 2012 p.18). 

Tabela 1. Aspetos relevantes da construção sustentável 

Área Questões Principais Consequências 

Ocupação 
do solo 

Uso eficiente do solo  - Edifícios multifuncionais 

Durabilidade dos edifícios - Flexibilidade / adaptabilidade 

- Desempenho de elevada qualidade durante todo o ciclo de 
vida 

- Uso de ferramentas ACV (Life Cycle Assessment e Life 
Cycle Cost) 

- Compreensão das necessidades e requisitos futuros 

Escolha do local - Consideração do contexto local (clima, topografia, impacte 
visual, ruído, economia local) 

Aproveitamento dos edifícios 
existentes 

- Aumento das atividades de reabilitação e recuperação 

Proteção da natureza - Proteção da flora e vida selvagem 

Minimizar o uso transportes privados - Educação dos ocupantes dos edifícios 

Energia Edifícios energeticamente eficientes - Desenho integrado para a eficiência energética 

- Utilização de fontes de energia renovável 

- Garantia da qualidade do ambiente interior 

Otimização de aquecimento / 
arrefecimento / iluminação 

- Iluminação natural / iluminação passiva 

- Aquecimento / arrefecimento passivo 

Locais de construção 
energeticamente eficientes  

- Diminuição das necessidades do transporte para o local 

Otimização do consumo de energia - Utilização de sistemas de gestão energética 

Água Poupança de água potável  - Reutilização das águas de lavagem 

Otimização do consumo de água - Utilização de sistemas de gestão da água 

- Aproveitamento de água da chuva 

Materiais Gestão de resíduos - Sistemas integrados de recolha de resíduos 

- Gestão local dos resíduos de construção 

Materiais não tóxicos e controlo 
climático 

- Maior consideração da toxicidade ambiental e ocupacional 
dos materiais 

Edifícios recicláveis e reutilizáveis  - Projeto e construção com consideração do destino final 

Uso eficiente de matérias-primas - Uso de materiais locais e técnicas de construção tradicionais 

- Aumento da utilização de materiais renováveis 

- Uso de técnicas de desconstrução e desmantelamento 
seletivo, de forma a otimizar a reciclagem 

Aumento da vida útil dos edifícios - Adaptação dos edifícios às necessidades futuras dos seus 
ocupantes 

Outros Otimização do processo do edifício - Aumento das parcerias entre projetistas, fabricantes, 
construtores, etc. 

Fonte: [Adaptado a partir de:] Pinheiro (2006 p. 116). 
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Neste sentido, é fundamental a ponderação de múltiplos aspetos quando se concebe 

um edifício sustentável nomeadamente, a recolha de informação sobre o local, os ciclos 

de vida dos recursos a utilizar e os requisitos de futuros utentes. (Amado, et al., 2015 p. 

65) Devendo optar-se por soluções de projeto com baixa massa de construção que 

implicam menor utilização de recursos naturais) e garantam a salubridade e conforto 

ambiental de edifícios, assim como a sua capacidade de economia (compatibilizando os 

custos do dono de obra e de potenciais utilizadores) (Mateus e Bragança, 2006 pp. 34-

35). “In developing a green building the designer should take into account not only the 

comfort and health of the occupants but also the effect of the building on the local and 

global environment” (Brophy e Lewis, 2011 p. 21). 

Devido à sua abrangência, o conceito de construção sustentável permite variadas 

abordagens. Com base no estudo realizado pelo CIBW82, “Sustainable Development 

and the Future of Construction – A comparison of visions from various countries”, 

Pinheiro (2006 p.114) refere: 

“A construção sustentável dispõe de diferentes abordagens e prioridades nos diferentes 

países. Alguns identificam aspectos económicos, sociais e culturais como parte do 

conceito de construção sustentável, sendo que apenas alguns países os consideram 

como aspectos essenciais. Os problemas da pobreza e subdesenvolvimento ou 

equidade social são por vezes ignorados na abordagem à construção sustentável.” 

(Pinheiro, 2006 p. 114) 

Contudo, as preocupações de sustentabilidade, na industria da construção adotaram 

um carater reducionista, focando-se essencial nas questões relacionadas com a 

eficiência energética (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 64). 

“A Construção Sustentável, apesar de originalmente ser caracterizada pelos princípios 

enunciados pelo CIB (Conseil Internacional du Batiment), em 1994, também não escapa 

a essa tendência, recentemente materializada na Energy Performance of Buildings 

Directive (EPBD), reformulada, como o objetivo de incentivar no espaço europeu a 

conceção e a construção de edifícios com “…necessidades quase nulas de energia” 

(nearly-zero energy buildings)” (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 64). 

2.2.2. CONCEITOS DE ECOEFICIÊNCIA, ENERGIA INCORPORADA E EMERGIA 

A Ecoeficiência foi definida pelo World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), em 1991, da seguinte forma: 

“(…) the delivery of competitively priced goods and services that satisfy human needs 

and enhance the quality of life while progressively reducing ecological impacts and 
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resource intensity throughout the products’ life cycles to a level commensurate with the 

earth’s estimated carrying capacity” (Kibert, 2013 p. 49). 

Para Amado, et al. (2015 p.83), o conceito articula o desenvolvimento económico e o 

impacte ambiental através de: redução do uso de recursos naturais; otimização do uso 

da energia; maior eficiência de processos construtivos. Estando diretamente 

relacionado com o conceito de “Produção mais limpa” (PML)13, que aplica uma 

estratégia ambiental preventiva, com vista à ecoeficiência e redução de riscos para o 

Homem e meio ambiente (em processos construtivos, produtos e serviços) (Amado, et 

al., 2015 p. 83). “Idealmente, os materiais ecoeficientes são aqueles que apresentam 

menor impacte ambiental” (Amado, et al., 2015 p. 84). 

Contudo, Torgal e Jalali (2010 p.442) apresentam algumas reservas quanto ao conceito, 

considerando-o limitado, uma vez que não permite uma comparação clara e exata entre 

diferentes materiais de construção. 

“Os materiais de construção eco-eficientes são por isso aqueles que entre várias 

alternativas possíveis, apresentam um menor impacto ambiental. Contudo não é possível 

sabermos à partida se por exemplo o material betão é mais amigo do ambiente do que 

o aço. Pois se o primeiro utiliza materiais locais, e pode ainda permitir o escoamento de 

vários resíduos industriais, produz no entanto uma elevada quantidade de dióxido de 

carbono. Já o segundo, apresenta a vantagem de poder ser reciclado indefinidamente, 

contudo a sua produção envolve um elevado consumo energético e é susceptível de 

degradação por corrosão. Torna-se por isso necessário que a montante se proceda a 

contabilização, de todos os impactos ambientais causados por um determinado material, 

desde o início da extracção das matérias-primas (cradle), até à fase de deposição 

(grave)” (Torgal e Jalali, 2010 p.442). 

O conceito de Energia Incorporada nos materiais de construção (embodied energy), 

engloba três abordagens distintas: da extração das matérias-primas até à porta da 

fábrica (cradle-to-gate); da extração até à obra (cradle-to-site), da extração até à fase 

de demolição e da deposição (cradle-to-grave) (Amado, et al., 2015 p. 95).De forma 

geral corresponde a cerca de 85-95% da energia total de um material e os restantes 5-

15% diz respeito a processos de construção, manutenção e demolição do edifício 

(Berge, 2009 p. 20).  

Berge (2009 p.19-20), por exemplo, usa a abordagem cradle-to-site, 

“The embodied energy of a product includes the energy used to manufacture it all through 

the process of mining or harvesting the raw materials, refining, processing, and various 

                                            
13 Definido pela United Nations Environment Program (UNEP), em 1989, na “Declaração sobre a Construção 
mais Limpa” (Amado, et al., 2015 p. 83). 
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stages of transport, to the finished product at the factory gate. Other inputs include, for 

example, the energy costs of restoring mined areas, marketing and packaging, even 

though they may be minor. Also included in the embodied energy is the combustion value 

of the raw materials themselves, often called feed stock.” (Berge, 2009 pp. 19-20) 

A análise da energia pode contribuir para a tomada decisões relativas à escolha 

adequada dos materiais (no âmbito da construção sustentável), assim como, aplicar-se 

em situações mais abrangentes e complexas, como na análise da energia incorporada 

de edifícios14 (correspondendo em média de 10 a 15% do valor do consumo energético 

do edifício ao longo do seu ciclo de vida) (Pinheiro, 2006 p. 19). 

“The total embodied energy of a building includes the energy consumed in all phases of 

the industry from provision of raw materials to finished construction. It sums direct energy 

consumed for individual componentes, the direct energy used in assembly or 

manufacturing process, and direct energy used for transport to the jobsite. In practice, 

embodied energy analysis of building systems does not include indirect energy required 

in the past to produce energy or machinery” (Buranakarn, 1998 p. 9). 

A energia incorporada corresponde diretamente aos impactes ambientais de um 

material ou produto (devido às emissões associadas ao consumo de energia). Contudo, 

a energia incorporada será distribuída em relação ao seu ciclo de vida e, com o aumento 

da vida útil de um edifício, a importância relativa da energia incorporada será menor 

(Kibert, 2013 p. 51; Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 66).  

Neste sentido, o aumento da durabilidade, o uso de materiais reutilizados ou reciclados 

e a diminuição da massa de um edifício, pode minimizar a quantidade de energia 

incorporada (Kibert, 2013 p. 51), pelo que, a escolha de materiais deverá assentar numa 

análise integrada de todas as vantagens e desvantagens associadas (Amado, et al., 

2015 pp. 84-85). Por exemplo, um material com elevada quantidade de energia 

incorporada, como o alumínio, apresenta grande durabilidade e elevado potencial de 

reciclagem (com baixo consumo de energia), enquanto que, materiais com baixo 

consumo energético poderão apresentar outras desvantagens do ponto de vista 

ambiental, ao longo do seu ciclo de vida (Amado, et al., 2015 pp. 96-97). 

Os inventários com base na energia incorporada apresentam grandes diferenças, 

consoante o contexto ambiental, territorial e económico de cada país (Amado, et al., 

                                            
14 “[…] nos edifícios, a energia incorporada pode ser dividida em energia incorporada inicial e energia 

incorporada recorrente. A primeira representa a energia não renovável consumida na obtenção, 
processamento, manufactura e transporte para o local dos materiais de construção. […] A energia 
incorporada recorrente corresponde a todos os consumos de energia, abrangendo os processos de 
manutenção, reparação, restauro e substituição de materiais ou sistemas durante o tempo de vida do 
edifício” (Pinheiro, 2006 p. 55). 
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2015 p. 95). Contudo, o uso de um denominador comum (energia incorporada ou 

carbono incorporado), demonstra que os materiais naturais e locais (como a madeira, 

cortiça, terra, cal, etc.) incorporam menos energia e consequentes emissões de 

carbono, tornando-se por isso opções mais sustentáveis que devem ser equacionadas 

durante as fases de conceção de edifícios (Amado, et al., 2015 p. 98; Reaes Pinto e 

Oliveira, 2011 p. 66). 

Devemos ter consideração que esta abordagem não enquadra os consumos 

energéticos durante a fase de utilização, pelo que é fundamental integrar sistemas de 

comportamento passivo nos edifícios. 

O Conceito de Emergia15, foi apresentado em 1983, por H. T. Odum, como alternativa 

à tradicional contabilização de energia, que não distingue energia proveniente de fontes 

renováveis e de fontes não renováveis. 

“Emergy is the availability of energy of one kind that is used up in transformations directly 

and indirectly to make a product or service. he unit of emergy is the emjoule, a unit 

referring to the available energy of one kind consumed in transformations. For example, 

sunlight, fuel, electricity, and human service can be put on a common basis by expressing 

them all in the emjoules of solar energy that is required for each” (Odum, Brown e Brandt-

Williams, 2000). 

Enquanto que o conceito de energia incorporada traduz a intensidade energética, o 

conceito de emergia permite distinguir a origem do contributo energético (da natureza 

ou da ação humana) (Torgal e Jalali, 2010 p. 79). “A metodologia emergética permite, 

assim, determinar a parcela do contributo energético da natureza, relativamente à 

contribuição humana (materiais, máquinas, combustível fóssil, dinheiro, etc.), em termos 

de energia solar agregada (emergia)” (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 67). 

Quando aplicada à análise do da vida útil de um edifício, a emergia tem a capacidade 

de avaliar a efetividade ambiental dos cenários de fim do ciclo de vida considerados - 

reutilização, reciclagem e deposição (Torgal e Jalali, 2010 p. 80). Uma vez que varia na 

razão direta da sustentabilidade (ao contrário da energia incorporada), a emergia é 

também um indicador do potencial de reciclagem e reutilização, “[…] elevados valores 

emergéticos significam, a priori, menor impacte ambiental e maiores possibilidades de 

reaproveitamento” (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 67). 

                                            
15 Segundo ao autor, a letra “m” é referente à memória da energia solar utilizada (Torgal e Jalali, 2010 p. 
79). 
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1. ANÁLISE DO CICLO DE VIDA 

A Análise do Ciclo de Vida (ACV) ou Life Cycle Assesment (LCA), é uma metodologia16 

que permite quantificar o impacte ambiental associado a um produto, serviço ou edifício 

durante todo o seu ciclo de vida (Neiva, Mateus e Bragança, 2012 p. 3). Quantificando 

gastos energéticos, de água, matérias-primas, emissões poluentes, etc. durante o 

período de extração, fabrico, aplicação, utilização e deposição, assim como os 

transportes envolvidos neste processo (Kibert, 2013 p. 21). 

“Life-cycle assessment (LCA) is a tool for identifying and evaluating the environmental 

aspects of products and services from the “cradle to the grave”: from the extraction of 

resource inputs to the eventual disposal of the product or its waste” (Environmental 

management - The ISO 14000 family of International Standards, 2009 p. 6).   

Esta ferramenta é regulamentada internacionalmente pelas normas da série ISO 

1404017, e permite comparar produtos (ou serviços), assim como, uma análise de 

sensibilidade, que identifica quais as fases ou fatores potencialmente responsáveis por 

um maior impacte ambiental, com vista à melhoria do desempenho ambiental do produto 

ou serviço analisado (Neiva, Mateus e Bragança, 2012 p. 3). 

A implementação deste método exige quatro tipos de procedimento, conforme explicita 

no seguinte esquema:  

                                            
16 Introduzida, em 1990, nos Estados Unidos da América (Torgal e Jalali, 2010 p. 442). 
17 ISO 14040 (1997): Análise do Ciclo de Vida - Princípios e Estrutura; ISO 14041 (1998): Definição e 
Objetivos e Âmbito do Inventário; ISSO 14042 (2000): Análise do Impacte do Ciclo de Vida; ISO 14043 
(2000): Interpretação do Ciclo de Vida (Amado, et al., 2015 p. 111). 

ISO14041 
Definição de  
Objetivos e 

Âmbito 

ISO14041 
Análise de Inventário 

(faz o inventário de informação referente à energia 
e material necessários, emissões poluentes, 

geração de resíduos e outros impactes ambientais, 
durante o ciclo de vida de um produto, processo ou 

atividade) (Buranakarn, 1998) 

ISO14042 
Avaliação de Impactes 

(inclui os aspetos quantitativos e 
qualitativos que caraterizam os 

impactes ambientais nos 
ecossistemas e na saúde humana) 

(Buranakarn, 1998) 

ISO14043 
Interpretação de resultados 

(é uma avaliação sistemática das necessidades e oportunidades para minimizar os problemas relativos a energia e 
materiais, durante o ciclo de vida de um produto, apresentando medições quantitativas e qualitativas das alterações de 

um produto ou processo). (Buranakarn, 1998) 

Ilustração 3. Procedimentos para a Análise do Ciclo de Vida, conforme a ISO14040 (ilustração nossa, 2016). 
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Considerando que o ciclo de vida dos edifícios tem início na fase de projeto (conceção) 

e termina na fase de desconstrução, é na fase de utilização (a mais duradoura e a 

responsável pelas atividades operacionais do edifício) que encontramos a maioria dos 

impactes negativos relacionados com consumo de energia (Pinheiro, 2006 p. 74).  

“[…] edifícios de habitação, os impactes mais significativos vão estar associados ao 

consumo de energia no aquecimento e arrefecimento dos espaços úteis, durante a fase 

de utilização. É estimado que, nesta fase, seja consumida cerca de 80 a 94% da energia 

gasta por um edifício ao longo do seu ciclo de vida, ao passo que 6 a 20% desse 

consumo é relativo à extração, transporte e produção dos materiais e menos de 1% é 

despendido nos tratamentos de fim-de-vida” (Neiva, Mateus e Bragança, 2012 p. 3). 

Contudo, a aplicação desta metodologia engloba a descrição e contabilização de cada 

um dos seus componentes (e.g. soluções construtivas, materiais, processos de 

construção) (Neiva, Mateus e Bragança, 2012 p. 3). 

No caso específico da análise do ciclo de vida dos materiais de construção, a ACV 

identifica e quantifica os impactes ambientais relacionados com todos os recursos 

(matérias-primas e energia), desde a extração das matérias primas até à sua deposição 

(cradle-to-grave) ou, preferencialmente, até à sua reutilização/reciclagem (cradle-to-

cradle) (Kibert, 2013 p. 21; Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 67). 

O impacte ambiental de um material de construção depende: do impacte que a produção 

de um material exerce na destruição de habitats e ecossistemas; dos recursos 

envolvidos (renováveis ou não renováveis); das emissões de CO2; da energia 

incorporada; das distâncias e meios de transporte; da toxicidade; dos riscos para a 

saúde e ambiente local (durante e construção, utilização e demolição); da durabilidade 

do material e seu destino final; e do potencial de reciclagem ou reutilização (Mourão e 

Pedro, 2012 p. 79). 

 “Building materials have environmental impacts associated with the manufacture, 

processing, transportation, construction, maintenance, demolition and recycling or 

disposal of the materials themselves. In life cycle analysis we attempt to identify 

Projeto Construção Utilização / Manutenção Desconstrução 

Extração de 
matérias-primas 

Produção 

de materiais 
Transporte e 
distribuição 

Reutilização, 
reciclagem ou 

deposição  

Utilização e 
manutenção 

Construção 

Ilustração 4. Ciclo de Vida da Construção ([Adaptado a parti de:] Pinheiro, 2006 p. 73) 

Ilustração 5. Ciclo de Vida dos materiais de construção (ilustração nossa, 2016). 
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understand and quantify at every stage of the material’s life cycle the impacts due to the 

material or component” (Brophy e Lewis, 2011 p. 109). 

A interpretação de resultados proveniente desta análise, possibilita assim, a 

comparação de resultados, facilitando a tomada de decisão para a escolha adequada 

dos materiais em projetos de construção sustentável (Amado, et al., 2015 p. 110). “[…] 

the most important tool currently being used to determine the impacts of building 

materials is LCA” (Kibert, 2013 p. 366). 

Contudo, apesar desta metodologia ser considerada a mais adequada para a avaliação 

do desempenho ambiental de materiais de construção, ela é extremamente complexa e 

exige tempo, assim como listagens exaustivas relativas aos impactes ambientais de 

materiais e processos construtivos. Para além do que exclui a avaliação dos efeitos 

ambientais (a médio e longo prazo), provocados pelos resíduos associados à extração 

(e.g. desastres ambientais provocados por indústrias que fabricam e transportam os 

materiais de construção são excluídos deste tipo de avaliação, assim como da 

certificação com rótulos ecológicos) (Torgal e Jalali, 2010 p.458). 

Kibert (2013 p.386), apesar das vantagens da ACV, esta análise não transmite 

informação sobre o potencial de reciclagem, e a possibilidade de desmontagem de 

elementos com vista à reutilização / reciclagem. “A material or product could conceivably 

appear to be very beneficial according to the LCA data but may not be recyclable and 

subject to disposal after use” (Kibert, 2013 p. 386). 

O carater exaustivo e abrangente destes estudos, revela as particularidades específicas 

de cada contexto, fazendo com que a análise varie consoante o local de implantação do 

edifício (e.g. a cortiça apresenta-se como um material sustentável em Portugal, contudo, 

em outros países este poderá ser um material inviável devido aos elevados custos, 

consumo de energia e transportes associados) (Amado, et al., 2015 pp. 111-112).  

“A aplicação generalizada de analises de ciclo de vida ao sector da construção no caso 

particular dos materiais, pressupõe antes de tudo o mais a existência de levantamentos 

exaustivos sobre os impactos ambientais desses mesmos materiais ao longo da sua vida 

útil, algo que dificilmente pode ser extrapolado a partir de estudos realizados noutros 

países, devido a diferenças óbvias que se prendem com diferentes contextos 

tecnológicos e económicos” (Torgal e Jalali, 2010 p. 445). 

Apenas uma análise integrada permitirá discernir verdadeiramente as vantagens e 

desvantagens de cada material, por exemplo, melhorar o desempenho energético de 

edifícios através da utilização de isolamentos térmicos de origem fóssil pode ser 
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contraditório, uma vez que transfere os gastos energéticos do edifício para a fábrica, 

mantendo altos níveis de energia incorporada (embodied energy) nos materiais (fabrico 

e transporte) e emissões de CO2 (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 63). 

A inexistência de dados locais, e as grandes limitações de tempo para execução de um 

projeto de Arquitetura Sustentável são, contudo, um constrangimento à aplicação deste 

tipo de avaliação.  

“O projetista tem, na maior parte das vezes, o tempo limitado para tomar as suas 

decisões e para estudar qual a solução mais adequada para integrar na obra. Por este 

motivo, torna-se quase impossível, nos moldes atuais, a aplicação da metodologia LCA 

na fase de projeto. Um estudo de LCA é, praticamente, restrito a especialistas e a 

investigadores” (Neiva, Mateus e Bragança, 2012 p. 10). 

As ACV que têm sido realizadas comprovam que,  

“[…] a grande maioria dos materiais ou produtos de construção disponibilizados pelo 

mainstream da construção não foram concebidos numa ótica integrada de Ciclo de Vida 

(cradle-to-cradle), tendo em vista uma eventual reutilização ou reciclagem a baixa 

energia, mas sim na abordagem dominante (cradle-to-grave) o que além do citado 

anteriormente, leva a que lhe seja inerente um alto potencial poluente do solo, da água 

ou do ar, aquando da deposição em aterro ou incineração, como p.e., no caso das 

dioxinas libertadas pelo PVC” (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 69). 

2.2.3. AVALIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

Os métodos de avaliação de comportamento ambiental, possibilitam a medição dos 

impactes ambientais diretos, assim como, a contribuição de materiais e tecnologias 

construtivas para a melhoria ambiental dos edifícios e redução do seu consumo 

energético (Mourão e Pedro, 2012 p.161).  

Essenciais para dar suporte às tomadas de decisão dos projetistas que procuram 

desenvolver soluções mais sustentáveis e, para averiguar a qualidade de produtos que 

se intitulem sustentáveis (dissuadindo a propagação de green marketing para produtos 

com graves impactes ambientais) (Mateus, 2009 p. 67), contudo, não existe ainda uma 

metodologia consensualmente aceite.  

“A aplicação generalizada de analises de ciclos de vida ao sector da construção, no caso 

particular dos materiais de construção, pressupõe antes de tudo o mais a existência de 

levantamentos exaustivos sobre os impactos ambientais desses materiais ao longo da 

sua vida útil, algo que dificilmente pode ser extrapolado a partir de estudos realizados 

noutros países, devido a diferenças óbvias que se prendem com diferentes contextos 

tecnológicos e económicos” (Torgal e Jalali, 2007 p. 7). 
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Devido à complexidade deste tipo de análise, ferramentas informáticas específicas (que 

incorporam informação detalhada sobre materiais e processos de construção), estão em 

processo de aperfeiçoamento, com vista a facilitar o processo de avaliação do impacte 

ambiental de materiais e produtos, que suporta a avaliação da sustentabilidade dos 

edifícios ao longo do seu ciclo de vida (Amado, et al., 2015 pp. 111-112; Mateus, 2009 

p. 107). 

As ferramentas informáticas, cuja metodologia se baseia na Análise do Ciclo de vida 

mais difundidas internacionalmente, são a: Building Research Establishment (BRE) e 

Building Research Establishment Environmental Assessment Method - BREEAM (Reino 

Unido, 1990) e a Leadership in Energy and Environmental Design - LEED (E.U.A.,1998). 

No entanto podem enumerar-se várias outras, como por exemplo: Gabi (Ganzheitliche 

Bilanzierung), SimaPro, TEAM (Tools for Environmental Analysis and Management), 

BEES18 (Building for Environmental and Economic Sustainability), SBTool (Canadá), 

LEED-NC (E.U.A.) (Torgal e Jalali, 2010 p.25; Amado, et al., 2015 pp. 110-111). 

Em Portugal foram criadas a SBToolPT (uma adaptação do SBTool, criada pela iiSBE 

Portugal, com o LFTC-UM e a ECOCHOICE), a Metodologia de Avaliação Relativa da 

Sustentabilidade de Soluções Construtivas - MARS-SC (criada por Luís Bragança e 

Ricardo Mateus) e o sistema LíderA (inspirada no sistema LEED e utilizada desde 2005 

com uma aceitação considerável no mercado) (Torgal e Jalali, 2010 p.25-26; Amado, et 

al., 2015 pp. 111). 

No entanto, Torgal e Jalali (2010 p.445) alertam, para a falta de objetividade inerente às 

metodologias de análise de ciclo de vida padecem de algumas incertezas.  

“De facto, não é possível saber se a emissão de 1 tonelada de dióxido de enxofre é mais 

poluente que a emissão de 3 toneladas de dióxido de carbono ou se a poluição da água 

é mais gravosa que a poluição do ar, ou mesmo se é possível saber qual é a mais 

poluente, se a electricidade produzida por uma central termoeléctrica ou por uma central 

nuclear” (Torgal e Jalali, 2010 p. 445). 

                                            
18 O programa, produzido pela U.S. Environmental Protection Agency é disponibilizado de forma gratuita a 
qualquer potencial utilizador e tem sido utilizado, em Portugal, para execução de diversos trabalhos 
académicos (Torgal e Jalali., 2010 p.444). 
 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   50 

1. REGULAMENTOS ENERGÉTICOS EM PORTUGAL  

A introdução de regulamentos energéticos em Portugal beneficiou o desempenho 

energético dos edifícios e promoveu a redução das emissões de CO2. “Estes 

regulamentos, […], foram assimilados e tiveram um impacto significativo na forma de 

construir em Portugal, tendo-se assistido, na última década, a um salto qualitativo 

positivo nos edifícios” (Mateus e Bragança, 2006 p. 38). 

Mais recentemente, a Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios (EPDB) prevê 

que (até 2020), edifícios novos e reabilitados atinjam altos níveis de desempenho 

energético operacional (com necessidade quase nula de energia) (Reaes Pinto e 

Oliveira, 2011 p.64). No entanto, a maioria das diretivas e regulamentos relativos ao 

consumo de energia, restringe o seu âmbito aos gastos operacionais, sendo 

fundamental promover uma análise mais abrangente, que integre todo o ciclo de vida 

da construção.  

“[…] a abordagem do Ciclo de vida põe em evidência a energia incorporada nos materiais 

e produtos, cuja importância relativa vai aumentando à medida que o incremento das 

medidas de eficiência energética otimiza (diminui) o valor de energia operacional” (Reaes 

Pinto e Oliveira, 2011 p.74). 

O RCCTE (Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 

Edifícios19) foi o primeiro instrumento nacional a regulamentar as condições térmicas no 

edificado. Visando a melhoria das condições de salubridade, higiene e conforto, sem 

aumento dos consumos de energia e, incentivando a integração do conceito de Edifícios 

Solares Passivos (ESP) (Mateus e Bragança, 2006 p. 57). 

Em 1998, entra em vigor o RSECE (Regulamento dos Sistemas Energéticos de 

Climatização nos Edifícios20), para edifícios com elevados consumos de energia para 

climatização. Onde destacamos a procura da racionalização de consumos, a integração 

de práticas de boa manutenção e a responsabilização de projetistas e instaladores 

(Mateus e Bragança, 2006 p. 57-58). 

Mais tarde, o Programa E4 (Eficiência Energética e Energias Endógenas) introduz como 

principais eixos de intervenção em Portugal: 

                                            
19 Decreto-Lei 40/90, de 6 de fevereiro 
20 Decreto-Lei 118/98, de 7 de maio 
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“- Diversificação do acesso às formas de energias disponíveis no mercado e o aumento 

das garantias do serviço prestado pelas empresas de oferta de energia;  

- Promoção da eficiência energética, dando particular atenção às oportunidades e meios 

de optimização da eficiência do lado da procura;  

- Promoção da valorização das energias renováveis, tendo em atenção a viabilidade 

técnico-económica e as condicionantes ambientais” (Ministério da Economia - Direcção 

Geral da Energia, 2001) 

Programa que, em conjunto com a Diretiva Europeia sobre o Desempenho Energético 

dos Edifícios21 introduz a revisão da legislação portuguesa, com a entrada em vigor: do   

novo RCCTE22 (mais exigente no aumento da eficiência energética, no uso de recursos 

endógenos e de edifícios solares passivos, para edifícios de habitação e pequenos 

edifícios sem climatização centralizados); o novo RSECE23 (que limita todos os 

consumos reais efetivos, para maior controlo e  redução de gastos energéticos assim 

como a promoção de auditorias periódicas para emissão e renovação de certificados 

energéticos24); e Legislação no âmbito da Certificação Energética de Edifícios25 (que 

devem ser afixados de forma visível, na entrada do edifício, indicando os valores 

expectáveis do consumo energético e das emissões de CO2 correspondentes) (Mateus 

e Bragança, 2006 pp. 59-61).  

“Os novos RCCTE e o RSECE visam estabelecer, nestes, os limites de consumo 

energético para os edifícios (por exemplo, impondo regras para as exigências de conforto 

térmico, de ventilação e de qualidade do ar no interior ou limites à potência máxima dos 

sistemas de climatização, assim como processos de manutenção e monitorização dos 

mesmos), incentivar e impor, sempre que possível, a utilização de quotas e medidas de 

sustentabilidade (por exemplo, exigências nas necessidades de água quente sanitária), 

nomeadamente através da utilização de fontes de energia renovável, entre outros” 

(Pinheiro, 2006 p. 226). 

  

                                            
21 Diretiva Europeia 002791/CE, publicada a 04/04/2006. 
22 Decreto-Lei 80/2006, de 4 de abril. 
23 Decreto-Lei 79/2006, de 4 de abril. 
24 Apresentados no final da construção de edifícios novos ou reabilitações importantes. 
25 Decreto-Lei 78/2006, de 4 de abril. 
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3. ARQUITETURA SUSTENTÁVEL 

A arquitetura sustentável está intrinsecamente relacionada com a construção 

sustentável, pois ela corresponde à materialização das ideias, conceitos, soluções e 

materiais definidas no projeto arquitetónico. 

“Uma arquitetura sustentável deve ter em conta os domínios ambientais, sociais e 

económicos envolvidos na criação de condições de habitabilidade, prevendo impactes a 

curto e a longo prazo. […] não pode ser limitada à aplicação a princípios gerais ou a 

recomendações absolutas, pois deve ser uma resposta a requisitos específicos de 

habitabilidade, num determinado território. […] reflete-se, geralmente, numa especial 

atenção à interação com o clima e uso de energias e materiais endógenos, com vista a 

atingir elevados níveis de conforto dos utilizadores e um menor impacte ambiental” 

(Mourão e Pedro, 2012 p. 15). 

 
Ilustração 6. Ciclo de vida dos edifícios ([Adaptado a partir de:] Pinheiro, 2006, p. 74) 

Um projeto de Arquitetura Sustentável deve assumir atitudes em consonância com os 

princípios de sustentabilidade, visando responder às necessidades atuais e futuras dos 

seus utilizadores, com o mínimo de impactes. 

“A habitação ecológica gere os recursos naturais, visando a satisfação de exigências de 

conforto e a adequação aos modos de vida contemporâneos, determinados pelas 

relações interpessoais, por necessidades individuais e coletivas e pela evolução do 

conceito de habitar” (Mourão e Pedro, 2012 p. 82). 
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Promovendo o uso racional e eficiente de energias renováveis, água e outros recursos 

naturais, assim como, o estímulo da reutilização e reciclagem. Sensibilizando a 

população em geral para um desenvolvimento mais sustentável (Tirone e Nunes, 2007 

p.100-101). 

É imperativo otimizar os modos de projetar, construir, renovar e demolir os espaços 

edificados, introduzindo melhorias significativas no desempenho ambiental e económico 

da construção e na qualidade de vida dos cidadãos, suprimindo todas as necessidades 

básicas de habitabilidade, tais como segurança, conforto, salubridade, usabilidade, 

economia e estética (Pinheiro, 2006 p. 19). 

O Projeto 

“Projecto corresponde à fase mais importante de todo o processo de construção 

sustentável, na medida em que vai determinar todas as consequências e impactes ao 

longo do ciclo de vida do edifício” (Amado, et al., 2015 p. 71). De forma a encontrar 

novos produtos e soluções mais integradas, os aspetos ambientais devem ser incluídos 

no projeto de arquitetura sustentável como fator de inspiração e valorização, adotando 

soluções concertadas entre os vários agentes envolvidos26 e operacionalizando-as em 

harmonia com o meio natural envolvente (Pinheiro, 2006 p. 228).  

Na fase de conceção e projeto, devem ser equacionados vários aspetos ambientais, de 

forma a otimizar o desempenho global dos edifícios e espaços envolventes. 

Preservando recursos (e.g. energia, matérias-primas sólidas orgânicas e inorgânicas, 

água e utilização do solo), e minimizando os produtos (e.g. resíduos sólidos, emissão 

de gases poluentes, calor residual, pó, fumo e águas residuais) e ambientes 

construídos) (Reaes Pinto, 2011 p. 4; Mateus, 2009 p.38). 

É fundamental a inclusão de formas eficientes para gestão do consumo energético (e.g. 

reduzindo consumos e consequentes emissões poluentes) e da utilização de recursos 

naturais (e.g. promovendo o reaproveitamento de águas residuais e pluviais), assim 

como o cuidado em minimizar qualquer outro tipo de agressões ambientais, entre as 

quais se destaca a utilização de químicos nocivos e a produção de resíduos 

(provenientes da produção de materiais, perdas de armazenamento, transporte, 

                                            
26 Promovendo mais troca de informação e maior proximidade entre arquitetos, engenheiros e outros 
técnicos, envolvidos no processo de conceção e acompanhamento de obra. 
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construção, manutenção e demolição) (Mourão e Pedro, 2012 p.24; Mateus e Bragança, 

2006 pp. 31-34). 

Na fase de projeto é também indispensável que a proposta seja compatível com o 

exposto na legislação atual, incluindo as suas condicionantes ambientais. Em Portugal, 

por exemplo, é indispensável a análise dos planos municipais de ordenamento, proteção 

do solo, zonas non aedificandi e outros instrumentos de ordenamento em vigor no local 

da construção (destacando os regimes que proíbem ou limitam muito qualquer tipo de 

construção - a Reserva Ecológica Nacional (REN), a Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

e as áreas de Conservação da Natureza27), podendo ser necessária a apresentação de 

um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) ou de uma Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

(Pinheiro, 2006 pp. 33-34). 
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Conforto 

Energia 

- Localização, implantação e orientação solar. 

- Orientação e forma das fachadas; maximização da exposição aos ventos. 

- Orientação e organização dos espaços interiores. 

- Determinação no nível de eficiência térmica do edifício. 

- Orientação e dimensionamento das áreas envidraçadas. 

- Sistemas de proteção e sombreamento (palas, persianas, vegetação com folha caduca). 

- Assegurar a existência de ventilação natural, transversal e vertical no edifício. 

- Controlo do nível de iluminação natural e uniformidade de distribuição e intensidade. 

- Aplicação de sistemas construtivos de ganhos energéticos passivos. 

- Lareiras, painéis e coletores solares com e sem acumulador. 

- Vidros duplos com caixas de ar de vácuo. 

- Maximizar o aproveitamento da luz solar durante o maior número de horas possível. 

- Proteção e orientação dos ventos e chuvas com espécies vegetais perenes. 

- Sistemas de sombreamento com vegetação caduca. 

Recursos 

Conforto 

Dimensões das habitações (dependendo dos usos previstos no programa). 

Recursos 

 

Seleção de materiais. 

Medições rigorosas do projeto. 

Ilustração 7. Ações a implementar na fase de Projeto ([Adaptado a partir de:] Amado, et al., 2015 p. 74). 

Construção 

Durante a fase de construção materializam-se as decisões de projeto e variados tipos 

de impactes ambientais associados a: transportes, operação da maquinaria afeta às 

obras, emissões de ruído, vibrações e poluição atmosférica, poluição de águas28, 

impermeabilização de solos, e alteração de ecossistemas no local da obra (coberto 

                                            
27 São áreas sensíveis de proteção ambiental e da biodiversidade, definidas para a proteção espécies e/ou 
habitats (Pinheiro, 2006 p. 33). 
28 As águas contaminadas devem ser tratadas antes de descarga para o meio recetor, e as lamas 
contaminadas que devem ser adequadamente processadas como resíduos (Pinheiro, 2006 p. 37). 
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vegetal, ocupação do solo, alteração do escoamento, aumento do consumo de água e 

outros) (Pinheiro, 2006 pp. 35-37). 

Todos os materiais têm um fator de perda (cerca de 10%), referente aos processos de 

armazenamento, transporte e instalação. A adequada gestão de quantidades (em 

projeto), e as boas práticas na organização de estaleiro minimizam a existência de 

resíduos (e.g. material danificado) (Berge, 2009 p. 9). Facilitando os processos de 

reutilização e reciclagem (tendo em conta as indicações de fabricante sempre que se 

lide com substancias tóxicas) (Brophy e Lewis, 2011 p.111). “Careful site management 

routines and storage are recognized today as an important preventive solution” (Berge, 

2009 p. 11). 

A falta de planeamento desta fase pode levar à ocorrência de erros. É importante 

monitorizar todos os processos, de forma a garantir que são devidamente 

implementados (Amado, et al., 2015 p. 75). 
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Energia 

- Isolamento térmico contínuo pelo exterior. 

- Caixilharias com corte térmico. 

- Aquisição de produtos e materiais produzidos na região. 

- Aplicação de lâmpadas compactas de baixo consumo. 

- Instalação de sensores de presença nos espaços. 

Conforto 

Energia 

- Paredes exteriores duplas com isolamento e caixa de ar ventilada. 

- Instalação de sensores de intensidade de luz natural. 

- Aplicação de sistemas de águas quentes solares. 

- Instalação de balastros eletrónicos de alta frequência em luminárias compactas. 

- Material isolante sonoro em sistemas de ventilação natural 

Conforto - Portas interiores com densidade de material. 

Recursos 

Energia 

- Redução de resíduos e separação seletiva. 

- Redução de consumos de água e energia. 

- Eficiente planificação da obra. 
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Conforto 

Energia 

- Construção de paredes de trombe ventiladas ou não ventiladas. 

- Construção de estufas. 
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Conforto 

Energia 
- Sistemas autónomos de admissão de ar – ventilação natural. 

Ilustração 8. Ações a implementar na fase de Construção ([Adaptado a partir de:] Amado, et al., 2015 p. 76). 
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Utilização / Manutenção 

A fase de utilização / manutenção corresponde ao período temporal mais prolongado no 

ciclo de vida de um edifício. Inicia-se quando o proprietário recebe a obra e prolonga-se 

até ao fim da utilização da construção, incorporando as atividades periódicas de 

manutenção e a renovação dos espaços edificados (Pinheiro, 2006 p. 77). “[…] a maioria 

das infra-estruturas e edifícios projectados na actualidade, tem um tempo de vida 

superior a 40 anos e alguns dos edifícios e estruturas existentes podem ultrapassar, ou 

já ultrapassam, os 100 anos” (Pinheiro, 2006 p. 74). 

Os seus impactes, distribuem-se por várias décadas e destacam sobretudo consumos 

de energia, água29 e materiais, com a produção de resíduos, cargas poluentes e 

emissões atmosféricas (Amado, et al., 2015 pp. 77-78). 

Uma atitude sustentável leva em consideração a reabilitação do edificado, uma vez que 

apresenta grandes vantagens culturais, ambientais e económicas. Contudo, é 

necessário incorporar as premissas do modo de vida atual e, tirar partido das inovações 

tecnológicas de que dispomos atualmente, com vista ao melhor desempenho do edifício 

(a nível ambiental, de conforto, desempenho energético, etc.). “Preservation is obviously 

preferable to the demolition of a good building and its replacement by a poor one, but a 

building should not be preserved at the price of stifling innovation” (Rogers, 1997 p. 82). 

No entanto, é imprescindível uma avaliação cuidadosa que permita aferir a viabilidade 

e relevância da intervenção. 

“[…] there is a point where long-lasting buildings become an economic or environmental 

burden; it becomes difficult to upgrade or adapt them any further, and their replacement 

would save resources due to technological advances and efficiency gains. The resources 

saved by continuing to use an old, energy consuming building have to be weighed against 

the new materials needed to build a replacement building that can save much energy 

over the following 50 or 100 years. Comparative lifecycle assessments can be made to 

in-form such decisions. The key question is thus optimum rather than maximum durability” 

(Berge, 2009 p. 11). 

Deve ser uma premissa dos projetos de arquitetura sustentável pensar na capacidade 

de evolução dos edifícios, dotando-os de capacidade para se adaptarem a novos usos 

e alcançarem maior longevidade. Os manuais de utilização, são uma ferramenta eficaz 

que facilita e beneficia futuras operações de manutenção e reabilitação uma vez que 

                                            
29 Em edifícios residenciais, estima-se um consumo de água entre 140 a 180 l/dia, por habitante. (Amado, 
et al., 2015 p. 50) 
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disponibiliza informações detalhadas sobre as soluções técnicas e arquitetónicas do 

projeto (e.g. materiais, processos construtivos, equipamentos, etc.), e estabelecem as 

intervenções básicas necessárias, bem como a sua periodicidade (Amado, et al., 2015 

p. 78). 
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Conforto - Utilização dos espaços de acordo com o uso previsto. 

Conforto 

Energia 
- Manual de utilização do edifício. 
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 Conforto 

Energia 

- Acionamento dos sistemas de proteção solar nos períodos de maior incidência 
de radiação solar. 

- Regulação do caudal de ventilação natural. 

- Abertura e/ou encerramento dos registos da parede de trombe. 

Conforto 

Qualidade do ar 
- Abertura diária dos vãos envidraçados. 

Ilustração 9. Ações a implementar na fase de Utilização ([Adaptado a partir de:] Amado, et al., 2015 p. 78). 
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Energia 

- Revisão do estado do acabamento das paredes exteriores. 

- Revisão dos sistemas de impermeabilização exterior. 

- Revisão dos sistemas de proteção solar. 

- Revisão dos mastiques e vedantes dos envidraçados. 

- Limpeza de refletores em armaduras e lâmpadas. 

- Revisão da aparelhagem de iluminação e energia. 

- Revisão e limpeza dos painéis solares. 

- Manual de manutenção. 

Conforto 

Energia 
- Revisão e limpeza dos sistemas de ventilação natural. 

Ilustração 10. Ações a implementar na fase de Manutenção ([Adaptado a partir de:] Amado, et al., 2015 p. 79). 

Desconstrução 

São inúmeros os aspetos (económicos, sociais e ambientais), que justificam a 

introdução de soluções flexíveis, que permitam a desconstrução de edifícios (Torgal e 

Jalali, 2010 p. 109). 

“Deconstruction offers an alternative to demolition that has two positive outcomes: first, it 

is an improved environmental choice; second, it can serve to create new businesses, to 

dismantle buildings, transport recovered components and materials, remanufacture or 

reprocess components, and resell used components and materials” (Kibert, 2013 p. 366). 

O maior impacte desta fase, corresponde à produção de resíduos, ruídos e vibrações, 

bem como, consumos energéticos (Amado, et al., 2015 p. 64). 

No âmbito da sustentabilidade, a desconstrução de um edifício deve planear-se na fase 

de projeto, e consiste na sua desmontagem seletiva, de forma a permitir a reutilização 

e reciclagem de materiais e componentes (diminuindo a necessidade de vazadouros e 

a procura de novos materiais) (Amado, et al., 2015 p. 64; Torgal e Jalali, 2010 p. 108). 
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Contudo, o processo de demolição, tem sido encarado como uma operação rápida e 

indiscriminada, que conduz os materiais para aterro e, apesar do aumento das 

operações de demolição seletiva, a nível global, esta prática não tem ainda um impacte 

significativo (Torgal e Jalali, 2010 p. 107-108). 

A
Ç

Õ
E

S
 A

T
IV

A
S

 Recursos - Separação seletiva de recursos. 

Conforto - Controlo de poeira e ruídos. 

Recursos 

Energia 

- Reutilização de produtos e materiais. 

- Reciclagem e valorização de produtos e materiais. 

Ambiente 

Sustentabilidade 
- Encaminhamento de resíduos perigoso a destino final adequado. 

Ilustração 11. Ações a implementar na fase de Desconstrução ([Adaptado a partir de:] Amado, et al., 2015 p. 81). 

3.1. ENQUADRAMENTO 

Desde os primeiros aglomerados populacionais do Neolítico, a arquitetura foi evoluindo, 

transmitindo de geração em geração o conhecimento, de acordo com as necessidades 

locais (Fernandes e Mateus, 2011 p. 207). Documentos da Antiguidade Clássica 

demonstram que a abordagem da época em relação às interações do meio natural e 

construído, incluíam recomendações sobre localização, orientação e iluminação natural 

dos edifícios (como é o caso do tratado de Vitrúvio, no séc. I a.C.). (Mateus, 2009 p. 8) 

Contudo, esta linha evolutiva de construções que procuravam harmonizar-se com o 

meio envolvente usando os recursos locais disponíveis, entrou em rutura na segunda 

metade do século XVIII (Fernandes e Mateus, 2011 p. 207). 

A Revolução Industrial introduz profundas alterações, quebrando as tradições. Surgem 

novas tecnologias e aumenta a extração e transformação de combustíveis fosseis, 

causadores de graves danos ambientais e climáticos. A busca por emprego nas 

fábricas, leva à concentração populacional nas cidades e os núcleos urbanos expandem 

sem planeamento e infraestruturas adequadas (e.g. sem condições de habitabilidade, 

falta de luz e ventilação) (Mourão e Pedro, 2012 p.13; Mateus e Bragança, 2006 p. 39). 

A insalubridade das cidades industriais do século XIX, leva ao aparecimento dos 

movimentos higienistas e de conservação da natureza na cidade, porém, a natureza e 

os recursos naturais são vistos como infinitos e utilizados indiscriminadamente 

consoante as necessidades da população (Mourão e Pedro, 2012 p.13). “So rapid was 

the transformation during the Industrial Revolution that all the wisdom of the past 

regarding governance, traditional values, customs and cultural practices were buried, 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   59 

and with it the traditional values of coexistence.” (Conseil Internacional du Batiment, 

2002 p. 44) 

No início do século XX, torna-se cada vez mais generalizada a construção em altura e 

o uso de tecnologias que permitam maior mobilização de recursos. A construção, de 

forma geral afastada das preocupações ambientais, cria ambientes edificados com 

elevado consumo de materiais, energia e água, alterando profundamente o seu local de 

implantação (Pinheiro, 2006 p. 104). 

O Movimento Moderno salienta o papel social da arquitetura e do urbanismo, 

valorizando a luz, a transparência, o ar, o sol e a relação com os espaços verdes. 

Introduz novas tecnologias e materiais industrializados (e.g. vidro, cimento e aço), assim 

como, uma crescente padronização dos edifícios (Mourão e Pedro, 2012 p.13; 

Fernandes e Mateus, 2011 p. 208). 

Desconectados das questões geográficas e climáticas os edifícios tornam-se mais 

vulneráveis à oscilação da temperatura externa. Propaga-se o uso das tecnologias 

mecânicas para climatização dos espaços, massifica-se a distribuição de eletricidade e 

a acessibilidade a combustíveis fósseis. Os edifícios de construção vernacular, que 

funcionavam sem o uso destes novos materiais e tecnologias, passaram a ser vistos 

como sinónimo de subdesenvolvimento e pobreza, sendo aos poucos abandonados 

(Fernandes e Mateus, 2011 p. 208). 

Em 1973, a crise energética demonstra a dependência de combustíveis fósseis e a 

finitude destes recursos, levantando questões até aí equacionadas por poucos sobre a 

necessidade de construir tendo em atenção o clima do lugar. (Fernandes e Mateus, 

2011 p. 208). 

Foi neste contexto da década de 70 que se desenvolveram os primeiros estudos de 

arquitetura bioclimática (Mourão e Pedro, 2012 p.13), onde o “edifício ecológico”30 

procurava recuperar o uso de materiais naturais e a introdução de fontes de energias 

renováveis (Fernandes, Mateus e Bragança, 2012 p. 4). Mas, com a descoberta de 

novas jazidas de petróleo e as preocupações ambientais da industria da construção 

deixaram de ser prioritárias (Fernandes, Mateus e Bragança, 2012 p. 4). 

                                            
30 Designação atribuída na década de 1970 (Fernandes, Mateus e Bragança, 2012 p. 4). 
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Na década de 1990, as investigações voltaram-se essencialmente para a área da 

tecnologia e eficiência energética (usando soluções inteligentes e ativas para otimizar a 

utilização de recursos energéticos e promover o uso de energias renováveis) 

(Fernandes, Mateus e Bragança, 2012 p. 4). 

Atualmente, o impacte ambiental negativo da indústria da construção é extremamente 

elevado (Reaes Pinto, 2011 p.1). São prioridades inadiáveis a redução das emissões de 

CO2 e a disseminação de uma arquitetura mais sustentável, que procure novas formas 

de construção, com tecnologias mais produtivas, menor quantidade de matérias-primas 

e mais materiais renováveis (Reaes Pinto, 2011 p.1; Fernandes, Mateus e Bragança, 

2012 p. 5). “[…] muitas medidas para tornar a construção mais sustentável podem ser 

descobertas na construção europeia tradicional pré-industrial, inspirando técnicas de 

construção contemporânea, adaptadas às necessidades de conforto atuais” (Mourão e 

Pedro, 2012 p. 15). 

3.2. PRINCÍPIOS DE ARQUITETURA SUSTENTÁVEL 

Alguns princípios básicos são de extrema relevância para um projeto de arquitetura 

sustentável. De acordo com análise de vários autores, salientamos alguns deles:   

 

 

Arquitetura Sustentável 
Princípios Básicos 

Localização Sustentável 

 

Eficiente uso da água (redução dos consumos e 
reaproveitamento de água potável) 

Eficiência energética (redução do consumo e uso 
de fontes de energia renováveis) 

 
Redução das emissões de CO2 

 

Redução do consumo e preservação de recursos 
naturais  

Seleção adequada de materiais de construção 

 
Redução, reutilização e reciclagem de resíduos da 

construção 

 
Qualidade do ar interior e do ambiente envolvente 

 
Garantia de durabilidade e eficiência de construção 

 
Definição da utilização e manutenção das 

construções 

 
Adoção de soluções inovadoras e sustentáveis 

 

Parâmetros de 
Sustentabilidade 

Água 

Emissões 

Energia 

Recursos 

Resíduos 

Ciclo de Vida de 
uma Construção 

Projeto 

Construção 

Utilização/ 
Manutenção 

Desconstrução 

Ilustração 12. Síntese dos princípios básicos para um projeto de arquitetura sustentável ([Adaptado a partir de:] Amado, et al., 2015, p.71) 
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3.2.1. LOCALIZAÇÃO SUSTENTÁVEL 

Na fase de projeto de uma construção sustentável é importante que arquiteto faça uma 

análise das exigências legais e características bioclimáticas do local onde será 

implantado o projeto (e.g. legislação e regulamentos, exposição solar, temperatura, 

humidade relativa, ventos predominantes, pluviosidade e níveis de ruído), que servirão 

de base à tomada de decisões arquitetónicas relacionadas com disposição e 

organização funcional de espaços, soluções passivas, seleção de materiais, etc. 

(Amado, et al., 2015 p. 56). Será também fundamental analisar as consequências 

ambientais da implantação de um projeto, de forma a minimiza-las. Destaca-se, por 

exemplo, a adaptação do edifício à topografia (de forma a preservar os ecossistemas), 

a integração na paisagem e a preservação de biodiversidade (Amado, et al., 2015 p. 65; 

Pinheiro, 2006 p. 195).  

Deve dar-se preferência pela construção em áreas que tenham infraestruturas já 

construídas (tais como abastecimento de água e saneamento, equipamentos, 

transportes, etc.), assim como, a reabilitação de edifícios (e.g. antigas áreas industriais, 

sem qualquer tipo de contaminação); aproveitamento e infiltração de águas pluviais; 

preservação e ampliação de espaços verdes naturais (Amado, et al., 2015 pp. 54-55). 

3.2.2. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Com o aumento do nível de vida, aumentaram também as exigências de conforto e os 

gastos energéticos com iluminação, equipamentos eletrónicos e condicionamento 

térmico. É necessário conceber os edifícios de forma a proporcionar o conforto almejado 

de forma passiva e racional, para que os consumos globais e o seu impacte ambiental 

negativo, não continue a avolumar-se (Mateus e Bragança, 2006 p. 43).  

Em Portugal, o consumo de energia no sector dos edifícios representa cerca de 17,8%31 

(9,1% associado ao uso residencial e 8,7% aos serviços) (Mateus e Bragança, 2006 p. 

41). Contudo, a regulamentação ambiental, incentiva a indústria da construção a reduzir 

o consumo de energia e, consequentemente, os impactes ambientais negativos. 

Desde o anteprojeto, promove-se a incorporação de energias renováveis (destacando 

a micro-geração) e o uso de estratégias de conceção e isolamento que visam conceitos 

                                            
31 Equivalendo no total ao consumo de 3,2Mtep (milhões de toneladas de equivalente de petróleo) (Mateus 
e Bragança, 2006 p. 41). 
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como “passive haus” e “zero-carbon buildings” (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p.63). 

Discutindo-se cada vez mais a necessidade de fazer uma análise global do consumo 

energético. “A adopção de uma abordagem de Ciclo de Vida torna-a mais abrangente, 

levando também a considerar a Energia Incorporada nos processos construtivos e nos 

materiais envolvidos” (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p.63). 

Em edifícios com baixa eficiência energética e elevados consumos, o valor de energia 

incorporada nos materiais, representa 10 a 15% dos gastos operacionais. Contudo, à 

medida que a eficiência energética aumenta, o valor referente à percentagem de energia 

incorporada nos materiais aumenta (Torgal e Jalali, 2010 p.78). “Em termos gerais, 

aquando da conclusão do edifício já foi utilizada energia equivalente a cerca de 10 anos 

do seu funcionamento” (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p.65). 

Quando os edifícios apresentam gastos operacionais baixos, é essencial tomar em 

consideração os custos de todo o ciclo de vida, de forma a justificar as opções de 

projeto, equilibrando o custo da construção (mais alto que o convencional) com o custo 

da utilização (mais baixo que o convencional).” 

Em síntese, podemos considerar como prioritárias a implementação de sistemas locais 

para produção de energia renovável (e.g. capacidade fotoelétrica, química ou mecânica) 

e sistemas para redução e gestão de consumos energéticos (e.g. sistemas integrados) 

(Mourão e Pedro, 2012 p.71). Assim como, sistemas passivos solares que tirem partido 

do bioclimatismo local32, promovam o isolamento térmico adequado da envolvente 

(fachadas, empenas, coberturas e pavimentos e vãos33) e integrem elementos como: 

paredes duplas e de trombe; elementos de sombreamento; estufas; coberturas e 

fachadas verdes; materiais de construção adequados (que considerem aspetos como, 

inércia, massa, isolamento, higroscopia, reflectância, etc.), entre outros (Mourão e 

Pedro, 2012 p.71). 

3.2.3. REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GEE 

O problema das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) é internacionalmente 

reconhecido como prioritário, e abordado em muitas cimeiras políticas e encontros 

científicos (Mendonça, 2015 p. 32). As emissões de CO2 associadas com a queima de 

                                            
32 Por exemplo, dados climáticos anuais, geometria solar, ventos predominantes. 
33 Prever vãos envidraçados com caixilharias de corte térmico e definir o tipo vidro adequado (e.g. vidro 
duplo, com acabamento que absorva ou reflita determinados comprimentos de onda do espectro solar).  
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combustíveis fósseis para produção de energia, tem aumentado exponencialmente 

desde a revolução industrial, demonstrando um desenvolvimento insustentável (Mateus, 

2009 p. 151), e estima-se “que a procura de energia deva crescer cerca de 40% até ao 

ano de 2030, originando emissões de carbono, […] a nível mundial, de 

aproximadamente 16,8 mil milhões tep (tonelada equivalente de petróleo)” (Amado, et 

al., 2015 pp. 50-51). 

“The building industry is a giant amongst energy consumers; it’s use of energy is divided 

between the production, operation and demolition phases of buildings, and amounts in 

total to no less than 40% of all energy used in society. Sustainable construction is thus 

one of the most important challenges we face. And the potential for improvement is huge” 

(Berge, 2009 p. 19). 

Segundo Mourão e Pedro (2012 p.80), as emissões de Co2 durante a fase de utilização 

do edifício são o maior impacte ambiental incorporado no edifício, uma vez que os seus 

consumos de energia correspondem a cerca de 40% da energia total produzida (Amado, 

et al., 2015 p. 78). Contudo, além de minimizar o consumo da energia operacional é 

necessário analisar a globalidade do ciclo de vida do edifício.  

No âmbito deste estudo é fundamental referir, por exemplo, a seleção dos materiais de 

construção, que deverá igualmente analisar a energia incorporada e o carbono 

incorporado em cada material ou processo construtivo. (Kibert, 2013 p. 290) “Outros 

autores apontam para reduções de quase 30% em termos de emissões de CO2, devido 

a uma correcta escolha dos materiais de construção” (Torgal e Jalali, 2007 p. 5). 

Responsáveis por grande parte dos estudos científicos e protocolos de cooperação 

internacional, são os países desenvolvidos e sobretudo, os países em desenvolvimento, 

os que apresentam maior ineficiência ambiental associada ao consumo energético. Os 

países mais pobres, têm valores de emissões poluentes reduzidas, alcançando assim 

uma eficiência per capita superior (Mendonça, 2015 p. 33). 

“Tal deve-se em grande parte a que a construção de edifícios nesses contextos é 

maioritariamente realizada com materiais naturais e tecnologias locais, predominando 

uma economia de subsistência ligada ao sector primário, bem como à restrição de 

mobilidade associada com o reduzido PIB per capita disponível e deficientes 

infraestruturas de transporte” (Mendonça, 2015 p. 33). 

As plantas, são responsáveis pela absorção de grandes quantidades de carbono da 

atmosfera, resgatando-o até à sua decomposição. “Each kilogram of dry plant matter 

contains about 0.5 kilograms of carbon. This corresponds to sequestration of 1.8 
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kilograms of CO2 from the atmosphere. This carbon will remain intact until the material 

is combusted or decays” (Berge, 2009 p. 34). 

Edifícios que incorporam madeira e outros materiais de origem vegetal, armazenam o 

carbono resgatado pela planta, até à sua deposição, depois da demolição do edifício. 

Desta forma, prolongar o ciclo de vida do edificado, é também uma estratégia para 

diminuir os níveis de CO2 na atmosfera. 

“The Kyoto protocol34 considers reduction options of CO2 in a 100-year perspective. The 

lifetime of plant materials storing carbon will thus be critical; if buildings last for only 50 

years, their climate effect will be estimated at 50% of that. However, timber constructions 

can easily have a far longer lifetime – and this can be further increased through more 

reuse in up to several cycles for some components” (Berge, 2009 p. 34). 

Outros materiais naturais têm igualmente capacidade para resgatar carbono, no entanto 

o seu uso apresenta impactes ambientais indesejáveis.  

“There are other materials that can store carbon. Alkaline earth compounds such as 

magnesium oxide (MgO) and calcium oxide (CaO) are present in naturally occurring 

silicate rocks such as serpentine and olivine. […] However, the effects of mining, 

associated energy use and costs render this an unlikely scenario for the near future” 

(Berge, 2009 p. 34). 

Destaca-se os benefícios da introdução de espécies vegetais vivas nas coberturas e 

fachadas de edifícios urbanos. Contribuindo para a melhoria da qualidade do ar, as 

plantas transformam gases poluentes (como o nitrogénio, o dióxido de carbono e o 

monóxido de carbono), produzindo oxigénio35. Mitigando os efeitos das alterações 

climáticas antropogénicas e beneficiar o conforto interno (Berge, 2009 p. 319; Reaes 

Pinto e Oliveira, 2011 p. 70). 

3.2.4. USO EFICIENTE DA ÁGUA 

Segundo o INE, o setor da construção é responsável por 6.7% do consumo de água 

potável, em Portugal. O reaproveitamento de águas pluviais e o tratamento local de 

águas cinzentas, em conjunto com sistemas com canalização de água potável (quando 

                                            
34 O Protocolo de Quioto, conduzido pelo IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change), procura 

regulamentar as emissões de CO2, reduzindo as emissões nos GEE em vários países (Torgal e Jalali, 2010 
p.20), e estabelecendo taxas a pagar (quando excedidas as emissões) e licenças trasacionáveis (Pinheiro, 
2006 p. 40). 
35 “A 150m2 roof that has a100 m2 leaf surface per square metre thus provides for the equivalent of 100 
people. A wild, overgrown grass roof produces about 20 times as much oxygen as a well manicured lawn.” 
(Berge, 2009 p. 319) 
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este é imprescindível), pode contribuir significativamente para redução de consumos de 

água (Amado, et al., 2015 p. 49). “No que diz respeito à água, os valores de consumo 

nas habitações oscilam, em média, entre 160 e 200 litros per capita/dia nas residências, 

o que significa que, em peso, se consome em cada dia muito mais de que o peso total 

de cada um de nós” (Pinheiro, 2006 p. 77). 

Residências consomem cerca a 59 a 73m3/ano e em hotéis o valor é bem mais que 

duplica (conforme regista um levantamento realizado nos Hotéis da Região Autónoma 

da Madeira) (Pinheiro, 2006 p. 77). O que revela a necessidade da conscientização dos 

utilizadores, promovendo mudança nos hábitos de consumo (Amado, et al., 2015 p. 78), 

cuja postura de responsabilidade ambiental influenciará também na quantidade de 

resíduos urbanos produzidos (reduzindo o desperdício e fazendo a separação seletiva). 

“No que diz respeito às necessidades de água, refira-se que os consumos per capita têm 

vindo a aumentar, tornando-se cada vez mais complexo assegurar disponibilidades de 

água em quantidade e qualidade adequadas, representando este um aspecto cada vez 

mais sensível e incontornável em termos de sustentabilidade” (Pinheiro, 2006 p. 58). 

Soluções simples como a redução de áreas impermeabilizadas e de espaços com 

necessidade de irrigação podem contribuir consideravelmente para a preservação deste 

recurso. Assim como integrar coberturas verdes numa estratégia mais sustentável de 

drenagem de águas pluviais na cidade, favorecer a evapotranspiração, a biodiversidade 

e a moderação de microclimas (Berge, 2009 pp. 319-320). 

“The design team can influence the manner in which building owners, users and 

contractors protect clean water as follows: Employ water conservation measures, 

equipment and appliances; Ensure protection of ground water sources; Ensure safe 

disposal of waste water” (Brophy, et al., 2011 p. 37). 

Com vista à redução do consumo de água, a Arquitetura Sustentável integra, cada vez 

mais, soluções para captação de água pluvial, e reutilização de águas cinzentas (com 

tratamento das águas e reencaminhamento para uso em sanitários e regas).  

Estas soluções podem ser simples adaptações (e.g. substituição de torneiras e 

sanitários por outros mais “ecológicos”) ou sistemas mais complexos (e.g. tratamento 

local de águas cinzentas em fachadas verdes; sistemas de captação pluvial). “An 

example of a relatively new system frequently used in green buildings is a rainwater 

harvesting system that requires cisterns, piping, pumps, power, and controls, which are 

not present in a conventional building” (Kibert, 2013 p. 363). 
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3.2.5. PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  

Vários autores e entidades têm alertado para o inevitável esgotamento das reservas de 

matérias-primas (como é o caso do relatório “Limits to Growth”), assim como, para os 

impactes ambientais que representa a extração de recursos não renováveis (Torgal e 

Jalali, 2010 p. 29), e os elevados níveis de energia incorporada que apresentam (Berge, 

2009 pp. 19-20). “[…] o verdadeiro problema ambiental associado aos materiais de 

construção, não será tanto a possibilidade de esgotamento de matérias-primas não 

renováveis, mas antes os impactos ambientais provocados pela sua extração” (Torgal 

e Jalali, 2010 p. 31). 

O elevado uso de materiais na construção, implica a extração e transformação de 

inúmeras matérias-primas, tornando-se imprescindível considerar a análise integrada 

de todo o seu ciclo de vida para aferir a sua sustentabilidade, de forma efetiva (por 

exemplo um material ecológico que exija longos transportes poderá não ser uma opção 

sustentável) (Amado, et al., 2015 p. 109;112). 

O primeiro aspeto a equacionar perante esta situação é tentar reduzir a consumo de 

materiais que impliquem a extração e produção de materiais com elevados impactes 

ambientais (nomeadamente a emissão de poluentes e resíduos perigosos36). “The 

building industry is, after food production, the largest consumer of raw materials in the 

world today. A broadly accepted goal for a sustainable future is a drastic reduction in the 

use of raw material” (Berge, 2009 p. 6). 

São várias as estratégias que permitem aos projetistas reduzir o uso de recursos 

naturais. Kibert (2013 p.363) sugere, por exemplo, que não se use material de 

acabamento para pavimentos, deixando o betão estrutural aparente. “In a typical 

building, however, the opportunities for dematerialization are few, and center on the 

possible elimination of systems that are not absolutely necessary” (Kibert, 2013 p. 363). 

Outra solução é uso de materiais reutilizados e reciclado, assim como, a conceção de 

soluções arquitetónicas com áreas úteis mais reduzidas (desde que ajustadas às 

necessidades funcionais e regulamentares). 

                                            
36 Tais como organocloratos (resíduos químicos provenientes de processos industriais como a produção de 
PVC), ftalatos (aditivos que reduzem a rigidez de matérias plásticas) e compostos orgânicos voláteis 
(COV’s, que consistem em poluentes atmosféricos provenientes de materiais com solventes orgânicos, 
como tintas, vernizes, etc.) (Amado, et al., 2015 p. 87). 
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“Space use per person has doubled in the western world since 1960. In housing, each of 

us now consumes 40 to 50 square metres […] This implies an approximate doubling of 

the consumption of materials. At the same time, both housing and other types of building 

have become more specialized, being tailored and optimized for specific functions. In 

most cases they are becoming far less flexible or adaptable” (Berge, 2009 p. 8). 

Sempre que possível, deverá ser igualmente avaliada a possibilidade de reabilitar 

edifícios, pois na maioria das vezes o consumo de recursos será inferior ao de uma nova 

construção. “By modifying an existing building and reusing as much of its structure and 

systems as possible, one can minimize the use of new materials, with their 

accompanying impacts of resource extraction; transportation; and processing energy, 

waste, and other effects” (Kibert, 2013 pp. 362-363). 

A flexibilidade e adaptabilidade dos espaços contribuem para a maior durabilidade dos 

edifícios e, consequentemente menor necessidade de matérias-primas. Da mesma 

forma que, usando materiais mais duráveis, evitamos a sua substituição precoce. 

“it is still a general rule that by producing more durable products the use of raw materials 

is reduced. However, one must ensure that materials of similar durability are used 

throughout the vital parts of a building; therefore not sacrificing high quality components 

due to rapid decay elsewhere. Lower quality materials should be used in such a way that 

they are easily replaceable, whilst more durable materials may be easily dismantled for 

reuse or recycling” (Berge, 2009 p. 11). 

Devemos procurar um equilíbrio entre consumos e recursos, privilegiando o uso de 

recursos renováveis (sem exceder a sua taxa de renovabilidade ou de capacidade de 

suporte) (Pinheiro, 2006 p. 225). Muitos componentes produzidos com matérias-primas 

não renováveis têm atualmente alternativas renováveis, com menor impacte ambiental 

(e.g. substituição de estruturas de aço por madeira certificada ambientalmente) (Berge, 

2009 p. 7). Qualquer um dos materiais renováveis tem, à priori, potencial para aumentar 

a sua quota, pois as suas vantagens ambientais relativamente a outros tipos de produtos 

serão reconhecidas e validadas pelos projetistas, construtores e utentes” (Reaes Pinto 

e Oliveira, 2011 p. 73). 

Os Materiais Renováveis (Renewable Materials), de proveniência vegetal (tais como, a 

madeira, cortiça, palha, cânhamo, bambu) ou animal (tal como a lã de ovelha), são cada 

vez mais incorporados na Arquitetura Sustentável. Sendo as mais vantajosas 

alternativas “baseadas em colheitas anuais, em rotatividade com os cereais, e 

preservando o equilíbrio ecológico e humano” (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 69). 
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Devemos igualmente analisar se estes materiais renováveis e os seus derivados podem 

substituir os materiais sintéticos, suprindo a sua atual procura. Por exemplo, “as árvores 

demoram décadas a crescer, e são, sem dúvida, um ativo a gerir com grande 

parcimónia, nomeadamente no contexto de uma Gestão Sustentável, sob o selo de um 

organismo reconhecido, como é o caso do FSC (Forest Stewardship Council). No 

entanto, a celulose pode ser obtida a partir de culturas anuais, tais como miscanto, linho 

e cânhamo, podendo as suas fibras ser utilizadas para fins construtivos, com alto 

potencial económico e capacidade técnica e substituir produtos similares sintéticos” 

(Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 69). 

Para que o aumento da utilização de matéria-prima de origem vegetal não prejudique a 

produção de alimento (devido ao crescente número de habitantes no planeta), deve 

priorizar-se a utilização de resíduos agrícolas e plantas que cresçam em zonas com 

pouca capacidade de produção agrícola (como é o caso de muitas espécies de madeira) 

(Berge, 2009 pp. 7-8). 

Em síntese, algumas formas de reduzir o consumo de material de construção passam 

pela: reabilitação de edifícios; redução de áreas (de acordo com as necessidades e a 

legislação); uso de materiais provenientes do desmantelamento de edifícios; uso de 

materiais reciclados; utilização de materiais renováveis locais (extração e produção a 

zona do projeto); redução do desperdício de materiais (em especial na fase de 

construção e desconstrução); Uso de materiais com elevada durabilidade e potencial de 

reutilização ou reciclagem; uso de resíduos industriais (nomeadamente agrícolas). 

3.2.6. SELEÇÃO ADEQUADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  

“Green building materials are those that use the Earth’s resources in an environmentally 

responsible way. Green building materials respect the limitations of nonrenewable 

resources such as coal and metal ores. They work within the pattern of nature’s cycles 

and the interrelationships of ecosystems. Green building materials are nontoxic. They are 

made from recycled materials and are themselves recyclable. They are energy-efficient 

and the water-efficient. They are green in the way they are manufactured, the way they 

are used, and the way they are reclaimed after use. Green building materials are those 

that earn high marks for resource management, impact on indoor environmental quality 

(IEQ), and performance (energy efficiency, water efficiency, etc.)” (Spiegel e Meadows, 

2012 p. 27). 

Segundo Kibert (2013 p.356), um dos maiores desafios para a arquitetura sustentável 

consiste na seleção dos materiais de acordo com o seu desempenho ambiental. Esta 

análise exige uma visão global do uso de recursos como água, energia, solo, resíduos, 
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património e biodiversidade, e a hierarquização dos impactes ambientais associados a 

cada material (consoante a sua abrangência e duração, o risco para a saúde humana 

ou do ecossistema e a possibilidade de reversão ou reparação do dano) (Mourão e 

Pedro, 2012 p. 79-80). 

Não podemos saber à priori se um material é mais sustentável que outro, pois são 

inúmeros os aspetos a ter em conta, tais como a sua disponibilidade local, o uso de 

resíduos industriais, potencial de reciclagem, etc. (Torgal e Jalali, 2007 p.5).  

A análise de todo o ciclo de vida de materiais e matérias-primas, assim como, a sua 

contribuição para o melhor aproveitamento dos fatores bioclimáticos37, é imprescindível 

uma vez que que esta seleção influencia não só o design (e.g. exigências de ordem 

estética), mas também a performance da construção (e.g. resistência, conforto38). 

 “Todas as abordagens e metodologias evidenciam que a utilização de materiais locais, 

de origem natural, passíveis de reutilização ou de fácil reciclagem são preferenciais a 

outros na ótica ambiental, assim como nas restantes vertentes da “tripla linha de base” - 

a económica e a social – aludindo a uma inevitável mudança de paradigma” (Reaes Pinto 

e Oliveira, 2011 pp. 68-69). 

Brophy e Lewis (2011 p.109), propõem uma síntese dos critérios a ter em conta para a 

escolha de materiais de construção sustentável: O impacte do fabrico do material (e.g. 

destruição de habitats e toxinas libertadas); Durabilidade do material; Destino do 

material no final da sua vida útil (sendo preferível a reutilização, à reciclagem, que é 

preferível à deposição ou inceneração); Redução de resíduos e separação de materiais 

(em especial resíduos tóxicos); o tipo de recursos envolvidos (e.g. renováveis ou não-

renováveis; escassos ou abundantes; emissões de CO2 (kg/kg) durante o processo de 

produção e energia incorporada (kWh/kg); distância e meios de transporte utilizados 

para distribuição (consumo energético e emissões associadas).  

Enquanto que Kibert (2013 p.362), apresenta três prioridades para o processo: 

1.As with energy and water resources, the primary emphasis should be on reducing the 

quantity of materials needed for construction. 

                                            
37 A cor das fachadas, por exemplo, irá definir a maior ou menor absorção de radiação solar (sendo que as 
cores escuras absorvem mais radiação solar do que as cores claras). Enquanto que a inércia térmica 
determinará a transferência térmica. (Amado, et al., 2015 p. 142) 
38 Características como a textura, a cor e a temperatura contribuem significativamente para o conforto 
ambiental - que abrange simultaneamente os aspetos físicos e psicológicos relativos ao uso do espaço. 
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2.The second priority is to reuse materials and products from existing buildings; this is a 

relatively new strategy called deconstruction. Deconstruction is the whole or partial 

dismantling of existing buildings for the purpose of recovering components for reuse. 

3.The third priority is to use products and materials that contain recycled content and that 

are themselves recyclable or to use products and materials made from renewable 

resources” (Kibert, 2013 p. 362). 

Em síntese, de acordo com a nossa análise e especificidade de cada projeto, deve 

privilegiar-se o uso de: materiais duráveis; renováveis; locais; sem toxicidade (para o 

ambiente e os ocupantes dos edifícios); com elevado potencial de reutilização e 

reciclagem; de fácil manutenção; com baixa energia incorporada e emissões de GEE; 

ecoeficientes; reciclados; que permitam aproveitamento de resíduos de outras industrias 

(e.g. resíduos agrícolas); com custo económico satisfatório; qualidade estética; 

facilidade desmontagem (para substituição ou reutilização).  

Conforme os critérios e objetivos ilustrados abaixo: 

Tabela 2. Seleção de Materiais de Construção: Critérios e Objetivos 

Fases Critérios de Seleção Objetivos 

Pré-construção 

(da extração à seleção 
de materiais) 

Materiais com processo de fabrico simples Redução da produção de resíduos 

Materiais locais 

Desenvolvimento local 

Redução de gasto com energia e 
emissões associadas ao transporte 

Materiais com processos construtivos de baixa 
energia e emissão de CO2 

Redução da energia incorporada 

Redução da emissão de gases 
poluentes 

Materiais provenientes de recursos renováveis, 
reutilizados e reciclados Preservação de recursos naturais 

Materiais com elevado potencial de reciclagem 

Construção 

Materiais com bom desempenho energético; 
baixa energia incorporada 

Redução do uso de energia 

Materiais não tóxicos 
Garantir a qualidade do ar no 
interior de edifícios 

Materiais com elevada durabilidade 

Reduzir operações de substituição 
de materiais no ciclo de vida dos 
edifícios 

Reduzir a produção de resíduos 

Reduzir a utilização de recursos 

Materiais reutilizáveis Reduzir a exploração de recursos 

Pós-Construção Materiais recicláveis 

Reduzir a extração de matérias-
primas 

Dar novos fins aos materiais 

Gestão e encaminhamento de 
materiais em fim de vida 

Fonte: [Adaptado a partir de:] Amado, et al. (2015 p. 85) 
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3.2.6.1. ROTULAGEM ECOLÓGICA E EPD´S 

De acordo com a avaliação do ciclo de vida (ACV)39 de materiais e produtos, criaram-se 

rótulos ecológicos, que garantem e certificam um determinado desempenho ambiental 

e dividem-se, no geral, em três categorias (Amado, et al., 2015 p. 112): 

I – Rótulo Ecológico: uma entidade externa de certificação explicita as vantagens 

ambientais de um material ou produto, garantindo o cumprimento dos critérios avaliados 

(Amado, et al., 2015 p. 112). A sua aplicação é mais simples que a ACV e não integra 

os impactes ambientais relativos ao transporte, pelo que, um produto com rótulo 

ecológico (importado) poderá se menos sustentável que outros materiais locais sem 

rótulo ambiental (Torgal e Jalali, 2010 p.446). 

II – Auto declaração: o produto é rotulado por fabricantes ou distribuidores, sem garantia 

de terceiros e por isso com fiabilidade questionável (Amado, et al., 2015 p. 112). 

III – Declaração Ambiental do Produto (DAP’s ou EPD’s – Environmental Product 

Declarations), estão de acordo com a Norma ISO 14025 (declarações ambientais Tipo 

III) e fornecem informações verificadas por entidades independentes (Amado, et al., 

2015 p. 112). 

3.2.7. REDUÇÃO DE RESÍDUOS, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM  

A eficácia da Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), é essencial num 

projeto de Arquitetura Sustentável, devendo antecipar e planear as quantidades de 

resíduos que serão produzidas em todo o ciclo de vida40, assim como as opções 

reutilização e reciclagem dos mesmos (Amado, et al., 2015). 

Em Portugal, os princípios gerais da gestão de resíduos são regulados pelo Decreto-Lei 

n.º 73/2011, de 17 de junho e aplicam-se à recolha, transporte, armazenamento, 

triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos (Amado, et al., 2015). 

“Grande parte dos depósitos de resíduos que se acumulam na Terra provém de 

desperdícios da construção e da demolição de edifícios. […] o investimento na gestão 

                                            
39 Normalizados pela ISO 14020, os rótulos ecológicos são mais abrangentes quando utilizam uma 
avaliação do ciclo de vida tipo cradle-to-grave (desde a extração de matérias-primas até à deposição final 
do material) (Amado, et al., 2015 p. 112). 
40 No âmbito da Avaliação do Ciclo de Vida, a gestão de resíduos é um aspeto fundamental na análise 
Cradle-to-grave (enfatizando o relevo da deposição de materiais que constituem resíduos) e Cradle-to-
cradle (enfatizando a importância da reutilização e reciclagem dos materiais) (Amado, et al., 2015 p. 99). 
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de resíduos ainda em estaleiro, o aumento do uso de materiais reciclados e a 

conservação e a reutilização de edifícios antigos podem contribuir para uma significativa 

redução destes depósitos e o risco ambiental que representam” (Mourão e Pedro, 2012 

p. 77).  

A prioridade será então minorar os efeitos adversos dos processos artificiais no 

ambiente natural para repor o equilíbrio ecológico, encontrando formas de gestão de 

desperdício, com minoração da necessidade de tratamento de resíduos, eliminação e 

minoração dos riscos de contaminação (Mourão e Pedro, 2012 p. 11). 

Na fase de conceção, deve preparar-se a construção para a desconstrução (ou 

demolição seletiva), de forma a aumentar significativamente a quantidade de material 

que será reutilizado ou reciclado. Os materiais mais valorizados são aqueles que podem 

ser retirados inteiros (ex. treliças e outros elementos estruturais, mobiliário e 

equipamentos), e os metais pois os custos de reciclagem são mais económicos que 

produção do material a partir de matérias-primas (Brophy e Lewis, 2011 p. 111). “Metals 

and plastics are perhaps the only materials that are fully recyclable without loss of their 

basic strength and durability properties” (Kibert, 2013 p. 364).  

Destaca-se, por exemplo: o uso de sistemas construtivos pré-fabricados (e.g. painéis de 

taipa pré-fabricada); a redução dos tipos de materiais; a não utilização de materiais 

compósitos e produtos que não possam ser separados; a não utilização de 

acabamentos que condicionem a possível reciclagem do material; o uso de ligações 

mecânicas e a normalização de componentes; o alargamento da duração dos materiais 

e sistemas construtivos; a facilitação de operações de manutenção, reparação e 

substituição de componentes; a conceção de projetos flexíveis que se adaptem às 

necessidades evitando demolições; a utilização de materiais biodegradáveis, cuja 

reintegração no sistema natural cause o mínimo de impactes negativos; a gestão e 

catalogação de informações sobre materiais e processos de construção, manutenção e 

desmontagem (Torgal e Jalali, 2010 p.108-109).  

Cada material tem a pegada ecológica referente à sua extração, produção e transporte. 

Ao reutilizar e reciclar materiais em vez de produzi-los a partir de novos recursos, os 

impactes ambientais podem ser diminuídos (Berge, 2009 p. 13).  

A arquitetura sustentável prevê o uso de materiais com elevado potencial de reutilização 

e reciclagem, ou seja, grande capacidade para ser usado como recurso no final do seu 

ciclo de vida inicial. Dando preferência aos materiais que permitam a reutilização pois 
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implica menor consumo de energia, que a reciclagem (evitando a inceneração e a 

deposição dos resíduos em lixeiras ou aterros sanitários) (Mateus e Bragança, 2006 p. 

83). 

A reutilização corresponde reintegração de um componente, ou material sem grandes 

transformações e, apesar de não ser uma prática muito difundida na industria da 

construção atual, historicamente, este era um procedimento comum (Berge, 2009 p. 14). 

“Reusing intact building components from deconstructed buildings reduces the 

environmental impacts of building materials because these components require minimal 

resources for reprocessing. Progress in the techniques for deconstructing existing 

buildings, instead of demolishing them, means that used building components are 

becoming more widely available; likewise, businesses that specialize in the sale of 

components salvaged from deconstructed buildings are becoming more commonplace” 

(Kibert, 2013 pp. 363-364). 

A reciclagem diz respeito a uma transformação feita a partir da separação dos seus 

constituintes originais, voltando ao processo de transformação do material (Berge, 2009 

p. 14). 

“Recycling is an important concept in completing the ecological life cycle of materials, 

where waste production output from one system is an input source to another system. 

Recycling serves to amplify a reinforce production processes, and provides a multiplier 

to the input resources. Systems that do not develop a complete cycle of materials will not 

be long continued” (Odum apud Buranakarn, 1998 p.3). 

Podendo identificar duas abordagens distintas: a reciclagem tecnológica e a reciclagem 

orgânica (Kibert, 2013 p. 362). A primeira é caracterizada pelo reaproveitamento de 

elementos para originar um novo produto, através de processos industriais que implicam 

consumos energéticos e desperdícios. 

“associated with synthetic materials, that is, materials that do not exist in pure form in 

nature or are invented by humans. These include metals, plastics, concrete, and nonwood 

composites, to name a few. As noted earlier, only metals and plastics are fully recyclable; 

hence, they can potentially retain their engineering properties through numerous cycles 

of reprocessing. Materials in the technical or synthetic category require major investments 

of energy, materials, and chemicals for their recycling” (Kibert, 2013 p. 362). 

A reciclagem orgânica diz respeito à reintegração na natureza de recursos renováveis 

e corresponde a ciclo fechado, pelo que não existe desperdício 

“Materials created from renewable resources offer the opportunity to close materials 

loops via an organic recycling process. The organic route involves recycling by 

biodegradation, that is, by composting or aerobic/anaerobic digestion, either by nature 

itself or by processes that mimic the decomposing action of nature. This approach applies 
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to all products made of wood or other organic materials such as jute, hemp, sisal, wool, 

cotton, and paper. Recycling of renewable resources or organic products via the organic 

recycling route can be accomplished with low to zero energy, additional materials, and 

chemicals” (Kibert, 2013 p. 363). 

Materiais compostos por matéria orgânica e não orgânica, são geralmente reciclados 

pela abordagem tecnológica, contudo existem já materiais sintéticos que podem ser 

submetidos à reciclagem orgânica. 

“PLA is a polymer made from the lactic acid that results from corn starch fermentation; it 

is used in plastics that are competitive with and often superior to hydrocarbon-based 

polymers and is completely renewable. PLA can be engineered to be biodegradable in 

controlled compost situations, so although it is a synthetic material, it can be recycled 

through the organic route” (Kibert, 2013 p. 363). 

A construção, enquanto consumidora de grandes apresenta ainda a capacidade de 

escoar resíduos de outras indústrias (Torgal e Jalali., 2007 p. 2). Para ilustrar as 

vantagens da integração a grande escala dos conceitos de reutilização e reciclagem de 

materiais de construção, Berge (2009 p.13), destaca a experiência da Holanda. País 

onde a prática está difundida e prevista na Lei. 

“Legislation requires that 80% of demolition materials be recycled into new construction, 

either buildings or other civil works such as road building. When tendering for contracts, 

demolition companies have to state how much of the material will be recycled, together 

with a presentation of how they will do this. There are examples of successful demolition 

projects where different materials and products have been separated, and a level of up 

to 95%recycling has been achieved […]. The buildings demolished are often older types 

with a fairly simple use of materials. For modern buildings, it is doubtful whether the level 

of recycling can exceed 70%. As a rule, modern buildings also contain larger fractions of 

problematic, composite or hazardous components that are far more difficult to handle and 

recycle” (Berge, 2009 p. 13). 

Na realidade, a grande maioria dos materiais compósitos são dificilmente reciclados pois 

não permitem a separação dos seus componentes, apesar de apresentarem algumas 

vantagens, como a redução do uso de recursos naturais. Reaes Pinto (2011 p. 81) 

refere, por exemplo, o uso de compósitos de pedra onde, para reduzir a espessura da 

pedra natural se associam outros materiais de suporte. 

“No entanto, a produção destas placas de pedra natural de reduzida espessura é, por 

enquanto, feita quase exclusivamente na China, importando os blocos de pedra maciça 

dos países produtores. Após transformação, com alta tecnologia, são exportadas, 

percorrendo milhares de quilómetros por via marítima, e apesar de serem competitivas 

em preço com a pedra natural convencional, não têm incorporadas nos seus custos os 

impactes ambientais negativos, resultantes da produção de grandes quantidades de 

gases de efeito estufa” (Reaes Pinto, 2011 p. 81). 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   75 

Um outro uso atribuído aos resíduos da construção poderá ser a recuperação de 

energia. Neste caso, perde-se toda a matéria-prima do produto, recuperando apenas 

energia, pelo que Berge (2009 p. 15) a qualifica como menos vantajosa, exceto quando 

o material é transformado localmente e não existem resíduos tóxicos (Berge, 2009 p. 

15). 

Um exemplo extremo da aplicação do conceito de reaproveitamento de componentes e 

materiais é a Zero Waste House. Estas construções são feitas “com materiais 

reciclados, especificados em guias tendo em conta os custos ambientais da sua 

aplicação na construção e manutenção de habitação” (Mourão e Pedro, 2012 p. 78). 

A construção é planeada, de forma a permitir alterações através da desmontagem, 

separando e utilizando materiais para outros fins (Mourão e Pedro, 2012 p. 79). 

3.2.8.  SALUBRIDADE E CONFORTO EM EDIFÍCIOS 

“[…] o ambiente interior, nomeadamente o conforto e a saúde e segurança dos 

utilizadores é também um aspeto importante a considerar nos impactes ambientais, 

associados aos edifícios, cerca de 30% de todos os edifícios novos e remodelados têm 

baixa qualidade do ar interior, devido a emissões nocivas, a condições de humidade 

erradas e a má ventilação, as quais geram o aparecimento de agentes patogénicos” 

(Pinheiro, 2006 p. 78). 

Devido à falta de formação dos projetistas e à omissão da legislação em relação à 

toxicidade dos materiais de construção, alguns edifícios correntes continuam a integrar 

materiais tóxicos, com graves consequências para a saúde dos seus utilizadores e para 

o ambiente (Amado, et al., 2015 p. 86). 

“A toxicidade de um material expressa os efeitos nocivos que este pode infligir no ser 

humano e no ecossistema que o rodeia. Cada material, produto ou componente a utilizar 

num edifício deve ser devidamente analisado, em especial, as suas especificações 

técnicas e o seu processo de fabrico com vista à identificação de compostos químicos 

que sejam tóxicos” (Mateus e Bragança, 2006 p. 89). 

Os problemas relacionados com fatores físicos geralmente não apresentam toxicidade, 

mas, podem originar problemas de saúde pela exposição prolongada (e.g. ruído, 

iluminação inadequada, odores, temperatura, etc.) (Kibert, 2013 p. 390). Por outro lado, 

os fatores químicos podem contaminar a qualidade do ar, agindo pela exposição e efeito 

cumulativo no organismo. São exemplos: o amianto; compostos orgânicos voláteis; 

radioatividade natural (e.g. radão); produtos de limpeza; tintas de óleo com diluentes 

tóxicos; aglomerados de madeira (Amado, et al., 2015 pp. 87-91).  
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O uso de isolamento térmico obtido a partir de matéria-prima fóssil, apresenta elevados 

impactes ambientais e toxicidade nas suas fases de fabrico e de fim de vida, pelo que 

deve ser substituído por opções mais sustentáveis (e.g. cortiça). 

“começam a surgir no mercado soluções obtidas a partir de “materiais renováveis”. Ou 

seja, materiais naturais, caracterizados por incorporarem o mínimo de energia, serem 

comparativamente não contaminantes, biodegradáveis e sem riscos evidentes para a 

saúde humana, como evidenciado pela metodologia ACV (Avaliação do Ciclo de Vida)” 

(Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 63). 

Os fatores biológicos conduzem a alergias ou reações patogénicas e incluem a 

presença de bactérias, fungos, viroses, insetos e poeiras (Kibert, 2013 p. 391).  

O ruído afeta o conforto dos utilizadores e necessita que sejam implantadas soluções 

que possam minimizar os seus impactes: separando os compartimentos geradores de 

maior ruído; usando materiais que absorvam o som (em paredes, pavimentos e tetos); 

isolando condutas e equipamentos que promovam ruído (Kibert, 2013 p. 391). A 

iluminação natural é a mais favorável ao ser humano, 

“the ideal healthy indoor light environment is one that allows natural light indoors or whose 

lighting system replicates natural light as closely as possible. Natural sunlight has an 

equal spectral distribution of the visible light frequencies combined to appear as white 

light. In contrast, artificial light sources are bound by the laws of physics, and hence they 

are limited in the frequencies of visible light that they emit” (Kibert, 2013 p. 392). 

O conforto visual varia, em função da geometria solar e dos utilizadores. Para isso, a 

iluminação natural deve ser complementada com o uso de iluminação artificial e 

elementos de sombreamento. 

“Lighting controls integrated with daylighting are important in the design of lighting 

systems because they help provide a constant level of illumination by using the artificial 

lighting to compensate for changing levels of daylight. These types of lighting controls 

consist of photocells that control either continuous dimming or stepped ballasts in the light 

fixtures. Nowadays, occupancy sensors, which turn the lights on and off in response to 

the presence of people in the space, are also integrated with the daylight-responsive 

lighting controls” (Kibert, 2013 p. 404). 

Para além das vantagens para a saúde, o uso da radiação solar contribui para a redução 

dos consumos energéticos. A iluminação natural e o conforto térmico, podem assim ser 

favorecidos pela integração de princípios bioclimáticos (Kibert, 2013 p. 404). 

O conforto térmico varia consoante o individuo e a atividade, no entanto, os valores 

médios para inverno são, temperaturas entre 20-24ºC e humidade entre 30-60%. Para 
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o verão, as temperaturas rondam os 22-27ºC e humidade entre 30-60% (Kibert, 2013 p. 

393).  

A capacidade higroscópica dos materiais é igualmente relevante paras as questões de 

salubridade e conforto, pois permitem regular a humidade no interior dos edifícios (e.g. 

a terra crua tem elevada capacidade de higroscopia). 

“In order to reduce energy consumption and climate emissions, most temperate and cold 

climate countries are introducing ever stricter norms for increased thermal insulation of 

buildings. In some cases, this has led to increased humidity damage – partly because 

less heat from inside the building actually leaks out into the walls to dry out any humidity 

that may have gathered there. This means that there is a higher requirement for precision 

in both the detailing and execution of highly insulated, low energy buildings. […] For this 

reason it would be a major advantage if one can employ materials with good hygroscopic 

qualities – materials that can tolerate and regulate humidity” (Berge, 2009 p. 11). 

Condições de humidade, temperatura ou ventilação inadequadas, assim como, 

sistemas de o ar-condicionado, podem originar riscos de saúde para os utilizadores (e.g. 

doença do legionário derivada dos problemas de manutenção de ar condicionado) 

(Pinheiro, 2006 p. 78; Amado, et al., 2015 pp. 56-58). Será favorável beneficiar do 

aproveitamento dos ventos (nomeadamente para ventilação e soluções passivas de 

arrefecimento), utilizar sistemas automáticos de ventilação natural, implantar espaços 

interiores de acordo com o aproveitamento solar passivo, colocar 90% dos 

compartimentos em contato direto com o exterior e utilizar vãos eficientes (caixilharia e 

vidros) (Amado, et al., 2015 p. 70). 

Em síntese, a salubridade e conforto em edifícios está relacionado com o 

aproveitamento de inúmeros aspetos bioclimáticos e a adequação da construção às 

condições necessidades específicas de cada espaço.  

Tabela 3. Fatores que influenciam a salubridade e conforto em edifícios. 

Utilizadores 
Atividade desempenhada 

Fatores físicos e psíquicos 

Estado de Saúde 

Edifício 

 

Influência do exterior (infiltrações, pontes térmicas, poluição do ar) 

Existência de equipamentos mecânicos para aquecimento e arrefecimento do espaço 

Existência de soluções solares passivas 

Adaptação ao bioclimatismo local 

Materiais (características, emissões, toxicidade) 

Adequada ventilação e limpeza espaços 

Manutenção adequada 

Mobiliário e equipamentos 
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3.2.9. GARANTIA DE DURABILIDADE E EFICIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO 

“A strategy on sustainable development will seek to prolong the life of existing structures, 

and indeed to prolong the utilisation of the materials with which they were originally 

constructed. Adaptation is usually preferable to new building, and upgrading of energy 

performance usually represents a more efficient deployment of resources” (Brophy e 

Lewis, 2011 p. 1). 

A durabilidade é um dos aspetos que mais surge associado à sustentabilidade da 

construção, na medida em que implica menos operações de manutenção, menor 

consumo de recursos e de energia, e menor impacte ambiental. A maior durabilidade de 

materiais e edifícios, contribui para a criação de valores culturais. Pela sua permanência 

o edificado assume um papel de proteção e de expressão cultural (Amado, et al., 2015 

p. 100). “We should also remember that durability is not only a quantifiable technical 

parameter. Durability also has an important aesthetic aspect. It is quite a challenge to 

design a product that can outlast the vicissitudes of both time and fashion” (Berge, 2009 

p. 11). 

É essencial promover a durabilidade fundamentando a escolha dos materiais na análise 

dos fatores bioclimáticos locais, articulada com a análise integrada dos materiais 

disponíveis localmente e o tipo de uso do edifício (Amado, et al., 2015 p. 100). “An 

optimal environmental choice is a building with high adaptive capacity, designed for easy 

maintenance, disassembly and re-use of constructions and components” (Berge, 2009 

p. 15). 

A flexibilidade dos edifícios e do uso de soluções arquitetónicas que permitam a sua 

adaptação a novos usos, promove o seu potencial de reabilitação. A diminuição dos 

agregados familiares, por exemplo, poderá implicar a inadequação de inúmeras 

tipologias das habitações, levando à demolição de edifícios antes do final da sua vida 

útil, por deixarem de responder às necessidades da população (por exemplo, 1975 e 

1990, a percentagem de apartamentos destinados a um único habitante aumentou 16%) 

(Torgal e Jalali, 2010 p. 109). 

A manutenção é fundamental para o desempenho e durabilidade de um edifício. Sendo 

a fase de utilização a mais longa no tempo de vida útil de um edifício, é necessário 

recorrer a ações de manutenção periódicas e preventivas, de forma a evitar anomalias. 

Pelo que a existência de manuais para manutenção e utilização de edifícios é neste 

contexto extremamente relevante (Amado, et al., 2015 p. 79). 
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O uso de processos de construção reversíveis e desmontáveis facilita a conservação, e 

possibilita a reutilização e reciclagem de componentes, devendo ser programada na 

fase de projeto (Mourão e Pedro, 2012 p. 79).  

“Comparativamente aos produtos de outras indústrias, a vida útil dos produtos da 

construção é normalmente bastante mais dilatada. A elevada durabilidade das 

construções, que em muitos casos ultrapassa a centena de anos, torna, por exemplo, 

difícil a contabilização, na fase de projeto, das mais-valias associadas à potencialidade 

de determinado elemento construtivo poder vir a ser reutilizado ou reciclado. 

Adicionalmente, os potenciais compradores de edifícios dão pouca importância ao 

potencial de reciclagem e de reutilização dos materiais e componentes de construção, 

porque a demolição ocorrerá num futuro distante e as mais-valias associadas reverterão 

a favor de outros indivíduos ou empresas. Por outro lado, o dilatado período do ciclo de 

vida impossibilita a definição objetiva de cenários de fim de vida, pois é impossível saber 

de antemão o estágio de desenvolvimento tecnológico que se verificará na altura e o 

valor residual dos produtos resultantes da demolição e/ou desmantelamento” (Mateus, 

2009 pp. 53-54).  

3.2.10. SISTEMAS PASSIVOS SOLARES 

Algumas questões de bioclimatismo estão implícitas aos princípios de arquitetura 

sustentável, nomeadamente no que concerne ao aproveitamento das características 

biofísicas do local com vista à maior eficiência do edifício (ventilação natural, 

sombreamento passivo, orientação favorável, radiação solar direta, disposição e 

dimensionamento de vãos em fachadas, forma e orientação de coberturas, materiais e 

cores, etc.). Em função delas, os projetistas deverão definir as soluções arquitetónicas 

mais sustentáveis, assim como os sistemas construtivos mais adequados. 

“A construção sustentável, a construção verde ou a construção vernácula, pretendem 

permitir a integração do homem com a natureza utilizando os recursos naturais. Todas 

preservam o ambiente e procuram soluções plausíveis. A construção sustentável difere 

por ser um produto da moderna sociedade tecnológica, recorrendo ou não, a materiais 

naturais e/ou produtos provenientes da reciclagem de resíduos, focando a importância 

de uma abordagem holística, integrada e prática numa perspectiva interdisciplinar, como 

forma efectiva de concretizar esses princípios” (Pinheiro, 2006 p. 106). 

Estas estratégias, hoje validadas cientificamente, constituem um legado da construção 

vernacular em que soluções adequadas ao clima e à disponibilidade local de recursos 

foram empiricamente adaptadas e desenvolvidas, ao longo dos séculos (Fernandes, et 

al., 2014 p. 167). Num primeiro momento é essencial conhecer as características do 

local e a sua possível influência no edifício, de forma a definir as melhores estratégias 

para cada situação séculos (Fernandes, et al., 2014 p. 167). 
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Tabela 4. Sistemas passivos solares 

 Estratégias  Sistemas Passivos Tipo de edifício 
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) Restringir perdas por 
condução  

Isolamento adequado de toda a envolvente. 
Principalmente em 
edifícios de 
habitação 

Promover ganhos solares 

Ganho direto (promove o aquecimento rápido do 
espaço. Os vãos envidraçados devem localizar-se 
preferencialmente no quadrante Sul). 

Todos os edifícios 
com ocupação 
diurna e/ou noturna 

Ganho indireto (e.g. a parede de trombe / parede de 
armazenamento absorve a energia solar diurna e 
liberta o calor para o interior do edifício durante a 
noite). 

Adequado para 
edifícios com 
ocupação noturna 

Ganho isolado (e.g. estufas. Funcionamento 
semelhante à parede de trombe, mas exige 
desativação durante o Verão). 

Adequadas ao uso 
diurno, durante o 
Inverno. Devendo 
ser desativadas no 
Verão. 

Restringir Perdas por 
Condução 

Ganho isolado (e.g. coletor de ar. Permite a 
introdução de ar quente em espaços com grande 
necessidade de renovação de ar durante o Inverno). 

Edifícios com 
grande ocupação 
diurna (e.g. salas 
de aula, auditórios, 
etc.) 
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) Restringir ganhos solares 
Sombrear vãos envidraçados (diminuir a incidência 
de radiação solar) 

Todos os edifícios. 

Restringir ganhos solares Isolamento adequado de toda a envolvente. 
Principalmente em 
edifícios de 
habitação 

Promover inércia térmica Paredes externas com isolamento no exterior. Todos os edifícios 

Ventilação 
Ventilação natural (idealmente ventilação 
transversal) 

Principalmente em 
edifícios de 
habitação 

Arrefecimento pelo solo 
O edifício é arrefecido por contato com o solo. O ar 
exterior é arrefecido no solo e depois introduzido no 
edifício. 

Todos os edifícios. 

Arrefecimento evaporativo 
Promover ventilação com reduzida velocidade do ar, 
através de fontes, espelhos de água, etc. 

Todos os edifícios. 

Arrefecimento Radiativo 

(pouco usado) 

Emissão de radiação por partes dos elementos da envolvente externa de um 
edifício. 

Fonte: [Adaptado a partir de:] Gonçalves e Graça. (2004 pp. 46-47). 

Em Portugal41, o clima é temperado-ameno e apresenta um enorme potencial para 

aproveitamento da energia solar estimando-se, que Portugal Continental receba, em 

média, 2500 horas anuais de insolação (valor acima da média europeia) (Amado, et al., 

2015 p. 151). 

                                            
41 Durante o solistício de Inverno, o sol nasce aproximadamente a Sudeste e apresenta o ângulo solar mais 
baixo de todo o ano. No solistício de Verão o sol nasce aproximadamente a Nordeste e o ângulo de altura 
solar é o mais alto do ano. Nos equinócios de Primavera e Outono, o sol nasce a Este, pondo-se a Oeste. 
(Amado, et al., 2015 p. 12; Gonçalves e Graça, 2004 p. 5) 
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Os sistemas passivos são a forma mais neutra de eficiência energética em edifícios 

(com redução de consumos de aquecimento estimados entre 25 a 75%, durante o ciclo 

de vida de um edifício) (Reaes Pinto e Oliveira, 2015 p. 78). Não incorporam tecnologias 

adicionais especificas e podem ser implementados em construção nova, ou na 

reabilitação de edifícios, desde que a exposição solar seja adequada (Reaes Pinto e 

Oliveira, 2015 p. 78).  

De forma geral, estes dispositivos apresentam inúmeras vantagens ambientais e 

económicas, promovendo: conforto higrométrico; aquecimento (na estação fria) ou 

arrefecimento (na estação quente); menor consumo energético (pois evita o uso de 

soluções mecânicas para climatização e ventilação) (Gonçalves e Graça, 2004 p. 33).  

“Integrar estratégias solares passivas num edifício deveria ser parte integrante de toda a 

arquitetura. Se por um lado, a organização de um espaço deve ser adaptada às 

características climáticas do local, por outro, as opções formais da arquitetura devem 

integrar determinados materiais, cores, texturas, espaços e elementos (e.g., 

sombreadores, estufas, envidraçados, chaminés de luz, etc.) que a tornem mais eficiente 

e confortável” (Mourão e Pedro, 2012 p. 71). 

No que concerne á exposição solar, durante o Inverno é vantajoso promover ganhos de 

radiação (pelo que se apresenta benéfica a abertura de vãos envidraçados no quadrante 

Sul) (Mourão e Pedro, 2012 p. 94). Por outro lado, durante o verão pretende-se a 

diminuição dos ganhos térmicos (evitando a radiação solar direta no interior do edifício 

através do uso de sombreadores eficazes) (Mourão e Pedro, 2012 p. 95). Nos 

quadrantes norte, este e oeste os vãos envidraçados devem satisfazer as exigências 

dos compartimentos, mantendo a mínima dimensão possível (Gonçalves e Graça, 2004 

p. 6). 

As fachadas voltadas a norte não recebem radiação solar direta (apenas radiação 

difusa), durante o inverno, e apenas uma pequena parcela de radiação direta no verão 

(ao início da manhã e final da tarde) (Amado, et al., 2015 p. 125). Enquanto que, as 

fachadas voltadas a este, no inverno, recebem um pouco de radiação solar direta 

durante parte da manhã, mas, excesso de radiação nas manhãs de verão (devido à 

perpendicularidade dos raios, que maximiza a captação de energia solar). Simétricas a 

estas, as fachadas voltadas a oeste recebem um pouco de radiação solar nas tardes de 

inverno e, excesso de radiação durante toda a tarde, no verão, promovendo grandes 

ganhos térmicos indesejáveis e necessitando de redobrar o cuidado com o 

dimensionamento, o tipo de vidro e de sombreamento dos vãos (Gonçalves e Graça, 

2004 p. 6). 
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Desta forma, em termos anuais, são as fachadas orientadas a sul que recebem um 

maior nível de radiação solar (Gonçalves e Graça, 2004 p.5). O posicionamento de vãos 

envidraçados nesta fachada é o mais favorável aos ganhos solares durante o inverno 

(pois o percurso solar diário é efeito para azimutes próximos do Sul geográfico) (Amado, 

et al., 2015 p. 124). Enquanto que no verão pode ser facilmente protegida da radiação, 

através da colocação de elementos sombreadores sobre o vão (Gonçalves e Graça, 

2004 p.5). 

 
Ilustração 13. Orientação solar correta e incorreta, no hemisfério norte (Amado, et al., 2015 p.126). 

Ao definir a orientação e dimensionamento de vãos envidraçados, devemos ter em 

consideração outro aspeto de fulcral importância. A iluminação natural contribui, não só, 

para a redução das necessidades energéticas (relacionadas com a iluminação) como 

para a obtenção de maiores níveis de conforto pois, “a luz regula os processos do 

metabolismo humano e afeta o sistema imunitário, bem como os estados psicológicos 

e emocionais” (Mourão e Pedro, 2012 p. 97). 

A qualidade da luz natural, depende de inúmeros fatores (tais como a intensidade, as 

funções do espaço, o horário de utilização, etc.), pelo que a forma de captação e 

distribuição da luz natural deve ser criteriosa, equacionando as propriedades refletoras 

das superfícies, a integração de dispositivos que protejam contra o indesejado excesso 

de luminosidade, etc. (Mourão e Pedro, 2012 p. 98). 
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Ilustração 14. Tipos de iluminação natural ([Adaptado a partir de:] Brophy e Lewis, 2011, p.68). 

Mourão e Pedro (2012 p. 72), refere que “a tipologia deve otimizar os resultados 

térmicos, protegendo os espaços mais exigentes das situações climáticas exteriores 

adversas, sobretudo da exposição solar excessiva e aos ventos” (Mourão e Pedro, 2012 

p. 72). 

A temperatura externa, por exemplo, é um dos fatores determinantes para o conforto 

interno de um edifício. As soluções construtivas escolhidas em projeto para o envelope 

do edifício, podem assim contribuir para a redução de trocas térmicas entre o interior e 

o exterior, mantendo maior conforto e estabilidade na temperatura interna (Amado, et 

al., 2015 p. 127).  

“A geometria, o paisagismo, os espaços cobertos e o tratamento da envolvente são as 

principais opções da conceção de arquitetura a considerar para uma proteção eficiente 

do edifício. No que respeita ao tratamento da envolvente exterior, a sua textura rugosa, 

espessura, saliências e reentrâncias, podem completar a função de sombra, protegendo 

as paredes exteriores, coberturas ou mesmo pavimentos do sobreaquecimento. Nestas 

superfícies a vegetação e a água podem desempenhar o mesmo papel” (Mourão e 

Pedro, 2012 p. 72-73). 
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Ilustração 15. Barreira de vegetação para proteção da radiação solar (Amado, et al., 2015 p.134). 

A forma mais adequada para um edifício é aquela que permite minimizar as perdas de 

calor no inverno e os ganhos de calor no verão. Variando de acordo com as 

caraterísticas regionais e o clima, em geral, quanto menor for a área da envolvente 

menor será a energia despendida na construção (menor quantidade de materiais e 

recursos) e na utilização do edifício (Reaes Pinto e Oliveira, 2015 p. 80). 

O uso de zonas de transição (ou zonas intermediárias), contribui para a uma melhoria 

significativa das condições de conforto, uma vez que promove uma “proteção” térmica 

aos espaços interiores (com temperatura estável) em relação aos espaços exteriores 

(com temperaturas variáveis) (Mourão e Pedro, 2012 p. 72-). 

 
Ilustração 16. Hierarquia de fenestrações e zonas de transição (Mourão e Pedro, 2012 p.72). 
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A organização interna dos espaços, deve igualmente ser definida em função da 

orientação solar e da maximização do conforto interno. Sendo em Portugal, a orientação 

Sul, aquela que mais favorece os espaços de maior permanência.  

“Zone and orient spaces, both in plan and in section, in relation to their heating, cooling, 

lighting and ventilation needs so as to minimise the total energy demand of the building. 

Where possible, locate spaces requiring continuous heat on southern façades so that 

they can benefit from solar gain; buffer them to the north with spaces which do not need 

it. Rooms needing only intermittent heating can occupy less favourable orientations. […] 

Conversely, spaces needing cooling should be located on northern façades. Spaces 

where daylight is important clearly need to be located near to the walls or roof of the 

building. For natural ventilation the depth and section of the building are critical (Brophy 

e Lewis, 2011 p. 58). 

 
Ilustração 17. Organização dos compartimentos em função da geometria solar (Brophy e Lewis, 2011 p. 58). 

Para o nosso clima42, são adequadas estratégias bioclimáticas que minimizem as 

perdas de calor através da envolvente (no Inverno) e restrinjam os ganhos de calor 

excessivos (no Verão) (Gonçalves e Graça, 2004 p.9). Devendo promover-se o aumento 

da inércia e isolamento térmico na envolvente opaca (paredes, coberturas43 e 

pavimentos), através da incorporação de materiais isolantes (e.g. cortiça, lãs minerais), 

e o uso de vãos com elevada resistência térmica (e.g. caixilhos de corte térmico, vidro 

duplo) (Gonçalves e Graça, 2004 p.8). 

                                            
42 Clima temperado-ameno no litoral e temperado-frio no interior (Mateus e Bragança, 2006 p. 46). 
43 Devido à sua extensa área de superfície, a cobertura desempenha um papel relevante nas trocas térmicas 
e é “um dos elementos da envolvente a ter mais cuidado a fim de evitar situações de desconforto”. 
(Gonçalves e Graça, 2004 p. 8) 
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Ilustração 18. Esquema relativo às trocas de calor no Inverno (Amado, et al., 2015 p.130). 

 
Ilustração 19. Esquema relativo às trocas de calor no Verão (Amado, et al., 2015 p.130). 

Outro fator a equacionar, na fase de projeto, é a ação dos ventos predominantes no 

local de implantação. Apresentando vantagens durante o Verão, uma vez que favorece 

o arrefecimento, no Inverno, este elemento poderá provocar efeitos negativos (e.g. 

mecânicos e térmicos). Devem ter-se em consideração as mudanças de direção dos 

ventos predominantes, ao longo do ano, bem como a existência de obstáculos que 

alteram os fluxos de ar (em áreas urbanas edifícios altos podem gerar turbulência e 

aumentar a velocidade do ar). Para minimizar os efeitos indesejados do vento podem 

usar-se barreiras bioclimáticas que tiram partido da topografia e vegetação, colocando-

se perpendicularmente aos ventos predominantes (Amado, et al., 2015 p. 131). 

“A utilização de vegetação para protecção de ventos dominantes que provocam efeitos 

desconfortáveis nos edifícios, bem como a existência de sistemas de captação do vento 

e de indução de correntes de circulação de ar para arrefecimento, são estratégias que 

os projectistas deverão avaliar por forma a seleccionarem as que forem mais correctas 

para o clima do local” (Gonçalves e Graça, 2004 p.9). 
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Ilustração 20. Barreira de vegetação para proteção de ventos dominantes (Amado, et al., 2015 p.134). 

A ventilação natural é um processo de renovação ar interno, essencial à salubridade e 

equilíbrio higrométrico dos espaços. Contudo, depende das diferenças de temperatura 

entre o exterior e o interior, pelo que introduz no edifício cargas térmicas (frias ou 

quentes) que precisam ser controladas (Gonçalves e Graça, 2004 p.9). 

Quando a temperatura externa está abaixo das condições de conforto (Inverno), 

interessa limitar as infiltrações, assegurando o mínimo recomendável através de um 

sistema de ventilação adequado. De forma geral, a ventilação favorece o processo de 

arrefecimento, sempre que necessário. Salientando-se o seu relevo no arrefecimento 

noturno dos edifícios a durante o Verão. interior (Gonçalves e Graça, 2004 p.9). 

Depois de identificar as contingências climáticas e definir qual a implantação e 

orientação mais vantajosa para o edifício e ecossistema envolvente, o arquiteto 

necessita determinar quais estratégias bioclimáticas permitirão ao edifício alcançar, 

naturalmente, as condições de conforto necessárias44 (diminuindo consideravelmente o 

consumo energético, durante a sua fase de utilização, pois estes encontram-se 

intimamente relacionados com as condições de conforto exigidas pelos utilizadores) 

(Gonçalves e Graça, 2004 p.10). 

“As Estratégias Bioclimáticas são um conjunto de regras ou medidas de carácter geral 

destinadas a influenciarem a forma do edifício bem como os seus processos, sistemas e 

                                            
44 Variáveis consoante os fatores ambientais (o clima, o tipo de utilização, temperatura, humidade relativa, 
etc.) e os fatores pessoais de ordem psicológica e fisiológica (atividade metabólica, vestuário, etc.). 
(Gonçalves e Graça, 2004 p.10). 
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componentes construtivos. As estratégias a adoptar num determinado edifício ou 

projecto deverão ser seleccionadas; tendo em atenção a especificidade climática do 

local, função do edifício e consequentemente, modo de ocupação e operação do mesmo, 

com o objectivo de promoverem um bom desempenho em termos de adaptação ao clima” 

(Gonçalves e Graça, 2004 p.12). 

3.2.10.1. SISTEMAS DE AQUECIMENTO PASSIVO 

Os sistemas de aquecimento passivo integram a construção e desempenham a função 

de coletar e acumular a energia solar incidente, transferindo-a posteriormente de forma 

natural (Gonçalves e Graça, 2004 p.33)., sem auxilio de sistemas mecânicos (Amado, 

et al., 2015 p. 138). 

Através de ganhos diretos podem maximizar-se os ganhos solares do Inverno com vãos 

de vidro bem dimensionados e orientados (nos quadrantes Sul, Sudeste e Sudoeste) e 

ter uma massa térmica que permita absorção, armazenamento e distribuição de calor 

(diminuindo a amplitude térmica), complementada por materiais e cromatismo adequado 

(Amado, et al., 2015 p. 138). 

A massa atenua a amplitude térmica no interior dos edifícios, absorvendo a radiação 

solar durante o dia e devolvendo-a aos compartimentos durante a noite. Deve, no 

entanto, ter-se em atenção o isolamento da envolvente externa e considerar o excesso 

de massa poderá comprometer o aquecimento do edifício, “sendo necessário um 

equilíbrio entre massa térmica, isolamento e área de vãos, dependendo muito do tipo 

de edifício e localização do mesmo” (Gonçalves e Graça, 2004 p. 34). 

 
Ilustração 21. Estratégias de ganhos diretos passivos (Reaes Pinto e Dias, 2015 p. 84). 
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O sombreamento será necessário para reduzir os ganhos solares no período mais 

quente (e eventualmente promover algum isolamento quando se pretende restringir as 

perdas de calor) (Reaes Pinto e Bruno, 2015 p. 84). 

Nos sistemas de ganho indireto, a massa térmica (elemento coletor) absorve a radiação 

solar, transferindo-a para o espaço de forma imediata ou desfasada, de acordo com “a 

estratégia de circulação (ou não) do ar que for adoptada” (Gonçalves e Graça, 2004 p. 

35). Uma vantagem desta estratégia reside na possibilidade do utilizador gerir a 

transferência de energia, através de sistemas simples de ventilação (Gonçalves e 

Graça, 2004 p. 36). 

A Parede de Trombe, por exemplo, apresenta bons resultados em climas frios e 

amenos, com boa insolação (Amado, et al., 2015 p. 139). Constituída por uma parede 

de vidro orientada a sul, uma parede interna com boa capacidade de armazenamento 

térmico (e.g. betão, pedra, terra compactada, etc.45, com 10 a 30cm de espessura e 

pintada externamente de uma cor escura, para maximizar a captação da radiação), e 

uma caixa-de-ar entre elas (com 5 a 20 cm de espessura) (Amado, et al., 2015 p. 139; 

Gonçalves e Graça, 2004 p. 36). 

Quando a caixa de ar não é ventilada, a radiação solar incide através da parede exterior, 

diretamente na parede interior, gerando elevadas temperaturas46 que são acumuladas 

durante o dia e lentamente libertadas durante a noite. (Amado, et al., 2015 p. 139) 

Contudo, parte da energia absorvida poderá ser transmitida por radiação e convexão 

para o vidro, perdendo-se para o exterior. A colocação de uma folha refletante 

transparente na face interna do vidro, pode evitar perda de ganhos solares (Mourão e 

Pedro, 2012 p. 103). 

Ao incluir a ventilação da caixa de ar na parede de trombe, orifícios colocados no topo 

e na base das paredes, permitem controlar o aquecimento ou arrefecimento do espaço, 

de acordo com as necessidades (no Inverno devem manter-se fechadas as aberturas 

da parede de vidro para minimizar perdas de calor, enquanto que na parede interna as 

aberturas devem manter-se abertas durante o dia, e encerradas quando diminui a 

                                            
45 Segundo Mourão e Pedro (2012, p.103), os materiais com maior capacidade captação e armazenamento 
de calor numa parede de trombe são (por ordem decrescente): água, betão, pedra e tijolo maciço. 
46 Atingindo entre 30 a 60ºC (Gonçalves e Graça, 2004 p. 36). 
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radiação solar, de forma a evitar perdas térmicas por inversão da circulação de ar 

(Amado, et al., 2015 p. 139). 

 
Ilustração 22. Parede de Trombe não ventilada e Parede de Trombe ventilada (Reaes Pinto e Dias, 2015 p. 86). 

Em qualquer dos casos, a parede de trombe deve permitir a limpeza no interior da caixa 

de ar e evitar a condensação nos vidros de modo a salvaguardar a qualidade dos 

materiais (Reaes Pinto e Dias, 2015 p. 86). 

No Verão, deverá promover-se o sombreamento da parede de vidro, mantendo abertos 

os orifícios superiores para arrefecimento. Enquanto que na parede interna se mantêm 

abertos os orifícios inferiores para melhorar a ventilação. Abrindo ambos os orifícios da 

parede de vidro, no período noturno, para permitir o arrefecimento completo da parede 

e caixa de ar (Amado, et al., 2015 p. 140). 

As paredes de colunas de água, funcionam como uma parede de armazenamento, 

guardando o calor em contentores de água (Gonçalves e Graça, 2004 p. 37). O tipo de 

contentor e o seu material (e.g. tubos de metal ou vidro, caixas de cimento cheias de 

água), afeta a eficiência do sistema, nomeadamente a forma como se arme zana e 

transmite o calor (Reaes Pinto e Dias, 2015 p. 86). 

Nos sistemas de ganho isolado, a captação de ganhos solares e o seu armazenamento 

funciona de forma independente do edifício, como como estufas e coletores de ar 

(Amado, et al., 2015 p. 140).  
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Ilustração 23. Estratégias de ganhos indiretos passivos (Reaes Pinto e Dias, 2015 p. 85). 

 O sistema de ganho isolado, combina soluções de ganho direto e indireto (Reaes Pinto 

e Dias, 2015 p. 88). No caso das estufas, a radiação solar captada (ganho direto) pode 

transmitir-se diretamente para o edifício, por circulação de ar (forçado ou não), ou, pode 

acumulado e transmitido posteriormente por radiação (ganho indireto). Quando não 

recebe incidência solar (e.g. dias de fraca insolação, noite), o espaço funciona como 

zona de transição (contribuindo para a redução das perdas térmicas) (Reaes Pinto e 

Dias, 2015 p. 88). 

É fundamental que se prevejam dispositivos que permitam permitir isolar a estufa, de 

forma a evitar perdas de calor indesejadas (durante a noite ou no Inverno), assim como, 

desativa-la totalmente nos períodos mais quentes, promovendo ventilação e 

sombreamento dos envidraçados. A desativação de estufas com vegetação com folha 

caduca, apresenta vantagens de ordem económica, estética e ambiental, contudo, 

dispositivos móveis, como portadas e estores, podem contribuir igualmente para 

controlar as perdas térmicas (durante a noite, ou o inverno) (Reaes Pinto e Dias, 2015 

p. 88-89; Mourão e Pedro, 2012 p.107). 

Ilustração 24. Possíveis configurações de estufas (Reaes Pinto e Dias, 2015 p. 88). 
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Ilustração 25. Estufa na Casa Vale do Rosal, do arquiteto 

Fausto Simões - Inverno (Mourão e Pedro, 2012 p.108). 

 
Ilustração 26. Estufa na Casa Vale do Rosal, do arquiteto 

Fausto Simões - Verão (Mourão e Pedro, 2012 p.108). 

O dimensionamento de uma estufa exige equilíbrio entre a área de captação solar e a 

área de armazenamento térmico (Reaes Pinto e Dias, 2015 p. 88), que pode efetuar-se 

“no pavimento, em paredes de Trombe, contentores de água ou elementos maciços 

contíguos à estufa” (Mourão e Pedro, 2012 p.106). 

Os coletores de ar são constituídos por uma parede de vidro e uma outra absorsora, 

sem capacidade de armazenamento térmico, o sistema funciona com o auxilio de 

dispositivo de captação solar (no Inverno), aquecendo o ar externo e integrando-o no 

interior do edifício com ventilação natural, ou extraindo o calor interno para o exterior 

(no Verão). Constituindo soluções com bons resultados em edifícios de ocupação 

diurna, como escolas e auditórios (Amado, et al., 2015 p. 140). 

 
Ilustração 27. Funcionamento de coletores (Amado, et al., 2015 p. 144). 
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3.2.10.2. SISTEMAS DE ARREFECIMENTO PASSIVO 

Os sistemas passivos de arrefecimento, consistem em soluções que atenuem, previnam 

ou dissipem o calor interior, melhorando o conforto interno (Amado, et al., 2015 p. 142), 

e podem ser de ventilação natural, arrefecimento pelo solo, arrefecimento evaporativo 

ou arrefecimento radiativo.  

Quando se pretende prevenir ou atenuar os ganhos térmicos, é necessário considerar, 

o tipo de vidro utilizado e o respetivo controle solar (Amado, et al., 2015 p. 142; 

(Gonçalves e Graça, 2004 p. 40). A melhor solução é seguramente a utilização de 

sombreamento exterior, pois tal impede a entrada de radiação solar direta nos períodos 

mais quentes do ano. Se tal não for possível, ou desejável, deve considerar-se o uso de 

vidros refletantes com sistemas de sombreamento interior (Gonçalves e Graça, 2004 p. 

40). O uso de material de isolamento térmico na envolvente do edifício e a escolha de 

um material eficiente para a cobertura, assim como a seleção de cores claras (com 

menor absorção de radiação solar) são aspetos igualmente relevantes pois melhoram o 

desempenho térmico de edifícios durante o Verão (Amado, et al., 2015 p. 142). A massa 

térmica influencia igualmente os ganhos térmicos uma vez que a sua capacidade de 

armazenar o calor proporciona um desfasamento na transmissão das temperaturas 

entre o exterior e o interior (Gonçalves e Graça, 2004 p. 40). 

No âmbito do bioclimatismo, as estratégias que visam a dissipação de calor 

(arrefecimento passivo), usam fontes frias, para que as diferenças de temperatura 

originar processos de transferência significativos (Gonçalves e Graça, 2004 p. 40).   

Sempre que a temperatura externa seja inferior à interna, a ventilação natural contribui 

para o arrefecimento dos compartimentos e dispersão do calor armazenado na massa 

térmica. Incentivando as perdas de calor por convecção e a evaporação nos ocupantes 

(Gonçalves e Graça, 2004 p. 40). Em países com o clima temperado e amplitudes 

térmicas significativas (como Portugal), o arrefecimento noturno é muito eficiente 

(Gonçalves e Graça, 2004 p. 42). 

A ventilação deve ser transversal (obtida pela colocação de vãos em paredes opostas) 

pois é mais eficiente que a ventilação simples (com vãos em uma só frente), (Gonçalves 

e Graça, 2004 p. 42; Mourão e Pedro, 2012 p. 100) e a profundidade dos 

compartimentos deve ser inferior a cinco vezes o seu pé-direito (Mourão e Pedro, 2012 

p. 100). 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   94 

As colunas de extração, ou chaminés térmicas solares, permitem a ventilação 

ascendente e podem ser combinadas com outros tipos de ventilação, para além de 

permitirem a iluminação zenital (Mourão e Pedro, 2012 p. 100). Externamente, elas 

devem ser revestidas por materiais negros e mate, para melhor aquecimento e 

consequentemente maior extração de ar (Mourão e Pedro, 2012 p. 109). As torres de 

ventilação, funcionam de forma semelhante a estas, mas vão buscar o ar a um 

reservatório subterrâneo (com temperatura controlada), em vez da atmosfera exterior. 

Em ambos os casos, “o topo deve ser concebido de forma a garantir que os ventos, 

independentemente da sua direção, provoquem a saída de ar” (Mourão e Pedro, 2012 

p. 109), o sistema pode ser otimizado pela instalação de terminais rotativos que 

asseguram o afastamento do ar extraído e a admissão de ar renovado (Mourão e Pedro, 

2012 p. 109). 

Destacam-se também as estratégias de arrefecimento do edifício, através do 

aproveitamento da temperatura do solo (Amado, et al., 2015 p. 143), que apresenta 

valores quase constantes (entre os 8º-14ºC), e inferiores à temperatura do exterior, no 

verão (Mourão e Pedro, 2012 p. 108). 

De forma direta, o edifício liga-se ao solo através de paredes, pavimentos e 

eventualmente a cobertura (que transferem o calor por condução), e de forma indireta, 

criando condutas subterrâneas que trazem ar fresco ao interior (método cuja eficácia 

está condicionado ao tamanho das condutas, velocidade do ar no interior das mesmas 

e temperatura do solo) (Amado, et al., 2015 p. 143). O sistema de condutas 

subterrâneas pode ser auxiliado por exaustores que aspiram o ar frio e o conduzem ao 

interior do edifício (Mourão e Pedro, 2012 p. 108). 

O arrefecimento evaporativo é indicado para climas onde a humidade relativa não 

excede os 40%, no Verão (como acontece no Sul da Europa) e integra: o arrefecimento 

do ar seco através do contato com a água em evaporação; a evaporação direta quando 

ar passa na vegetação, em fontes, piscinas e lagos; o arrefecimento do ar exterior em 

zonas mais fias, ou com evaporação de água, antes deste entrar no edifício (Mourão e 

Pedro, 2012 p. 99).Outro tipo de arrefecimento evaporativo, é a pulverização de água 

no ar no ambiente exterior aos edifícios, arrefecendo o ar que vai entrar no seu interior. 

(Gonçalves e Graça, 2004 p. 45). 

Por fim, o arrefecimento radiativo consiste na emissão de radiação, através da 

envolvente exterior de um edifício. Estes sistemas usam preferencialmente coberturas 
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planas e com materiais de características radiativas (pois a exposição direta ao céu 

favorece as trocas radiativas), e funcionam de forma contínua, apesar de serem mais 

efetivos no período noturno (devido à inexistência de radiação solar) (Gonçalves e 

Graça, 2004 p. 45). 

“[…] a estes elementos da envolvente é geralmente aplicado isolamento térmico por 

forma a minimizar as perdas (Inverno) e ganhos de calor (Verão), o que poderá contribuir 

para uma redução do potencial de arrefecimento radiativo nocturno. Um sistema com 

base neste conceito e que permite optimizar as perdas por radiação consiste em instalar 

um isolamento móvel que só é activado durante o período diurno de modo a minimizar 

os ganhos de calor provenientes da radiação solar. Esta prática só será efectiva nos 

últimos pisos dos edifícios” (Gonçalves e Graça, 2004 p. 45). 

O sombreamento da envolvente é outro fator essencial para reduzir os ganhos térmicos 

no Verão. As opções de projeto devem assim, apoiar-se na análise da geometria solar 

durante o ano, de forma a equacionar soluções integradas e combinadas que se 

adequem às necessidades do Verão (sombreamento) e do Inverno (promover ganhos 

solares) (Amado, et al., 2015 pp. 147-148).  

O uso de vegetação é uma forma de permitir a redução da temperatura superficial no 

revestimento de edifícios, devendo ter-se em atenção a posição, a orientação e as 

dimensões da sombra pretendida, cuja eficácia está diretamente relacionada com a 

densidade as copas de árvore. O uso de vegetação com folha caduca, por exemplo, 

permite a entrada de radiação solar direta nos meses de Inverno, reduzindo-a no Verão 

(de forma a evitar o sobreaquecimento no interior do edifício) (Amado, et al., 2015 p. 

135). 

 
Ilustração 28. Proteção das fachadas com barreiras de vegetação (Amado, et al., 2015 p. 137). 
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O revestimento de fachadas e coberturas com vegetação viva apresenta inúmeras 

vantagens, que vão desde a proteção da superfície à ação do vento, da chuva e do 

ruído, à criação de uma camada de ar entre o revestimento externo da parede e a 

vegetação (frio, nos meses quentes e quente, nos meses frios), minimizando as 

transferências térmicas entre o exterior e o interior (Amado, et al., 2015 p. 136). 

 
Ilustração 29. Vegetação como proteção das fachadas ao vento, chuva e ruído exterior (Amado, et al., 2015 p. 137). 

Em Portugal, a maioria das soluções de sombreamento é regulável (e.g. estores47, 

precianas e telas48) e pode simultaneamente incorporar elementos salientes nas 

fachadas (e.g. palas horizontais, verticais e mistas). A utilização de vidros especiais, 

apesar de ser menos eficaz (pois tem filtragem inferior aos elementos de 

sombreamento), pode ser igualmente viável, uma vez que não compromete a iluminação 

natural dos espaços (Amado, et al., 2015 p. 148). 

 
Ilustração 30. Dispositivos de sombreamento, fixos e móveis ([Adaptado a partir de:] Brophy e Lewis, 2011 p. 67) 

                                            
47 Os estores exteriores permitem refletir cerca de 80% da radiação solar (Amado, et al., 2015 p. 148). 
48 As telas podem impedir totalmente a entrada de radiação solar (“black out”), ou filtrar a radiação e calor 
até 94% (Amado, et al., 2015 p. 150). 
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A distribuição de vãos na fachada, a sua distribuição e proporção em relação aos planos 

opacos, influenciam o comportamento passivo do edifício permitindo: acesso físico ao 

interior, vistas para o exterior, luz natural para iluminação e aquecimento do espaço e 

ventilação. No entanto, tal como a estrutura, juntas de dilatação e outros elementos da 

construção, os vãos constituem pontes térmicas49 pelo que exigem uma escolha 

criteriosa de matérias e atenção especial na sua pormenorização e localização.  

Em suma, edifícios devem maximizar as estratégias solares passivas, protegendo 

espaços de situações externas adversas e melhorando os resultados térmicos, tendo 

em conta diferentes aspetos: incorporação de soluções ajustadas ao controlo de fatores 

climáticos (radiação solar, ventos, pluviosidade) com o mínimo de necessidades de 

conservação; tratamento dos espaços exteriores de acordo com as especificidades 

locais; orientação solar (maximizando os ganhos solares na estação fria e minizando-

os na estação mais quente); adequação dos vãos (dimensionamento, localização, 

sombreamento e materiais utilizados), de acordo com o programa arquitetónico; 

equilíbrio entre a massa térmica e o isolamento térmico do edifício; adequação dos 

sombreamentos exteriores (diminuindo incidência de raios solares no verão e 

permitindo-a no inverno); usar o potencial de materiais locais; otimização da iluminação 

e ventilação natural (assegurando salubridade e arrefecimento passivo); diminuição do 

grau de toxicidade dos materiais utilizados (e.g. levar em consideração a toxicidade de 

materiais de isolamento sintéticos). 

3.2.11. SISTEMAS ATIVOS 

“O crescente investimento na melhoria do desempenho energético de edifícios conduziu 

ao desenvolvimento de sistemas que recorrem a tecnologias ativas, aproveitando os 

ganhos energéticos naturais, através de dispositivos mecânicos, térmicos ou de 

conversão” (Mourão e Pedro, 2012 p. 112). 

Os sistemas ativos permitem a conversão de energia renovável (e.g. solar, eólica) em 

energia elétrica, disponibilizando o seu uso de forma idêntica à energia elétrica de 

origem fóssil. Mas, podem ser sistemas mais simples e económicos que, melhoram o 

desempenho energético através do uso de componentes da construção, sem conversão 

de energia (e.g. sistemas solares térmicos, ventilação ativa) (Mourão e Pedro, 2012 p. 

112). 

                                            
49 Áreas onde o isolamento térmico é menor que o isolamento térmico do plano envolvente.  
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3.2.11.1. SISTEMAS ATIVOS SEM CONVERSÃO DE ENERGIA 

A energia solar térmica é captada, armazenada e distribuída por sistemas ativos que a 

usam de forma direta para o aquecimento de água ou ar, “podendo cobrir até 60% dos 

usos anuais de água quente de uma habitação, com um investimento inicial reduzido e 

recuperável num curto espaço de tempo” (Mourão e Pedro, 2012 p. 113). 

Os coletores solares são constituídos por um painel, um permutador e um depósito de 

água. A água fria é encaminhada e aquecida no coletor solar (50-90ºC), passando para 

o depósito térmico e aguardando a distribuição (e.g. torneiras, chuveiros) (Amado, et al., 

2015 p. 152). 

Este sistema é acessível e apresenta um reduzido impacte ambiental de produção. 

(Mourão e Pedro, 2012 p. 113). Para maximizar o seu desempenho, os coletores solares 

devem estar direcionados a sul e com um ângulo ajustado à latitude do lugar. As 

tubagens devem ser isoladas, para que não haja perdas de calor e a manutenção deve 

ser regular (Amado, et al., 2015 p. 152). 

A ventilação ativa assegura a qualidade do ar e o conforto interior, através do uso de 

sistemas mecânicos “cujos consumos sejam inferiores à economia de energia que 

permitem no uso do edifício” (Mourão e Pedro, 2012 p. 115). 

Durante a estação quente, por exemplo, a ventilação ativa promove a entrada de ar 1ºC 

abaixo da temperatura do compartimento (diferenças maiores de temperatura tornariam 

demasiado rápida a deslocação do ar), renovando e purificando o ar interior. Enquanto 

que, o ar quente sobe e é extraído ao nível do teto ou da cobertura (Mourão e Pedro, 

2012 p. 115). 

3.2.11.2. SISTEMAS ATIVOS COM CONVERSÃO DE ENERGIA 

Estes sistemas integram na construção “o conceito de “geração energética 

incorporada”, cada vez mais valorizado pelas possibilidades de comercializar a energia 

resultante da “microgeração” (Mourão e Pedro, 2012 p. 115). 

O sistema solar fotovoltaico, é o mais utilizado em edifícios (Mourão e Pedro, 2012 p. 

116). A região sul de Portugal, é a mais vantajosa para a sua utilização. (Amado, et al., 

2015 p. 151) e, segundo as recomendações da Agência Portuguesa do Ambiente, 

devem ser orientados a sul, com ângulos de 25-. 30º (Amado, et al., 2015 p. 153). 
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Os painéis fazem a conversão de energia através de “células constituídas por sílica, 

fósforo e boro que, ao receberem radiação solar, produzem eletricidade” (Amado, et al., 

2015 p. 153). 

A tecnologia apresenta inúmeras vantagens: é fiável e limpa; com baixa emissão de 

ruído; compactos e de fácil manutenção; permite a captação local de energia; podem 

ser incorporados em superfícies envidraçadas; podem ser integrados em telhados; não 

requerem disponibilização de terreno pois usam a superfície de paredes e coberturas. 

(Mourão e Pedro, 2012 p. 116). Os seus problemas são o elevado custo dos painéis 

face à produção, revelando pouca competitividade económica. Para além do dispêndio 

exigido por dispositivos de armazenamento de energia (quando o sistema não está 

ligado à rede nacional de distribuição) (Amado, et al., 2015 p. 156). 

Coletores solares térmicos parabólicos, permitem a produção de energia elétrica, 

contudo, a sua aplicabilidade em edifícios é reduzida (Mourão e Pedro, 2012 pp. 115-

116). 

A energia eólica foi durante séculos usada como força motora (e.g. moinhos). 

Atualmente ela ganha destaque como fonte renovável para produção de eletricidade. 

As turbinas eólicas têm um grande impacte visual, provocando ruído e turbulência, mas 

os avanços tecnológicos têm vindo a minimizar os seus impactes ambientais e levaram 

à criação de dispositivos que permitem a integração em edifícios (e.g. coberturas, 

esquinas) (Mourão e Pedro, 2012 p. 119). 

A energia hídrica é a mais utilizada em Portugal (mini-hídricas). Pode igualmente usar-

se a energia das ondas e energia das marés, esta última, comum na construção 

vernacular portuguesa, como força motora para a moagem de cereais em moinhos de 

maré (Mourão e Pedro, 2012 p. 120). 

A energia geotérmica corresponde ao aproveitamento do calor da Terra. (Mourão e 

Pedro, 2012 p. 120). Desde o século XIX, que esta energia é usada para produção de 

eletricidade (quando a temperatura excede os 150º C). Mais recentemente, a tecnologia 

desenvolveu alternativas para o aquecimento de edifícios. “As bombas de calor 

geotérmicas reversíveis permitem abastecer sistemas centralizados que satisfazem 

tanto as necessidades de aquecimento como de arrefecimento com grande eficiência 

energética e ambiental” (Mourão e Pedro, 2012 p. 121). 
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A energia da biomassa, usada no setor dos transportes e indústria, pode também 

contribuir para a melhoria do desempenho energético de edifícios, apesar de ser ainda 

rara a sua aplicação. Segundo Mourão e Pedro (2012 p.121), com o uso de 

infraestruturas específicas pode produzir-se calor e eletricidade a partir dos resíduos do 

edifício (resíduos orgânicos e esgotos domésticos) ou de espaços verdes próximos 

(resíduos florestais e agrícolas). 

“Ao contrário de outras energias renováveis, os biocombustíveis podem ser facilmente 

armazenados, o que constitui uma vantagem em relação a outras fontes endógenas. […] 

Este processo de reutilização de resíduos não só reduz o consumo das reservas 

limitadas de fosfato do planeta, como permite fechar o ciclo dos consumos, não havendo 

qualquer material residual durante o processo de conversão de resíduos domésticos em 

energia e fertilizante” (Mourão e Pedro, 2012 p. 121). 
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4. CONSTRUÇÃO VERNACULAR 

A construção vernácula traduz um modo de construir local ou regional (com base em 

materiais locais e técnicas tradicionais), vinculado ao meio ambiente e à cultura de uma 

determinada comunidade. Um conhecimento empírico que se vai transmitindo 

informalmente, ao longo de gerações, e que representa “uma resposta eficaz às 

necessidades funcionais, sociais e ambientais” (ICOMOS, 1999). “O património 

construído vernáculo é a expressão fundamental da identidade de uma comunidade, 

das suas relações com o território e, ao mesmo tempo, a expressão da diversidade 

cultural do mundo” (ICOMOS, 1999). 

Experiências têm demonstrado, um pouco por todo o mundo, que o património 

vernacular é um vetor privilegiado para o desenvolvimento local. Podendo dinamizar a 

investigação e formação de profissionais nas técnicas tradicionais, para conservação e 

adaptação do património vernacular existente, assim como promover o renascimento de 

pequenas indústrias de materiais tradicionais locais (Mateus, Bragança e Fernandes, 

2012 pp. 5-6). 

A importância deste legado, tem sido reconhecida por instituições internacionais, como 

o International Council On Monuments and Sites (ICOMOS), com a “Carta sobre o 

Património construído vernáculo”, de 1999, e a União Europeia50, com o projeto 

CORPUS, que corresponde a uma parceria entre vários países mediterrânicos), para o 

levantamento do seu património tradicional (ICOMOS, 1999; École d'Avignon, et al., 

2016). 

“CORPUS c'est un observatoire de l'architecture traditionnelle. De ses modes constructifs 

et de ses processus de transformation, de leurs effets sur un paysage bouleversé, sur la 

permanence de traditions vivantes, sur la volonté de préserver un patrimoine partagé 

dans un espace commun aussi réel que mytique, aussi marqué par ses traits physiques 

que culturels, où la lumière et les saveurs imprègnent autant les modes de vie que les 

échanges, où l'histoire, matérielle et spirituelle, a laissé des trainées de civilisation en 

tous sens, la COnstruction, la Réhabilitation, le Patrimoine et l'USage” (École d'Avignon, 

et al., 2016). 

Com a revolução industrial, novos materiais e tecnologias levaram à adoção de soluções 

arquitetónicas, menos adequadas ao lugar e ao modo de vida da comunidade (Silva e 

                                            
50 O projeto CORPUS, da iniciativa MEDA, financiado pela União Europeia, é uma parceria dos países 
mediterrânicos para o levantamento do seu património vernacular (Algérie; Belgique; Chypre; Egypte; 
Espagne; Finlande; France; Grèce; Israël; Jordanie; Liban; Maroc; Palestine; Portugal; Syrie; Tunisie; 
Turquie.) (École d'Avignon, et al., 2016). 
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Sirgado, 2015 p. 10). Dá-se uma homogeneização de culturas e seus modos de 

construir (Fernandes, 2014 p. 2), e a construção deixa de estar em harmonia com o 

clima e o meio envolvente, para incorporar cada vez mais meios mecânicos, com vista 

ao conforto (Silva e Sirgado, 2015 p. 10). 

Só na década de 1970, com a arquitetura bioclimática, renascem as preocupações de 

equilíbrio com o lugar e com os princípios da construção vernacular (Silva e Sirgado, 

2015 p. 10). Mas, apenas atualmente começamos a tomar consciência de que as 

tecnologias de construção tradicional podem desenvolver soluções passíveis de 

inclusão no atual mercado da construção. O desenvolvimento social implica uma 

arquitetura que se rege por preocupações no âmbito do uso dos materiais, dos impactes 

ambientais, da recuperação dos métodos de construção vernacular e no respeito pelas 

tradições e cultura local. (Conseil Internacional du Batiment, 2002) “It is generally 

accepted that traditional or vernacular architecture is well adapted to the dominant 

climate of its surroundings by means of the method of trial and error. This is the reason 

of popular architecture is said to be the origin of Bioclimatic architecture” (Cañas e 

Martín, 2004 p. 1477). 

4.1. ADAPTAÇÃO AO CLIMA 

A construção vernacular caracteriza-se “por ser um produto imediato da relação do 

Homem com o meio natural envolvente, na necessidade básica de abrigo para o 

primeiro e na procura de harmonia com o segundo” (Fernandes e Mateus, 2011 p. 212). 

O clima é assim um aspeto relevante e indissociável da construção vernacular, que 

importa compreender. 

“ln popular architecture the climate is simply one more of the different forces (whether 

social-cultural, economic, defensive or religious, or involving the availability of materials, 

technical and constructive resources, etc.) that generate the forms of architecture. lt is in 

conditions of low technology that the climate plays the main role and becomes the 

dominant force in the solutions used” (Coch, 1988 p. 71). 

Para estudar as íntimas relações estabelecidas entre a construção vernacular e as 

condições climatéricas locais necessitamos identificar sumariamente os tipos básicos 

de clima, no nosso planeta (Coch, 1988 p. 68). Os fatores que mais afetam as variações 

climatéricas são a temperatura e a humidade. Contudo fatores secundários como 

altitude, a topografia ou relevo, a vegetação e a ação humana influenciam 

significativamente os primeiros (Silva e Sirgado, 2015 p. 10). 
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Primários  Secundários 

Latitude 

(quanto maior a latitude, menores as 
temperaturas médias) 

 

Altitude 

(o aumento da altitude, corresponde normalmente à 
diminuição das temperaturas médias e da humidade, 

e ao aumento da amplitude térmica) 

Topografia / Relevo 

(com inúmeras variações de microclima relacionadas 
com a exposição solar e os ventos predominantes) 

Continentalidade 

(quanto mais afastada do mar, maior a 
amplitude térmica e menor a humidade) 

Vegetação e ação humana 

(alteram os resultados previstos para todos restantes 
fatores por exemplo, a vegetação proporciona maior 
percentagem de humidade e estabilidade térmica, 

enquanto que, os espaços densamente urbanizados 
têm maior amplitude térmica e menos humidade) 

Ilustração 31. Fatores que influenciam o clima ([Ilustração nossa, 2016] Coch, 1988, p.70). 

O clima, e em especial o microclima de uma região, afetam todo o ecossistema local e 

influenciam a forma a construção se relaciona com a envolvente em termos de 

estratégias bioclimáticas. Coch (1998), identifica três tipos básicos de clima, o frio, o 

quente seco e o húmido. Um quarto tipo de clima, mais complexo e moderado (apesar 

das variações sazonais), corresponde ao clima temperado, onde se enquadra Portugal 

(Silva e Sirgado, 2015 p. 11). 

O vento é outro aspeto com grande influência no clima e na arquitetura vernácula, uma 

vez que pode ter efeitos positivos (e.g. clima quente e húmido) ou adversos (e.g. clima 

frio) (Silva e Sirgado, 2015 p. 11). 

Clima frio 

Típicos das maiores latitudes e de áreas de elevada 

altitude em latitudes médias. Apresentam 

temperaturas muito baixas e variações sazonais de 

radiação solar (Inverno e Verão). São normais 

ventos polares, frios. (Coch, 1988 p. 70) 

 

Clima quente e húmido 

Típico de regiões subtropicais costeiras, as temperaturas 

médias elevadas, com amplitude térmica reduzida (diária 

e sazonal). Os níveis de humidade são elevados, com 

fortes chuvas e radiação solar intensa, com uma parcela 

difusa. Os ventos são variáveis e podem originar 

furacões. (Coch, 1988 p. 70) 

  

Clima temperado 

Clima mais complexo, pois ao longo ano vai 

apresentado variações climatéricas (idênticas às 

identificadas no esquema, contudo, de menor 

intensidade). 

Clima quente e seco 

Típicos das regiões de deserto equatorial, com elevadas 

temperaturas e grandes amplitudes térmicas diárias. Os 

níveis de humidade são muito baixos e a incidência solar 

extremamente forte. Praticamente não existem chuvas, ou 

nuvens. Os ventos são quentes, agressivos e transportam 

poeiras. (Coch, 1988 p. 70) 

Ilustração 32. Tipos de clima ([lustração nossa] Coch,1988 p.70). 
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Quando as condições climáticas são mais extremas, as soluções arquitetónicas são 

mais simples. Nos casos em que o clima apresenta maiores variações anuais (regiões 

de clima temperado), as soluções arquitetónicas tornam-se mais complexas pois exigem 

maior capacidade de adaptação do edifício (Silva e Sirgado, 2015 p. 12). 

Apesar das diferenças socioculturais levarem a que possam existir diferentes 

abordagens arquitetónicas no mesmo tipo clima (e.g. no deserto encontramos soluções 

construtivas leves, como tendas, e edifícios escavados na terra), observa-se também 

que, por todo o planeta, soluções semelhantes foram surgindo em lugares com o mesmo 

tipo de clima. “It is interesting to observe how practically identical architectural models 

are developed in similar climates with highly different cultures and very distant 

geographical locations” (Coch, 1988 p. 71). 

4.1.1. CONSTRUÇÃO VERNACULAR EM CLIMAS FRIOS 

Em regiões de clima frio, a construção vernacular preocupa-se essencialmente em 

manter o calor, dentro dos edifícios. Para reduzir as perdas de calor, os edifícios são 

geralmente compactos, minimizando a área da envolvente (Silva e Sirgado, 2015 p. 12). 

“ln the most extreme case the forms of architecture become semi-spherical, seeking the 

maximum volume for the minimum shell surface, while in other cases the building is set 

underground, seeking the greatest possible protection” (Coch, 1988 p. 75). 

A prioridade neste tipo de edifício era o isolamento térmico (evitando perdas de calor), 

em detrimento do uso da radiação solar e iluminação natural. Uma vez que as soluções 

existentes para os vãos levavam a elevadas perdas térmicas e não existiam materiais 

translúcidos ou transparentes, as aberturas eram poucas e de pequenas dimensões (tal 

como se verifica em regiões com o clima quente e seco) (Silva e Sirgado, 2015 p. 12). 

Na inexistência de materiais específicos para promover isolamento térmico, usavam-se 

estratégias como: empilhar neve junto da envolvente (paredes e cobertura); armazenar 

palha em celeiros e sótãos para servir de área tampão; colocar a cozinha no centro das 

habitações para aquecer os compartimentos enquanto se cozinhava; colocar os 

estábulos sob as habitações para aproveitar calor dos animais (Silva e Sirgado, 2015 p. 

12). 

Os edifícios eram agrupados nas encostas de maior exposição solar, procurando 

proteger-se mutuamente dos ventos frios (Coch, 1988 p. 76). 
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4.1.2. CONSTRUÇÃO VERNACULAR EM CLIMAS QUENTES E SECOS 

Em regiões de clima quente e seco, a envolvente dos edifícios apresenta materiais de 

elevada inércia térmica (e.g. terra crua, pedra), paredes de grande espessura (de forma 

a aproveitar as grandes amplitudes térmicas diárias) e pintadas de cores claras (para 

refletir a radiação solar). Os edifícios conseguem assim temperaturas estáveis, 

mantendo o conforto térmico durante o dia e a noite (Silva e Sirgado, 2015 p. 12). 

Os edifícios criavam aglomerados compactos, com ruas estreitas, de forma a reduzir a 

exposição solar das paredes e maximizar a inércia térmica do conjunto. “The generation 

of shade between neighbouring buildings reduces the warming of their walls by radiation 

and at the same time enables them to be cooled by contact with the fresh air at night” 

(Coch, 1988 p. 78). 

 
Ilustração 33. Esquema representando os fluxos de ar nos aglomerados compactos (Fernandes e Mateus, 2012 p. 68). 

Numa arquitetura onde a inércia térmica é um fator preponderante, a abertura de vãos 

é reduzida (em quantidade e dimensões). As janelas são colocadas na parte superior 

das paredes, minimizando a entrada de radiação solar refletida pelo pavimento, 

auxiliando a saída de ar quente dos compartimentos e permitindo uma melhor 

iluminação do espaço, com o mínimo de ganhos térmicos (Silva e Sirgado, 2015 p. 13; 

Coch,1998 p.79). De forma a tirar partido das grandes amplitudes térmicas, as janelas 

devem permanecer fechadas durante o dia (deixando o calor no exterior), abrindo-as à 

noite para permitir a ventilação e o arrefecimento noturno dos espaços (Coch, 1988 p. 

78). 

Quando estes climas (quente e secos) possuem uma estação chuvosa, encontram-se 

soluções construtivas com paredes e coberturas duplas, com caixa de ar ventilada.  

“ln this case it is common to build enclosure wailings combining the use of straw and clay, 

with the following consequences: 
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(1) The straw layer, that has to be renewed annually, protects the lower clay layer 

from the water during the rainy season. 

(2) the same straw protects most of the roof from the direct effects of the sun, 

avoiding heat storage and the indirect warming of the interior by radiation re-emitted 

during the dry period. 

(3) The empty space between the two layers offers additional insulation on very 

warm days and the clay layer, with its thermal inertia effect, regulates the inside 

repercussions of outside temperature variations.  

(4) The inertia of the interior space is improved since the straw layer acts as an outer 

insulation for the wall faces, a situation that is theoretically the most favourable for thermal 

stability in permanently occupied buildings” (Coch, 1988 p. 81). 

A incorporação de pátios interiores nestas tipologias melhora o conforto térmico dos 

edifícios, uma vez que acumulam ar fresco noturno e estão protegidos da exposição 

solar e dos ventos quentes e secos, durante o dia. Vegetação e água completam o 

conjunto, trazendo mais humidade e contribuindo para a descida da temperatura, por 

evaporação (Silva e Sirgado, 2015 p. 13). Por outro lado, as cozinhas são localizadas 

no exterior do edifício, evitando o aquecimento dos espaços interiores (Coch, 1988 p. 

79). 

A água é um bem precioso neste clima pelo que, surgem soluções para captação da 

água pluvial e o seu armazenamento em cisternas subterrâneas, “minimizando a sua 

evaporação que, embora reduzida, permitia arrefecer o pavimento das habitações” 

(Silva e Sirgado, 2015 p. 13). 

Outra solução encontrada neste clima corresponde a edifícios semienterrados (cujos 

espaços interiores derivam da subtração de terra), “seeking the temperature stability that 

is always found at a certain depth under ground level and creating much more inhabitable 

interiors (Coch, 1988 p. 79). 

4.1.3. CONSTRUÇÃO VERNACULAR EM CLIMAS QUENTES E HÚMIDOS 

Em climas quentes e húmidos, as amplitudes térmicas são mínimas e a radiação solar 

é intensa. A construção vernacular, foca-se assim na prevenção dos ganhos térmicos 

pela radiação solar (direta e difusa). A ventilação dos edifícios é primordial, pois dissipa 

o calor e atenua a humidade no interior do edifício (Coch, 1988 p. 81). 

“For this reason, the buildings have large openings protected from the sun, while the 

typical implantation of buildings uses long narrow forms that are independent and distant 
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from each other, attempting not to create barriers for the breezes between the different 

buildings” (Coch, 1988 p. 81). 

Dispositivos solares de sombreamento permitiam a abertura de grandes vãos (de forma 

a maximizar a ventilação do edifício). Grelhas feitas com ramos ou canas, com 

espaçamento reduzido entre si, protegiam a entrada do excesso de luminosidade (Silva 

e Sirgado, 2015 p. 13). 

As coberturas são um componente importante, protegendo da chuva e da radiação 

solar. De forma geral usam materiais leves, que permitem a ventilação e a saída de 

calor, evitando condensações. Uma das soluções encontradas corresponde à 

sobreposição de coberturas. As várias camadas sobrepõem-se, permitindo a ventilação 

entre cada nível, de forma a criar sombras e evitar o sobreaquecimento do interior 

(Coch, 1988 p. 81). Noutros casos, os telhados são altos e têm uma inclinação 

acentuada, para facilitar o escoamento das águas pluviais (uma vez que são regiões 

sujeitas a pluviosidade intensa). Permitindo estratificar o ar interior, mantendo o ar 

quente no topo e o ar mais frio nas áreas de permanência. Os tetos são geralmente 

pintados de branco para permitir uniformidade na distribuição da luz nos compartimentos 

(Silva e Sirgado, 2015 p. 14). 

Os pavimentos são normalmente sobre-elevados e permeáveis ao ar, promovendo uma 

maior ventilação no interior dos edifícios (Silva e Sirgado, 2015 p. 14). 

4.1.4. CONSTRUÇÃO VERNACULAR EM CLIMAS TEMPERADOS 

Conforme referimos, os climas temperados apresentam condições climatéricas distintas 

ao longo do ano, pelo que, uma resposta eficiente às solicitações locais requer maior 

complexidade de soluções. “This complexity is made manifest in the use of flexible 

systems, with elements or combinations of elements of the building that can easily 

change their environmental action according to the weather conditions” (Coch, 1988 p. 

85). 

O inverno nestas regiões é frio (podendo ser seco ou húmido, e o verão é quente 

(podendo atingir a mesma intensidade dos climas quentes, secos ou húmidos). Por outro 

lado, nas estações intermédias (primavera e outono) as condições climatéricas podem 

mudar de forma abrupta (Coch, 1988 p. 87). 
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Segundo Coch (1988 p.86), algumas das soluções flexíveis que que encontramos neste 

tipo de clima são: dispositivos móveis de sombreamento que permitam controlar a 

insolação solar e a ventilação; dispositivos móveis de isolamento (e.g. estores e 

persianas) que permitam regular a transferência de calor; vãos que possam ser 

totalmente abertos, permitindo maior ventilação e iluminação, quando for adequado; 

espaços de transição entre o interior e o exterior que geram microclimas favoráveis e 

podem ter diferentes usos ao longo do dia e do ano (Coch, 1988 p. 86). 

Por exemplo, em Portugal, existe uma grande diversidade de condições climatéricas e 

geográficas, que originam consequentemente diferentes soluções arquitetónicas. A 

diferenciação regional expressa-se através do uso de materiais e técnicas locais, de 

forma adaptada ao clima, à topografia, a fatores socioeconómicos e socioculturais 

(Mateus, Bragança e Fernandes, 2012 p. 7). 

“[…] as características mais relevantes a afectar o clima de Portugal continental são a 

orografia e a influência do oceano Atlântico […] Embora Portugal seja um país 

relativamente pequeno, possui um território cheio de contrastes. E apesar de a variação 

nos factores climáticos ser pequena, é suficiente para justificar variações significativas 

na temperatura do ar e precipitação” (Fernandes, et al., 2015 p. 20). 

No inverno, por exemplo, os valores médios da temperatura mínima variam entre 2º C 

(zonas montanhosas do interior) e 12º C (no Algarve). Enquanto que, no verão, os 

valores médios da temperatura máxima variam entre 16º C (na Serra da Estrela) e 34ºC 

(no Alentejo). A precipitação, apresenta também valores distintos, nas diferentes regiões 

do país: região noroeste tem uma precipitação média anual superior a 3000mm; 

enquanto que a região do litoral sul a média ronda os 500mm; e o interior é caraterizado 

por longos períodos de seca (Silva e Sirgado, 2015 p. 15). 

A forma dos edifícios e a seleção adequada de materiais é primordial para atenuar os 

efeitos adversos do clima nos edifícios e melhorar o seu conforto. A apropriação de 

técnicas e materiais locais, não se resume à cópia de modelos de edificação obsoletos 

no contexto contemporâneo. Procuramos um olhar atento que nos permita usar o 

conhecimento ali condensado, por gerações, com vista ao seu desenvolvimento, de 

acordo com as tecnologias atualmente disponíveis (Conseil Internacional du Batiment, 

2002 p. 51). 
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1. PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO VERNACULAR 

PORTUGUESA 

O grande potencial do património vernacular reside na possibilidade de poder usar e 

fazer evoluir este conhecimento. Nas premissas vernaculares identificamos as três 

dimensões da sustentabilidade (economia, sociedade e ambiente). Os inúmeros 

condicionalismos, de ordem geográfica, económica, social, histórica e cultural, 

impuseram a otimização dos recursos disponíveis localmente, tendo em vista o aumento 

de conforto, da vida útil dos edifícios e a preservação de recursos (Correia, et al., 2015 

p. 94; Fernandes, et al., 2014 p. 3). 

Tabela 5. Princípios de sustentabilidade da construção vernacular 

Ambiental Sociocultural Socioecónomico 

Respeito pelo ambiente e paisagem Proteção da paisagem natural Suporte à autonomia 

Valorização dos recursos naturais e 
climáticos 

Transmissão da cultura construtiva Promoção da economia local 

Redução da poluição e dos resíduos 
Promoção da inovação e soluções 

criativas 
Otimização dos esforços 

construtivos 

Garantia de conforto humano Reconhecer os valores intangíveis 
Prolongamento do ciclo de vida dos 

edifícios 

Mitigação dos efeitos dos desastres 
naturais 

Promoção da coesão natural Proteção dos recursos 

Fonte: Correia, et al. (2015 pp. 93-94) 

Fernandes, et al., (2014 p. 4), identifica como princípios de sustentabilidade presentes 

na construção vernacular: a gestão do território em função das aptidões (e.g. construção 

nas áreas menos férteis, adequação ao solo e ao clima; a gestão eficiente dos recursos; 

o uso de materiais e técnicas locais; a utilização de recursos renováveis (e.g. materiais 

de origem vegetal e utilização de engenhos para aproveitamento da energia potencial 

do vento, cursos de água e marés); a recolha e aproveitamento de águas pluviais; as 

estratégias solares passivas para climatização (Fernandes, et al., 2014 p. 4). 

Em Portugal, encontramos inúmeras estratégias passivas, de baixo impacte ambiental, 

que permitem, de acordo com as caraterísticas de cada região, mitigar as adversidades 

do clima e promover maior conforto nos edifícios. Promovendo a adaptação do edifício 

ao terreno e meio envolvente, e uma gestão eficiente dos recursos disponíveis 

localmente. 
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De forma geral, a localização e organização dos povoados refletem a orografia, o clima 

e o contexto socioeconómico das comunidades. De uma forma geral, no norte do país 

usam-se estratégias com vista ao aumento dos ganhos solares e redução das perdas 

de calor, enquanto, no sul as estratégias visam essencialmente o arrefecimento passivo 

durante o verão” (Fernandes, et al., 2015 p. 20). 

Nas regiões montanhosas do norte, a população implantava os edifícios nas encostas 

voltadas a sul (procurando proteger-se dos ventos frios e promover maior exposição 

solar). Contudo, dada a importância da agricultura para estas comunidades, por vezes 

os lugares com melhores condições destinavam-se ao uso agrícola, enquanto que a 

população habitava encostas de declive acentuado e difícil acesso a água (e.g. Valezim, 

na Beira Alta) (Mateus, Bragança e Fernandes, 2012 p. 7). 

Os núcleos urbanos do sul do país são compactos e procuram minimizar os ganhos 

solares. Com ruas estreitas e edifícios compactos de elevada inércia térmica, promove-

se a ventilação e sombreamento, reduzindo a quantidade de superfícies expostas a 

radiação solar e mantendo o ambiente mais fresco (Silva e Sirgado, 2015 p. 17).  

4.1.5. ESTRATÉGIAS PASSIVAS PARA AUMENTO DO CONFORTO 

Os edifícios dispunham igualmente de um conjunto de medidas passivas que permitiam 

maximizar as condições de conforto, face à pouca tecnologia e recursos disponíveis. 

“Estas medidas passavam por preocupações pertinentes, advindas, entre outras, das 

características geográficas, insolação, orientação, geometria, forma e materiais; 

presentes desde que o Homem teve necessidade de construir um abrigo para se 

proteger. Ainda sem dominar o conceito de energia térmica, nem conhecer as leis da 

termodinâmica, o Homem ainda tinha, por via sensorial empírica, a noção da relação 

existente entre o clima, forma, materiais de construção e o bem-estar físico” (Fernandes 

e Mateus, 2011 p. 207). 

O uso de materiais e tecnologias locais, em função do microclima regional trás inúmeros 

benefícios, tais como a redução da energia incorporada na construção e o incentivo do 

desenvolvimento local, contudo, a inclusão de medidas solares passivas na arquitetura 

contemporânea, pode melhorar significativamente o desempenho energético reduzindo 

o consumo de energia e as emissões de CO2. 
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4.1.5.1. REDUÇÃO DE PERDAS DE CALOR E AQUECIMENTO PASSIVO 

A restrição de perdas de calor era uma estratégia comum em regiões com inverno 

rigoroso. A envolvente dos edifícios tinha poucos vãos e estes eram de pequena 

dimensão. Para facilitar o aquecimento dos compartimentos o pé-direito era reduzido 

(e.g. Soajo) (Mateus, Bragança e Fernandes, 2012 p. 8). 

No que concerne à organização funcional dos compartimentos, há situações em que 

quartos e alcovas não têm vão para o exterior (e.g. Vale de Igreja, Beira Alta), 

localizando-se junto da cozinha para aproveitar calor gerado no espaço. Outra estratégia 

utilizada correspondia à colocação do gado no piso térreo, aproveitando o calor que era 

gerado, para aquecer os espaços de habitação (no piso superior) (Mateus, Bragança e 

Fernandes, 2012 p. 8). 

Alguns materiais eram usados para conferir maior isolamento térmico. Uma das 

soluções encontradas corresponde ao uso de coberturas de colmo (e.g. Bigorne, na 

Beira Alta e Pitões das Júnias, em Trás-os-Montes), que apresentava a vantagem de 

promover a. reutilização de um resíduo agrícola (resultante da cultura do centeio). 

Verifica-se também a colocação de caniços, na superfície interna das paredes mais 

expostas (e.g. palheiros da Tocha) (Mateus, Bragança e Fernandes, 2012 p. 8). 

Quanto à captação de ganhos solares, devem referir-se as varandas beirãs, que 

funcionam como zonas de transição ou, termorreguladores. (Silva, et al., 2015 p. 16) 

Orientadas a sul e poente51, para maximizar os ganhos solares no inverno proteger-se 

dos ventos predominantes, este elemento contribui ainda para a redução das perdas de 

calor (Mateus, Bragança e Fernandes, 2012 p. 8). 

“[…] sendo mais favorável para a melhoria do desempenho térmico do edifício a opção 

por fachadas com isolamento e sem fenestrações; entre a estufa e os espaços utilizáveis 

deverá ser colocada uma parede com massa térmica elevada que absorva a radiação 

solar e a transmita depois para o interior. A cor da parede influencia a sua capacidade 

de armazenamento, devendo optar-se por tons escuros” (Ferreira, et al., 2015 p. 67). 

No caso das estufas anexas a edifícios vernaculares, a maioria tem uma envolvente em 

caixilharia de madeira e vidro transparente, de forma a maximizar os ganhos solares. 

Tal como nas varandas beirãs, as estufas devem ser orientadas a sul, minimizando a 

exposição a nascente e poente “pois recebem pouca energia térmica por radiação no 

                                            
51 quadrante que durante o inverno recebe o maior número de horas de sol com a radiação mais intense 
(Mateus, Bragança e Fernandes, 2012 p. 8). 
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inverno e provocam, quando as superfícies envidraçadas são desprovidas de 

dispositivos de oclusão como portadas ou estores, sobreaquecimento no verão” 

(Ferreira, et al., 2015 p. 66). 

As coberturas inclinadas revestidas a telha são muito usadas na construção vernacular. 

Garantem a proteção do edifício contra os agentes climatéricos e o escoamento da 

chuva, ao mesmo tempo que permitem a permeabilidade ao ar e a captação e 

armazenamento de ganhos solares. Na região transfronteiriça, a norte de Portugal, tal 

como na maioria das regiões nacionais, 

“O telhado de duas águas constituído pela composição de dois planos inclinados era o 

mais simples e o mais utilizado, sendo a maior vertente orientada a sul e a menor a norte. 

A maior área da vertente a sul permitia maximizar os ganhos solares. A área da 

envolvente exterior (incluindo as paredes), orientada a norte era reduzida para minimizar 

as perdas térmicas e atenuar o efeito do vento“ (Ferreira, et al., 2015 p. 67). 

4.1.5.2. REDUÇÃO DE GANHOS SOLARES E ARREFECIMENTO PASSIVO 

A necessidade de reduzir os ganhos solares e proporcionar estratégias para 

arrefecimento passivo é mais comum no sul do país, sendo comum a construção de 

paredes de grande inércia e pintadas de cores claras, de forma a refletir o excesso de 

radiação (Mateus, Bragança e Fernandes, 2012 p. 9). 

Os vãos envidraçados têm tipicamente dimensões reduzidas e encontram-se 

normalmente protegidos por dispositivos de sombreamento amovíveis, tais como 

portadas, que permitem reduzir a entrada da radiação solar durante as horas mais 

quentes do dia e ventilar as habitações durante o período da noite, assegurando a 

segurança com intrusão (Silva e Sirgado, 2015 p. 16). 

No Alentejo, encontramos edifícios com paredes grossas de alvenaria de pedra ou terra 

crua, caiadas de branco, e pátio interior (com vegetação proporcionando 

sombreamento).  

“Verificou-se então que estas soluções conferem ao edifício um bom desempenho 

higrotérmico durante a estação de arrefecimento, com a temperatura interior entre os 

limites de conforto e praticamente constante ao longo das vinte e quatro horas do dia, e 

com a humidade relativa interior apresentando ligeiras variações ao longo do dia numa 

média que ronda os 50%, o valor mais adequado para o conforto humano” (Silva e 

Sirgado, 2015 p. 16). 
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A vegetação surge como protetor térmico de fachadas e no sombreamento (e.g. o uso 

de pérgulas contribui não só para o sombreamento, mas também para o arrefecimento 

por evapotranspiração) (Mateus, Bragança e Fernandes, 2012 p. 9). 

4.1.5.3. VENTILAÇÃO  

A ventilação contribui substancialmente para a salubridade e o conforto térmico (Mateus, 

Bragança e Fernandes, 2012 p. 9). Nas zonas frias, a ventilação era muito reduzida, de 

forma a minimizar perdas de calor. Por exemplo, na zona da Beira Alta (Paúl), os 

edifícios eram construídos sem chaminé. Sendo o uso da lareira essencial para o 

aquecimento, os compartimentos localizavam-se no piso inferior à cozinha que tinha 

uma cobertura de telha vã, para permitir a dissipação do fumo e evitar que o fumo se 

espalhasse pela casa (Mateus, Bragança e Fernandes, 2012 p. 9). Atualmente, este tipo 

de medida não deve ser considerado “uma vez que a presença de chaminés nos 

edifícios é essencial para expulsar do interior das cozinhas o vapor de água e outros 

gases produzidos na confeção dos alimentos, preservando-se a qualidade do ar e 

mantendo-se um adequado nível de humidade relativa do ar, evitando-se a ocorrência 

de patologias na construção” (Silva e Sirgado, 2015 p. 17). 

Em climas quentes, a ventilação era de fulcral importância para o arrefecimento dos 

espaços. Para maximizar o período de uso da ventilação noturna, as janelas são por 

vezes complementadas com dispositivos de segurança contra intrusão (e.g. 

gradeamento) (Mateus, Bragança e Fernandes, 2012 p. 9). 

4.1.6. GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS 

As comunidades tentavam gerir da melhor forma possível os recursos disponíveis, 

evitando desperdícios. A captação e aproveitamento de águas pluviais, para consumo 

doméstico e agropecuário, era uma prática comum em zonas de recursos hídricos 

escassos, ou de difícil acesso. Por exemplo, no Algarve (em Silves), as habitações 

aproveitavam a área do eirado para captação da precipitação, armazenando-a em 

cisternas e usada quando necessário por meio de poços. Em algumas ilhas dos Açores, 

como a Graciosa e o Pico, a água era menos abundante, pelo que os edifícios 

geralmente integravam sistemas para captação da chuva (Mateus, Bragança e 

Fernandes, 2012 p. 10). 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   114 

O aproveitamento da energia do vento, dos rios e das marés, mostra a capacidade 

criativa e engenhosa destas comunidades com poucos recursos, que aperfeiçoaram 

empiricamente os seus conhecimentos, ao longo de séculos. Os moinhos são um 

excelente exemplo da capacidade de produção, sem uso de energia fóssil e emissões 

de carbono, baixa energia incorporada, apesar das condicionantes impostas pela 

natureza.  

Os moinhos de vento, estão implantados por todo o território, geralmente em pontos 

altos. Construídos em alvenaria de pedra ou madeira (consoante a disponibilidade dos 

materiais locais), com formas triangulares ou circulares, os moinhos permitiam a rotação 

para melhor captação dos ventos (e.g. no caso dos moinhos de madeira todo o moinho 

girava, enquanto que, nos moinhos de alvenaria de pedra, apenas a cobertura se movia) 

(Fernandes, et al., 2012 p. 140). 

Os moinhos de água, implantavam-se geralmente em regiões de declive. A presença de 

um açude, possibilitava o funcionamento do moinho, mesmo quando o caudal estava 

mais reduzido e, a água era conduzida por uma levada para acionar o rodízio da moenda 

(Fernandes, et al., 2012 p. 140). Na ilha da Madeira, por exemplo, a energia da água 

era usada também, para acionar os engenhos que trituravam a cana de açúcar 

(Fernandes, et al., 2012 p. 143). 

Por outro lado, os moinhos de maré, funcionam pela diferença do nível de água da 

albufeira do moinho (que é cheia com a subida maré) e a água do esteiro que corre para 

o mar. Com a descida da maré, a água passa no moinho acionando as suas pás 

(Fernandes, et al., 2012 p. 140). Esta tipologia está muito presente na margem sul do 

Tejo (e.g. Corroios, Palhais). 

Para além destes, era importante a gestão de outros recursos naturais como os 

materiais de construção existentes no local e a lenha (para cozinhar e aquecer os 

edifícios). 

O “forno do povo”, comum nas aldeias transmontanas, mas, encontrado um pouco por 

todo o país, é um exemplo de como as comunidades geriam e partilhavam os seus 

escassos recursos. “Os dias de funcionamento estavam escalonados a cada família e o 

fogo mantinha-se permanente, salvo aos domingos, o calor da lenha de uns continua 

pelo calor dos anteriores mantendo a otimização do rendimento do forno” (Fernandes, 

et al., 2012 p. 81). 
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4.2. OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VERNACULAR 

Até meados do século XX, 60 a 70% dos materiais de construção na Europa eram de 

origem mineral sendo os restantes de origem animal (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 

68) e quando estavam em ruína52 os seus componentes, em bom estado eram 

reutilizados e os restantes (como a terra e os telhados vegetais) eram devolvidos ao 

meio ambiente. 

Atualmente, 80 a 90% são materiais industrializados ou sintéticos (e.g. betão, vidro, aço, 

pvc, etc.) e, 10 a 20% são de origem mineral, enquanto que uma ínfima parte tem origem 

vegetal. Esta mudança evidencia a sobre-exploração de recursos naturais e elevados 

impactes ambientais (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 68). 

Nos anos 50, em Portugal, o êxodo rural leva ao afastamento da construção vernacular, 

ao mesmo tempo que o fluxo migratório das colónias conduz ao impulso da construção 

clandestina (Fernandes e Mateus, 2011 p. 210). 

“[…] sendo o responsável pelo aumento do volume de vendas dos materiais de 

construção civil – por exemplo, o consumo de cimento entre 1973 e 1980 aumentou 90% 

[…]. Pode-se afirmar que os materiais industrializados baratos foram essenciais para 

atingir a economia e rapidez de construção. Esta forte disseminação permitiu que estes 

se impusessem no mercado e as técnicas e materiais tradicionais se tornassem, como 

ainda são, marginais em relação ao comum na construção” (Fernandes e Mateus, 2011 

p. 210). 

A arquitetura sustentável tende a incorporar materiais naturais, renováveis, com menos 

energia incorporada, elevado potencial de reutilização e reciclagem (e.g. terra crua, 

madeira, pedra natural, cortiça, mantas de lã, de fibras de coco e de cânhamo, etc.), 

assim como, usar materiais compósitos, que associam matérias-primas renováveis com 

outros materiais, de forma a conseguir maior polivalência de funções (devendo priorizar-

se o uso de compósitos que possibilitem a reutilização e reciclagem) (Reaes Pinto, 2011 

pp. 80-81). “Qualquer um dos materiais renováveis tem, apriori, potencial para aumentar 

a sua quota, pois as suas vantagens ambientais relativamente a outros tipos de produtos 

                                            
52 Apesar das comunidades procurarem a durabilidade das construções, todos os materiais estao sujeitos 
a processos de detioração: detioração mecânica (relacionadas com a rigidez ou fragilidade do material e.g. 
excesso de cargas; oscilação térmica; ação do homem); ação da água (apresenta variantes como a 
formação de sais e de gelo); ação química (e.g. ácidos atmosféricos transportados na precipitação); ação 
biológica (formação de microorganismos nas superfícies e.g. fungos, líquenes, algas) (Teixeira e Belém, 
1998 p.52-59). 
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serão reconhecidas e validadas pelos projectistas, construtores e utentes” (Reaes Pinto 

e Oliveira, 2011 p. 74). 

Destacando-se evidentemente a capacidade que estes materiais têm de captar o 

carbono da atmosfera, colaborando para a redução dos efeitos adversos das emissões 

de CO2, nomeadamente as alterações climáticas antropogénicas (Reaes Pinto e 

Oliveira, 2011 p. 74). 

“The importance of trees and plants for the global climate is now realized. They break 

down carbon dioxide, the dominant greenhouse gas, into oxygen and carbon that is 

stored in the soil and in vegetation” (Berge, 2009 p. 159). Assim, o uso de matérias-

primas locais pouco transformadas, próprios da construção vernacular, tem menor 

impacte ambiental (Mendonça, 2015 pp. 31-32), e torna-os mais “adequados à produção 

de um edifício sustentável, […] se tiver em conta fatores de durabilidade, segurança, 

eficiência, conforto e saúde nos edifícios” (Mourão e Pedro, 2012 p. 131).  

“The basic materials of construction and construction products have changed over time 

from relatively simple, locally available, natural, minimally processed resources to a 

combination of synthetic and largely engineered products, especially for commercial and 

institutional buildings. Vernacular architecture - design rooted in the building’s location -

evolved to take advantage of local resources such as wood, rock, and a few low-

technology products made of metals and glass” (Kibert, 2013 p. 355). 

De forma geral, os materiais vernaculares correspondiam diretamente às características 

litológicas do solo (uma vez que não havia meios eficientes para o seu transporte). A 

sua distribuição pelo território refletia o tipo de materiais disponível, sendo 

tradicionalmente usadas paredes estruturais, em pedra ou terra crua. Nos lugares onde 

não era possível a extração de pedra ou terra para construção, adotavam-se soluções 

de madeira (que associavam o conhecimento da construção naval) (Mendonça, 2015 p. 

36). 

Dar resposta às expetativas e necessidades da população, assim como aos requisitos 

ambientais através do uso de terra crua, madeira (de produção sustentável) e outros 

produtos orgânicos como o bambu e a palha tem um grande potencial a ser explorado. 

“In the search for alternatives which meet the expectations of the population, as well as 

housing and environmental requirements, the technologies which use raw earth, timber 

from sustainable managed sources and other organic products, such as straw and 

bamboo, as raw materials present great potential. Although there is currently much 

resistance to the utilisation of these materials, they have been used in the developing 

countries since time immemorial. Some of these techniques are deeply rooted in the 
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culture of different regions, and if they were to be used in a technically correct and 

economically viable way, it would be possible, through successful experiments, to restore 

the confidence of government, industry and users” (Conseil Internacional du Batiment, 

2002 p. 42). 

Apesar de ser pertinente a utilização de materiais com origem renovável na indústria da 

construção, é necessário avaliar cuidadosamente as soluções adotadas, pois não estão 

isentas de impactes ambientais. A utilização de transportes a grandes distâncias, 

fertilizantes, pesticidas e a destruição de ecossistemas para o cultivo de plantas são 

aspetos que devem ser tidos em conta. É necessário avaliar o ciclo de vida dos materiais 

de forma a verificar se os recursos provêm de florestas sustentáveis, culturas rotativas 

ou da reutilização de resíduos agrícolas. 

A evolução tecnológica permitiu, igualmente, novas utilizações para as matérias-primas 

renováveis, que preveem inclusive o aproveitamento de resíduos agrícolas e a melhoria 

das caraterísticas de isolamento térmico (aspeto que se reflete diretamente na 

capacidade de regulação da temperatura, humidade e qualidade de ar interior). 

“Destes materiais têm-se destacado a madeira e seus derivados, a cortiça, o algodão, a 

lã e o cânhamo, entre outros. […] difícil, quase impossível, substituir os materiais 

sintéticos na cadeia de valor da construção, devido à incapacidade de a oferta satisfazer 

a procura por parte da madeira ou da cortiça (provenientes de florestas ou montados), 

ou da afectação das áreas de cultivo para fins não alimentares. Porém existe a 

possibilidade de obter celulose a parir de colheitas anuais e em rotatividade com os 

cereais, como é o caso do cânhamo, sendo uma forma concreta de sequestrar carbono, 

de contribuir para uma construção energeticamente eficiente, saudável e de baixo 

impacte ambiental” (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 63). 

De entre as inúmeras possibilidades de materiais vernaculares, cujo potencial tem sido 

(re)descoberto pela construção contemporânea apresentaremos alguns exemplos, mais 

estreitamente relacionados com a construção vernacular portuguesa e com aparente 

potencial de integração na arquitetura sustentável contemporânea nacional. 

4.2.1. VEGETAÇÃO VIVA EM COBERTURAS E FACHADAS 

A proteção da envolvente dos edifícios com plantas vivas (coberturas e fachadas), tem 

impactes ambientais positivos. As superfícies vegetais criam sombras, protegem de 

poeiras (a introdução de árvores no espaço urbano reduz até 10 vezes a circulação de 

poeira atmosférica no ar) e protegem do vento. Favorecendo ainda a retenção de água 

pluvial (atrasando a descida de água e evitando a sobrecarga dos sistemas de 

drenagem pluvial) (Berge, 2009 p. 319). 
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A inércia térmica de uma cobertura verde é significativa, apesar do seu isolamento 

térmico não ser muito elevado, reduzindo os ruídos externos e estabilizando as 

temperaturas internas (em todo o tipo de climas). Os seus benefícios, são também 

ambientais e estéticos. A terra cultivada contribui para a moderação do clima local, a 

melhoria da qualidade do ar e diminuir o efeito de ilha de calor em centros urbanos 

(através da absorção da radiação e libertação de vapor de água). Por outro lado, a 

disponibilização de espaço verde com atividade biológica, beneficia a manutenção de 

flora e fauna, assim como, a integração na paisagem (Mourão e Pedro, 2012 p. 51-52). 

Berge (2009 p.163), refere a construção com vegetação viva como uma das técnicas 

mais antigas da construção vernacular no norte da Europa (e.g. Escócia, Gales e 

Islândia). Paredes vegetais estruturais (“structural walls of turf”) apresentam uma 

capacidade de isolamento térmico notável. Contudo, a técnica de construção é difícil, 

menos estável e durável que a construção com outros materiais, como a madeira, a 

pedra ou a terra (os edifícios permanecem cerca de 50 anos, podendo resistir um pouco 

mais com boa manutenção e climas muito frios) (Berge, 2009 p. 232; 320). Mas na 

realidade, as suas qualidades tornaram popular o uso deste tipo de cobertura, também 

em regiões quentes como na Tanzânia, onde encontramos exemplares de coberturas 

verdes (Berge, 2009 p. 320).  

Ancestralmente, os blocos de terra vegetal eram retirados depois da terra estar bem 

compactada e as plantas desenvolvidas. Aplicando-se então de forma estrutural, ou 

como revestimento. Atualmente, as coberturas são geralmente semeadas depois da 

terra colocada no local (Berge, 2009 pp. 163-164).  

Há vários tipos de coberturas vegetais, com diferentes habitats e impactes no 

desempenho dos edifícios, no geral, permitem a retenção de humidade em períodos de 

seca e reduzem o risco de incêndio (Berge, 2009 p. 321). A variedade de espécies varia 

consoante o clima, a quantidade de húmus e a profundidade da terra (quando a 

inclinação é mais acentuada é necessário introduzir uma estrutura auxiliar que mantem 

a terra no lugar) (Berge, 2009 pp. 321-322). 

Ao dimensionar a estrutura de edifícios com cobertura verde deve ter-se em conta o 

peso da cobertura (sobretudo quando saturada de água), a inclinação mínima para 

drenagem, assim como, a colocação membranas de impermeabilização e anti raízes. A 

água recolhida pode ser direcionada para reaproveitamento (Duarte, 2013 p. 57).  
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Podemos classificar as coberturas vegetais como: extensivas ou telhados verdes (são 

as mais comuns; leves e geralmente sem acesso ao público, com um substrato fino e 

plantas de pequeno porte, como herbáceas, gramíneas, musgos e sedum; exigem 

pouca manutenção e podem dispensar irrigação) (Vaz, et al., 2013 p. 101); coberturas 

intensivas ou coberturas jardim (pesadas e geralmente com acesso ao público, têm 

camadas de substrato mais espessas e inclinação mínima; necessitam de manutenção 

regular e sistemas de rega pois permitem uma grande variedade de espécies de médio 

porte, incluindo árvores e arbustos) (Vaz, et al., 2013 p. 102). 

Consoante a orientação solar das fachadas, as condições para o crescimento de plantas 

e a sua utilidade varia. Como vimos, em Portugal, plantas de folha caduca devem ser 

colocadas nas fachadas sul para favorecer a radiação solar durante o inverno (podendo 

inclusive optar por espécies que produzam frutos ou vegetais, e.g.). Nas fachadas este 

e oeste é preferível usar folhagem perene, que forme uma densa camada vegetal. 

Enquanto que, a norte, devem usar-se espécies com menos necessidade de insolação. 

Os sistemas vegetais verticais podem ser classificados como: fachadas verticais 

tradicionais (com plantas trepadeiras (hera, videiras) que crescem a partir do solo e 

requerem pouca intervenção humana); fachadas verticais de dupla pele (integram um 

suporte à vegetação, como por exemplo cabos, malhas ou redes metálicas e requerem 

pouca manutenção); Paredes vivas e jardins verticais (integra painéis pré-cultivados ou 

módulos verticais fixos através de elementos estruturais da envolvente do edifício, 

requerendo manutenção e instalação mais complexa) (Vaz, et al., 2013 p. 50). 

Atualmente, sistemas mais complexos têm sido desenvolvidos para permitir a criação 

de paredes verdes mais altas, duradouras e com baixa manutenção, além da 

incorporação de sistemas passivos que permitem a reutilização da água. 

 
Ilustração 34. Cobertura com vegetação viva em cabanas de 
madeira no vale de Innerdalen, Noruega (Duarte, 2013 p. 56). 

 
Ilustração 35. Construção com vegetação viva, Dietikon, Suíça, 

arq. Peter Vetsch (Duarte, 2013 p. 56). 
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4.2.2. FIBRAS VEGETAIS  

Do ponto de vista ecológico, o uso de fibras vegetais é muito atrativo, pois são materiais 

naturais, orgânicos e renováveis, cuja matéria-prima vem de áreas sem uso agrícola ou 

de resíduos da industria alimentar (Berge, 2009 p. 158), ou da reciclagem de produtos 

como papel reciclado e fibras têxteis (Mourão e Pedro, 2012, p.147). “Plants are 

renewable resources that can be cultivated and harvested on a sustainable basis. Given 

sensible methods of cultivation they are a constant source of raw materials” (Berge, 2009 

p. 158). 

A poluição que provocam ao longo do seu ciclo de vida é relativamente pequena, 

devendo contabilizar-se igualmente a sua capacidade para armazenamento de carbono, 

(Berge, 2009 pp. 160; 280-281), contudo, a sua baixa densidade e elevado volume 

dificulta o transporte (Mourão e Pedro, 2012 p. 146). 

São materiais que ajudam a regular a humidade interna e não têm emissões negativas, 

no entanto, produtos compósitos devem ser analisados com cuidado, pois a adição de 

componentes sintéticos tais como, retardadores de chama e fungicidas, poderão 

eventualmente representar riscos ambientais e para a saúde, dificultando ainda a sua 

deposição (devido ao seu potencial poluente é necessária a incineração) (Berge, 2009 

pp. 160; 280-281). 

A maioria das vezes estas fibras surgem como agregados de outras matérias de 

construção (para dar mais coesão ou promover melhor isolamento térmico), 

destacando-se a palha, a celulose, as fibras de coco, o linóleo - “oil from the flax plant 

is the basic raw material for making soft floor coverings of linoleum (Berge, 2009 p. 340), 

e a soja (usada em ligantes) (Mourão e Pedro, 2012, p.142; Brophy e Lewis, 2011 p. 

114). 

Algumas fibras vegetais, como o cânhamo, o linho e as urtigas, podem ser tecidas, 

formando tecidos, tapetes, revestimentos de parede e cordas. Amidos e óleos vegetais 

são utilizados na composição de acabamentos, pinturas e bioplásticos (Berge, 2009 pp. 

157-158). 
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4.2.2.1. FIBRAS COMO ISOLAMENTO  

Na construção vernacular a maioria das técnicas de construção com terra crua incluem 

a adição de fibras naturais (e.g. palha) como ligante e para conferir isolamento térmico 

do edifício (Mourão e Pedro, 2012 p.133, 142)  

Outras estratégias passavam pelo uso dos materiais vegetais disponíveis localmente 

como a palha, o colmo, estormo e canas, essencialmente em coberturas e forros (e.g. 

o uso de canas como o forro de tetos, no Alentejo), mas também em paredes. “Nos 

palheiros da Tocha, regista-se a colocação de caniços pelo interior das paredes mais 

expostas de forma a funcionar como isolante térmico” (Mateus, Bragança e Fernandes, 

2012 p. 8). 

Atualmente, inúmeros produtos estão a ser desenvolvidos no sentido de aproveitar as 

propriedades desta matéria-prima, usando as fibras vegetais como isolamento térmico, 

na forma de enchimento solto, placas ou mantas (e.g. trigo, centeio, cevada, aveia, 

algodão, linho, urtigas, milho, cânhamo, celulose, madeira, entre outros). Compósitos 

desenvolvidos com resíduos de cortiça (granulado), desperdícios de papel (celulose) e 

fibras de cânhamo, apresentam baixa condutibilidade térmica e potencial para 

desenvolver materiais de isolamento térmico. (Torgal e Jalali, 2010 pp. 82-83; Sutton, 

Black e Walker, 2011b p. 1).  

“Straw and other plant fibres are also used as the raw material for panel products, which 

can be used in a wide range of applications. The fibres are compressed together at high 

temperatures (about 200°C) and bond strongly without adhesives. Reeds, straw and 

other plant stems are also a traditional roofing material. Thatched roofs are attractive and 

low-impact, but highly labour-intensive and require skilled workers” (Brophy e Lewis, 2011 

p. 114). 

A extração das fibras (para plantas como o linho, cânhamo e urtigas), é feita através de 

procedimentos naturais, deixando as plantas macerar no terreno, perante os agentes 

climatéricos (sol, chuva, fungos, etc.) por algumas semanas. Recolhendo-os depois 

para dar sequência à sua limpeza final e utilizar em diferentes materiais. As sementes 

são pressionadas a frio, ou a quente, para extrair mais óleos, no entanto, para facilitar 

a produção ou melhorar as propriedades do produto, adicionam-se por vezes, 

componentes químicos como fungicidas, colas, substâncias hidrófugas e antifogo 

(Berge, 2009 pp. 173-174).  

No geral este tipo de material apresenta várias vantagens e limitações: 
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Ilustração 36. Vantagens e limitações do uso de isolamento produzido com fibras naturais (Sutton, Black e Walker, 2011b p. 2). 

Quando comparados com isolamentos de materiais artificiais, as fibras vegetais 

apresentam menor percentagem de energia incorporada e toxicidade (Mourão e Pedro, 

2012, p.146). Desde que usadas de forma adequada, “natural fibre insulation materials 

can deliver thermal and acoustic insulation comparable to other insulation materials, but 

with a lower or potentially negative carbon footprint and fewer health issues during 

installation” (Sutton, Black e Walker, 2011b p. 1). 

Um caso de estudo apresentado pela University of Bath e BRE, além das vantagens já 

referidas, aponta algumas limitações referentes aos isolamentos produzidos com fibra 

de madeira, uma vez que são mais pesados e o seu corte não é tão fácil quanto o de 

outros materiais sintéticos, contudo, os operários identificaram também algumas 

vantagens de aplicação,  

“the block elements of the walling system were easier to put up than standard blockwork 

[…] The interlocking insulation boards also ensure high performance (zero gaps) and are 

as easy to install as standard materials. There are no toxic fibres making installation 

easier and more pleasant than glass or mineral wool, though there were no reported 

benefits on site, perhaps due to comparison with polystyrene” (Sutton, Black e Walker, 

2011b p. 1). 

A celulose é uma matéria-prima com boa capacidade higrométrica, mas o seu uso em 

isolamentos térmicos contempla, de forma geral, retardantes de fogo e fungicidas, pelo 

que no final do seu ciclo de vida é potencialmente poluente (Berge, 2009 pp. 289-290), 

outro aspeto negativo é o fato da sua produção ter origem, a maioria das vezes, na 

madeira de florestas de monocultura (Berge, 2009 p. 168), impacte que pode ser 

minimizado usando como recurso renovável a produção do cânhamo (Berge, 2009 p. 

178). 
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Ilustração 37. Isolamento com placas fabricadas a partir do cânhamo 

(Berge, 2009 p. 285). 

 
Ilustração 38. Isolamento com placas fabricada a partir de fibra 

de madeira. (Berge, 2009 p. 278) 

O cultivo de cânhamo (Cannabis Sativa). apresenta inúmeras vantagens pois, não 

necessita de pesticidas nem de fertilizantes, sendo benéfico para o solo e outras 

culturas. O seu uso como agregado de betão, reduz a energia incorporada e o impacte 

ambiental da extração de inertes de pedreiras e o uso em materiais de isolamento 

térmico substitui matérias primas de origem fóssil, com vantagens do ponto de vista 

energético e de emissões tóxicas. Durante o crescimento da planta, ela captura o CO2, 

libertando oxigénio e mantém, durante a vida útil do material este carbono, aprisionado 

(estimando-se aproximadamente 108 kg CO2/m3 no betão leve de cânhamo e 31 kg 

CO2/m3 em paredes-tipo) (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 74). 

Os produtos de cânhamo têm uma resistência natural a fungos (Berge, 2009 p. 176) e 

podem beneficiar o solo e combater infestantes quando plantadas em rotatividade de 

culturas plurianuais (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 71). “Hemp has been used for 

millennia in a wide range of applications, from sacks and rope through to paper and oil. 

It was one of the first domesticated plants (originally in China)” (Sutton, Black e Walker, 

2011a p. 1). 

Distingue-se pelas suas excelentes características térmicas, acústicas e de regulação 

do teor de humidade (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 74), contudo, os materiais 

produzidos com esta matéria-prima continuam a ser mais dispendiosos e menos 

resistentes à humidade que lãs minerais e fibras de vidro (Torgal e Jalali, 2010 p.82). 

As suas fibras são incorporadas na fabricação de “painéis, blocos, módulos pré-

fabricados, betão ou rebocos com altas performances isolantes, térmicas e acústicas” 

(Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 71). Compatível com estruturas de madeira (devido à 

semelhança de propriedades demonstrada em diversos estudos), o material pode ser 

utilizado em construções novas e reabilitações (Sutton, Black e Walker, 2011a p. 1; 
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Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 71) evitando “pontes térmicas entre o material estrutural 

(madeira) e o de preenchimento (BLC), o que não acontece com as lãs minerais ou 

outros produtos sintéticos”. (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 73). 

 
Ilustração 39. Parede construída com betão leve de cânhamo. 

Foto. Glenn Howells (Sutton, et al., 2011). 

 
Ilustração 40. Pormenor de parede de betão leve de cânhamo. 

Foto. Glenn Howells (Sutton, et al., 2011). 

Verifica-se uma crescente utilização do betão leve de cânhamo, ou “Hemp Lime”, em 

países europeus de referência em Sustentabilidade e Construção Sustentável, como a 

França, a Alemanha e o Reino Unido” (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 71).  

“Este material combina agregados renováveis e sequestradores de carbono, derivados 

de uma planta de crescimento rápido (fibras de cânhamo), com um ligante de cal 

hidráulica, de modo a formar um material “leve”, susceptível de várias aplicações, tais 

como paredes exteriores, isolamento de coberturas e de lajes de soleira. Por definição, 

distingue-se por ter um excelente comportamento térmico e acústico, efetiva massa 

térmica e a capacidade única de regular o teor de humidade interna, contribuindo para 

um ambiente mais saudável e biocompatível” (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 71). 

A título de exemplo, apresenta-se o conjunto de vantagens e limitações encontradas 

com a aplicação in situ do betão leve de cânhamo (projetado), de acordo com estudos 

desenvolvidos por investigadores da BRE e Universidade de Bath: 

 
 

Ilustração 41. Vantagens e limitações do uso do betão leve de cânhamo (Sutton, Black e Walker, 2011a p. 2). 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   125 

4.2.2.2. A PALHA 

A palha pode ser utilizada na construção de diversas formas. Consiste nos resíduos 

agrícolas (de plantações de cereais como o trigo, aveia, cevada, centeio, etc.), 

remanescentes da colheita do grão. Quando usado localmente, seu impacte ambiental 

é muito baixo, pois baseia-se unicamente no transporte dos fardos de palha que de outra 

forma serão queimados (produzindo poluição atmosférica), usados na agricultura (como 

cobertura de solo, de forma a melhorar a sua estrutura) ou na pecuária (Brophy e Lewis, 

2011 p. 114). 

Em muitas regiões de Portugal, a construção vernacular integrava coberturas de palha, 

colmo ou estormo, consoante a disponibilidade local e como forma de aproveitamento 

de resíduos agrícolas. “As coberturas de colmo são uma estratégia comummente 

utilizada nas áreas com invernos rigorosos pela sua capacidade de isolamento” (Mateus, 

Bragança e Fernandes, 2012 p. 8). 

A durabilidade das fibras vegetais depende das suas condições de crescimento e é 

reduzida pela utilização de fertilizantes que aceleram o crescimento das plantas. 

Coberturas de colmo e outras plantas duram mais em regiões onde a intensidade solar 

é menor e, consoante a orientação solar das faces do telhado (Berge, 2009 p. 341). 

“Este material tem a vantagem de ser um material natural, biodegradável, de baixo custo, 

com um bom desempenho contra os elementos naturais, tais como a chuva e a neve, 

para além das boas propriedades de isolamento. Não há dados específicos sobre a 

condutividade térmica da palha aplicada em soluções de cobertura, a aplicação mais 

comum é na arquitetura vernácula” (Fernandes, et al., 2015 p. 45). 

O material foi aos poucos caindo em desuso, pois apresenta algumas desvantagens em 

relação ao uso da telha cerâmica com isolamento térmico, tais como, a “menor 

resistência ao fogo e a necessidade de substituição periódica, mesmo considerando o 

custo reduzido desse processo” (Fernandes, et al., 2015 p. 45). 

Mas a palha encontrou novos usos no âmbito da construção contemporânea, 

nomeadamente a construção em alvenaria de fardos de palha (Mourão e Pedro, 2012 

p.142), ou “straw bales”.  

Com invenção da enfardadeira em finais do século XIX, os fardos de palha começaram 

a ser utilizados para construir parede. Esta técnica foi iniciada em Nebrasca, nos E.U.A., 

difundindo-se posteriormente para outros países (Brophy e Lewis, 2011 p.114). 
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“Building with straw bales was very popular in the USA until after the Second World War. 

They were used for everything from schools to aircraft hangars. In the early 1980s, a 75-

year-old school built of straw was demolished in Nebraska, and the straw was 

undamaged and fresh enough to be used as cow fodder. Such relatively unexpected 

experiences have led to a renaissance of straw bale building in Canada, USA and 

Europe” (Berge, 2009 p. 284). 

Algumas histórias infantis, nomeadamente “os três porquinhos”, dificultam que a palha 

seja considerada como o material com viabilidade de construção, no entanto, edifícios 

construídos com alvenaria de fardos de palha, no século XIX, estão ainda em bom 

estado e o processo foi beneficiado pela difusão do enfardamento mecânico da palha 

(Mourão e Pedro, 2012 p.142). 

O feno não se adequa a este tipo de construção, contudo, vários cereais podem ser 

matéria-prima para os blocos (ou fardos),  

“For building, hay bales should be avoided. They are likely to contain more moisture, be 

composed of relatively soft material and usually will be more expensive. Wheat, oats, rye, 

barley, and rice are some types of straw that may be used, and there are many other 

plants that can be used. […] Of more importance than the type of straw is that it has fairly 

low moisture content (usually about 12% to 15%), and is baled in fairly uniform and fairly 

tight bales. If it is not green, appears to be dry, looks to be regular in shape and is well 

compacted, it is probably suitable” (Hollis, 2005 p. 6). 

Algumas das vantagens que representa a utilização de fardos de palha são, a grande 

disponibilidade em zonas rurais e a incorporação de um resíduo agrícola de difícil 

decomposição com baixo custo. A construção com este material é acessível e rápida, 

favorecendo a autoconstrução (apesar de exigir mão-de-obra intensiva) e não apresenta 

impactes ambientais significativos (desde que não haja transporte para grandes 

distâncias) (Brophy e Lewis, 2011 pp. 113-114). 

“Compare that with straw, which is sewn, grown, cut, baled in the field, often stockpiled 

on-farm, and transported to building sites, usually bypassing the retailer. The absence of 

expensive energy-consuming factory processing and retail overheads, and straw being a 

renewable and recyclable material, tend to make straw bales economically and 

environmentally attractive” (Hollis, 2005 p. 4). 

A compactação e reboco das paredes de palha, mesmo que sem armação, melhora o 

comportamento estrutural do conjunto, e confere melhor resistência ao fogo (quando 

compactada a palha não arde facilmente devido à ausência de oxigénio), assim como 

propriedades isolantes (fardos de palha de tamanho padrão tem um valor de isolamento 

de cerca de 0,012 W / mK.). Contudo, a sua resistência mecânica é limitada (as paredes 

podem ser consolidadas com tirantes de ferro, bambu, ou estacas de madeira) e a 
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grande espessura das paredes consome muita área útil (Mourão e Pedro, 2012 p.143; 

Brophy e Lewis, 2011 pp. 113-114). 

A construção com palha precisa de precaver-se contra a humidade, uma vez que se 

decompõe na presença de água e a sua decomposição pode gerar combustão. O 

contacto superficial com a água não é prejudicial, desde que não se acumule nas 

superfícies (permitindo uma secagem rápida). Para além de resguardar-se do eventual 

alojamento de insetos e roedores, poderão estar presentes fatores alérgicos, mas não 

existem resíduos tóxicos (Mourão e Pedro, 2012 p.143; Brophy e Lewis, 2011). 

Os fardos de palha podem ser usados como material portante ou não portante. O seu 

uso como material não portante, facilita a utilização em vários pisos e a processos de 

licenciamento, pois o cálculo estrutural de edifícios em fardos de palha é complexo e a 

adição de uma estrutura adicional de pilar-viga simplifica o cálculo estrutural). A 

aplicação de reboco (geralmente de terra, com ou sem armação), dá maior coesão às 

paredes, tornando mais resistente todo o edifício (Mourão e Pedro, 2012 p.144). 

“The infill construction system has posts and beams that extend up to the top of the walls. 

The ceiling and roof are mounted on the upper beams or ring beam. Consequently the 

weight of the ceiling and roof is transferred through the posts and beams down to the 

foundations. Traditionally, infill buildings have had a timber or steel structure that is 

completely self-supporting. More often than not, there are 16 mm steel bracing rods fitted 

to the structure to provide the lateral stability to the building” (Hodge, 2006 p. 50). 

A combinação de outros materiais com palha é um método utilizado para alcançar 

edifícios mais resistentes “Geralmente esses materiais são: rebocos e estuques; painéis 

de gesso cartonado; estruturas leves como tirantes, ripas ou varões fixos aos painéis ou 

redes envolventes” (Mourão e Pedro, 2012 p.144). Os fardos de palha reforçados ficam 

de tal forma resistentes que podem ser utilizados na construção de “abóbadas ou outras 

coberturas ao ser entrelaçados ou envolvidos por canas ou bambus, criando o efeito de 

cesto” (Mourão e Pedro, 2012 p.144). 

É possível deixar o material exposto em fachadas (sem reboco ou qualquer tipo de 

revestimento), fazendo um corte rasante que retire os elementos soltos  

“[…] tornando-se uma superfície lisa e compacta, resistente à intempérie […] não retira 

durabilidade às paredes pois, desde que o interior dos fardos esteja bem compactado e 

que o exterior esteja protegido por um beirado e uma fundação para evitar a entrada de 

água pela cobertura ou pelo solo, o material será resistente à erosão […] o contato 

superficial com a água não é prejudicial , desde que garantido o adequado escoamento 
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da água para que não se acumule nestas superfícies e estas possam secar rapidamente” 

(Mourão e Pedro, 2012 p.145). 

 
Ilustração 42. Construção de edifício com paredes não portantes de fardos de palha (Berge, 2009 p. 284). 

Quando se tratam de fardos de palha em paredes portantes, geralmente, as 

construções têm apenas um piso e os fardos de palha são submetidos a processos de 

pré-compactação para suportar maiores cargas. (que consistem, por exemplo na 

aplicação de ripas de madeira ou varões metálicos no interior dos fardos ligando-os e 

comprimindo-os (Mourão e Pedro, 2012 p.143). “With load bearing construction the 

weight of the roof and the ceiling is transferred through the bales of straw down to the 

foundations” (Hodge, 2006 p. 50). 

 
Ilustração 43. Esquema para parede de alvenaria 

de fardos de palha (Hodge, 2006 p. 54). 

 
Ilustração 44. Construção de edifício com paredes portantes de fardos de 

palha. Foto: Susana Caramelo (ilustração nossa, 2011). 
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4.2.3.  CORTIÇA 

A cortiça é um material natural obtido a partir do sobreiro (Quercus Suber L.), uma árvore 

adaptada ao clima da zona mediterrânica ocidental, que pode atingir mais de 150 anos 

de idade (Valério e Amado, 2014 p. 68).  

 
Ilustração 45. Plantações de sobreiros (Chiebao, 2011 p. 21). 

 
Ilustração 46. Produção de cortiça em Portugal. 

(Valério, 2014 p. 68) 

O montado está distribuído pelo sul da europa (países mediterrânicos) e Norte de África, 

com mais de 30 % do total mundial, localizado em Portugal (cerca de 730 mil hectares), 

concentrada especialmente no sul do país (Alentejo) (Chiebao, 2011 p. 7). 

Cerca de 80% da produção mundial de cortiça está concentrada no continente europeu, 

e 62% corresponde à produção portuguesa (Valério e Amado, 2014 p. 67). 

Inúmeras espécies animais e vegetais habitam em áreas de montado que contribuem 

para a regulação do ciclo hidrológico e a proteção do solo dessas regiões, evitando a 

desertificação (Chiebao, 2011 p. 7). Um estudo do Instituto Superior de Agronomia de 

Lisboa, demonstra ainda que o montado, em Portugal, pode fixar cerca de 6 toneladas 

de CO2 por hectare/ano (mais de 4 milhões de toneladas de CO2 por ano) (Associação 

Portuguesa da Cortiça, 2015). 

A espécie demora em média 25 anos para alcançar a maturidade, altura em que a casca 

pode ser retirada, e daí em diante regularmente removida a cada 8 a 15 anos (Berge, 

2009 p. 276) com poucos impactes ambientais. “As quase 100.000 toneladas de 

materiais de construção em cortiça, exportados por Portugal […], correspondem a um 

sequestro de carbono de aproximadamente 200.000 toneladas, valor este equivalente 

à poluição emitida por 78.000 veículos/ano” (Torgal e Jalali, 2010 pp. 82). 
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Ilustração 47. Extração manual de cortiça (Corticeira Amorim, 2015a). 

As primeiras referências ao uso deste material datam de 3000 a.C. No Egipto e na Pérsia 

a cortiça era usada na fabricação de aparelhos de pesca, contudo, na cultura chinesa, 

babilónia, grega, assíria e fenícia o material também foi utilizado (Gil, 2015 p. 7). 

A utilização da cortiça ampliou a sua diversidade, com a ascensão do império romano, 

passando a compreender usos como a “criação de cortiços para as abelhas […], 

vedante de vasilhas, cobertura de habitações e até mesmo no fabrico de calçado 

feminino” (Chiebao, 2011 p. 23). 

A relação do material com a produção de vinho tornou-se bastante expressiva “a cortiça 

surge como o material mais perfeito para vedar os recipientes utilizados na sua 

conservação (ânforas, barris, garrafas)” (Gil, 2015 p. 7), a industria da cortiça “só 

começou a desenhar-se no último quartel do século XVIII, estimulado pelo uso crescente 

dos recipientes de vidro no fracionamento dos vinhos” (Gil, 2015 p. 7). 

No âmbito da construção, a cortiça é usada como material de isolamento térmico há 

séculos, destacando-se o seu uso, por exemplo, no Convento dos Capuchos em Sintra 

(de ano de 1560) (Chiebao, 2011 p. 23).  

“[…] é possível notar variedade de aplicabilidade da cortiça ao longo da história, quando 

empregada em coberturas exteriores, em casas de habitação tipo popular, em 

construções secundárias e abrigos temporários. Esteve presente também em coberturas 

em telha-vã […] para o isolamento no interior de conventos, igrejas e aposentos nos 

interiores de castelos. Além de, desempenhar o papel de revestimento no interior de 

silos, em pavimentos, paredes divisórias, paredes associadas à terra e tabiques. Como 

isolante acústico, esteve associada à madeira e tabiques externos” (Chiebao, 2011 p. 

26). 
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Extraída sob a forma de peças semitubulares e a operação é tradicionalmente feita 

manualmente, com um machado (Valério e Amado., 2014 p. 72). “Após a extração, uma 

nova casca do sobreiro inicia o seu crescimento sobre a superfície exposta do tronco. 

O processo de extração da cortiça é altamente especializado e assegura-se que a 

árvore não é de modo algum afetada” (Valério e Amado., 2014 p. 72). A poda da árvore 

é feita regularmente para que se mantenha saudável e a matéria-prima proveniente dos 

ramos é usada na produção de aglomerados de cortiça, assim como os desperdícios do 

fabrico de outros produtos (Valério e Amado., 2014 p. 73).  

“A cortiça constitui a camada protectora exterior do sobreiro e possui qualidades únicas 

que a tornam uma matéria-prima de excepção para o sector da construção, tais como a 

elevada eficiência em isolamento térmico, acústico, e como material de baixa resiliência. 

A cortiça tem ainda uma elevada sustentabilidade e um reduzido impacto ambiental” 

(Valério e Amado, 2014 p. 69). 

A produção de cortiça integra a cortiça natural (constituídos exclusivamente por cortiça 

sem ter sofrido qualquer tipo de transformação, e.g. rolhas e discos de cortiça) e cortiça 

aglomerada (muito importante na indústria pois permite o aproveitamento de cortiça 

com menor qualidade e desperdícios) (Lu, 2014 p. 40). 

4.2.3.1. ESPECIFICIDADES DO MATERIAL E APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

“A cortiça é uma matéria-prima 100% natural, 100% reutilizável e 100% reciclável” 

(Associação Portuguesa da Cortiça, 2015). Trata-se de um material eco-eficiente, com 

um ciclo de vida fechado onde todos resíduos são reutilizados como biomassa para a 

produção de novos produtos (Chiebao, 2011 p. 7), i.e., no final do ciclo de vida de um 

edifício, a cortiça pode ser reutilizada ou ser convertida em matéria-prima para a 

produção de aglomerados de cortiça (Valério e Amado., 2014 p. 110). 

As principais características do material são: a durabilidade (trata-se de um produto 

imputrescível); impermeável a líquidos e gases; bom isolamento acústico, térmico e a 

vibrações; não reage com agentes químicos; não liberta gases tóxicos durante a 

combustão; é elástica e resistente à compressão; resistente ao desgaste; é leve, de fácil 

aplicação e manutenção; antiestática e hipoalergénica (Valério e Amado., 2014 p. 74; 

Gil, 2015 p. 7). 

O material tem a capacidade de reduzir as perdas de energia e diminuir a condensação 

superficial de humidade (Valério e Amado., 2014 p. 83), através da promoção de trocas 

de higrospicidade lentas (Lu, 2014 p. 14).  
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Quanto à combustão, verificou-se que nos incêndios em regiões de montado a 

combustão da cortiça é bastante retardada, evitando a propagação de fogo. “Quando 

a chama é incidida a parte exterior fica carbonizada, mas essa superfície funciona 

depois como barreira que impede a propagação para o interior do material acabando 

com a combustão” (Lu, 2014 p. 19). 

4.2.3.2. APLICAÇÃO DA CORTIÇA NA CONSTRUÇÃO 

A industria da cortiça tem vindo a alargar as possibilidades de aplicação da cortiça na 

arquitetura desempenhando simultaneamente o papel de isolamento e revestimento. 

(e.g. pavimentos; revestimento de paredes ou tetos; juntas de dilatação; recheio de 

caixas-de-ar; mobiliário; etc.) (Chiebao, 2011 p. 11). 

O aglomerado puro expandido ou “aglomerado negro”, usa como matéria-prima a 

falca (cortiça proveniente da poda e limpeza dos sobreiros), que é triturada e colocada 

em autoclaves, onde expande e exsuda a sua própria resina (suberina), por ação do 

vapor de água sobreaquecido (350-370 °C). Desta forma, a aglomeração do material é 

feita sem adição de outras substâncias, obtendo blocos que são posteriormente 

retificados e cortados em placas (Chiebao, 2011 p. 13). É o material com maior produção 

e mais aplicações na construção, representando cerca de “23% do volume de produção 

de produtos corticeiros” (Valério e Amado., 2014 p. 82). O seu uso é adequado para 

isolamentos térmicos, acústicos e vibráticos (Chiebao, 2011 p. 13), e pode ser usado 

em revestimentos exteriores (Lu, 2014 p. 53). 

“As suas principais características são: Matéria-prima 100% natural e renovável; 

Processo industrial sem utilização de aditivos; Densidade (standard) 100-120 kg /m3; 

Excelente coeficiente de condutibilidade térmica – 0,038/0,040W/mk); Bom isolamento 

acústico (ruídos aéreos e de percussão); Excelentes propriedades mecânicas; Excelente 

estabilidade dimensional; O bom comportamento ao fogo e em caso de combustão não 

há emissão de gases tóxicos; Durabilidade praticamente ilimitada, sem perda das suas 

características; Totalmente reciclável e reutilizável” (Chiebao, 2011 p. 14). 

Existindo uma variante que incorpora fibras vegetais, como a fibra de coco (material 

natural e renovável), resultando num produto que, apresenta uma “redução substancial 

dos níveis sonoros de impacto e aéreos” (Chiebao, 2011 p. 16). 

O aglomerado composto ou “aglomerado branco”, usa como principal matéria-prima o 

granulado proveniente de desperdícios da produção de rolhas (cerca de 75%). O 

processo de aglutinação é promovido pela ação conjunta de pressão, temperatura e 
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resina (sintética ou de origem vegetal) que gera folhas, blocos ou cilindros (Chiebao, 

2011 p. 15; Lu, 2014 p. 40). 

Aplicado na construção: em pavimentos e revestimentos de paredes e tetos; como 

isolamento acústico e térmico de pavimentos e paredes; em juntas de dilatação 

(Chiebao, 2011 p. 15). 

 
Ilustração 48. Aglomerado negro de cortiça (Lu, 2014 p. 41). 

 
Ilustração 49. Aglomerado branco de cortiça (Lu, 2014 p. 40). 

O aglomerado composto de cortiça com borracha ou “rubbercork”, é produzido a 

partir de granulados de cortiça selecionados e aglutinados com borracha. O produto “alia 

a resiliência da borracha às propriedades da cortiça, resistência mecânica e estabilidade 

dimensional, o que resulta num produto flexível, elástico e sólido” (Chiebao, 2011 p. 15). 

Na construção aplica-se essencialmente em pavimentos antiderrapantes e instalações 

industriais (Chiebao, 2011 p. 15; Lu, 2014 p. 41). 

A cortiça tem caraterísticas que possibilitam a sua integração em diversos produtos, 

através da mistura dos granulados com materiais como: “borracha, plástico, asfalto, 

cimento, gesso, caseína, resinas e colas” (Chiebao, 2011 p. 16). 

 
Ilustração 50. Aglomerado composto de cortiça com borracha 

(Lu, 2014 p. 41). 

 
Ilustração 51. Granulados de cortiça (Chiebao, 2011 p. 16). 

O granulado expandido (negro), pelas suas caraterísticas térmicas e acústicas, é leve 

e tem diferentes granulometrias. Além da sua utilização na produção de aglomerados 

de cortiça, pode utilizar-se diretamente (sozinho ou misturado com outros materiais) “no 
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preenchimento de espaços vazios em soalhos, paredes duplas, no enchimento de 

terraços e coberturas, em betões leves e outras situações específicas” (Chiebao, 2011 

p. 16; Valério, 2014 p. 93). 

 

Ilustração 52. Modelo identificando as diversas aplicações da cortiça num edifício (Chiebao, 2011 p. 20). 

Em suma, a cortiça apresenta já variantes diversificadas, passíveis de integrar projetos 

de arquitetura sustentável, contudo, é necessário ter em conta os eventuais aditivos de 

cada produto e a adequação do material à sua aplicação no edifício. Por exemplo, a 

aplicação do aglomerado de cortiça no isolamento de coberturas apresenta vantagens 

em termos de estabilidade dimensional face a temperaturas elevadas e boa resistência 

mecânica (Lu, 2014 p. 62), proporcionando um adequado isolamento térmico e suporte 

ao sistema de impermeabilização (Chiebao, 2011 p. 20).  

Outros produtos de cortiça podem igualmente contribuir para a melhoria do desempenho 

energético de construções, através da sua aplicação no exterior do edifício (aderidos na 

fachada ou como revestimento aplicado com suportes) e em caixas de ar (preenchendo 

total ou parcialmente a caixa de ar entre paredes duplas), (Chiebao, 2011 p. 20; Lu, 

2014 p. 62), ou incorporados em outros materiais (e.g. betão). 

Algumas soluções de revestimento interior (em paredes, tetos e pavimentos), tiram 

partido das potencialidades estéticas do material (com diversos tipos de tonalidade, 

padrões e acabamentos), melhorando simultaneamente as condições de conforto 

térmico e acústico do espaço (Chiebao, 2011 p. 25; Lu, 2014 p. 52). 

Os pavimentos de cortiça proporcionam o amortecimento de choques, diminuem o ruído, 

são higiénicos e de fácil manutenção (Chiebao, 2011 p. 25), apresentando algumas 

variantes: pavimento flutuante (formado por um decorativo em cortiça, uma camada de 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   135 

cortiça aglomerada, uma camada intermédia em HDF e uma camada inferior em cortiça 

aglomerada; aplicado diretamente sobre o piso existente, sem colar) (Chiebao, 2011 p. 

27); pavimento colado (formado por uma folha simples (maciça) de aglomerado de 

cortiça de alta densidade ou pela sobreposição de uma folha laminada decorativa e uma 

folha de aglomerado de cortiça de alta densidade; aplicado na forma de ladrilhos pré-

acabados sobre piso tratado, nivelado e impermeabilizado) (Chiebao, 2011 p. 27). 

“Cork flooring will require a protective coating to prevent discolouration from dirt. The 

specifier should beware that natural binders may be replaced by those containing 

formaldehyde, with effects on indoor air quality. Some composite products incorporate 

vinyl backing or surface coatings. In conclusion, cork is only a good organic material if oil 

or wax coating is used” (Brophy, et al., 2011 p. 77). 

 
Ilustração 53. Revestimento de pavimento, no London Design 

Festival. (Corticeira Amorim, 2015b). 

 
Ilustração 54. Pavilhão de Portugal na Expo Xangai, em 2010 

(Chiebao, 2011 p. 4). 

4.2.4. MADEIRA 

A madeira é um material de origem natural, renovável, biodegradável, resistente, 

reciclável, leve, e fácil de trabalhar (incorpora pouca energia nas fases de transformação 

e aplicação e potencializa rapidez de montagem), com capacidade de adaptação e de 

absorção de CO2 durante o seu crescimento e utilização, permite a pré-fabricação, 

reduzindo o desperdício e facilita a substituição de peças (durante a manutenção) Para 

além das suas potencialidades estéticas e da sua tradição de uso (Mourão e Pedro, 

2012 p. 150; Fernandes, Mateus e Bragança, 2015 p. 48). 

“Desde o aparecimento do Homem, a técnica e a arte de trabalhar a madeira têm 

evoluído, começando por um processo manual e primitivo, até à vasta e engenhosa 
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indústria moderna. A madeira esteve sempre ao alcance do Homem desde os tempos 

remotos” (Lourenço e Branco, 2012 p. 201). 

Usada desde épocas ancestrais em vários tipos de construção vernacular, seja para 

abrigos permanentes ou nómadas (tendas, tipis, yurts, etc.) (Berge, 2009 p. 165), e 

adquiriu grande expressividade na construção da República Popular da China e Japão. 

É um material versátil que pode ser usado de inúmeras formas em fundações, pisos, 

paredes e telhados.  

Consoante o tipo de madeira disponível e as necessidades da população, “a madeira 

era utilizada em bruto ou combinada com outros elementos construtivos como o barro, 

a palha, a pedra, o ferro, etc.”. Alguns exemplos destas primeiras habitações, 

construídas em tempos mais remotos são, as cabanas formadas por uma estrutura de 

ramos e canas, com uma cobertura de pele animal, colmo ou uma mistura de terra com 

fibras vegetais (com a variantes das palafitas, quando o edifício era construído em lagos 

ou regiões pantanosas e elevava do sobre pilotis) (Lourenço e Branco, 2012 p. 202). O 

tipo de ligação entre troncos, neste tipo de construção variava de acordo com o tipo de 

madeira, mas muitas vezes consistia em amarrações feitas com elementos vegetais 

(lianas e cordas tecidas com fibras vegetais) ou tiras de pele (Lourenço e Branco, 2012 

p. 203, 207). 

Na Escandinávia, existem vestígios de construções em madeira que datam do século 

IV d.C. A técnica de construção consistia no uso de troncos, colocados horizontal ou 

verticalmente e unidos nos vértices, com musgo, argila ou terra a servir de isolamento 

à construção (Lourenço e Branco, 2012 p. 204). A partir do século XV, o 

desenvolvimento das técnicas de serragem permitiu substituir os troncos, em bruto, por 

tábuas ou troncos de secção retangular que permitiam maior estanquicidade e 

estabilidade (Lourenço e Branco, 2012 p. 205). 

Em algumas regiões encontram-se tipologias que constroem integralmente em madeira, 

no topo das árvores (usando pilares de bambu enterrados no solo e.g. Nova Guiné, 

Índia) (Lourenço e Branco, 2012 p. 205), ou sobre estacas cravadas no solo terra (e.g. 

Indonésia, Filipinas, Peru, China, África, América do Sul e Sudoeste da Ásia) (Lourenço 

e Branco, 2012 p. 206). 
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Ilustração 55. Casa na árvore Korowai, Nova Guiné (Lourenço e Branco, 2012 p. 206). 

O conhecimento acumulado sobre o trabalho em metal possibilita o desenvolvimento de 

ferramentas para trabalhar a madeira e a possibilidade de realizar entalhes (Lourenço e 

Branco, 2012 p. 207). No final da Idade Média, construiam-se edifícios até 5 - 6 pisos e 

difundiam-se, na Europa, as construções com técnicas mistas (estrutura de madeira 

com enchimentos à base de terra) (Lourenço e Branco, 2012 p. 206). 

Apesar da sua ampla utilização o material é, hoje, sujeito a críticas fundamentadas no 

que concerne à gestão sustentável das florestas e aos impactes provocados pela grande 

distância dos transportes (Reaes Pinto e Oliveira, 2011 p. 74), e estudos de avaliação 

do ciclo de vida em casas de madeira, comprovam a importância do uso de recursos 

locais (Fernandes, Mateus e Bragança, 2015 p. 48). Alguns autores (Fernandes, Mateus 

e Bragança, 2015 p. 48), consideram inclusive que, a construção em madeira pode 

conduzir a uma gestão florestal mais sustentável. Fator indispensável para atenuar as 

alterações climáticas, manter ecossistemas, “aumentar a retenção de carbono, […] 

regular o clima, controlar a erosão do solo, reter a água no solo e criar condições para 

o desenvolvimento da biodiversidade” (Fernandes, Mateus e Bragança, 2015 p. 48). 

Quando as práticas florestais são sustentáveis, a madeira pode considerar-se um 

material renovável, no entanto, de acordo com a World Wildlife Foundation (WWF), o 

comércio de madeira constitui atualmente uma ameaça às florestas. As mais antigas, e 

ricas em biodiversidade são as que possuem também maior proporção de árvores 

maduras e por isso mais atrativas para as empresas que comercializam madeira. O 

desaparecimento da floresta tropical, por exemplo, é muito divulgado, todavia, as 

operações ilegais de abate de árvores e a certificação de sustentabilidade florestal 

conferida aos produtos de madeira nem sempre é sujeita a fiscalizações rígidas (Brophy 

e Lewis, 2011 p.112). 
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A madeira só poderá ser considerada uma opção relevante para a arquitetura 

sustentável quando disponível localmente e aliada à reposição florestal (Mourão e 

Pedro, 2012 p. 150). Ao escolher madeira para edificações, devemos sempre procurar 

material certificado e produzido localmente ou, proveniente de demolições. Por 

exemplo, o uso de madeira tropical (mesmo que ecocertificado) não é aconselhado, na 

Europa, da mesma forma que o uso de madeira nórdica ecocertificada é 

desaconselhado em regiões tropicais, devido ao elevado nível de energia necessário 

para o seu transporte.  

A monocultura em florestas para produção de madeira (e de celulose), gera alterações 

no ph do solo e perda de biodiversidade, sendo necessária variedade de espécies, para 

garantir a regeneração natural do sistema e a qualidade da madeira produzida (Berge, 

2009 p. 168). Levantam-se ainda questões relativas ao uso de fertilizantes artificiais e 

técnicas de abate de árvores, que priorizam o volume de madeira em detrimento da sua 

qualidade e durabilidade (Berge, 2009 p. 168). 

4.2.4.1. ESPECIFICIDADES DO MATERIAL 

A madeira, corresponde a um conjunto de tecidos lenhosos (lenho), que resulta do 

crescimento do tronco de espécies florestais, e apresenta uma composição química com 

cerca de 50% de carbono, 6% de hidrogénio, 42% de oxigénio, 1% de azoto e 1% de 

cinzas (Pinheiro e Ferreira, s.d.). 

Classificam-se como folhosas, árvores de folhas planas e largas, com madeira branda 

(e.g. carvalho, eucalipto, castanheiro, nogueira, faia, plátano, etc.) e resinosas as que 

dão madeira mais dura (e.g. cipreste, pinheiro, abeto, etc.) (Pinheiro e Ferreira, s.d.). 

As madeiras usadas na construção constituem dois grupos, a madeira maciça (roliça, 

em toros e serrada) e a madeira industrializada (podem apresentar maiores 

dimensões e eixos curvos, e.g. madeira lamelada colada; madeira microlamelada 

colada) (Marques, 2008 p.42-43; Oliveira, Salavessa e Dourado, 2009 p.17). 

No grupo das madeiras industrializadas, encontramos: a madeira lamelada, constituída 

por lâminas com fibras paralelas e coladas sob pressão; a madeira compensada, 

constituídas por laminas que alternam a direção das fibras (perpendicularmente entre 

si) e permitem a produção de peças de grande dimensão (Oliveira, Salavessa e 

Dourado, 2009 p.17-18). 
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As madeiras finas apresentam facilidade de polimento e são usadas em marcenaria 

(e.g. mogno, vinhático, ébano, buxo, etc.), enquanto que, as madeiras duras ou rijas 

são muito usadas na construção (e.g. carvalho, azinheiro, sobreiro, faia, ulmeiro, teca, 

freixo, castanheiro, eucalipto e nogueira), assim como as madeiras resinosas (e.g. 

pinheiro bravo, pinheiro manso, pinheiro silvestre, abeto, cedro e cipreste). As madeiras 

brandas são fáceis de trabalhar, mas têm pouca durabilidade (e.g. choupo, vidoeiro, 

tília, plátano e acácia) (Teixeira e Belém, 1998 p.47). 

Tabela 6. Madeiras mais utilizadas em Portugal 
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Pinheiro bravo Madeira rija e pesada, muito resistente e de 
conservação indefinida quando submerso (usado em 
postes, estacas, vigamentos, etc.). 

Pinheiro manso Madeira pouco densa e compacta. 

Pinheiro silvestre                
(“casquinha”, pinho do norte) 

Madeira leve, elástica e duradoura 

Lariço Madeira dura, pesada, elástica e longa duração (usada 
em construção naval e obras hidráulicas). 

Abeto Madeira densa e pesada, muito elástica (usada em 
construção civil e naval, marcenaria e carpintaria). 

Cipreste Madeira pesada e densa (usada em marcenaria). 

Cedro Madeira elástica, resistente e passível de polimento 
(usada em marcenaria e pontualmente em 
construção). 
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Carvalho Madeira densa, muito dura, resistente e pouco 
suscetível a alterações provocadas por agentes 
atmosféricos. 

Azinho Madeira dura e compacta, passível de polimento 
(usada em carpintaria e.g. caixilhos, pavimentos) 

Sobro (madeira de sobreiro) Madeira pouco resistente aos agentes atmosféricos 
(usada em construção naval). 

Castanho (madeira de castanheiro) Madeira de qualidade semelhante ao carvalho, mas, 
apodrece facilmente quando exposta aos agentes 
climatéricos). 

Freixo Madeira muito lisa, leve, duradoura e fácil de trabalhar. 

Teca Madeira de qualidade semelhante ao carvalho e 
dificilmente atacada por insetos. 

Eucalipto Madeira dura e elástica, resistente e compacta, 
suscetível ao aparecimento de fendas  

Nogueira (Madeira usada sobretudo em marcenaria). 

Faia Madeira de cor clara que escurece ligeiramente com o 
tempo, pouco flexível e empena facilmente, passível 
de polimento (usada sobretudo em marcenaria). 

Fonte: Pinheiro e Ferreira (s.d.). 
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Após o abate, a madeira deve ser serrada para evitar defeitos no processo de secagem 

e armazenada em zonas protegidas da chuva e bem ventiladas (empilhada com 

separadores que permitam o arejamento entre pranchas). O período de secagem varia 

consoante a espécie usando-se, por vezes, processos artificiais de secagem (Oliveira, 

Salavessa e Dourado, 2009 p. 18). 

As propriedades físicas da madeira dependem de variados fatores como o tipo de solo, 

as condições climatéricas, etc. Depois de aplicada na construção é necessário ter em 

consideração a influência de fatores como a humidade que provoca variações no volume 

da madeira (que incha ou contrai) que influenciam a sua densidade e resistência 

mecânica (Pinheiro e Ferreira, s.d.). 

“A madeira é um material relativamente complexo a nível de comportamento mecânico 

e estrutural. Tratando-se de um compósito natural essencialmente constituído por dois 

polímeros de natureza completamente diferente. A celulose com características 

cristalinas e com uma forma alongada e de elevadíssima resistência à tracção, enquanto 

a lenhina é um polímero amorfo de natureza termoplástica.” (Santos, et al., 2011 p. 6) 

A ocorrência de defeitos de natureza orgânica resultante de diversos fatores como, a 

morfologia da árvore, a ação de agentes externos ou procedimentos inadequados 

durante o abate, secagem, preparo e aparelho da madeira (e.g. nós; cicatrizes; manchas 

provocadas por fungos cromogéneos; infestamento de xilófagos, como o caruncho ou 

as térmitas; empeno) (Pinheiro e Ferreira, s.d.). 

A madeira acabará eventualmente por se deteriorar sendo vulnerável à ação do fogo, 

insetos ou humidade, apesar de apresentar grande resistência aos agentes poluentes 

da atmosfera. Alguns pontos fracos do material são: a necessidade de manutenção 

regular, quando exposta a radiação solar; a condensação interna de humidade (na falta 

de uma barreira de vapor adequada); os custos de construção elevados (quando não 

se usam peças pré-fabricadas); impactes ambientais provenientes dos transportes 

(Mourão e Pedro, 2012 p. 151). 

Ao prolongar a vida útil de produtos de madeira, mantemos a retenção de carbono. Na 

construção vernácula, por exemplo, potencializava-se a sua reutilização, integrando 

encaixes que facilitavam os processos de desmontagem. Durante o século XX, as 

estruturas tornaram-se menos flexíveis (recorrendo ao uso de colas e pregos), mas 

desenvolveram paralelamente a associação a sistemas de conexão metálicos, que 

facilitam a desmontagem de estruturas (Berge, 2009; Mourão e Pedro, 2012 p. 151). 
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A longevidade da madeira depende ainda da sua proteção contra agentes biológicos de 

degradação. 

“A árvore deve ser cortada quando atinge a maturidade, isto é o cerne ocupa a maior 

parte do diâmetro do tronco […], obtendo-se desse modo uma madeira com elevada 

durabilidade natural. A melhor época do corte para esse abate é no Inverno dado que o 

tronco nessa altura tem menor teor em amidos e açúcares, sendo menos susceptível ao 

ataque de xilófagos” (Oliveira, Salavessa e Dourado, 2009 p.18). 

Quando a madeira é de boa qualidade e o edifício bem desenhado, a madeira poderá 

até permanecer sem qualquer acabamento (Brophy e Lewis, 2011 p.76). A sua 

resistência ao apodrecimento e a fungos pode ser aumentada com tratamentos 

térmicos, ou químicos, devendo evitar-se o uso de substâncias nocivas ao ambiente e 

à saúde humana, tais como sais de cobre, e crómio ou arsénico (Berge, 2009 pp. 416-

417), optando por acabamentos com atóxicos como o óleo de linho, a cera de abelha, 

goma laca e tintas naturais (Brophy e Lewis, 2011 pp. 75-76). 

Os derivados da madeira, como lamelados colados, OSB (Oriented Strand Board) e 

outros, têm grande aplicação na construção uma vez que a sua resistência mecânica 

permite usar peças de grande dimensão, contudo, a produção de materiais com 

resíduos de madeira (serradura e aparas) incluem, na maioria das vezes, substâncias 

tóxicas (que podem contribuir para a toxicidade do interior) e processos de produção 

com grande quantidade de energia incorporada (Mourão e Pedro, 2012 p. 152; Berge, 

2009 pp. 339-341). O contraplacado, por exemplo, é muito utilizado em revestimentos e 

acabamentos, mas, consome muita energia durante a produção e as colas usadas não 

são, na sua maioria, certificadas ambientalmente (Mourão e Pedro, 2012 p. 152). 

Produtos laminados, apresentam múltiplas camadas unidas com o uso de colas (na 

maioria provenientes de combustíveis fósseis poluentes, e com riscos para a saúde 

humana) que aumentam a resistência da peça, mas diminuem a sua capacidade de 

reutilização e reciclagem. Sempre que se preveja a desmontagem de um edifício deverá 

usar-se madeira com grande qualidade e aplica-la de forma a minimizar a sua 

deformação.  

A madeira é ainda utilizada como material de isolamento térmico e acústico, em 

especial quando reduzida a pequenas dimensões. 

“When timber is reduced to smaller dimensions, it will gain even better qualities as thermal 

insulation. Sawdust, shavings and wood-wool are available from all timbers. These can 

be used directly as compressed loose fill […] are also made into sheets, slabs and 
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building blocks by adding cement or glue. Woodwool cement boards are much used as 

acoustic ceilings and baffles. Sawdust, wood shavings and chips can also be used as a 

lightweight aggregate in earth construction. More finely shredded material, defibrated 

wood fibres, provides a basis for highly insulating products, either as loose fill or as glued 

matting and boards. In some board products the wood particles themselves provide the 

glue, lignin, during the process when the boards are manufactured under heat and 

pressure” (Berge, 2009 p. 289). 

A produção de madeira está ainda associada á fabricação de outros produtos como a 

celulose que, “consumes large quantities of water and causes high pollution levels” 

(Berge, 2009 p. 178), pelo que, optar pela sua produção a partir de outros vegetais pode, 

como vimos, apresentar maiores vantagens ambientais. 

4.2.4.2. TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO 

Em Portugal, até meados do século XX, os processos construção mais usados são 

mistos (e.g. taipa de rodízio, taipa de fasquio, tabique) (Marques e Faria, 2008 p.48), 

sendo pouco comum o uso integral de madeira (e.g. “palheiros”, casas de Santana). Ao 

contrário de regiões como o norte da Europa onde aspetos climatérios associados à 

grande abundância do material originaram a construção de edifícios com troncos de 

madeira maciços sobrepostos (“log houses” ou casas de troncos) (Marques, 2008 p.45). 

A taipa de rodízio, é constituída por uma estrutura de madeira com enchimento de tijolo 

de burro e argamassa, ou terra crua com palha e eventualmente restos de construção. 

A título de exemplo, pode referir-se a construção pombalina, que criou com base neste 

sistema construtivo uma estrutura de excelente desempenho antissísmico, incorporando 

paredes de frontal com as cruzes de Santo André (que se baseiam no principio de 

dificuldade de deformação do triangulo) (Miranda, Lúcio e Pinho, 2011 pp. 34). Já no 

âmbito das técnicas de construção com terra, ela aparecerá adiante descrita como “terra 

sobre engradado” uma vez que se trata de uma técnica mista que abrange, regra geral, 

os dois materiais (madeira e terra).  

Por outro lado, a taipa de fasquio, diz respeito a uma estrutura vertical de tábuas de 

madeira, “sobre a qual se prega uma segunda camada de tábuas na vertical dispostas 

diagonalmente enquanto que o tabique é uma parede mais leve, cuja principal função 

é a compartimentação de espaços; e consiste numa grelha de madeira que forma um 

entrelaçado, coberto posteriormente com uma camada fina de terra e fibras vegetais 

(Marques, 2008 p.49). Ambos são descritos adiante como técnica de “terra de 

recobrimento”, uma vez que esta confere o “recobrimento” final da parede. 
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Ilustração 56. Parede em taipa de rodízio 

(Marques, 2008 p.49). 

 
Ilustração 57. Parede em taipa de 

fasquio (Marques, 2008 p.49). 

 
Ilustração 58. Parede de tabique 

(Marques, 2008 p.50). 

Na arquitetura vernacular portuguesa, no âmbito da construção integral em madeira, 

destacam-se os "palheiros" (edifícios em madeira na costa), e as casas de Santana (na 

ilha da Madeira).  

Os “palheiros” são edifícios em madeira, que se encontram em povoações costeiras 

do litoral do país (Teixeira e Belém, 1998 p.68). A existência de áreas de floresta na 

região, aliadas ao solo arenoso e à humidade de mar, tornam a madeira o material mais 

adequado (Fernandes, Mateus e Bragança, 2015 p. 48). O seu nome “prende-se com o 

facto de muitas destas construções serem cobertas com estormo, o que foi substituído 

gradualmente pela telha de canudo” (Teixeira e Belém, 1998 p.71). 

“A casa primitiva era pequena, rectangular, assente em estacaria apenas com uma porta 

central ou quanto muito, uma ou duas janelinhas. A planta mais simples compreendia 

uma só divisão para dormir. Quase todas as casas tinham um forno de tijolo. O forno 

assentava sobre uma padiola de madeira, saliente do primeiro andar. Exemplos das 

casas elementares encontram-se ainda nas praias de Mira e da Tocha. […] 

desenvolveram-se planimetrias mais complexas” (Teixeira e Belém, 1998 p.70). 

As casas de Santana, na ilha da Madeira eram também, integralmente construídas em 

madeira (Fernandes e Mateus, 2012 p.82), e as suas peças fabricadas, no local da 

construção, de forma a integrar encaixes para as ligações. Distinguindo-se duas 

variantes, a casa de fio e a casa de meio-fio.  

“As casas de fio apoiam as traves longitudinais diretamente nas pedras do chão, 

enquanto que as de meio-fio […] caracterizam-se por elevarem a estrutura da cobertura 

cerca de 90 cm para evitar que a humidade junto ao chão degrade a madeira e ao mesmo 

tempo permite aproveitar melhor o espaço interior” (Fernandes e Mateus, 2012 p.83). 
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Ilustração 59. Construção em madeira. Palheiro de Mira (Teixeira e Belém, 

1998 p.71). 

 
Ilustração 60. Casa de meio-fio, Santana. 

(Fernandes e Mateus, 2012 p.83) 

A utilização de madeira como elemento estrutural, foi no século XX, progressivamente 

substituída pelo betão e o aço. “Hoje em dia, assiste-se a um regresso à sua utilização 

estrutural pelas vantagens em termos de peso, rapidez de montagem, resistência ao 

fogo, racionalismo ecológico, economia de custos e facilidade de “desconstrução” 

(Marques, 2008 p.45).  

A aptidão da madeira para uso estrutural deve-se à disposição das fibras, que lhe 

conferem elasticidade e resistência (com base no seu peso relativo, a madeira de alta 

qualidade é mais resistente que o aço, no entanto, a sua regularidade é inferior). (Berge, 

2009 p. 216) Atualmente as estruturas integram não só a madeira maciça, mas também, 

lamelados colados e vigas pré-fabricadas (Marques, 2008 p.45). 

O impacte ambiental da construção com madeira é muito inferior, em termos de poluição 

e energia incorporada, em relação à construção com aço, betão e tijolo. Á medida que 

uma árvore cresce, por quilograma de madeira, foi sequestrado da atmosfera 1,5 a 1,8kg 

de dióxido de carbono, que continuará armazenado até que a madeira arda ou se 

decomponha. Daí ser importante utilizar a madeira nos componentes do edifício com 

maior durabilidade, como a estrutura (Berge, 2009 p. 217). 

Em estruturas de madeira a forma como se articulam os diferentes elementos tem fulcral 

importância. As ligações por entalhes “são ainda hoje uma das formas mais simples e 

eficientes de ligar elementos de madeira” (Lourenço e Branco, 2012 p. 208), 

apresentando uma multiplicidade de possibilidades. 
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Ilustração 61. Ligações tradicionais em madeira (Lourenço e Branco, 2012 p. 209). 

Uma das vantagens em usar este tipo de encaixes é a maior facilidade na desmontagem 

e substituição de peças, assim como, na potencialização da reutilização de 

componentes.  

Ao longo do tempo desenvolveram-se vários processos de construção em madeira (e.g. 

casas de troncos, técnicas mistas, casas prefabricadas modulares), contudo, no âmbito 

de um desenvolvimento mais sustentável do setor há aspetos que devem ser 

equacionados, como a certificação da madeira e a sua proveniência. O fato de grande 

parte do material ser importado, por exemplo, acarreta impactes ambientais associados 

ao transporte.  

“As madeiras de espécies resinosas provenientes da Europa são utilizadas por mais de 

metade das empresas na estrutura dos elementos primários e nos revestimentos das 

casas de madeira. Madeiras de outras espécies e proveniências, bem como outros tipos 

de materiais derivados ou não da madeira, são utilizados com muito menor frequência 

(i.e., por menos de 20% das empresas)” (Morgado, et al., 2012 p. 4). 

Deve igualmente ter-se em atenção o tipo de tratamento a que a madeira é submetida 

e o uso de produtos derivados da madeira pois ambos podem, eventualmente, provocar 

problemas na saúde dos utilizadores e produzir impactes ambientais que importa 

conhece (Morgado, et al., 2012 p. 4). 

4.2.5. PEDRA 

“A pedra é utilizada como material de construção desde há milhares de anos, sendo 

considerada, entre todos os materiais, o mais nobre e resistente” (Teixeira e Belém, 

1998 p. 18), pelo que, podemos ainda hoje encontrar os vestígios de construções 

megalíticas em pedra. 
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Quando olhamos para as construções ancestrais observamos inúmeros monumentos 

construídos em pedra, que se mantiveram ao longo de séculos e até milénios é integram 

o legado de diferentes culturas e civilizações.  

A arquitetura egípcia, por exemplo, construiu obras monumentais (templos e sepulcros) 

em pedra, como a Pirâmide de Saqqara (do complexo funerário de Djoser). “A casa, por 

ser de caracter transitório, assumia um valor secundário e era construída em adobe. Os 

templos, tal como está expresso nas inscrições que os decoram, são considerados “a 

casa de pedra eterna” (Candeias, 2014 pp. 41, 44). A cultura grega utiliza também a 

pedra local, o mármore branco aparelhado, para construção de templos (genericamente 

constituídos por: uma plataforma que eleva e nivela a construção; colunas que suportam 

a cobertura e delimitam o peristilo; o entablamento, formado pela arquitrave, friso e 

cornija; e por fim, a cobertura de duas águas em telhas de barro). Destacando-se o 

Pártenon, na Acrópole de Atenas (Candeias, 2014 p. 49). 

 
Ilustração 62. Pirâmide de Saqqara, Egipto (Candeias, 

2014 p. 45). 

 
Ilustração 63. Pártenon, em Atenas, Grécia (Candeias, 2014 p. 55). 

A arquitetura romana marca uma viragem nos sistemas construtivos de pedra, com a 

introdução do arco e abobada, em edifícios de maior relevo. 

“[…] aquilo que permitiu aos romanos construírem edifícios com abobadas e cúpulas a 

vencerem grandes vãos foi a invenção do chamado Opus Caementicium. Este cimento 

leve permitia encher paredes de pedra, tornando-as mais espessas de modo a 

suportarem as abobadas. O Panteão de Roma que é talvez um dos exemplos mais 

importantes” (Candeias, 2014 p. 41). 

Os romanos promoviam as obras públicas variadas, destacando-se a construção de 

pontes e aquedutos, que integravam o arco como elemento funcional e estético 

(Candeias, 2014 p. 60). 

As catedrais medievais e especial o arcobotante das catedrais góticas, são também um 

marco na construção monumental em pedra (Candeias, 2014 p. 41). Contudo, de forma 
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menos monumental a construção vernacular também se apropriava deste material para 

construir habitações e espaços agrícolas. 

Abundante na arquitetura tradicional de vários países, entre os quais Portugal, tanto em 

funções estruturais como de paredes e revestimentos (Mourão e Pedro, 2012 p. 147). 

“No Norte do país a pedra constituiu desde sempre o material de construção por 

excelência” (Pinheiro e Ferreira, s.d.). O granito é usado sob variadas forma, desde os. 

esteios de vinha, ao calcetamento de ruas, aos blocos para construção de edifícios. 

Destacando-se o a construção dos “espigueiros” ou “sequeiros”, que consistiam em 

construções elevadas onde guardavam as colheitas. O xisto é também utilizado na 

construção de paredes e a ardósia como revestimento de paredes, pavimentos e 

coberturas (Pinheiro e Ferreira, s.d.). 

“A casa típica popular da região transfronteiriça é constituída por paredes de grande 

espessura em alvenaria de pedra. A pedra era utilizada de acordo com a disponibilidade 

no local, predominando o xisto e o granito. O granito era a pedra privilegiada para ser 

utilizada em pontos singulares e de sustentação, tais como os pilares, degraus e 

ombreiras” (Ferreira, et al., 2015 p. 64). 

Com a revolução industrial e, “a partir da 2ª Guerra Mundial, com a construção 

industrializada” (Reaes Pinto, 2011 p. 4), a evolução dos materiais foi distanciando as 

comunidades das técnicas construtivas e materiais de construção vernaculares. A 

construção estrutural em pedra deu lugar a um uso mais pontual, aumentando a sua 

aplicação com função de revestimento, que é o uso mais comum na arquitetura 

contemporânea (motivado por questões de economia, produtividade e, mais 

recentemente, pela consciência de que é necessário reduzir o consumo dos recursos 

naturais não renováveis) (Reaes Pinto, 2008 p. 5-6). 

Os impactes ambientais provocados pela utilização da pedra, consistem 

fundamentalmente no seu transporte e a sua extração ou desmonte que, grande parte 

das vezes prejudica os ecossistemas naturais e provoca alterações topográficas. Assim 

sendo, apenas considerar a pedra um material ecológico nos casos em que a sua 

utilização não implica transporte para longas distâncias e a sua extração não provoca 

desequilíbrios ambientais relevantes (Mourão e Pedro, 2012 p. 147). 

A extração de pedras naturais nas suas formações geológicas, i.e., pedreiras, 

dependem das condições topográficas, posição e profundidade no terreno, qualidade e 

tipo de manufatura da pedra e sua futura utilização (Moreira, 2008 p. 24). Em Portugal, 
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a operação é, geralmente, feita a céu aberto (exceto a extração da ardósia, que pode 

ser incluída na extração subterrânea) (Moreira, 2008 p. 24). Esta operação tem óbvias 

consequências para a paisagem, poluição sonora e eventualmente contaminação de 

lençóis freáticos subterrâneos e biótopos. O processo de extração necessita 

progressivamente de mais energia, à medida que mais pedra é retirada, cortada e polida 

(Berge, 2009 pp. 110-111; Mourão e Pedro, 2012 p.147). 

O desmonte da pedra, pode ser: manual (aproveitando as linhas de fratura das 

formações rochosas ou provocando novas fraturas a partir de séries de pequenos furos; 

a fogo (utilizando explosivos, não permite um controlo rigoroso das dimensões de blocos 

pelo que, grande parte do material se destina à indústria); o mecânico (usa meios 

mecânico para promover o corte por atrito, conseguindo superfícies lisas e dimensões 

rigorosas).Quando se tratam de pedras para revestimentos, segue-se a conversão dos 

blocos, que geralmente são serrados em chapas e depois “aparelhadas”, i.e. submetidas 

a diversos tipos de acabamento (e.g. serrado, brumido, amaciado, meio polido, polido, 

bujardado, escodada, picada, escoada, riscada) (Pinheiro, et al., s.d.). 

 
Ilustração 64. Desmonte manual da pedra (Moreira, 

2008 p. 26). 

 
Ilustração 65. Desmonte mecânico da pedra (Moreira, 2008-2009 p. 26). 

Quando o material é recolhido localmente, sem necessidade de extração, (como 

acontecia frequentemente na construção vernacular), o impacte ambiental é 

significativamente menor. O potencial de reutilização da pedra é elevado e durante 

séculos ela foi reutilizada em diferentes edifícios (reaproveitando o mesmo bloco de 

pedra para diferentes imóveis (Berge, 2009 p. 110; Mourão e Pedro, 2012 p. 148). 

A lavra da pedra pode ser feita manualmente (com ferramentas que permitem o 

aparelhamento e acabamento das pedras em peças de cantaria, e.g. peitoris, 

balaústres, ombreiras e vergas), ou de forma mecânica (usando equipamentos 
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mecânicos como máquinas de escassilhar, fresar, aplainar, lâminas oscilantes, de disco 

diamantado, etc.) (Pinheiro e Ferreira, s.d.). 

Enquanto revestimento, a pedra pode ser usada na forma de: chapa (e.g. ladrilhos, 

lambris, rodapés, etc.); como pedra escassilhada (deixando a face irregular do bloco à 

vista, e.g. revestimento exterior do Centro Cultural de Belém); ou fragmentada (e.g. 

“pedra artificial” fabrica com pequenos fragmentos de pedra aglutinados com outras 

substâncias, moldadas e passíveis de polimento (Pinheiro e Ferreira, s.d.). 

Em relação ao acabamento do material, é possível conseguir diversos tipos de textura 

“consoante a natureza da pedra, a utilização pretendida e o aspecto estético” (Moreira, 

2008 p. 28): acabamento em bruto (obtido pela fendilhação da rocha), acabamento 

serrado (obtido pelo corte da pedra); acabamento tratado (e.g. amaciado, polido, 

bujardado, flamejado). Tradicionalmente as superfícies mais texturadas são usadas no 

exterior e as suas designações variam consoante a região para região, por exemplo, 

aparelho rústico (pico muito grosso); aparelho a picão (pico grosso); aparelho à picola 

(pico fino); gastejado (à escoda), bujardado (à bujarda), cinzelado (aparelho a cinzel); 

penteado (aparelho a cinzel de dentes ou ponteiro); Flamejado (aparelho a fogo) 

(Moreira, 2008 p. 29). As superfícies lisas são mais usadas em interiores (podendo 

também ser aplicadas em exteriores, e.g. revestimento de fachadas) “e recebem as 

designações (por ordem decrescente da sua perfeição) em função do estado de 

abrasão”: polido, amaciado e brunido (Moreira, 2008 p. 32). 

4.2.5.1. ESPECIFICIDADES DO MATERIAL 

A pedra natural é um material não renovável, durável, com grande resistência mecânica, 

abundante, elevada inércia térmica, esteticamente atrativo, com fácil manutenção e 

reutilizável (Mourão e Pedro, 2012 p. 147-148). Encontradas na crosta terrestre sob a 

forma de agregados naturais constituídos por um ou mais minerais. “As pedras são 

rochas que se apresentam no estado sólido e com dimensões macroscópicas, o petróleo 

e a areia são exemplos de rochas que não incorrem na designação de pedras” (Moreira, 

2008 p. 1). 

Quanto à génese, as rochas podem ser magmáticas ou ígneas (formadas pelo contato 

do magma com a atmosfera; e.g. granito, sienito, basalto), sedimentares (formadas por 

sedimentos submetidos temperatura e pressão extrema; e.g. arenitos, calcários), e 
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metamórficas (formadas quando as temperaturas e pressão extremas. conduzem a 

alterações mineralógicas; e.g. quartzito, mármore, xisto) (Moreira, 2008 pp. 2-3). 

 
Ilustração 66. Ciclo de formação das rochas (Moreira, 2008 p. 3). 

Material é caraterizado de acordo com as suas propriedades físicas, através de exames 

organoléticos e laboratoriais e classificado em função da sua composição mineralógica, 

estrutura, tipo de jazida e origem geológica: rochas eruptivas, ígneas ou magmáticas 

(derivam do arrefecimento do magma); rochas sedimentares (geradas pelo depósito de 

fragmentos de rochas eruptivas e metamórficas, acumulação de restos orgânicos e 

produtos de erupções vulcânicas, assim como, pela cristalização de substâncias); 

rochas metamórficas (formam-se a partir de rochas eruptivas e sedimentares através de 

transformações mineralógicas e estruturais geradas por altas pressões, altas 

temperaturas ou emanações gasosas de magma) (Pinheiro e Ferreira, s.d.; Moreira, 

2008 pp. 6-12). 

Os tipos de pedra encontrados em Portugal são diversos: 

Granito: pétreo duro e resistente, com textura cristalina e de fácil polimento. Resistente 

a altas temperaturas, embora refractável. Abundante na litosfera terreste, em Portugal, 

predomina nas regiões do Minho, Trás-os-Montes e Beiras, encontrando-se em menor 

quantidade na Estremadura, Alentejo e Algarve. A construção vernacular utiliza esta 

pedra em alvenarias, cantarias, calcetamento de ruas, etc. (Pinheiro e Ferreira s.d.). 
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Sienito: menos abundante que o granito, e sem quartzo, é uma pedra mais branda e 

uniforme, com um bom polimento. Encontra-se na Estremadura e nos Açores (Pinheiro 

e Ferreira s.d.). 

Diorito: consiste numa variedade vulcânica do sienito, usada em cantarias e 

revestimentos. Encontra-se em Lisboa, Alentejo e Ilhas (Pinheiro e Ferreira s.d.). 

Traquito: variedade vulcânica do sienito, menos resistente que os anteriores. Aparece 

em alvenarias e cantarias, nas ilhas da Madeira e dos Açores, onde é abundante, e, 

como agregado de betão e asfalto (Pinheiro e Ferreira s.d.). 

Diabase: da família do gabro, é magra, com grão fino e caraterísticas semelhantes ao 

diorito. Encontra-se na região do Buçaco e Barranco (Pinheiro e Ferreira s.d.). 

Basalto: da família do gabro, apresenta uma cor escura e textura semicristalina. Pedra 

dura, mas frágil. Foi muito utilizada na pavimentação de ruas, e na “calçada à 

portuguesa”. Encontra-se na Estremadura, Algarve, Lisboa e Ilhas (Pinheiro e Ferreira 

s.d.). 

Porfiro: semelhante ao granito, é uma rocha dura e polível. Usada como Revestimento 

nas regiões de Beja e Portalegre (Pinheiro e Ferreira s.d.). 

Rochas consolidadas: conglomerados como, brechas. Usados como revestimento, 

depois de polidas. Encontram-se por exemplo, na Arrábida; Tavira, etc. (Pinheiro e 

Ferreira s.d.). 

Posolanas: rochas detríticas resultantes da alteração de basaltos (Pinheiro e Ferreira 

s.d.). 

Ardósias: rochas metamórficas silicatadas, que derivam do metamorfismo de argilas: 

ardósias cristalinas (e.g. micaxistos, talcoxistos); lousas ou ardósias argilosas (usadas 

em revestimentos de paredes, pavimentos e coberturas); xistos argilosos (usados em 

alvenaria e cantaria). “As ardósias encontram-se em Espinho, Valongo e Aljustrel, 

enquanto que, os xistos predominam na região de Aveiro, Beira Interior e Alentejo” 

(Pinheiro e Ferreira s.d.). 

Mármores: rochas metamórficas recristalizadas, muito compactas e de fácil polimento. 

Resistentes perante os agentes atmosféricos e com cores variadas, consoante a 

predominância de minerais. Muito usadas como revestimento, cantarias, etc. e 
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exportadas por Portugal. Encontram-se em Vimioso, Sintra (Pero Pinheiro), Borba, 

Estremoz, Vila Viçosa, Viana do Castelo, Alvito, Beja, Montemor-o-Novo. Variam entre: 

mármores brancos (constituídos quase integralmente por calcite (90%) e com jazidas 

de elevada qualidade em Vila Viçosa e Estremoz); Bardilhos (mármores de transição 

entre os brancos e os negros); mármores vermelhos (com sesquióxido de ferro); 

mármores amarelos (com limonite); Mármores Verdes (com serpentinito); mármores 

roxos (com pirites), etc. (Pinheiro e Ferreira s.d.). 

Calcário: carbonato de cálcio com origem química, orgânica ou metamórfica. O tipo de 

pedra mais utilizado no sul do país. (Pinheiro, et al., s.d.) São inúmeras as variedades 

de calcários disponível em Portugal: Lioz (calcário compacto e polível, muito usado na 

região de Lisboa); Vidraço (calcário compacto e polível. Muito usado em calçadas e 

como revestimento); Travertino (calcário com muita matéria orgânica fossilizada e 

“lacunas de material”. Usado principalmente como revestimento, em interiores. 

Encontra-se em Pernes e Condeixa.); Margas (contém carbonato de cálcio e argila e 

eventualmente quartzo e micas. Usado na produção de cal hidráulica e cimento - margas 

calcárias - e tijolos refratários - margas argilosas); Giz ordinário (usado no fabrico de cal 

e cimento, na industria do vidro e ferro e na decoração); Calcários Oolítico e Pisolítico 

(usado no fabrico de cal e alvenarias, consoante o calibre dos grãos); Calcário 

Dolomítico (material refratário usado na construção de fornos e geradores. Encontra-se 

em Porto de mós, Moura, Vendas Novas) (Pinheiro e Ferreira s.d.). 

Cal hidráulica e cal aérea, provêm do cozimento da pedra calcária a altas temperaturas. 

A sua capacidade de deformabilidade e baixa rigidez tornam o material resistente a 

humidades e bolores (Mourão e Pedro, 2012 p. 148). Até á introdução do cimento, a 

argamassa de cal era o ligante mais utilizado na construção, continuando a ter ampla 

aplicação na manutenção e reabilitação de edifícios (Mourão e Pedro, 2012 p. 149). A 

argamassa de cal aérea permite a remoção de ladrilhos ou blocos para posterior 

utilização (ao contrário da cal hidráulica ou cimento) é adequada para o acabamento 

exterior de construções em terra crua (protegendo de patologias associadas a água, 

erosão e sais higroscópicos que poderão diminuir a resistência e o isolamento das 

paredes) (Mourão e Pedro, 2012 p. 149). 

Rochas desagregadas: pedras roladas (usadas em alvenarias e coberturas), 

cascalhos e saibros (usados em alvenarias e pavimentos), areias (usadas em 
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argamassas, betões e misturas de terra crua) e argilas (usadas nas misturas de terra 

crua e na cerâmica) (Pinheiro e Ferreira s.d.). 

Gesso: macio, pouco resistente à compressão, que desidrata por aquecimento, mas 

facilmente hidratável na presença de água. Não deve ser usado em exteriores e está 

presente em estuques, decoração, moldes, etc. Encontra-se em Óbidos, Soure e Monte 

Real (Pinheiro e Ferreira s.d.). 

As variedades de pedra designadas como rochas ornamentais, dizem respeito a um 

conjunto de rochas portuguesas que podem adquiri brilho, através do polimento e 

incluem: calcários cristalinos ou mármores, com origem em: Beja (Trigaches), Évora53 

(Escoural, Viana do Alentejo, Borba, Estremoz e Vila Viçosa), calcários subcristalinos, 

como o lioz, com origem no distrito de Lisboa; calcários criptocristalinos, como o moca 

creme e o alpenina, com origem em Alcobaça, Porto de Mós, Santarém Albufeira e 

Tavira; brechas, com origem na região da Arrábida , Alportel e Tavira; granitos, 

selenitos, gabro-dioritos, serpentinitos, etc., com origem em Braga, Porto, Vila Real, 

Évora, Arraiolos, Portalegre, Arronches, Santa Eulália, Monforte, Alpalhão, Monchique 

(Pinheiro e Ferreira s.d.). 

A pedra é na generalidade um material natural saudável, no sentido em que não provoca 

contaminação atmosférica nem cria problemas de saúde, no entanto alguns tipos de 

granito libertam radão (uma radiação nociva à saúde humana) e deve evitar-se a sua 

utilização na construção (Mourão e Pedro, 2012 p. 148). No entanto, como qualquer 

outro material é sujeito à ação de agentes agressores, que provocam a sua 

deterioração.  

Os agentes agressores das pedras agrupam-se em tês categorias: agentes físicos, 

químicos e biológicos, manifestando-se, numa fase inicial pela perda de qualidades 

estéticas (devido a alterações superficiais) e posteriormente, na perda de resistência 

(Moreira, 2008 p. 39). “A água é o maior inimigo das pedras nas edificações: a sua 

presença está associada à maior parte dos processos de alteração, já que intervém na 

maioria das reacções químicas que ocorrem nos materiais pétreos alterados” (Moreira, 

2008 p. 40). 

                                            
53 A região de Borba, Estremoz e Vila Viçosa é responsável por 84% da produção nacional de rochas 
ornamentais (Pinheiro e Ferreira s.d.). 
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Tabela 7. Categorias de agentes agressores das pedras 

FÍSICOS 

vento 

temperatura 

gelo 

cristalização e hidratação de 
sais 

QUÍMICOS 
dissolução e hidrólise 

oxidação e redução 

BIOLÓGICOS 
processos biofísicos 

processos bioquímicos 

Fonte: Moreira (2008 p. 42) 

 

Tabela 8. Agentes agressores das pedras. 

ÁGUA 

na pedreira 

da chuva 

de condensação da humidade 
do ar 

capilar 

GASES 
atmosféricos 

de origem orgânica 

SAIS SOLÚVEIS 

no elemento construtivo 

no terreno 

no ar 

Fonte: Moreira (2008 p. 40) 

 

A pedra deve ser: resistente à compressão; resistente a ações externas à construção, 

como sismos, vibrações, etc.; resistente ao desgaste, sobretudo aos agentes 

climatéricos (e.g. vento, chuva, temperatura, gelo, poluição); resistente ao fogo; 

facilidade de ser trabalhada; compatibilidade com a sua função; compatibilidade com os 

materiais adjacentes (Teixeira e Belém, 1998 p. 20). O seu potencial de reutilização é 

elevado, e deve ser equacionado em projetos de arquitetura sustentável, por exemplo, 

durante séculos foram-se reaproveitando os mesmos blocos de pedra para diferentes 

imóveis (Mourão e Pedro, 2012 p. 148). 

Para além do uso da pedra natural, o material é utilizado para a produção de pedra 

artificiais, compósitos, fibras minerais, etc. As pedras artificiais são mais acessíveis, do 

ponto de vista económico, mas têm elevados valores de energia incorporada e o seu 

impacte ambiental é similar ao betão (Brophy e Lewis, 2011 p.115). Já os materiais 

compósitos (que associam placas de pedra natural com reduzida espessura a outros 

materiais que lhe conferem maior resistência), apresentam algumas contradições no 

que concerne às vantagens e desvantagens ambientais do seu uso. Por um lado, 

permitem uma redução dos impactes provenientes da extração do material (pois 

reduzem a quantidade de pedra natural necessária), e possibilitam a aplicação em 

tecnologias de fixação mecânica, que facilitam a reutilização do material e viabilizam a 

ventilação das fachadas. No entanto, acarretam inconvenientes, acima de tudo 

associados à necessidade de transportes a grande distância,  

“[…] a produção destas placas de pedra natural de reduzida espessura é, por enquanto, 

feita quase exclusivamente na China, importando os blocos de pedra maciça dos países 

produtores. Após transformação, com alta tecnologia, são exportadas, percorrendo 

milhares de quilómetros por via marítima, e apesar de serem competitivas em preço com 

a pedra natural convencional, não têm incorporadas nos seus custos os impactes 

ambientais negativos, resultantes da produção de grandes quantidades de gases de 
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efeito de estufa. São estes gases, nomeadamente o dióxido de carbono, resultantes do 

consumo de combustíveis fósseis, utilizados no transporte, que produzem aquecimento 

global e mudanças climáticas, com consequências dramáticas para o nosso planeta” 

(Reaes Pinto, 2011 p. 81). 

As lãs minerais, de rocha ou de vidro, derivam “da fusão de determinados materiais 

inertes, submetidos a processos que permitem a passagem do estado liquido para o 

estado sólido fibroso” (Mourão e Pedro, 2012 p. 149). O material resultante tem um bom 

comportamento ambiental durante a fase operacional pois, com pequenas quantidades 

de material e energia, obtém-se elevados níveis de isolamento, no entanto, a sua 

produção implica elevados consumos energéticos, que devem ser tidos em conta 

(Mourão e Pedro, 2012 p. 149). 

4.2.5.2. TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO 

De forma geral, os tipos de pedra mais usados na construção vernacular portuguesa 

são os granitos, os xistos e os calcários. Já as técnicas construtivas variam de acordo 

com a tradição local e as características do material disponível e aplicam-se em 

elementos estruturais e decorativos: alvenarias, cantarias, abóbadas, telhados e 

terraços (Teixeira e Belém, 1998 p. 20). 

“[…] é possível afirmar que onde existe pedra a população utiliza-a como material de 

construção; na falta desta, constrói-se com terra, madeira ou outros materiais vegetais 

[…] Os materiais utilizados eram obtidos na área geográfica onde os edifícios foram 

erguidos” (Fernandes, Mateus e Bragança, 2015 pp. 44-45). 

O sistema construtivo de paredes portantes em alvenaria de pedra é diverso, 

consoante o tipo e dimensões da pedra disponível, o modo de colocação e o tipo de 

argamassa utilizada (Vaz, et al., 2013 p. 4), a tradição local e, os recursos financeiros 

dos proprietários (Vaz, et al., 2013 p. 4). 

“Os princípios fundamentais que devem ser respeitados na construção de uma alvenaria 

de pedra são: a boa arrumação das pedras, à fiada54 ou em perpianho55, constituindo 

camadas o mais coesas e horizontais possível, sem descurar o travamento da parede 

nas esquinas, podendo ou não fazer-se o uso de argamassa, segundo a técnica 

escolhida” (Teixeira e Belém, 1998 p.72). 

Pela sua grande espessura, as paredes de pedra conferem um bom isolamento acústico 

e inércia térmica (uma das estratégias bioclimáticas usadas em regiões com elevada 

                                            
54 “A pedra é assente pelo seu comprimento, ou seja, constituindo uma fileira” (Teixeira e Belém, 1998 p.71). 
55“A pedra é colocada na direção transversa à fiada, ocupando toda a largura do muro, conferindo 
estabilidade à parede” (Teixeira e Belém, 1998 p.71). 
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amplitude de temperaturas era a construção de paredes com grande massa térmica), “o 

material mais utilizado para a sua construção foi, ao longo de muitos séculos, a pedra 

de xisto ou de granito […] e em menor escala a construção em adobe” (Ferreira, et al., 

2015 p. 65). 

“A massa dos elementos construtivos assume um papel relevante para o conforto térmico 

nos edifícios, especialmente em climas como o da região transfronteiriça em que existe 

uma forte insolação, quer de verão quer de inverno. Para além disso, o clima da região 

está sujeito a grandes oscilações térmicas diárias e as elevadas espessuras das paredes 

em pedra, ou seja, de elevada inércia térmica, proporcionam uma grande capacidade de 

armazenamento de calor e causam um atraso na sua transmissão. Este armazenamento 

e reemissão de calor podem durar largos dias” (Vaz, et al., 2013 p. 5). 

A alvenaria de pedra aparelhada consiste no assentamento em argamassa de pedras 

irregulares. As pedras rijas e com melhor aparência são colocadas junto à face, podendo 

aparar-se as arestas para que fique mais regular. O aspeto irregular dos polígonos de 

pedra confere a esta técnica a designação de aparelho rústico, sendo comum 

encontra-lo em construções rurais, muros e embasamentos. O aparelho regular tosco 

ou bujardão, consiste no uso de pedras retangulares, seguindo o mesmo sistema 

descrito (Teixeira e Belém, 1998 p.75). 

A alvenaria de pedra ordinária é idêntica à alvenaria de pedra aparelhada, contudo, o 

seu trabalho é mais rápido e menos cuidado, pelo que, é normalmente rebocada. Devido 

à irregularidade das pedras, é comum colocar-se pequenas pedras ou lascas de tijolo 

entre pedras, para as fixar (“encascar”) (Teixeira e Belém, 1998 p.77; Vaz, et al., 2013 

p. 4). O reboco utilizado era normalmente constituído “por cal, barro, raízes de plantas, 

palha, saibro ou areia, entre outros componentes (Vaz, et al., 2013 p. 4). 

Ambas as técnicas de construção (alvenaria de pedra aparelhada e alvenaria de pedra 

ordinária) contribuem a estabilidade da temperatura interna e em algumas regiões “era 

valorizado o acabamento das paredes das fachadas com cal branca o que permitia 

proporcionar melhores características de proteção contra a chuva e o vento, melhorando 

ainda as condições de conforto interiores” (Ferreira, et al., 2015 p. 65). 

A alvenaria de pedra seca dispensa o uso de argamassa entre pedras e era usada 

especialmente em regiões onde a cal era escassa (e.g. Minho, Trás-os-Montes, Beiras, 

Alentejo) (Teixeira e Belém, 1998 p.78). Requerem precisão e mão de obra 

especializada. Os blocos têm de ser colocados bem juntos, de acordo com a espessura 

da parede, evitando utilizar pedras que preencham totalmente a espessura da parede 
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(Berge, 2009 p. 203), e travando as pedras através do seu encaixe e do uso de 

escacilhos (Teixeira e Belém, 1998 p.78). Quando as pedras aparelhadas são regulares 

(paralelepípedos), a técnica é conhecida por enxilharia ou silharia. De forma geral, as 

pedras mais usadas neste tipo de construção são o granito e o calcário, “é uma alvenaria 

para fica à vista e regularmente não usa argamassa de assentamento” (Teixeira e 

Belém, 1998 p.80). 

Este tipo de construção é eficaz na redução de infiltrações por capilaridade (Berge, 2009 

p. 203), contudo, não é indicado para áreas sísmicas (Teixeira e Belém, 1998 p.78), e a 

estanquidade à ação do vento deve ser assegurada por algum tipo de revestimento ou, 

pela introdução de uma camada de terra entre planos (Berge, 2009 p. 203).  

“Denotando algumas preocupações de estanquidade, nas paredes de alvenaria de pedra 

com junta seca de construção tradicional portuguesa, principalmente no norte do País, 

era utilizada palha para vedar as juntas, impedindo a passagem de ar frio ou água 

através destas” (Mendonça, 2015 p. 36). 

A cantaria de pedra, é também uma designação muito usada na arquitetura vernacular 

e corresponde à aplicação de pedra aparelhada em vergas, soleiras, ombreiras, 

mísulas, cachorros, colunas, cimalhas, frontões, etc. (Teixeira e Belém, 1998 p.80). 

Devem ainda referir-se outros sistemas de fixação de pedras, relativas à função de 

revestimento. Estas soluções são diversas e tomam em consideração as forças e 

variações térmicas a que o elemento está sujeito (Moreira, 2008 p. 38). As peças podem, 

por exemplo, ser unidas por samblagem, justapondo peças através de entalhes 

(Moreira, 2008 p. 39), ou através de sistemas metálicos,  

“A ligação das pedras entre si pode ser feita através de barras metálicas com as 

extremidades reviradas designadas de gatos. Os grampos – peças metálicas ou de pedra 

- são também vulgarmente usados para a ligação de pedras de cantaria. Já na Babilónia 

se usavam gatos de ferro e na primitiva Acrópole a união das pedras também se faziam 

com aço, quer no interior das colunas, quer nas ligações das pedras nas paredes” 

(Moreira, 2008 p. 39). 

4.2.6. TERRA CRUA 

A construção em terra terá sido iniciada, provavelmente, com as primeiras sociedades 

agrícolas, entre 12000 a 7000 a.C., não havendo consenso sobre a época exata56. 

                                            
56 Sabendo que é um dos materiais de construção mais antigos, não é consensual a época em que este 
começou a ser utilizado. Para Minke (2006 p. 11), as técnicas de construção em terra contam com cerca 
de 9000 anos, contudo, para Berge (2009 p. 124), existem provavelmente há mais de 10 000 anos. 
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Devido à sua abundância e plasticidade, o material foi usado inúmeras soluções de 

construção vernacular, destacando-se a construção das cidades como Jericó (na 

Palestina), Tombuctu (no Mali) e Shibam57 (no Iémen). Abrangendo todo o tipo de 

construções (e.g. habitações, construções religiosas, militares e edifícios públicos), 

desde as estruturas mais simples às geometrias mais complexas.  

 
Ilustração 67. Edifícios em adobe, Shibam, Iémen 

(Berge, 2009 p. 123). 

 
Ilustração 68. Tunísia, Matmata. Photo: CRATerre (Auroville Earth 

Institute, 2016a). 

Depois de abandonados estes edifícios acabam por se fundir com o meio ambiente, 

dificultando existência de exemplares que permitam conhecer melhor a génese deste 

tipo de construção (González, 2006 p. 82). “Earth was one of the first building materials 

and is still one of the most widely used. Even today, one third of the human population 

resides in earthen houses in developing countries this figure is more than half”. (Minke, 

2006 p. 11). 

 
Ilustração 69. Zonas com maior concentração de construção em terra (Torgal e Jalali, 2009 p.54). 

Segundo estatísticas da Unesco, 17% dos lugares inscritos na “world cultural heritage 

site” corresponde a construções de terra, assim como 25% dos “world heritage sites in 

danger” (Auroville Earth Institute, 2016). 

                                            
57 A cidade de Shiban, no Iémen, foi fundada no século III (apesar de muitos dos edifícios datarem do século 
XVI) e apresenta edifícios de 5 a 11 pisos, com paredes exteriores de adobe (que vão estreitando nos pisos 
superiores de forma a melhorar a estabilidade do edifício) (Torgal e Jalali, 2009 p. 289). 
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Indícios demonstram que os fenícios utilizavam construções em terra, na bacia do 

mediterrâneo, em 814 a.C. e as descrições de Plínio falam de torres de terra, 

executadas pelos exércitos do General Cartaginês Aníbal durante a invasão da Ibéria, 

em 218 a.C. (Torgal e Jalali, 2009 p. 53; Torgal e Jalali, 2010 p. 288). Contudo a técnica 

de construção com adobe expandiu-se para além da bacia mediterrânica e em alguns 

países conserva a sua grande expressividade até à atualidade.  

“It is said that in Romania, where earth houses have been the most common form of 

building to the present day, even the children can classify the earths. Correct perception 

has become a tradition. The approximate clay content can be estimated through rolling 

out earth samples and judging their thickness” (Berge, 2009 p. 125). 

Desde o início da década de 1980, o interesse pela construção em terra, suas técnicas 

e benefícios, renasceu e tanto na Europa quanto na América do Norte e tem-se buscado 

o desenvolvimento das antigas técnicas de construção vernacular associado às novas 

tecnologias disponíveis (Berge, 2009 p. 123). 

“The processes can be simplified and partly mechanized. This includes commercial 

production of hollow and dense earth blocks at prices much lower than those of brick and 

concrete. There is now a larger choice of earth and clay based products, including ready-

to-use mortars, floor and wall tiles, building sheets and acoustic panels. Pressed products 

often have natural fibres added for reinforcing and robustness during transport” (Berge, 

2009 p. 124). 

Apesar de muitos continuarem a ver este tipo de construção com algum descrédito, nos 

últimos anos, a comunidade cientifica tem destacado o material devido ao seu potencial 

de sustentabilidade e, diversos estudos comparativos desenvolvidos demonstram as 

vantagens na utilização deste material (Torgal e Jalali, 2011 p. 32).  

“It has proven impossible to fulfil the immense requirements for shelter in the developing 

countries with industrial building materials, i.e. brick, concrete and steel, nor with 

industrialised construction techniques. Worldwide, no region is endowed with the 

productive capacity or financial resources needed to satisfy this demand. In the 

developing countries, requirements for shelter can be met only by using local building 

materials and relying on do-it-yourself construction techniques. Earth is the most 

important natural building material, and it is available in most regions of the world” (Minke, 

2006 p. 11). 

Na Europa, países como o Reino Unido, Alemanha e França, começaram a encarar a 

construção com terra, já há algum tempo, como uma alternativa credível à construção 

corrente (Torgal e Jalali, 2010 p. 292). Alguns projetos de investigação sobre construção 

em terra, ganham dimensão, afirmando-se como referências internacionais, 

destacando-se entre eles: o Grupo CRATerre, laboratório de investigação ligado à 
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Escola de Arquitetura de Grenoble (França) que funciona desde 1979 (Torgal e Jalali, 

2010 p. 292); e os cursos de especialização da Universidade de Kassel, na Alemanha 

(Torgal e Jalali, 2010 p. 293). 

Em Portugal, tem surgido no meio académico um crescente interesse pela construção 

em terra, com maior produção de estudos, conferências e cursos de formação (Torgal 

e Jalali, 2009 p. 55). Todavia, na indústria da construção nacional, o material continua 

sem grande expressão, pela falta de pessoal especializado (e.g. operários, arquitetos e 

engenheiros) e ausência de regulamentação específica (Torgal e Jalali, 2009 p. 55).  

4.2.6.1. ESPECIFICIDADES DO MATERIAL 

A preparação do solo para construção, exige conhecimento e experiência. As 

propriedades do solo e a quantidade de água presente na mistura definem a sua 

adequabilidade para as diferentes técnicas de construção com terra. Podendo receber 

aditivos naturais ou artificiais, para corrigir e melhorar as suas propriedades mecânicas 

(e.g. areia, argila, cal, gravilha, cimento) ou o desempenho térmico (e.g. cortiça, palha, 

etc.) (Mourão e Pedro, 2012 p. 133). Por exemplo, “in former times, it was quite common 

to enhance stabilisation against water by adding lime and manure, or lime and whey” 

(Minke, 2006 p. 39). 

Os ensaios de campo para análise do tipo de solo fazem parte da tradição vernacular, 

e permitem conclusões sobre a sua possível adequação às diferentes técnicas 

construtivas, apesar de menos rigorosos do que as atuais análises em laboratório 

(Torgal e Jalali, 2010 pp. 304-308). De forma geral, as camadas superiores, são ricas 

em material orgânico e não se utilizam nos processos construtivos, excetuando aqueles 

que usam de vegetação viva (Mourão e Pedro, 2012 p. 133). 

“O cumprimento das três propriedades fundamentais da terra escolhida: textura, 

plasticidade, compressibilidade e coesão […] em conjunto com a correcta execução da 

técnica construtiva preconizada em projecto são as regras fundamentais para que uma 

construção em terra seja estável e durável” (Fernandes, 2006 p. 24). 

Apesar de não ser um recurso renovável, tem origem natural e permite a manutenção 

dos ecossistemas, pois está disponível em abundância e pode ser recolhido localmente 

preservando o solo fértil que o recobre. O impacte ambiental da sua utilização é quase 

nulo, pois é uma matéria-prima de fácil extração e grande durabilidade (se aplicado 

corretamente) (Mourão e Pedro, 2012 p. 132). “As far as locally built houses are 
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concerned, there is probably no other technique that can compete with the earth house 

in terms of the lack of environmental impact” (Berge, 2009 p. 122). 

O material apresenta excelente equilíbrio higrotérmico (regulação de temperatura e 

humidade), todavia, as suas propriedades de isolamento térmico são baixas e o material 

apresenta vulnerabilidade à ação da água, quando a construção não é devidamente 

concebida ou executada (Mourão e Pedro, 2012 p. 133). 

Experiências conduzidas no Laboratório de Pesquisas, da Universidade de Kassel 

(Alemanha) demonstraram, por exemplo, que os adobes têm uma capacidade cerca de 

trinta vezes superior aos tijolos cerâmicos, para absorver humidade (Minke, 2006 p. 14), 

conseguindo manter flutuações anuais de humidade entre 5 e 10%, no interior de 

edifícios (Minke, 2006 p. 14). “[…] earth has the ability to balance indoor humidity like no 

other building material” (Minke, 2006 p. 15). Propriedade relevante para a saúde 

humana, pois, valores de humidade relativa abaixo de 40% estão relacionados com a 

síndrome dos “edifícios doentes” (propícia à secagem da mucosa respiratória) (Torgal e 

Jalali., 2010 p. 328), e acima dos 70% aumentam a propensão a fungos, bolores e 

ácaros (gerando doenças respiratórias e alergias) (Minke, 2006 p. 16). Edifícios em terra 

mantêm a humidade relativa constante, em torno dos 50%, o corresponde à média ideal 

para a saúde humana58 (entre 40 e 70%) (Minke, 2006 p. 16). 

Ao contrário do que se verifica com inúmeros materiais sintéticos, não existe toxicidade 

associada ao uso da terra crua (Torgal e Jalali., 2011) e o material consegue absorver 

poluentes, nomeadamente, quando se encontram dissolvidos na água (Minke, 2006 p. 

15). A terra demonstra ainda, capacidade de proteção contra radiação eletromagnética 

de alta-frequência. (e.g. medições da Universidade Federal das Forças Armadas, em 

Munique, registaram que as frequências emitidas por comunicações de redes sem fios, 

eram reduzidas em 24 dB, por paredes de terra com 24cm de espessura, enquanto que, 

paredes idênticas de pedra, absorviam apenas 7dB) (Minke, 2006 p. 35).  

Uma desvantagem do material é a fraca resistência sísmica (Mourão e Pedro, 2012 p. 

133) e baixa resistência à compressão, pelo que é necessário construir paredes 

espessas (Berge, 2009 p. 208). A resistência e dureza do material aumenta ao longo 

                                            
58 Quando a humidade relativa apresenta valores entre 40 e 70%, reduz-se a quantidade de poeira 
atmosférica, ativam-se os mecanismos da pele contra micróbios, reduz-se a existência de bactérias e vírus, 
assim como a carga estática de objetos (Minke, 2006 p. 16). 
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dos anos pelo que canalizações, para água, eletricidade, etc. devem ser embutidas na 

construção logo após a construção da parede.  

A elevada inércia térmica do material confere-lhe qualidades interessantes para a 

construção em regiões onde as temperaturas diurnas são superiores às noturnas ou, 

em que se pretende acumular ganhos solares, observando-se que terrenos arenosos e 

/ou de cor escura promovem mais ganhos de calor (pois o aumento da percentagem de 

argila gera uma menor a capacidade aquecimento e a cor influência na absorção de 

radiação solar) (González, 2006 p. 69). As propriedades de isolamento térmico da terra 

são reduzidas, pelo que o sistema construtivo pode ser beneficiado pela adição de 

substâncias como,  

“[…] straw, reeds, seaweed, cork and other light plant matter. Naturally or artificially 

foamed mineral particles like pumice, lava, expanded clay, foamed glass, expanded 

perlite and foamed plant matter like expanded cork can also be added. Waste products 

like sawdust, wood shavings, husk of grains can also be used, but given their higher 

density, they exhibit inferior insulating properties. The more porous the mixture, the lighter 

it is and the greater its thermal insulation” (Minke, 2006 p. 47). 

A extração da terra é feita nas imediações da implantação do edifício, pelo que, não há 

impactes ambientais associados ao transporte do material (Torgal e Jalali, 2010 p. 323). 

Não constituindo resíduos uma vez que os desperdícios de terra podem ser reutilizados 

e, se não forem estabilizados, podem simplesmente ser depositados no local de 

extração (Torgal e Jalali, 2010 p. 324). 

A terra permite também a conservação de madeira e outros materiais orgânicos, 

mantendo secos os componentes orgânicos integrados no sistema construtivo (e.g. 

fungos e insetos necessitam de valores de humidade superiores a 14-20% para 

sobreviver). Desde que a sua densidade seja superior a 500 ou 600kg/m3, (e.g. a 

elevada capilaridade da palha torna-a mais suscetível ao apodrecimento) (Minke, 2006 

p. 15). 

Sob a supervisão de alguém com experiência, as técnicas construtivas podem ser 

executadas por pessoal não-especializado (Minke, 2006 p. 15), promovendo facilidade 

de autoconstrução e construção evolutiva, mas requerem intenso trabalho físico e muita 

mão-de-obra (Mourão e Pedro, 2012 p. 133). Para que sejam integradas na indústria da 

construção a maioria das técnicas necessita ser adaptada. “Newly developed, advanced 

earth building techniques demonstrate the value of earth not only in do-it-yourself 
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construction, but also for industrialised construction involving contractors” (Minke, 2006 

p. 11). 

A falta de estandardização e a retração durante a secagem, são desvantagens 

apontadas a este material (Minke, 2006 p. 13). Todavia, as questões relativas à retração, 

podem ser minimizadas pela adição de fibras naturais (como palha, linho, fibra de coco, 

cânhamo, raízes secas, pelos de animais, etc.), potenciando o isolamento térmico das 

paredes59 (Minke, 2006 p. 47). 

Em regiões tropicais, como o norte e nordeste do Brasil, a falta de formação 

especializada, a má aplicação das técnicas e a falta de manutenção dos edifícios, 

conduziu ao aparecimento de doenças e gerou a disseminação de preconceitos, que 

têm promovido a destruição deste tipo de edificação. 

“The anxiety that mice or insects might live in earth walls is unfounded when these are 

solid. Insects can survive only provided there are gaps, as in “wattle-and-daub” walls. In 

South America, the Chagas disease, which leads to blindness, comes from insects that 

live in wattle-and-daub walls. Gaps can be avoided by constructing walls of rammed earth 

or mud bricks with totally filled mud mortar joints” (Minke, 2006 p. 15). 

4.2.6.2. AS TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO 

As construções em terra crua utilizam a matéria-prima sem alterar as suas 

características mineralógicas, apresentando baixa energia incorporada e baixas 

emissões de carbono, assim como, vantagens para a saúde humana (Torgal e Jalali, 

2009 p. 55). Abundante em várias regiões do planeta e sujeito a inúmeras 

condicionantes locais (e.g. propriedades do solo, o acesso a água, o clima, etc.), a 

construção em terra gerou uma multiplicidade de técnicas construtivas. Algumas de 

tradução vernacular, outras, integrando já vários avanços tecnológicos.  

Abordaremos sucintamente estas variantes, destancado duas das técnicas que mais se 

expandiram a nível internacional e nacional - a Taipa e o Adobe. 

                                            
59 “Common proportions in the mixture are 10–20% by volume. Larger amounts than this will reduce its 
strength. In non-structural walls that are primarily for thermal insulation, fibre content is sometimes increased 
up to 80%” (Berge, 2009 p. 210). 
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4.2.6.2.1. A TAIPA 

A taipa60 é um processo mais difundido no mundo e, o que mais evoluiu na adaptação 

às técnicas de construção contemporâneas (González, 2006 p. 106). Popular na 

Europa, China, Austrália, Américas e África, predomina em climas secos e quentes onde 

a água não é um recurso abundante (Torgal e Jalali, 2010; Fernandes, 2006 p. 20). 

A técnica deu origem a monumentos que se destacam no contexto internacional (muitos 

deles integrando a listagem do património mundial da UNESCO), como a Grande 

Muralha da China (originalmente construída apenas em taipa e posteriormente revestida 

com pedra) (Torgal e Jalali., 2009 p. 53). 

Na Península Ibérica, a técnica surgiu sob influência dos Fenícios, Cartagineses, 

Romanos e Muçulmanos, sendo estes últimos, quem mais difundiu o seu uso. 

Conservando-se ainda alguns exemplares de arquitetura militar islâmica construída em 

taipa, tais como, os Castelos de Paderne e Silves (Torgal e Jalali., 2009 p. 54).  

Em Portugal identificam-se dois tipos principais de taipa: a taipa de construção civil e 

a taipa militar. A primeira, é a mais comum e corresponde ao uso de “terra simples 

húmida com incorporação de inertes (canas, fibras vegetais, pequenas pedras, 

fragmentos de cerâmica, etc.), pisada no interior dos taipais com a ajuda de um maço” 

(Teixeira e Belém, 1998 p.86). A segunda, aplica uma argamassa com muita cal, “uma 

espécie de opus caementicium romano” e seca antes de serem removidos os taipais 

(Teixeira e Belém, 1998 p.86). 

 
Ilustração 70. Distribuição geográfica das construções tradicionais portuguesas em taipa (Torgal e Jalali, 2010 p. 290). 

                                            
60 Designações, em vários países: Taipa-de-Pilão (no Brasil), rammed earth (nos países anglo-saxónicos), 
pisé (nos francófonos), stampflehmbau (nos germânicos), taipal (nos espanhóis) (Fernandes, 2006 p. 20). 
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Com grande expressividade nas regiões do Ribatejo, Alentejo e Algarve (Torgal e Jalali, 

2010 p. 295), encontrando-se alguns exemplares em algumas áreas localizadas no 

Baixo Douro, na zona de Aveiro-Mira, no Vale do Tejo e ainda na zona da raia junto a 

Castelo Branco (Torgal e Jalali., 2009 p. 54). Destaca-se, contudo, a região alentejana, 

uma vez que o seu solo é propício à técnica e os edifícios de taipa apresentam 

excelentes desempenhos no seu clima quente e seco, no verão (Fernandes, et al., 2015 

p. 46). Consistindo, na atualidade, a região portuguesa que mais aplica esta técnica na 

arquitetura contemporânea. 

A técnica de construção em taipa começa pela preparação da mistura de terra húmida 

é tradicionalmente amassada com as mãos, ou pés61 (informação verbal) e, quando a 

terra do local de construção não tem as propriedades necessárias é reforçada através 

da adição de fibras vegetais (que aumentam a resistência à tração, e.g. palha) e outros 

agregados (e.g. pedra, a cortiça, etc.) (González, 2006 p. 106; Torgal e Jalali., 2010 p. 

296).  

 
Ilustração 71. Taipal tradicional com aperto por varões roscados (Torgal e Jalali., 2010 p. 296). 

A compressão do material é fundamental para consolidar o sistema e criar aderência 

entre os componentes, “rammed earth walls can resemble concrete in their hardness, 

strength and durability, depending on the degree of compression” (Brophy e Lewis, 2011 

p. 114). As camadas de terra húmida são compactadas (com um pilão, maço ou malho) 

em moldes amovíveis (enxaiméis, constituídos por: taipais62 de madeira, que 

correspondem às faces externas e internas da parede; costeiros, que constituem os 

topos menores; agulhas e côvados, que são os elementos metálicos que ligam os 

costeiros, na base e topo respetivamente, garantindo a rigidez do taipal durante a 

                                            
61 Informação recebida num curso de construção com terra crua, na região de Odemira, em 2011. 
62 Em Portugal, a dimensão mais comum é a de 0,5m (altura) x 0,40m a 0,70m (largura) x 2m (comprimento). 
(Torgal e Jalali, 2010 p. 296). 
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compactação da terra) (Teixeira e Belém, 1998 p.82; Torgal e Jalali., 2010 p. 297; 

González, 2006 pp. 106-107). 

“Os pilões ou maços que calcam a terra têm a forma de cunha e os que alisam a 

superfície da taipa são cilíndricos. As camadas de terra deixam-se inclinadas 

superiormente bem como nos extremos das juntas, de modo a que quando se termina 

um troço e se reinicia outro, se possa devidamente matar a junta. […] Antes de iniciada 

cada nova fiada é de uso aplicar uma fita de argamassa de cal e areia a contornar todas 

as arestas do troço construído. Esta fita de argamassa destina-se a vedar as juntas do 

taipal, constitui uma cintagem das várias fiadas e assegura linhas de protecção contra o 

desgaste do tempo” (Teixeira e Belém, 1998 p. 84). 

A espessura das paredes varia entre os 50cm (edifícios com um piso) e 90 cm (em 

edifícios de dois pisos), e as fiadas de taipa têm cerca de 50cm de altura. No topo de 

cada fiada, as juntas verticais, recebem uma pedra (com 20 a 30cm de largura) para 

prevenir o alargamento das juntas (Teixeira e Belém, 1998 p. 84). Nos cunhais as fiadas 

são alternadas e podem ser “reforçadas com tijoleiras – “obra cozida” na expressão 

Castro Verde que se destinam também a constituir alinhamento para os rebocos” 

(Teixeira e Belém, 1998 p. 84). 

Finalizando a parede, os furos deixados pelas agulhas são preenchidos com massa de 

terra ou com reboco e a superfície seca lentamente, de forma a ser curada (através da 

ação de substancias atmosféricas) que lhe conferem solidez e dureza (Berge, 2009 p. 

211). 

A taipa não se adequa à construção de fachadas com grande abundância de vãos. O 

processo mais comum para a abertura de vãos (portas e janelas), é a demolição dos 

espaços correspondentes, depois guarnecidos por aros de carpintaria diretamente 

ligados à taipa, tijolo ou cantaria. Todavia, os vãos podem ser previamente executados 

em tijolo ou outro material resistente e colocar depois os taipais encostados no 

guarnecimento do vão (Teixeira e Belém, 1998 p. 84).  

Por ser vulnerável ao prolongado contato com a água, o embasamento deve evitar o 

contato direto (e.g. formar um soco na base da parede) ou que sobe por capilaridade 

(e.g. promover às paredes fundações sólidas, que evitem a ascensão de água) (Teixeira 

e Belém, 1998 p.82-84). Na construção da cobertura deve ter-se em atenção, por 

exemplo, se os beirados têm a saliência necessária para evitar que a água da chuva 

escorra pelas paredes, ou no caso do escoamento de águas pluviais ser feito através 

de algerozes e tubos de queda, assegurar-se que os mesmos mantêm a estanquidade 

(Teixeira e Belém, 1998 p.82 e 84). É igualmente conveniente que, depois de seca, a 
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parede seja protegida “por estabilização superficial, reboco ou caiação” (Teixeira e 

Belém, 1998 p. 84) e sujeita a manutenção regular. 

Quando comparada com outras técnicas de construção em terra que incluem mais água 

na mistura, como o adobe, verifica-se que “the shrinkage ratio of rammed earth is much 

lower, and strength much higher. In comparison with adobe masonry” (Minke, 2006 p. 

52). 

O potencial desta técnica de construção tem sido reconhecido estudos têm procurado 

aumentar a sua eficácia em relação ao risco sísmico (e.g. incorporando estruturas de 

bambu ou aço), isolamento (e.g. adicionando inertes como argila expandida e cortiça 

granulada) (Fernandes, et al., 2015 p. 47) e impermeabilização (Mourão e Pedro, 2012 

p. 137), assim como, agilizar o processo construtivo (e.g. adotando meios de 

compactação mecânicos; taipais integrais, etc.), e incentivar a pré-fabricação da taipa 

(Mourão e Pedro, 2012 p. 136). 

O P.I.S.E. (Pneumatically Impacted Stabilized Earth), por exemplo, é uma otimização da 

taipa tradicional, com vista a tornar mais rápido o processo de construção e diminuir o 

trabalho manual envolvido. O ar comprimido compacta a terra contra uma cofragem 

unilateral (de forma idêntica ao betão projetado), alisando a parede no final e retirando 

os excessos. Apresentando variantes em que a terra é armada com aço ou bambu. 

(Torgal e Jalali, 2010 p. 294; Minke, 2006 p. 52). Esta técnica começa já a integrar-se 

no mercado da construção, em países da Europa Central, nomeadamente a Áustria, 

todavia, é bastante dispendiosa e exige equipamentos específicos (Mourão e Pedro, 

2012 p. 137). 

 
Ilustração 72. Compactação mecânica. 
Califórnia, EUA (Auroville Earth Institute, 

2016c). 

 
Ilustração 73. Taipal metálico 

integral. Califórnia, EUA 
(Auroville Earth Institute, 2016c). 

 
Ilustração 74. Terra projetada e armada com 

aço (Torgal e Jalali, 2010 p. 294). 
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4.2.6.2.2. O ADOBE  

A técnica ancestral de produção de adobe é referida em documentos antigos, como por 

exemplo, o Antigo Testamento (Êxodos, cap. 5, v. 7 apud Berge, 2009). “This method, 

[…] may have originated in the Middle East as long ago as 10,000 BC, and is still used 

very widely” (Brophy e Lewis, 2011 p. 114), e compreende atualmente três variantes, 

que derivam da evolução tecnológica do material: o adobe manual; o adobe moldado e 

o adobe mecânico. 

No Egito, era o material mais utilizado, dando excecionalmente lugar ao uso da pedra 

(e.g. construções no planalto de Gizé, com cerca de 5000 anos) (Berge, 2009 p. 124). 

Na América Central e do Sul, os edifícios de adobe já eram utilizados pelas civilizações 

pré-colombianas (Minke, 2006 p. 12). 

O adobe manual consiste numa massa de terra argilosa e areia moldada com as mãos, 

em formas arredondadas, posteriormente secas ao sol e utilizadas na construção 

(Fernandes, 2006 p. 22). Este tipo de adobe foi encontrado em sítios arqueológicos, 

como Mohenjo-Daro, no Paquistão e Jericó, na Palestina (Fernandes, 2006 p. 22), e a 

técnica, ainda hoje, é aplicada, em certas regiões africanas a sul do Sahara (Duarte, 

2013 p. 36). 

Em Dünne, na Alemanha, uma variante desta técnica foi desenvolvida no inicio do 

século XX, a partir do conhecimento que um missionário adquiriu na África Oriental. Os 

“earth loaves” eram sobrepostos e reforçados por estacas de madeira (Berge, 2009 p. 

216)  

 
Ilustração 75. Construção com “pães de terra” (“earth loaf technique”). Source: Verein Heimstatte, Dunne (Berge, 2009 p. 216) 

Segundo Berge (2009 p. 214), o método dos “earth loaves” incorpora atualmente novas 

tecnologias, originando uma nova variante, denominada “extendend strand technique”, 
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que utiliza uma máquina de extrusão para produção de um “tubo” de terra extrudida que 

é comprimido em camadas sobrepostas (sem necessidade de esperar a secagem da 

camada inferior), não necessitando de argamassas e criando paredes monolíticas que 

são rebocadas no final. Possibilitando a construção de um edifício em poucos dias 

(Berge, 2009 p. 214). 

O adobe moldado, corresponde aos blocos que encontramos na construção vernacular 

portuguesa e constitui um dos processos de construção com terra mais difundidos em 

todo o mundo (González, 2006 p. 117), em especial áreas de solo arenoso e argiloso 

(tais como terrenos junto a linhas de água) (Fernandes, 2006 p. 22). 

A produção tradicional consiste na mistura de terra plástica, colocada em moldes de 

madeira, os adobeiros (atualmente disponíveis em metal ou plástico com grande 

variedade de dimensões e formas, inclusive encaixe macho-fémea para melhor 

travamento para a parede) (Torgal e Jalali, 2010 pp. 299-300; Mourão e Pedro, 2012 p. 

137). Para minimizar a fissuração dos blocos durante a secagem é comum a adição de 

palha ou outras fibras vegetais, no entanto, alguns estudos consideram “que as fibras 

podem apodrecer com o tempo e formar poros que diminuem as resistências dos 

adobes” (Torgal e Jalali, 2010 p. 300). 

A edificação de paredes com adobe é simples e idêntica à alvenaria de tijolo, permitindo 

a construção de arcos e abóbodas. O assentamento dos blocos é feito com argamassa 

de terra pois tem uma retração idêntica, pelo que, evita o aparecimento de fissuras e 

destacamento de material. No final do processo, os adobes podem permanecer visíveis, 

ou ser rebocados com uma mistura à base de terra (Torgal e Jalali, 2010 p. 300).  

O uso de adobe em edifícios gera elevados níveis de conforto ambiental passivo pois 

tem uma elevada capacidade de moderar amplitudes térmicas (diárias e sazonais). 

Pavimentos e tetos abobadados em adobe, aumentam a absorção de calor e retenção 

de ganhos solares, melhorando o desempenho térmico de edifícios e consumindo 

apenas 1% da energia necessária para produzir de tijolos cozidos ou de blocos de 

cimento. Contudo, a qualidade de um sistema construtivo em adobe depende não só da 

qualidade da terra utilizada no bloco, mas também do tipo de ligantes, fundações e 

isolamento (Mourão e Pedro, 2012 p.137-138). 
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Ilustração 76. Distribuição geográfica das construções tradicionais 
portuguesas em adobe (Torgal e Jalali, 2010 p. 290). 

 
Ilustração 77. Produção de adobe no Burkina Faso. 

(Institute, Auroville Earth, 2016d). 

A construção em adobe foi muito utilizada na construção vernacular portuguesa, e 

originou soluções construtivas diversificadas em vários distritos (e.g. Setúbal, Évora, 

Portalegre, Santarém, Leiria, Coimbra e Aveiro) (Torgal e Jalali, 2010 p. 291). 

As regiões da Beira Litoral e Ribatejo tinham, contudo, processos de construção e 

tipologias distintas (Fernandes, 2015 p. 79). 

“Na Beira Litoral, a produção do material era separada da utilização em obra, ou seja, os 

ofícios da construção e da produção eram independentes e o adobe chegou mesmo, a 

ser comercializado, com marcas registadas de produtores. No Ribatejo, a manufatura e 

a edificação eram, em geral, executadas pelos mesmos, sem qualquer autonomia nas 

tarefas e em estrita relação com as atividades agrícolas” (Fernandes, 2015 p. 79). 

De forma geral, as casas de adobe construídas na região da Beira Litoral são mais 

complexas, de maior dimensão e melhor construção, do que as do Vale do Tejo (zona 

mais sujeitas a desastres naturais, como sismos e cheias) (Fernandes, 2015 p. 81). 

No Sul de Portugal são frequentes edifícios de habitação com alvenaria em adobe (solo 

arenoso e cal), ainda em razoáveis condições de conservação que datam do início do 

século XX (Torgal e Jalali, 2010 p. 299), porém na arquitetura contemporânea 

portuguesa não é comum o uso de adobes, “como sucede na Alemanha, Áustria, e em 

quase todos os países da América Latina” (Fernandes, 2015 p. 86).  

O adobe mecânico é produzido a partir da adaptação de máquinas agrícolas e consiste 

na deposição da mistura de terra num estado plástico/líquido diretamente sobre moldes, 

no terreno de secagem. A técnica tem sido implementada em loteamentos habitacionais 

unifamiliares, na Califórnia, Texas e Novo México (Fernandes, 2006 p. 22). 
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4.2.6.2.3. OUTRAS TÉCNICAS CONSTRUTIVAS 

Tendo em conta a diversidade de técnicas que usam a terra crua como matéria-prima, 

foram propostos vários métodos de classificação, entre os quais destacamos os 

modelos propostos pelo grupo CRATerre (Centre International de la Construcion en 

Terre), que serviram de base para vários estudos e correlações relativas ao material e 

técnicas construtivas.  

 
Ilustração 78. Os doze principais tipos de construção com terra (González, 2006 p. 80). 

 

1. Terra escavada 

2. Blocos cortados 

3. Terra de enchimento 

4. Terra de cobertura 

 

5. Blocos comprimidos e taipa 

6. Terra moldada 

7. Terra empilhada 

8. Adobe 

9. Terra Extrudida 

10. Terra de recobrimento 

11. Terra palha 

12. Terra plástica 

 

 
 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   172 

 
Ilustração 79. Famílias de sistemas construtivos (González, 2006 p. 81). 

 
A – Construção monolítica portante 

B – Alvenaria portante 

C – Enchimento de estrutura de suporte 

A 

1. Terra escavada 

2. Terra plástica 

3. Terra empilhada 

4. Terra modelada 

5. Terra prensada 

B 

6. Blocos apiloados 

7. Blocos prensados 

8. Blocos cortados 

9. Torrões de terra 

10. Terra Extrudida 

11. Adobe mecânico 

12. Adobe manual 

13. Adobe moldado 

C 

14. Terra de 
recobrimento 

15. Terra sobre 
engradado 

16. Terra palha 

17. Terra de enchimento 

18. Terra de cobertura 

No sentido de sintetizar a informação sobre as diversas técnicas de construção em terra 

crua, procurou-se estabelecer a relação entre estas famílias, o estado físico do solo 

usado na construção, ou fabrico de produtos em terra e, os processos básicos de 

produção a elas inerentes. 
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Tabela 9. Correlação entre as famílias de técnicas de construção, o estado físico do material e o tipo de tecnologia 

  Construção monolítica 
portante 

Alvenaria portante 
Enchimento ou proteção de 
uma estrutura de suporte 

E
s
ta

d
o

 f
ís

ic
o

 d
a

 t
e
rr

a
 

Seco ou 
sólido 

1.  Terra escavada X 8. Blocos cortados X 

9. Torrões de terra X 

 

Húmido 4. Terra modelada X 

5. Terra prensada / Taipa X 

6. Blocos apiloados X 

7. Blocos prensados (BTC) X 

8. Blocos cortados X 

9. Torrões de terra X 

17. Terra de enchimento X 

18. Terra de cobertura X 

Plástico 3. Terra empilhada (cob) X 

4. Terra modelada X 

10. Terra Extrudida X 

11. Adobe mecânico X 

12. Adobe manual X 

13. Adobe moldado X 

14. Terra de recobrimento X 

15. Terra sobre engradado X 

18. Terra de cobertura X 

Líquido 2. Terra plástica X 10. Terra Extrudida X 

11. Adobe mecânico X 

 

14. Terra de recobrimento X 

15. Terra sobre engradado X 

16. Terra palha X 

Legenda de cores – Tipos de tecnologia 

X Terra trabalhada por subtração 

X Terra trabalhada manualmente 

X Terra empilhada sem uso de moldes ou taipais 

X Terra empilhada com uso de moldes ou taipais 

X Blocos de terra 

X Terra como material de acabamento 

Fonte: [Adaptado a partir de:] González, (2006 p. 84) e Fernandes (2006 p.24). 

 

4.2.6.2.3.1 Construção monolítica e portante 

Esta técnica compreende o uso direto da matéria-prima na edificação, sem separar o 

material em unidades menores ou incluir estruturas complementares, e engloba cinco 

técnicas: a terra escavada, a terra plástica, a terra empilhada (cob), a terra modelada e 

a terra prensada.  

As mais antigas técnicas de construção com terra, terão sido “a escavação como 

processo simples de criação/ampliação da gruta […] e a terra moldada à mão como 

material plástico” (González, 2006 p. 82).  

A primeira delas, a terra escavada, funciona em negativo pois, os espaços nascem da 

subtração de terreno (Fernandes, 2006 p. 20). A técnica favorece a estabilidade de 

temperatura interna e diminui a necessidade de manutenção (Berge, 2009 p. 266). 

Sendo comum em regiões de clima quente e seco, com terrenos suaves e porosos ou 

áreas de lava (González, 2006 p. 86).  
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Os edifícios surgem implantados em encostas (e.g. Grutas de Mogao e de Dunhang, na 

China), ou em terrenos planos, através da escavação de um poço, que funciona como 

pátio central (e.g. Matmata, na Tunísia) (González, 2006 p. 86; 88). Na China, por 

exemplo, 20 milhões de pessoas habitam ainda hoje em casas escavadas no solo 

(Minke, 2006 p. 12). 

Em Portugal, encontramos edifícios semienterrados em algumas zonas da região norte, 

de forma a aproveitar a inércia térmica do solo para proteção dos ventos, geadas e 

elevadas amplitudes térmicas diárias. Usando o declive natural criam-se redes de 

condutas de ar subterrâneas que ligam o edifício ao exterior, favorecendo o 

arrefecimento (no verão) a ventilação natural, sem perdas de calor (no inverno), pois as 

temperaturas do solo são estáveis (Ferreira, et al., 2015 p. 70). 

A terra modelada corresponde à sobreposição de rolos de terra plástica moldados ou 

esculpidos manualmente, com pouca mão-de-obra e instrumentos (Fernandes, 2006 p. 

20), criando como na olaria, belas formas arquitetónicas, frequentemente decoradas.   

 
Ilustração 80. Construção em terra escava 
no nordeste da China (Berge, 2009 p. 265) 

 
Ilustração 81. Processo de construção 

de terra modelada (Auroville Earth 
Institute, 2016e). 

 
Ilustração 82. Edífício em terra 

modelada, nos Camarões.Foto: Gert 
Chesi (Auroville Earth Institute, 2016f). 

A terra empilhada63, corresponde à sobreposição manual de bolas de terra e palha, por 

camadas (que são curadas para permitir maior sobrecarga) e podem, eventualmente, 

ser regularizadas quando se conclui a parede (González, 2006 p. 96; 98; Fernandes, 

2006 p. 20). 

                                            
63Designado “bauge” nos países francófonos e “cob” nos países anglo-saxónicos. 
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Está técnica apresenta algumas variantes, mas no geral é empírica e simples. Foi 

utilizada na Europa, sendo atualmente mais expressiva em algumas regiões da África e 

Ásia (como a Arabia Saudita e a Índia) (González, 2006 p. 96; Fernandes, 2006 p. 21). 

 
Ilustração 83. Edifício construído com técnica de terra empilhada (cob). Palácio Najran, na Arábia Saudita. Foto: M. Abdulaziz (Auroville 

Earth Institute, 2016g) 

A terra plástica64, não consiste numa técnica vernacular. Desenvolvida em função da 

falta de materiais, ocasionada pela II Guerra Mundial, e consiste na colocação da terra 

no seu estado líquido, em cofragens ou moldes. Contudo, verificam-se problemas de 

retração e fissuração, na secagem (Fernandes, 2006 p. 20; Duarte, 2013 p. 34). 

Sem expressividade na industria da construção, investigadores procuram melhorar a 

técnica através da redução da quantidade de água e da estabilização da terra 

(Fernandes, 2006 p. 20; Duarte, 2013 p. 34). 

A terra prensada, corresponde à taipa, e foi já abordada neste capítulo uma vez que é 

uma das técnicas mais difundidas na arquitetura vernacular e contemporânea. 

4.2.6.2.3.2 Alvenaria Portante 

Esta família engloba a manufatura de unidades em terra, para utilização em paredes, 

arcos, cúpulas e abóbadas, após a secagem ao sol. Distinguindo-se oito variantes, 

consoante o processo de fabrico dos blocos: torrões de terra, blocos cortados, adobe 

manual, adobe moldado, adobe mecânico, blocos apiloados, blocos de terra comprimida 

e terra exturdida (Fernandes, 2006 p. 21). 

Os blocos apiloados são feitos compactando a terra65 com um pilão. O processo terá 

sido desenvolvido por François Cointreaux, no final do século XVIII, em França 

                                            
64 Designada por “poured earth” nos países anglo-saxónicos. 
65 Normalmente em Portugal a técnica é simplesmente desiganada por adobe. 
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(González, 2006 p. 115), difundindo-se por vários países da Europa e Índico 

(Fernandes, 2006 p. 21). A inclusão de fibras vegetais na massa (e.g. palha picada, 

aparas de madeira), permite os blocos adquiram maior resistência e se tornem mais 

leves.  

Os blocos prensados conhecidos como blocos de terra comprimida ou BTC66. O 

processo de fabricação é contemporâneo e tem sido desenvolvido especialmente na 

Bélgica, França e Alemanha (Fernandes, 2006 p. 21).  

O solo utilizado é inteiramente mineral e exige normalização (Torgal e Jalali, 2010 

p.304), podendo ser, ou não, estabilizado com pequenas percentagens de cal (6 a 10%) 

ou o cimento (3 a 6%)67 (Mourão e Pedro, 2012 p.138). A compressão da terra húmida 

é executada em moldes que permitem o fabrico de blocos maciços ou perfurados e 

placas de revestimento. As prensas são manuais ou mecânicas, sendo que estas 

últimas são mais rápidas e conseguem blocos mais resistentes. A colocação das 

prensas em obra favorece a sustentabilidade da construção, pois evita o transporte de 

blocos (Torgal e Jalali, 2010 p. 302). 

No geral, este material foi bem aceite pelo mercado da construção, uma vez que 

apresenta facilidade de produção, secagem rápida, resistência mecânica, normalização 

e o rigoroso controlo de qualidade (González, 2006 p. 116; Fernandes, 2006 p. 22). 

Quando incorporam vazios, são mais leves e permitem encaixes especiais ou a inclusão 

de subestruturas (e.g. metal, madeira, bambu), e a multiplicidade de formas possíveis 

beneficia questões estéticas e acústicas (e.g. cúpula do auditório do Centro Cultural de 

La Paz, Bolívia, projeto do arquiteto Gernot Minke, em 2000) (Duarte, 2013 p. 43).  

A sua utilização está difundida na África, Europa, Ásia, América Central e do Sul. 

(Fernandes, 2006 p. 22), porém, o seu uso em Portugal é ainda pouco frequente.  

Os torrões de terra68 são uma técnica mencionada anteriormente, quando se referiu a 

utilização de vegetação em paredes e coberturas. Provenientes de depósitos de terra 

vegetal coesa (pela ação das raízes das plantas), os blocos são cortados diretamente, 

com as dimensões necessárias à edificação. Difundido na América Latina, países 

                                            
66 Também designados por CEB – compressed earth blocks. 
67 Blocos estabilizados com cimento, são adequados a edificações com estruturas de betão, e blocos com 
cal hidráulica, poderão ser conjugados com estruturas de madeira (Mourão e Pedro, 2012 p.139). 
68 Técnica designada por “turf” nos países anglo-saxónicos. 
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Nórdicos e Ásia, o método de construção está a ser readaptado para a arquitetura 

contemporânea (Fernandes, 2006 p. 22).  

Já nos blocos cortados, apesar do método ser semelhante, utilizam-se solos 

superficiais minerais, com boa coesão para corte e extração direta (o uso de processos 

mecânicos no retirar do bloco beneficia a sua qualidade final) (Fernandes, 2006 p. 21; 

González, 2006 pp. 111-112). Um exemplo deste tipo de material são os blocos de 

laterite, que pela elevada concentração de hidróxidos de ferro do solo adquirem 

coloração cor de ferrugem pela oxidação do material (Fernandes, 2006 p. 22). O uso da 

técnica é mais difundido em regiões tropicais e subtropicais húmidas (e.g. África e Índia) 

(Fernandes, 2006 p. 22). 

A terra extrudida, não corresponde a um processo vernacular uma vez que usa um 

sistema mecânico, com origem na indústria cerâmica do tijolo. A terra é pressionada e 

sai por um orifício metálico com a forma desejada para o bloco, criando uma linha 

contínua de produção com elevado rendimento (González, 2006 p. 121; Fernandes, 

2006 p. 22). O produto final é diversificado, homogéneo e controlado (Fernandes, 2006 

p. 22). 

Os adobes (manuais, moldados e mecânicos), fazem parte desta família, mas tal como 

a taipa foram descritos anteriormente, pela sua relevância no contexto da arquitetura 

vernacular portuguesa. 

4.2.6.2.3.3 Enchimento ou proteção de uma estrutura de suporte  

Este grupo engloba técnicas mistas, que usam a terra como elemento secundário, no 

enchimento ou revestimento de estruturas de suporte, tradicionalmente de madeira ou 

outros materiais com origem vegetal (e.g. canas e bambu). “A arquitectura 

contemporânea tem explorado muito este grupo utilizando ainda outros materiais 

inorgânicos na construção de estruturas de suporte” (Fernandes, 2006 p. 23).  

Foram identificadas neste grupo, cinco técnicas: terra de recobrimento; terra sobre 

engradado; terra-palha; terra de enchimento. 

A terra de recobrimento é vulgarmente denominada, em Portugal, por tabique, taipa 

de fasquio ou pau a pique enquanto que, nos países anglo-saxónicos, é conhecida por 

Wattle and Daub (Fernandes, 2006 p. 23). Consiste no revestimento de uma estrutura 
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(engradado de madeira, cana ou vime) com terra, para melhor conservação, isolamento 

térmico ou acústico (González, 2006 p. 122; Fernandes, 2006 p. 23). 

O método tem expressão, nos países nórdicos (Europa Central e do Norte) e em regiões 

tropicais. (África e América Latina) (Fernandes, 2006 p. 23). Em Portugal, esta técnica 

aparece frequentemente em edifícios anteriores ao século XVII (Torgal e Jalali, 2010 p. 

291). Na região Norte (Beira Alta, Beira Baixa, Trás-os-Montes e Minho), existem 

paredes exteriores e interiores, sendo mais comuns, edifícios com alvenaria de pedra 

(granito ou xisto) no piso térreo e tabique nas paredes superiores. Na região do Ribatejo 

e Alentejo, a técnica é usada em paredes internas e incorpora, por vezes, o caniço 

entrançado na estrutura de madeira (Fernandes, 2006 p. 23). 

 
Ilustração 84. Distribuição geográfica das construções 
tradicionais em tabique (Torgal e Jalali, 2010 p. 290) 

 
Ilustração 85. Estrutura de parede de tabique. (Vaz, et al., 2013 p. 8) 

“Nas zonas climáticas com invernos menos severos, associadas ao clima mediterrânico 

do Parque do Douro Internacional, foi encontrada uma solução construtiva mais leve em 

madeira e barro - o tabique - como parte da constituição das paredes dos edifícios. Este 

tipo de sistema construtivo é mais frequente em paredes interiores, mas existem diversos 

exemplos da sua aplicação em paredes exteriores, neste caso, ao nível do último piso 

dos edifícios ou andares de ressalto” (Vaz, et al., 2013 p. 8). 

Técnica mista semelhante à anterior, na terra sobre engradado, o material serve de 

revestimento e enchimento da estrutura. “Permite […] que a terra seja ao mesmo tempo 

revestimento em rebocos e enchimento como sucede com adobes, rolos em terra e 

palha ou outros materiais em terra que são entalados entre as estruturas de madeira”. 

(Fernandes, 2006 p. 23) Encontra-se muito difundida nos países nórdicos e tropicais 

(sobretudo América Latina e Europa Central) (Fernandes, 2006 p. 23). 

 Em Portugal, o método é conhecido por tabique de terra ou taipa de rodízio (Fernandes, 

2006 p. 23) e usa-se essencialmente nos pisos superiores ao térreo com estrutura de 
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madeira portante, adobe argamassado e revestimento em reboco de terra (Teixeira e 

Belém, 1998 p. 64). 

A terra-palha69 é um processo atual, que tem sido usado especialmente na França e 

Alemanha. Consiste numa mistura liquida de terra argilosa com palha ou outras fibras 

vegetais, usada em pavimentos e paredes, ou como isolamento térmico de paredes 

externas (utilizando cofragens) (Fernandes, 2006 p. 23). De forma geral, a produção dos 

blocos é idêntica ao adobe moldado (González, 2006 p. 114). 

 
Ilustração 86. Manufatura de blocos de terra-palha, na Roménia. (Berge, 2009 p. 283). 

A terra de enchimento consiste na colocação de terra em estruturas ocas, de forma 

conferir maior isolamento ou reforço estrutural (sendo a mais frequente, o enchimento 

do vazio entre dois panos construídos em alvenaria de pedra ou tijolo). Tradicionalmente 

esta técnica estava associada à construção de fortificações, sendo posteriormente 

adaptada para o isolamento de paredes em edifícios contemporâneos (Fernandes, 2006 

p. 23). 

González (2006 p. 104-105), enquadra nesta categoria a variante da terra ensacada, 

que consiste na sobreposição de sacos ou tubos, pneus70 ou outros elementos cheios 

de terra. Este tipo de construção é rápido e adapta-se a todo o tipo de solos, tendo sido 

utilizado na construção de trincheiras de guerra e na construção de diques, barragens 

e em casos de inundações, devido à sua resistência à água (González, 2006 pp. 104-

105). 

                                            
69 Designada por straw clay ou light clay, nos países anglo-saxónicos. 
70 A inclusão de pneus no sistema, reutiliza um material cujo fim de ciclo de vida acarreta graves impactes 
ambientais. 
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As potencialidades arquitetónicas da técnica têm sido trabalhadas pelo arquiteto Nader 

Khalili, da Cal-Earth, que patenteou um método designado por Superadobe e usa sacos 

longos (em forma de tubo), cheios de terra, sobrepostos e reforçados com fiadas arame 

farpado entre camadas (para evitar deslizamentos e conferir resistência em caso de 

movimentação sísmica). As estruturas permanentes são estabilizadas e depois 

rebocadas, enquanto que, as estruturas temporárias usam o terreno na sua forma 

natural, devolvendo-o ao local original com a demolição da estrutura (reciclando o arame 

farpado e os sacos ou tubos) (Cal-earth california Institute of Earth Art and Architecture, 

2016). 

 
Ilustração 87. Construção em super adobe. (Cal-earth california Institute of Earth Art and Architecture, 2016a). 

A terra de cobertura corresponde ao uso da terra revestindo ou protegendo telhados 

com estruturas de outros materiais (maioritariamente madeira e outras fibras vegetais). 

Variam entre terraços e pendentes, com ou sem vegetação. Concentrando-se 

essencialmente na América do Norte e do Sul, em África, Ásia e norte da Europa 

(Fernandes, 2006 p. 23). 

Em Portugal, identificamos este tipo de construção, por exemplo, na ilha do Porto Santo. 

As coberturas de salão, têm estruturas de madeira e pedra (lousa), mostrando-se 

adequadas ao clima local (com escassa pluviosidade e temperatura média elevada). 

Este tipo de solução foi ainda ao encontro da necessidade histórica de camuflagem das 

construções na paisagem, de forma a proteger a população local dos ataques corsários 

(González, 2006 p. 126). 

“[…] no verão, o barro fissura permitindo uma ventilação contínua; no inverno, com as 

primeiras chuvas, e devido à sua goma natural, rapidamente se agrega tornando-se 

impermeável (Mestre 2002). Além das vantagens enumeradas é também um material 

económico e de fácil de manutenção […] Esta técnica está atualmente em desuso na 

ilha” (Fernandes, et al., 2015 p. 47).  
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5. A HERANÇA VERNACULAR NA CONSTRUÇÃO CONTEMPORÂNEA: CASO 

DE ESTUDO 

5.1. O EDIFÍCIO 

O caso de estudo em análise, diz respeito a uma habitação unifamiliar, em Caldeirinha, 

Troviscais (freguesia de S. Luís, concelho de Odemira, distrito de Beja, coordenadas: 

37°38'40.6"N 8°41'48.3"W) (Bastos, 2016), projeto do arquiteto Alexandre Ereira Bastos.  

 
Ilustração 88. Imagem aérea da habitação em Troviscais (caso de estudo) (Google Earth, 2016). 

Construída em 2002, esta habitação recupera alguns materiais e técnicas de construção 

caraterísticos da região, nomeadamente a construção com taipa e pedra.  

O primeiro aspeto ressaltado pelo arquiteto, no contexto deste projeto, é a relação com 

o lugar. Destacam-se a integração na paisagem, a inclusão das pré-existências e a 

memória. Fatores que contribuem determinantemente para a conceção do edifício e a 

escolha das técnicas de construção. 

 
Ilustração 89. Pré-existências no lugar de implantação, ruínas de 
paredes em pedra (Bastos, 2002a p. 8) 

 
Ilustração 90. Pré-existências no lugar de implantação, ruínas 

de paredes em pedra (Bastos, 2002a p. 8) 

“A História e a Memória. Não tenho memória do sítio antes da intervenção. Mas tenho a 

História embora não tenha a história(s). Histórias de quem habitou antes. Sobrou apenas 

uma parede de pedra e mais pedras pelo chão. A taipa quase que era inexistente, mas 

N 
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era omnipresente. […] que me conta este sítio e estas ruínas? A paisagem. A memória 

da vivência que existia em tempo. Desligo-me por instantes da construção e das ruínas, 

sempre encantatórias mas não saudosistas porque eu não as vivi” (Bastos, 2002?h). 

A inspiração nasce da relação poética com o material, o solo (a terra e a pedra), e as 

potencialidades ambientais do material promovem uma reflexão sobre a sua 

durabilidade. Se por um lado permitem a permanência da construção por longos 

períodos de tempo, desde que se mantenha a manutenção adequada, por outro lado, 

no final do seu ciclo de vida o edifício adquire a capacidade de se reintegrar no meio 

envolvente, evitando a deposição de resíduos poluentes.  

Os textos cedidos pelo arquiteto refletem ainda a preocupação com a capacidade do 

edifício se adaptar às necessidades de futuros utilizadores, com o mínimo impacte 

ambiental e económico, assim como, a valorização dos processos e técnicas artesanais 

de construção. 

“Eu que escrevi tanto sobre a liberdade (e a utopia) de construir através da Taipa, vejo-

me inserido na própria ideia filosófica e determinante; A taipa é o meio de construção 

mais livre porque renova o entendimento sobre a concepção da casa, do lar. Ela pode 

ser efémera (desaparecendo com o tempo e fundindo-se com a natureza, ou ser eterna 

porque persiste a conservação, o cuidado e o restauro.) Mas não é só isso. As gerações 

vindouras poderão modificá-la, acrescenta-la a seu belo prazer, repôr uma parede, retira-

la ou mesmo destruir uma delas e recoloca-la em sítio diferente a custo zero. É terra e é 

artesanato. É técnica e não tecnologia como muito erradamente se diz. É a liberdade. E 

é também o contrário do sentido socrático - A durabilidade na arquitectura. Nunca os 

arquitectos reflectiram tanto na construção e destruição. Metafóricamente não faço 

Catedrais. Faço coisas que podem desaparecer ou não. É uma opção e não uma 

necessidade. (diferença abismal da memória da taipa e da História, onde a necessidade 

imperava como único meio acessível de construir)” (Bastos, 2002?h). 

Em função do conhecimento adquirido pela experiência profissional e do seu interesse 

pessoal pela técnica, Alexandre Bastos aproveita a construção do edifício para resgatar 

o conhecimento da construção em taipa e promove a qualificação de mão-de-obra 

especializada. 

“[…] muito embora seja uma obra pequena duma casa particular, serviu para ensinar e 

retomar mais uma vez a geração de pedreiros a trabalhar com a terra, a taipa (Pisé ou 

Lime) e divulgar a técnica criando a oferta uma vez que existia procura. Tenho procedido 

assim desde 1987, e com mais enfâse desde 1992” (Bastos, s.d.). 

O projeto foi desta forma ao encontro das orientações da “Carta sobre o património 

construído vernáculo”, que incentiva não a salvaguarda e conservação dos edifícios 

vernaculares, mas também o redescoberta desse “saber fazer”. 
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“A continuidade dos métodos tradicionais de construção e das técnicas e ofícios 

associados ao património vernáculo são fundamentais para o restauro e reconstrução 

destas estruturas. É através da educação e da formação que estes métodos e este 

domínio das técnicas e ofícios devem ser conservados, registados e transmitidos a novas 

gerações de artífices e de construtores” (ICOMOS, 1999). 

O renascer do interesse pela técnica na região promoveu igualmente o seu 

desenvolvimento económico. Os operários, agora especializados nos processos de 

construção em taipa, receberam novas encomendas e oportunidades de trabalho. 

“Estes mestres pedreiros logo a seguir a 2002 tiveram mais 5 habitações para executar 

num curto espaço de tempo, e enfim por aí fora. Muitas pessoas de Troviscais vieram 

ver aquilo que seus ascendentes falavam. A memória voltou e a prática também” (Bastos, 

s.d.). 

O edifício está implantado numa zona com declive pouco acentuado e exposição solar 

a sul, sobranceira ao Rio Mira.  

 
Ilustração 91. Paisagem da envolvente do edifício. 

(Bastos, 2002? b) 

 
Ilustração 92. Fachada principal da habitação. (Bastos, 2002?c) 

A construção é térrea e a sua envolvente é de paredes portantes. A maioria das 

fachadas é de taipa (com 50 cm de espessura), e expõe orgulhosamente o seu material 

construtivo. Tira-se partido do apelo estético da terra, mas, compromete-se a sua 

manutenção, uma vez que sem reboco ou caiação, as superfícies ficam mais expostas 

às intempéries do clima. Contudo as zonas mais sensíveis ao acúmulo e penetração de 

água (embasamento e topo) são rebocadas e pintadas. As paredes de pedra, são em 

xisto (com 50 cm de espessura), são visíveis nos contrafortes da chaminé, no forno e 

na fachada norte / área da sala. 

A cobertura de uma água tem orientação sul, maximizando a captação de ganhos 

solares. É revestida de telha cerâmica e rematada por uma pequena platibanda pintada 
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de branco. Não existem sistemas para captação de água pluvial e desconhecemos o 

processo adotado para o escoamento destas águas. Este aspeto é relevante para a 

construção em taipa, uma vez que é uma técnica sensível à permanência do contacto 

com água. 

Junto à fachada sul, ao longo do embasamento da parede, construiu-se uma floreira 

(interrompida pela chaminé, contraforte e escada de acesso ao edifício), contribuindo 

para o enquadramento paisagístico do edifício e eventualmente o seu sombreamento e 

proteção. 

5.2. A INTEGRAÇÃO DE PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE 

Deve referir-se que autor não enquadrou o projeto o âmbito da arquitetura sustentável. 

Usaram-se, no entanto, técnicas, materiais estratégias de construção vernacular, pelo 

que, com base na informação cedida pelo arquiteto, analisaremos a eventual 

contribuição destes aspetos para a redução dos impactes ambientais do edifício e a sua 

possível aproximação aos princípios de arquitetura sustentável.  

5.2.1. ESTRATÉGIAS PASSIVAS 

O clima da região apresenta verões quentes e secos, com elevada amplitude térmica 

diária, pelo que a arquitetura vernacular do sul de Portugal integra, como vimos, 

algumas características próprias deste tipo de clima, privilegiando o arrefecimento 

passivo na estação mais quente. 

 
Ilustração 93. Gráfico climático da região de Odemira (Climate-Data.org, 2016). 

A exposição solar é determinante para maximizar, de forma passiva, o conforto no 

interior dos edifícios, diminuindo os seus consumos energéticos e consequentes 

emissões de carbono. Partindo da implantação do edifício observa-se que a sua 
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exposição a sul lhe permite tirar partido da geometria solar e acompanhar a orientação 

das curvas de nível do terreno. A fachada sul apresenta vãos de pequena dimensão e 

sem qualquer tipo de dispositivo de sombreamento, assim como o acesso principal ao 

edifício.  

 
Ilustração 94. Planta de implantação, s/escala. (Bastos, 2002a p. 2). 

Algumas árvores promovem sombreamento no quadrante sudoeste. A solução mais 

vantajosa para o conforto térmico seria que se tratassem de espécies de folha caduca, 

de forma a permitir a insolação da fachada durante o inverno e o sombreamento durante 

o verão (reduzindo os ganhos solares em excesso nesta área da fachada). Na floreira 

ao longo da fachada seria igualmente interessante a introdução de espécies vegetais 

com folha caduca, que ajudassem o controlo da incidência solar, protegessem a 

superfície e simultaneamente favorecessem o enquadramento paisagístico. 

 
Ilustração 95. Vista poente. Troviscais (Bastos, 2002?d). 
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Ilustração 96. Alçado norte e alçado sul. (Bastos, 2002a p. 7) 

A norte, o edifício encontra-se protegido dos ventos pelo declive natural do terreno e 

pela presença de vegetação. Existe apenas um vão, próximo do extremo oeste da 

fachada (sem dispositivos de sombreamento), e adjacente à parede, um forno de lenha. 

 
Ilustração 97. Alçado nascente e alçado poente. (Bastos, 2002a p. 7) 

Voltado a nascente, um pequeno vão promove a ventilação da casa de banho, enquanto 

a oeste a fachada incorpora um vão basculante de grandes dimensões. É visível a 

preocupação com a possibilidade de disfrutar da paisagem através do grande plano 

envidraçado e permitir a plena circulação e ventilação. Contudo, os ganhos solares 

neste quadrante são de difícil controle carecem de cuidados redobrados para que não 

conduzam ao aquecimento excessivo dos espaços internos. Para diminuir um pouco a 

exposição solar deste vão, prolonga-se ligeiramente o plano da fachada sul, avançando 

a cobertura sem relação com a fachada poente. A norte uma parede de taipa faz o 

prolongamento do edifício, promovendo também algum sombreamento. Todavia, 

considerando as características e orientação deste vão, seria importante integrar 

dispositivos externos reguláveis, que permitissem controlar a entrada de radiação solar, 

de forma a evitar o aquecimento do espaço interior no período mais quente. 
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Ilustração 98. Vista da sala e do vão envidraçado voltado a poente. (Bastos, 2002? e) 

A envolvente apresenta cores claras, que são as cores naturais dos materiais (e.g. taipa, 

pedra, telha) e algumas áreas rebocadas e pintadas na cor branco, aspeto que beneficia 

a reflexão do excesso de radiação solar (contribuindo para o controle dos ganhos 

solares no verão). A sua elevada inércia térmica promove estabilidade da temperatura 

interna, através do desfasamento na transmissão das temperaturas entre o exterior e o 

interior (no verão e no inverno) e o uso da terra estabiliza os níveis de humidade relativa 

no edifício. 

A iluminação natural do espaço interior é em algumas áreas reforçada pela inclusão de 

tijolos de vidro, na zona superior das paredes (e.g. sala, quarto). A área de cozinha 

recebe iluminação e ventilação através de um vão colocado na chaminé e do pátio, que 

promove uma zona de transição no acesso ao edifício.  

 
Ilustração 99. Planta de piso (Bastos, 2002a p. 3). 

A integração do pátio é, conforme vimos, uma estratégia usada na arquitetura vernacular 

de climas quentes e secos, pois favorece a redução de ganhos solares e o arrefecimento 
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do interior do edifício, uma vez que acumulam o ar frio noturno e as suas paredes estão 

mais protegidas da exposição solar diurna. Na arquitetura tradicional esta área integra, 

por vezes, água ou vegetação. No projeto em estudo optou-se pela introdução de uma 

cobertura removível que permite sombrear o espaço no verão e evita a perda do calor 

acumulado, no inverno (os ganhos solares que se acumulam no pátio e respetivas 

paredes são posteriormente transferidos para o interior e promovem, na área da 

cozinha, uma ventilação natural com ar mais quente do que o proveniente diretamente 

do exterior), mantendo estável a temperatura interna durante todo o ano.  

“O pátio fresco ou insolarado, dependendo do tecto que se abre recorda o “atrium”. 

Aquele, o tecto, inscreve a gravação das estrelas do hemisfério Norte. Uma curta galeria 

dá acesso à instalação sanitária e ao quarto- alcova. Este inspirado no desenho de 

Rembrandt possui uma ante-câmara (vestir) e uma cama” (Bastos, 2002?h). 

Como referimos, em Portugal, a colocação dos compartimentos internos junto à fachada 

sul, favorece os espaços de maior permanência, pois é o quadrante que permite melhor 

controle dos ganhos solares. Neste caso, pela tipologia (T1) e reduzida dimensão do 

edifício permite que os espaços disfrutem desta orientação, localizando a norte apenas 

a área de circulação e instalação sanitária. A localização sudeste do quarto permite que 

este esteja fresco à noite, durante o verão, e simultaneamente quente, no inverno (pela 

inércia térmica das paredes, controle da exposição solar a sul e incidência solar a 

nascente apenas no período da manhã).  

Já a área de sala e cozinha, pela sua maior dimensão é envolvida pelas fachadas sul, 

norte e poente. Uma vez que não existem dispositivos de sombreamento que ajudem a 

controlar ganhos solares excessivos (em especial a poente, conforme referimos), é 

essencial considerar estratégias que dissipem o calor em excesso e favoreçam o 

arrefecimento do espaço. Integraram-se soluções de ventilação cruzada, ventilação 

ascendente (na chaminé) e ventilação através de área tampão (pátio) que, promove 

temperaturas mais convenientes do que a ventilação direta do ar exterior (ar mais frio, 

no verão e mais quente, no inverno). “A sala ilustra aquilo que descrevi com a grande 

janela que se abre de forma basculante equilibrada por contrapesos […] bem isolada e 

com a enorme chaminé que ventila e arrefece a casa no Verão, a temperatura é estável” 

(Bastos, 2002?h). 

O pé-direito generoso dos compartimentos favorece também o arrefecimento passivo 

dos mesmos, uma vez que o ar quente sobe. 
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Ilustração 100. Corte AB (Bastos, 2002a p. 6). 

A estrutura de paredes portantes é reforçada pela existência de um arco duplo que 

articula as áreas de sala e cozinha. “Não existem pilares, mas sim as técnicas 

tradicionais (e não é por isso que deixa de ser contemporânea) dos tirantes de ferro, da 

madeira travada, do grande arco duplo que confere a resistência à cumeeira, paredes e 

telhado (Bastos, 2002?h). 

 
Ilustração 101. Sala e cozinha. Troviscais (Bastos, 2002?f). 

A cobertura integra uma estratégia de arrefecimento evaporativo, através do 

acionamento de aspersores para promover o arrefecimento da superfície e diminuir o 

risco de incêndio (Bastos, 2016) o, e internamente um forro de madeira cobre a camada 

de isolamento térmico. 
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Ilustração 102. Planta de cobertura (Bastos, 2002a p. 5) 

O controlo do número e dimensionamento de vãos minimiza os ganhos de calor no verão 

e as perdas de calor no período mais frio, no entanto, é fundamental evitar ou reduzir 

as pontes térmicas. O uso de caixilharias de corte térmico com vidro duplo, seria 

importante para manter o conforto térmico na habitação, contudo, optou-se pelo uso 

caixilharia em ferro com vidro simples, fabricada localmente (Bastos, 2016). 

5.2.2. GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS 

Abordaremos agora as questões relativas à seleção de materiais e técnicas de 

construção, assim como, o uso de recursos naturais (nomeadamente, o aproveitamento 

da água e incorporação de sistemas ativos solares).  

Conforme exposto anteriormente, a seleção adequada dos materiais de construção e 

respetivas técnicas de aplicação, condicionam amplamente os impactes ambientais do 

edifício e refletem-se ao longo de todas as fases do seu ciclo de vida (desde a extração 

de matérias-primas, fabrico e transporte de materiais, construção e utilização do edifício, 

até à sua desconstrução e potencial de reutilização e reciclagem de componentes, ou 

deposição e constituição de resíduos). 

Neste projeto não se usaram avaliações de ACV, ferramenta que forneceria informação 

fundamental para a tomada de decisões no âmbito da construção sustentável, entre as 

quais, a seleção de materiais. Quando o projeto foi concebido, este tipo de análise 

estava ainda menos divulgado do que atualmente, e dificilmente se equacionaria fazer 

uma avaliação tão complexa e morosa para um edifício de pequenas dimensões, que 
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privilegia o uso de materiais naturais, locais e abundantes. Aspetos que em conjunto 

diminuem consideravelmente o impacte ambiental da construção. 

Segundo o arquiteto, não se usaram materiais reciclados e todos os materiais, à 

exceção do isolamento térmico, foram produzidos localmente. (Bastos, 2016) 

Destacam-se alguns materiais, pela sua predominância, em termos de quantidade, e 

relevância no contexto deste estudo71. 

O uso da pedra, remete para as pré-existências. Reutilizou-se o xisto da antiga ruína, 

material local e habitualmente incorporado na arquitetura vernacular da região, com 

baixo impacte ambiental e boa inércia térmica.  

As particularidades da taipa, adequam o seu uso a esta região, pelo que, além das 

vantagens associadas a estratégias bioclimáticas, a reintrodução desta técnica de 

construção vernacular desperta na comunidade local, como vimos, um sentimento de 

pertença e identificação com o material. 

A técnica de construção utilizada foi a tradicional e o solo foi estabilizado. 

“Sem estar a ser enfadonho na explicação da preparação da terra, apenas refiro que foi 

misturada com 6% de cal hidratada (morta). A talisca (pequenas pedras de xisto), que 

existem naturalmente nesta terra, ajuda na consolidação e coesão da terra. Os limites 

de consistência e compressão foram excelentes na análise” (Bastos, s.d.). 

Mais uma vez, se deve salientar que esta técnica de construção requer manutenção 

regular para garantir a durabilidade da construção, e que algumas das estratégias 

vernaculares usadas para prolongar a vida útil do material, bem como, promover maior 

resistência à ação dos agentes climáticos (nomeadamente água e vento), não foram 

consideradas no projeto.  

A proteção de paredes de terra mais usada na arquitetura vernacular do Sul de Portugal 

é a caiação. A pintura com leite de cal é uma operação de manutenção anual (após a 

estação húmida) que contribui para a desinfeção e endurecimento progressivo da 

parede. No Alentejo, era comum a adição borras de azeite para maior 

impermeabilização (informação verbal)72 mas podem utilizar-se outros selantes, tais 

como a goma arábica, silicato de sódio, silicato de potássio ou silicone (Duarte, 2013). 

                                            
71 Os restantes materiais foram referidos ao longo deste capítulo, ou, não recebemos do arquiteto 
informação sobre eles. 
72 Informação recebida num curso de construção com terra crua, na região de Odemira, em 2011. 
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Quando as paredes de terra eram pintadas usavam-se misturas à base argila, cal 

hidráulica, soro de leite, sal, farinha cozida, leite em pó, óleo de linhaça e água) (Duarte, 

2013). Outra estratégia de proteção à envolvente externa era a de construir os beirados 

de forma afastar a água da chuva da superfície das paredes.  

O fato de não incluir estas, ou outras estratégias de proteção à taipa, pode comprometer 

a durabilidade da construção ou encurtar o espaçamento da necessidade de 

manutenção regular, o que é uma desvantagem para o edifício. 

A telha cerâmica é um material comum na arquitetura da região, com “excelentes 

características, adaptando-se bem à estrutura ligeira de suporte em madeira, sendo de 

destacar a resistência às amplitudes térmicas, o baixo peso, a durabilidade, a 

impermeabilidade à água e a elevada resistência mecânica” (Vaz, et al., 2013 p. 50). O 

isolamento térmico reduz os ganhos térmicos excessivos (provocados pela incidência 

solar), enquanto que no inverno reduz as perdas térmicas. Contudo, o isolamento 

térmico utilizado foi o poliestireno extrudido, com 8 cm, material sintético e derivado do 

petróleo, cuja produção e deposição acarreta elevados impactes ambientais. A solução 

mais consentânea com o desejo de incorporar materiais locais de tradição vernacular, 

e simultaneamente com a construção sustentável, seria utilizar a cortiça - material 

natural e renovável, de produção local, com excelente desempenho no isolamento 

térmico e pouco transformado, que implica baixos impactes ambientais e baixa energia 

incorporada. O forro do edifício é de madeira, local. Não se tratando de madeira com 

produção certificada, tem a vantagem de não necessitar de transportes a grandes 

distâncias  

A cobertura removível, do pátio, foi construída fibra e chapa zincada pintada de branco. 

Sendo mais uma vez questionável, se haveria outro tipo de materiais capazes de dar 

resposta às suas funções e longevidade, com menor impacte ambiental. Pergunta esta 

que só pode ser inequivocamente respondida através de estudos que permitam a 

comparação de materiais, como é o caso das ACV.  

À exceção da cobertura, o projeto não refere o uso de materiais com toxicidade 

associada.  

A maioria dos componentes pode ser reutilizado em futuras construções, pelo que, não 

se antevê uma grande produção de resíduos no final do ciclo de vida do edifício. 
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Materiais como a pedra, a terra e a madeira podem inclusive vir a ser devolvidos ao 

meio envolvente sem grandes impactes ambientais.  

Nos seus textos, o arquiteto refere o desejo de criar um espaço flexível, que se adapte 

às necessidades de gerações futuras, possibilitando a ampliação e adaptação de 

espaços. Numa perspetiva de arquitetura sustentável estes são aspetos importantes, 

pois contribuem para a dilatação do ciclo de vida do edifício, reduzindo as quantidades 

de energia incorporada e a necessidade de usar novos recursos para a construção de 

um novo edifício. Contudo, verifica-se que as opções de projeto, no edifício em análise, 

limitam a adaptabilidade da construção, uma vez que o edifício possui uma malha 

estrutural de paredes resistentes (portantes).  

Em edifícios de paredes portantes, como este, qualquer alteração que implique a 

demolição e movimentação de paredes, gera a necessidade de um reforço estrutural, 

uma vez que a cobertura descarrega as suas forças diretamente sobre as fachadas 

(neste caso, o peso da cobertura é suportado pelas paredes portantes de taipa e pedra, 

e pelo o arco duplo de tijolo, localizado na sala). A grande espessura das paredes (50 

cm) envolve igualmente a necessidade de mão-de-obra e a remoção de grandes 

quantidades de material.  

No sentido de tornar os espaços mais flexíveis e polivalentes, é adequado utilizar 

estruturas autónomas, de pilar e viga, que permitam a fácil remoção de paredes (cuja 

função é primordialmente de enchimento) e adotar tecnologias de construção que 

permitam reversibilidade e desconstrução fácil, privilegiando o uso de: sistemas de 

encaixe e fixação mecânica, argamassas reversíveis que facilitem a desmontagem de 

elementos, módulos prefabricados, etc. 

A habitação é autossuficiente (Bastos, 2002?h) e utiliza sistemas solares ativos, 

instalados na área posterior à implantação do edifício. Painéis fotovoltaicos asseguram 

a produção de energia elétrica, um painel solar faz o aquecimento de água e o gás é 

utilizado para a confeção de alimentos. O abastecimento de água é feito por uma 

“bomba solar com painel fotovoltaico. Para assim que a insolação não for suficiente” 

(Bastos, 2016). 

Não há sistemas para aproveitamento de águas pluviais ou reaproveitamento de águas 

cinzentas. “O tratamento faz-se por fossa séptica de 2 compartimentos e bactérias 

anaeróbicas” (Bastos, 2016). Numa perspetiva de arquitetura sustentável, mais uma vez 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   194 

se verifica que uma ACV poderia demonstrar se seria vantajosa a integração de 

sistemas para aproveitamento da precipitação, uma vez que a médias anuais são 

relativamente baixas. No entanto, certamente haveria benefícios em promover o 

tratamento e reaproveitamento de águas cinzentas para uso interno (e.g. em instalações 

sanitárias) e/ou externo (e.g. regas). Por exemplo, o tratamento de águas residuais em 

fossa séptica pode ser complementado com fito-ETAR’s, sistemas que podem ainda 

trazer mais valias para o enquadramento paisagístico e promover a evapotranspiração, 

usando “vegetação, substrato (e.g. argila expandida) e microrganismos, como 

tecnologia de tratamento de águas, recriando e tentando mimetizar as condições 

depurativas encontradas nas zonas húmidas naturais” (CALHEIROS, et al., 2011). 

 
 

 
Ilustração 103. Casa unifamiliar em Troviscais. (Bastos, 2002? g) 

 

Para melhor apreciação dos pontos fortes e fracos identificados, concluímos esta 

sintética análise com dois quadros síntese, relativos ao uso de estratégias passivas e à 

gestão de recursos e resíduos, no edifício. 
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Tabela 10. Quadro síntese: Integração de estratégias passivas vernaculares. 

 PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

E
S

T
R

A
T

É
G

IA
S

 P
A

S
S

IV
A

S
 V

E
R

N
A

C
U

L
A

R
E

S
 

Exposição solar, 
integração na 
paisagem 

- O edifício ocupa o espaço de uma 
construção em ruína, e a sua integração 
na paisagem respeita as caraterísticas 
do lugar, sem grandes impactes. 

- O declive natural do terreno confere 
proteção dos ventos provenientes do 
quadrante norte. 

- Exposição solar a sul, com vãos bem 
dimensionados na fachada sul, e poucas 
aberturas nas fachadas norte e este. 

- Grande vão envidraçado exposto a 
poente e sem integração de dispositivos 
sombreadores móveis. 

Vegetação - A introdução de uma floreira ao longo 
da fachada permite utilizar vegetação 
para proteger e sombrear a fachada na 
estação mais quente. 

- A presença de algumas árvores no 
quadrante sudoeste, caso se tratem de 
espécies de folha caduca, poderá 
favorecer os ganhos solares de inverno 
e evitar o excesso de ganhos solares no 
verão. 

- Inexistência de vegetação a poente, 
uma vez que é área onde mais 
dificilmente se consegue promover o 
controle da exposição solar e 
simultaneamente a mais exposta no 
edifício. 

Sombreamento - O sombreamento do pátio com uma 
cobertura removível permite controlar os 
ganhos solares tanto na estação fria 
como na estação quente. 

- Inexistência dispositivos móveis de 
sombreamento (ou sombreamento 
promovido por vegetação de folha 
caduca), em especial no vão voltado a 
poente  

Ventilação - Ventilação cruzada. 

- Ventilação ascendentes (chaminé da 
cozinha). 

- Ventilação através do pátio (área 
tampão). 

 

Arrefecimento 
passivo e redução 
de ganhos de calor 

- Paredes da envolvente com elevada 
inércia térmica. 

- Paredes da envolvente com cores 
claras. 

- Pátio com cobertura removível. 

- Sistema de evapotranspiração para 
arrefecimento da cobertura 

- Isolamento térmico da cobertura. 

- Pé-direito generoso.  

- Não se incorporou qualquer tipo de 
material (e.g. fibras vegetais, cortiça 
granulada) para promover o isolamento 
térmico das paredes. 

- Pontes térmicas nos vãos. 

Aquecimento 
passivo e redução 
de perdas de calor 

- Paredes da envolvente com elevada 
inércia térmica 

- Pátio com cobertura removível. 

- Isolamento térmico da cobertura. 

- Não se incorporou qualquer tipo de 
material (e.g. fibras vegetais, cortiça 
granulada) para promover o isolamento 
térmico das paredes. 

- Pontes térmicas nos vãos. 

Conforto e 
iluminação natural 

- todos os Espaços recebem iluminação 
natural. 

- todos os Espaços contemplam o uso de 
algumas estratégias que permitem maior 
estabilidade da temperatura e humidade 
relativa. 

- Não se verifica o uso de materiais 
tóxicos, que possam prejudicar a saúde 
dos utilizadores 
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Tabela 11. Quadro síntese: Gestão de recursos naturais e resíduos. 

 PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

G
E

S
T
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O
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E
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U
O
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Materiais e 
técnicas de 
construção 
 

- Uso de materiais locais  

- Reutilização de pedra proveniente da 
ruína. 

- Recuperação de técnicas e materiais 
vernaculares. 

- Especialização de profissionais na 
construção com técnicas tradicionais e 
dinamização do desenvolvimento 
económico na comunidade. 

- A introdução de um soco e floreira, 
conferem maior proteção à acumulação 
de água.  

- O uso de isolamento térmico sintético 
(com origem em combustíveis fósseis) 

- Falta de análise dos impactes 
ambientais dos materiais utilizados. 

- Não se usou qualquer tipo de material 
reciclado e apenas foi reutilizada a pedra 
proveniente da ruína. 

- Inexistência de beirados salientes para 
promover maior proteção à chuva. 

- A falta de revestimento das superfícies 
de taipa e pedra. 

- Elevada necessidade de manutenção 
regular. 

Organização do 
espaço 

- O forno de lenha adjacente à fachada 
norte permite maximizar os ganhos de 
calor na estação fria e minimizar a 
exposição solar dos seus utilizadores 
durante a estação quente. 

- Espaços de maior permanência estão 
voltados a sul.  

- O pátio funciona como zona de 
transição, ou área tampão. 

- A sala tem um grande vão voltado a 
poente, aspeto que poderá contribuir para 
ganhos de calor indesejáveis no verão, 
prejudicando a permanência no espaço. 

- A malha estrutural de paredes portantes 
diminui a flexibilidade do edifício e a sua 
capacidade de adaptação às eventuais 
necessidades de futuros ocupantes. 

Gestão de 
recursos naturais 
e resíduos 

- Uso de fontes de energia renovável, i.e., 
sistemas solares ativos (painéis 
fotovoltaicos e solares)  

- Muitos dos materiais utilizados podem 
ser reutilizados no final do ciclo de vida 
do edifício, ou depositados com poucos 
impactes ambientais. 

- Não existe sistema para captação e uso 
de água pluvial 

- Não existe sistema para 
reaproveitamento de águas cinzentas 

- Não se preveem espaços para o 
aproveitamento de resíduos (e.g. 
reciclagem, compostagem de material 
orgânico) 

 

Conforto e 
iluminação natural 

- Todos os espaços recebem iluminação 
natural. 

- Todos os espaços contemplam o uso de 
algumas estratégias que permitem maior 
estabilidade da temperatura e humidade 
relativa. 

- Não se verifica o uso de materiais 
tóxicos, que possam prejudicar a saúde 
dos utilizadores 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como resultado da investigação realizada neste trabalho de dissertação, julga-se 

necessário enfatizar alguns aspetos relevantes no contexto da arquitetura sustentável, 

dos quais ressalvamos a conscientização da sociedade, em geral, sobre a premência 

de adotar atitudes e políticas mais sustentáveis, assegurando assim, as oportunidades 

para as gerações futuras. 

Conforme observámos, a indústria da construção (com as suas indústrias paralelas), 

causa inúmeros impactes ambientais negativos, que vão desde a produção dos 

materiais e produtos, à construção e utilização de edifícios e espaços construídos e à 

demolição ou desconstrução no final da sua vida útil. Consequentemente, é um setor 

com uma elevada percentagem de responsabilidade no que diz respeito aos fatores 

antropogénicos causadores de alterações climáticas, pelo que, é urgente a redução dos 

impactes resultantes da atividade desta industria, e a adoção dos princípios de 

construção sustentável. 

O modelo atual de construção mostra-se insustentável e compromete o futuro de todo 

o planeta, uma vez que privilegia essencialmente a vertente económica, e o crescimento 

suportado pela utilização de energias fósseis, como produção de gases de efeito de 

estufa, consumo sem critério de recursos naturais e grande produção de resíduos. 

Assegurar o desenvolvimento sustentável do setor implica uma mudança de paradigma, 

que preveja a substituição de análises de carater reducionista, baseadas 

essencialmente nos investimentos iniciais, por outras de carater global, que abranjam 

todo o ciclo de vida das construções e incluam os custos ambientais e socioculturais a 

elas associados.  

A arquitetura e o setor da construção, deverão contribuir para a reversão dos aspetos 

causadores de alterações climáticas, que têm levado, por exemplo, ao aumento de 

fenómenos extremos (e.g. chuvas torrenciais e inundações, sismos, furacões, 

incêndios, etc.). Dotar os edifícios e as cidades de soluções que permitam mitigar os 

impactes ambientais negativos e, gerir o consumo de recursos e produção de resíduos, 

é essencial. A reutilização, a reciclagem, o reaproveitamento de recursos naturais, como 

a água, e o uso de fontes de energia renováveis, deverão ser integradas na construção 

e permitir fechar o ciclo de vida, do maior número possível de produtos. 
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Repensar o desenvolvimento urbano, a forma como projetamos e habitamos as cidades, 

é fulcral. Precisamos construir, e reabilitar, de acordo com princípios de sustentabilidade 

(e.g. redução de consumos de recursos naturais e combustíveis fósseis, redução de 

emissões poluentes e resíduos; aumento da durabilidade e flexibilidade dos edifícios; 

incentivo ao uso de recursos renováveis, reutilização e reciclagem, etc.). Iniciativas 

como a introdução de espaços verdes em fachadas e coberturas, com sistemas que 

permitem o reaproveitamento de água, têm tido boa aceitação pela população urbana e 

contribuído significativamente para a melhoria de qualidade de vida (e.g. promove 

captação do excesso de CO2, auxilia a gestão dos sistemas de escoamento pluvial, 

contribui para a regulação da temperatura e humidade relativa, reaproxima as pessoas 

da natureza, potencia a auto produção de alimentos, dentro da cidade, etc.).  

Ao analisar os valores em que assenta o conceito de construção sustentável 

(apresentado por Kibert em 1994, e em desenvolvimento até à atualidade), percebemos 

que estes vão ao encontro das preocupações refletidas pela construção vernacular, 

destacando: o uso escrupuloso dos recursos naturais disponíveis, a harmonia com o 

lugar (preservando biodiversidade e harmonizando-se com o clima, a comunidade e a 

cultura locais), o uso de fontes de energia renováveis (como o sol, o vento e a água), a 

integração de sistemas para captação e reaproveitamento de água, a reutilização de 

materiais e o uso de resíduos agrícolas. 

O aumento da exigência e dos padrões de conforto, conduziu a consumos excessivos 

de energias fósseis, de forma desajustada à capacidade de regeneração do planeta. A 

importância do estudo da construção vernacular não se restringe ao conhecimento 

teórico ou historicista, nem tão-pouco à pretensão de retroceder nos padrões de 

qualidade contemporâneos.  

A relevância do legado vernacular está na recuperação de estratégias, técnicas e 

materiais que potencialmente contribuem para a sustentabilidade da arquitetura e são 

passíveis de ser integradas na reabilitação e construção de novos edifícios, em paralelo 

com o uso dos novos materiais e tecnologias. 

 O uso de materiais naturais e locais é um dos aspetos que carateriza a construção 

vernacular e merece ser equacionado na conceção de projetos de arquitetura 

sustentável, como tem sido demonstrado em várias avaliações ACV. O baixo nível de 

processamento destes materiais implica a incorporação de menos energia e emissões 

poluentes, assim como, menos impactes ambientais associados a transportes e 
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processos de transformação. O seu potencial estético e funcional, abre um imenso leque 

de possibilidades de aplicação. Cabe assim, aos projetistas e industria da construção, 

aprofundar as suas propriedades e integrar os parâmetros de inovação necessários ao 

seu enquadramento nos padrões de exigência contemporâneos, com o mínimo de 

impactes ambientais negativos e competitividade económica. 

Transformações no setor da construção exigem uma mudança de mentalidade, sendo 

importante a sensibilização de todos os intervenientes e a adequada preparação dos 

projetistas, nomeadamente arquitetos e engenheiros. Um “background” técnico 

adequado, sobre os reais impactes dos vários materiais e técnicas de construção, assim 

como, sobre as estratégias bioclimáticas vernaculares, poderá ser usado de forma 

inovadora e criativa na arquitetura sustentável, com vista à conceção de projetos que 

causem o mínimo de impactes negativos e assegurem elevados padrões de qualidade. 

Em suma, os princípios explicitados na construção vernacular, são incontornáveis em 

projetos de arquitetura sustentável, uma vez que ambos convergem para uma relação 

mais harmoniosa do Homem e das construções humanas com a natureza. Destacam-

se como aspetos fundamentais para a arquitetura sustentável a adequação da 

construção ao lugar (solo, biodiversidade, clima, cultura, modo de vida, etc.) e a seleção 

consciente dos materiais e técnicas construtivas (baseada na análise e comparação das 

características e impactes de cada material, ao longo do ciclo de vida), integrando, 

sempre que possível, materiais e componentes reutilizados ou reciclados. Outro aspeto 

fundamental é a aplicação de princípios bioclimáticos adequados a cada contexto, fator 

decisivo para a eficiência energética, que deve ser articulado com as inovações 

tecnológicas disponíveis, tais como, os sistemas ativos de produção de energia e de 

reaproveitamento de água. Por fim, deve ainda referir-se a importância de conceber 

espaços flexíveis e adaptáveis, que promovam a longevidade dos edifícios (evitando o 

uso de novos recursos) e integrem sistemas de fácil desmontagem, com vista a facilitar 

a manutenção e a futura desconstrução do edifício, promovendo a reutilização e 

reciclagem dos seus componentes. 

Precisamos entender quais as estratégias de integração do legado vernacular que trarão 

maiores benefícios à arquitetura sustentável. Não basta conhecer e perpetuar este 

conhecimento, é importante desenvolve-lo de acordo com as condicionantes atuais 

tornando-o apto à inserção na industria da construção contemporânea, com garantia de 

qualidade e acessibilidade de custos. Neste sentido, mostra-se relevante dar 
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prosseguimento à investigação sobre os materiais e sistemas de construção vernacular 

na arquitetura sustentável, aprofundado as suas propriedades, potencialidades e 

impactes. Assim como, fomentar a colaboração entre investigadores e industria 

produtora de materiais de construção, de forma a que sejam desenvolvidos novos 

produtos que maximizem as qualidades dos materiais vernaculares, mitigando 

eventuais impactes ambientais e adequando-os às necessidades da construção. 

Dada a extensão do tema abordado, não foi possível, no âmbito da dissertação, 

abranger todos os materiais e técnicas de construção vernacular com potencial 

interesse, para a arquitetura sustentável. É necessário prosseguir este estudo, 

aprofundando os pontos abordados e ampliando a sua abrangência a outros materiais. 

Incluindo casos de estudo em diversas regiões e climas (analisando, não só, projetos 

de arquitetura contemporânea que integram o conhecimento da construção vernacular, 

mas também, avaliando os resultados de projetos de arquitetura sustentável que 

procuram incluir estratégias e princípios de construção vernacular), de forma a 

quantificar resultados e desempenhos nas diversas esferas de influência (aspetos 

ambientais, socioeconómicos e socioculturais). Considera-se ainda que, será pertinente 

disponibilizar os dados recolhidos e analisados, a todos os interessados, de forma a 

promover uma maior integração prática (a nível da arquitetura, urbanismo, engenharia, 

etc.) dos aspetos que se demonstrem válidos e que representem mais-valias para a 

arquitetura sustentável. 

 
  



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   201 

REFERÊNCIAS 

AMADO, M. P. ; REAES PINTO, Alberto ; ALCAFACHE, Ana Maria ; RAMALHETE, Inês 

(2015).-.Construção Sustentável - Conceito e Prática. Casal de Cambra : Caleidoscópio. 

ISBN: 978-989-658-324-8. 

APCOR: Associação Portuguesa da Cortiça (2015) - Sustentabilidade [Em linha]. Santa 

Maria de Lamas : [APCOR] [Consult. 12 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL:  

http://www.apcor.pt/montado/sustentabilidade/>. 

APCOR: Associação Portuguesa da Cortiça (2015) - Construção Civil [Em linha]. Santa 

Maria de Lamas : [APCOR] [Consult. 12 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL:  

http://www.apcor.pt/produtos/construcao-e-decoracao/construcao-civil/>. 

AUROVILLE EARTH INSTITUTE (2016a) - Earth dug out [Em linha]. Auroville : Auroville 

Earth Institute. [Consult. 12 Jun. 2016]. Disponível em WWW:<URL: http://www.earth-

auroville.com/earth_dug_out_en.php>. 

AUROVILLE EARTH INSTITUTE (2016b) - Modern Rammed Earth [Em linha]. Auroville: 

Auroville Earth Institute. [Consult. 12 Jun. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.earth-auroville.com/modern_rammed_earth_en.php >. 

AUROVILLE EARTH INSTITUTE (2016c) - Modern Rammed Earth [Em linha]. Auroville 

: Auroville Earth Institute. [Consult. 12 Jun. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.earth-auroville.com/modern_rammed_earth_en.php >. 

AUROVILLE EARTH INSTITUTE (2016d) - Adobe Moulding [Em linha]. Auroville : 

Auroville Earth Institute. [Consult. 12 Jun. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.earth-auroville.com/adobe_moulding_en.php>. 

AUROVILLE EARTH INSTITUTE (2016e) - Shaped Earth [Em linha]. Auroville : Auroville 

Earth Institute. [Consult. 12 Jun. 2016]. Disponível em WWW:<URL: http://www.earth-

auroville.com/shaped_earth_en.php>. 

AUROVILLE EARTH INSTITUTE (2016f) - Shaped Earth [Em linha]. Auroville : Auroville 

Earth Institute. [Consult. 12 Jun. 2016]. Disponível em WWW:<URL: http://www.earth-

auroville.com/shaped_earth_en.php>. 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   202 

BASTOS, Alexandre [2016?] - Alexandre Bastos. [Em linha] [Consult. 12 Nov. 2016]. 

Disponível em WWW:<URL: http://www.alexandrebastos.eu/?page_id=6>. 

BASTOS, Alexandre [s.d.] – Efeitos na comunidade. Texto do Arqt.º Alexandre Bastos, 

cedido pelo próprio via mail, a 16 de Outubro de 2015. 

BASTOS, Alexandre (2002?a) – Projeto de conservação e restauro. Toviscais, 

"Caldeirinha", Odemira. Escala: 1/100. Projeto do Arqt.º Alexandre Bastos, cedido pelo 

próprio via mail, a 16 de Outubro de 2015. 

BASTOS, Alexandre [2002?b] – [Paisagem da envolvente do edifício.] [Documento 

icónico]. Foto cedida pelo Arqt.º Alexandre Bastos, via mail, a 16 de Outubro de 2015. 

BASTOS, Alexandre [2002?c] – [Fachada principal da habitação.] [Documento icónico]. 

Foto cedida pelo Arqt.º Alexandre Bastos, via mail, a 16 de Outubro de 2015. 

BASTOS, Alexandre [2002?d] – [Vista poente.] [Documento icónico]. Foto cedida pelo 

Arqt.º Alexandre Bastos, via mail, a 16 de Outubro de 2015. 

BASTOS, Alexandre [2002?e] – [Vista da sala e do vão envidraçado voltado a poente.] 

[Documento icónico]. Foto cedida pelo Arqt.º Alexandre Bastos, via mail, a 16 de 

Outubro de 2015. 

BASTOS, Alexandre [2002?f] – [Sala e cozinha. Troviscais.] [Documento icónico]. Foto 

cedida pelo Arqt.º Alexandre Bastos, via mail, a 16 de Outubro de 2015. 

BASTOS, Alexandre [2002?g] – [Casa unifamiliar em Troviscais] [Documento icónico]. 

Foto cedida pelo Arqt.º Alexandre Bastos, via mail, a 16 de Outubro de 2015. 

BASTOS, Alexandre [2002?.h] – O olhar. Texto do Arqt.º Alexandre Bastos, cedido pelo 

próprio via mail, a 16 de Outubro de 2015. 

BERGE, Bjorn (2009) - The Ecology of Building Materials.Segunda edição. Architectural 

Press. ISBN: 978-1-85617-537-1 

BERNSTEIN, Lenny [et al.] (2007) - Climate change 2007 : synthesis report [Em linha]. 

Valencia: IPCC. [Consult. 12 Dez. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf>. 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   203 

BROPHY, Vivienne ; LEWIS, J. Owen (2011) - A Green Vitruvius - Principles and 

Practice of Sustainable Architectural Design. London - Washington DC.: Earthscan. 

ISBN: 978-1-84971-191-3 

BURANAKARN, Vorasun (1998) - Evaluation of recycling and reuse of building materials 

using the emergy analysis method [Em linha]. Dissertação apresentada na Universidade 

de Florida, "Degree of Doctor of Philosophy". [Consult. 12 Mai. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL: 

http://www.cep.ees.ufl.edu/emergy/documents/dissertations_theses/Buranakarn_1998

_Dissertation.pdf>. 

CAL-EARTH - CALIFORNIA INSTITUTE OF EARTH ART AND ARCHITECTURE 

(2016) - Cal-Earth Institute : a legacy of sustainability since 1991 [Em linha]. Hesperia, 

California : Cal-Earth Institute. [Consult. 12 Jun. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://calearth.org/about/about-cal-earth.html>. 

CAL-EARTH - CALIFORNIA INSTITUTE OF EARTH ART AND ARCHITECTURE 

(2016a) - [Construção em superadobe] [Em linha]. Hesperia, California : Cal-Earth 

Institute. [Consult. 12 Jun. 2016]. Disponível em WWW:<URL: Ref 

https://calearth.org/building-designs/eco-dome.html>. 

CALHEIROS, Cristina S. C.; RANGEL, António O. S. S.; CASTRO (2011), P. M. L. - 

Tratamento de Águas Residuais por meio de Fito-ETAR: Projecto implementado no 

Paço de Calheiros. AGROTEC - Revista técnico-científica agrícola. ISSN 2182-4401. 

N.º 1 (2011), p. 74-75 

CAÑAS, Ignácio ; MARTÍN, Silvia (2004) – Recovery of Spanish vernacular construction 

as a model of bioclimatic architecture [Em linha]..Building and environment N.º 39 (2004) 

pp. 1477-1495. [Consult. 05 Mar. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://www.deepdyve.com/lp/elsevier/recovery-of-spanish-vernacular-construction-as-

a-model-of-bioclimatic-B00suQoo46> 

CANDEIAS, Steve Estêvão (2014) - Arquitectura em pedra: construção, revestimento e 

relação com a paisagem. Lisboa : Universidade Lusíada de Lisboa. Dissertação de 

mestrado integrado em arquitectura, orientado por orientado por Rui Manuel Reis Alves. 

Lisboa : Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa. 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   204 

CHIEBAO, Fernanda (2011) - Cortiça e Arquitetura [Em linha]. Lisboa: Euronatura. 

ISBN: 978-972-98932-7-8. [Consult. 03 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.promocork.com/files/cortica-arquitetura.pdf>. 

CHIEBAO, Fernanda (2011) - Manual materiais de construção e decoração [Em linha]. 

Santa Maria de Lamas : APCOR. [Consult. 03 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.amorim.com/xms/files/Documentacao/Manual_MCD_PT.pdf>. 

CHRISTMANN, Patrice ; Buitenkamp, Maria (2004) - Towards a thematic strategy on the 

sustainable use of natural resources. The European Union 6th Environmental Action 

Programme, Final Report, October 20th, 2004. [Em linha]. [S.l. : s.n.]. [Consult. 03 Mar. 

2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://ec.europa.eu/environment/natres/pdf/final_report_wg1.pdf>. 

CIB [Conseil Internacional du Batiment] (1999) - Agenda 21 on sustainable construction 

[Em linha]. Rotterdan : CIB Report Publication 237. ISBN  90-6363-015-8. [Consult. 05 

Abr. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB4675.pdf>. 

CLIMATE-DATA.ORG (2016). Clima Odemira [Em linha] .Oedheim : climate-data.org. 

[Consult. 05 Jun. 2016]. Disponível em WWW:<URL: http://pt.climate-

data.org/location/6919/>. 

COCH, Helena (1988) - Bioclimatism in vernacular architecture [Em linha] In: 

Architecture: Comfort and Energy. Oxford: Pergamon. [Consult. 05 Mai. 2016]. 

Disponível em WWW:<URL: 

http://his.library.nenu.edu.cn/upload/soft/haoli/116/527.pdf>. 

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO (1995) - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento : de acordo com a Resolução. 44/228 da Assembléia Geral da ONU, 

de 22-12-89, estabelece uma abordagem equilibrada e integrada das questões relativas 

a meio ambiente e desenvolvimento : a Agenda 21 [Em linha]. Tradução: Ministério das. 

Relações Exteriores, Divisão ,do Meio Ambiente, com a colaboração do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA. Brasília : Câmara dos Deputados, 

Coordenação de Publicações. (Ação Parlamentar ; 56). [Consult. 12 Jun. 2016]. 

Disponível em WWW:<URL: http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf> 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   205 

CORREIA, Mariana ; CARLOS, Gilberto D. ; VIANA , David ; GOMES, Filipa ; MERTEN, 

Jacob ; ROCHA, Sandra (2015) - VerSus: Contributo do Património Vernáculo para a 

Arquitetura Sustentável. [Em linha]. In: Seminário ReVer - Contributos da arquitetura 

vernácula portuguesa para a sustentabilidade do ambiente construído. Porto: 

Universidade do Minho, pp. 89-98. ISBN: 978-989-20-5615-9. [Consult. 18 Jan. 2016]. 

Disponível em WWW:<URL: http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/35978 >. 

CORTICEIRA AMORIM (2015a) - [Extração manual de cortiça]. [Em linha]. Softway, 

2015. [Consult. 18 Jun. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.amorim.com/media/galeria-de-imagens/?offset=64#>. 

CORTICEIRA AMORIM (2015b) - [Revestimento de pavimento, no London Design 

Festival]. [Em linha]. Softway, 2015. [Consult. 18 Jun. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL: http://www.amorim.com/media/galeria-de-imagens/?offset=32#.>. 

DUARTE, Susana Reis (2013) - Construir com terra: Uma Proposta de Intervenção no 

Bairro do Barruncho, Odivelas [Em linha]. Dissertação de mestrado em arquitetura, 

orientado por Pedro Rodrigues e Jorge Bastos, Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Técnica de Lisboa. [Consult. 25 Fev. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/6943?locale=en>. 

ÉCOLE D'AVIGNON [et al.]. (2016?) – Architecture Tradicionnelle Méditerrannéenne = 

Traditional Mediterranean Architecture [Em linha]. [S.l.]. École d'Avignon, [et al.]. 

[Consult. 12 Jun. 2016]. Disponível em WWW:<URL: http://www.meda-

corpus.net/default.htm>. 

FERNANDES, Jorge (2012) - O contributo da arquitetura vernacular portuguesa para a 

sustentabilidade dos edifícios [Em linha]. Dissertação de mestrado em construção e 

reabiliatação sustentáveis, orientado por Ricardo Mateus, Escola de Engenharia da 

Universidade do Minho. [Consult. 22 Fev. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://hdl.handle.net/1822/24769>. 

FERNANDES, Jorge ; MATEUS, Ricardo (2011) - Arquitetura vernacular: uma lição de 

sustentabilidade [Em linha]. Lisboa: Conferência Nacional iiSBE Portugal 2011. 

[Consult. 20 Fev. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/15423/1/arquitectura%20vernacular

.pdf >. 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   206 

FERNANDES, J. ; MATEUS, R. ; BRAGANÇA, L. ; PIMENTA, C.(2015) - O Contributo 

dos Materiais Vernáculos para Sustentabilidade do Ambiente Construído [Em linha]. In: 

Seminário ReVer - Contributos da arquitetura vernácula portuguesa para a 

sustentabilidade do ambiente construído. Porto: Universidade do Minho, pp. 43-51. 

ISBN: 978-989-20-5615-9. [Consult. 18 Jan. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/35972?mode=simple>. 

FERNANDES, J.; MATEUS, R.; BRAGANÇA, L.; SILVA, S. M. ; MOTA, F. (2014) - O 

potencial das estratégias da arquitectura vernácula portuguesa para a construção 

sustentável [Em linha]. Maputo, Moçambique: 7º Congresso Luso-Moçambicano de 

Engenharia / IV Congresso de Engenharia de Moçambique. [Consult. 19 Jan. 2016]. 

Disponível em WWW:<URL: http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/30754>. 

FERNANDES, J.; PIMENTA, C.; MATEUS, R.; BRAGANÇA, L.; SILVA, S. M.(2015) - A 

Influência das Estratégias Vernáculas de Adaptação ao Clima no Comportamento 

Térmico dos Edifícios - Beira Alta e Alentejo [Em linha]. In: Seminário ReVer - 

Contributos da arquitetura vernácula portuguesa para a sustentabilidade do ambiente 

construído. Porto: Universidade do Minho, pp. 19-29. ISBN: 978-989-20-5615-9. 

[Consult. 18 Jan. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/35972?mode=simple>. 

FERNANDES, Maria (2015) - Arquiteturas de adobe em Portugal. Intervenção e 

rejeição. [Em linha]. In: Seminário ReVer - Contributos da arquitetura vernácula 

portuguesa para a sustentabilidade do ambiente construído. Porto: Universidade do 

Minho, pp. 43-51. ISBN: 978-989-20-5615-9. [Consult. 18 Jan. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL: http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/35978>. 

FERNANDES, Maria (2006) - Técnicas de construção em terra [Em linha]. Porto: 10ª 

Mesa Redonda de Primavera, Terra: Forma de construir. [Consult. 19 Dez. 2015]. 

Disponível em WWW:<URL: 

http://baukultur.pt/ficheiros_artigos%5CT%C3%A9cnicas%20de%20Constru%C3%A7

%C3%A3o%20em%20Terra(1).pdf>. 

FERNANDES, Sílvia; VAZ, António Jorge Ferreira; LUSO, Eduarda; FERREIRA, Débora 

(2014) - Soluções bioclimáticas tradicionais e sua adaptação à construção atual [Em 

linha]. In CLME 2014 - IVCEM. Inhambane - Moçambique. p.167-168. ISBN 978-989-



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   207 

98832-0-8. [Consult. 10 Dez. 2015]. Disponível em WWW:<URL: 

http://hdl.handle.net/10198/11393>. 

FERREIRA, Débora ; FERNANDES, Sílvia ; LUSO, Eduarda ; VAZ, António J. F. (2015) 

- Soluções bioclimáticas da arquitetura vernacular na região transfronteiriça entre 

Bragança e Castela-Leão [Em linha]. In: Seminário ReVer - Contributos da arquitetura 

vernácula portuguesa para a sustentabilidade do ambiente construído. Porto: 

Universidade do Minho, pp. 63-72. [Consult. 10 Dez. 2015]. Disponível em WWW:<URL: 

http://hdl.handle.net/10198/11748>. 

GIL, Luis (2015) - Manual técnico APCOR: Rolhas[Em linha]. Santa Maria de Lamas: 

APCOR [Associação Portuguesa de Cortiça]. [Consult. 10 Jun. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL: http://www.apcor.pt/wp-

content/uploads/2016/01/ManualRolhas_PT_VF.pdf>. 

GONÇALVES, Helder ; GRAÇA, João Mariz (2004) - Conceitos bioclimáticos para os 

edifícios em Portugal [Em linha]. Lisboa: DGGE / IP-3E. ISBN: 972-8268-34-3. [Consult. 

14 Abr. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.lneg.pt/download/4117/Conceitos%20Bioclim%C3%A1ticos.pdf>. 

GONZÁLEZ, Filipe Duarte (2006) - Geometrias da Arquitectura de Terra - A 

Sustentabilidade Geométrica das Construções de Terra Crua. Lisboa: Universidade 

Lusíada Editora, Coleção Teses. ISBN: 972-8883-69-2. 

GOOGLE INC. (2016) – Google Earth [Em linha]. Mountain View : Google Inc. 
[Consult. 12 Jul. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 
https://www.google.com/earth/>. 

HODGE, Brian G. (2006) - Building your straw bale home: from foundations to the roof. 

Collingwood : CSIRO Publishing, 2006. ISBN 0 643 09242 0. 

HOLLIS, Murray (2005) - Practical straw bale building. Collingwood : Landlinks Press. 

ISBN 0 643 09214 5. 

ICOMOS (1999) - Carta sobre o património construído vernáculo : ICOMOS, Cidade do 

México, 17 a 23 de Outubro de 1999 [Em linha]. [Lisboa : Direção-Geral do Património 

Cultural]. [Consult. 20 Dez. 2015]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/cc/cartasobrepatrimoniovernaculo1999.

pdf>. 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   208 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (2009) - Environmental 

management : The ISO 14000 family of International Standards [Em linha]. Genève : 

ISO. [Consult. 10 Jan. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.iso.org/iso/theiso14000family_2009.pdf>. 

KENNEDY, Joseph F. ; SMITH, Michael G. ; WANEK, Catherine (2002) - The art of 

natural building - design, construction, ressources. Gabriola Island: New Society 

Publishers. 

KIBERT, Charles J. (2013) - Sustainable Construction - Green Building Design and 

Delivery. 3ª Edição. New Jersey: John Wiley & Sons. 

LOURENÇO, Paulo ; BRANCO, Jorge M. (2012) - Dos abrigos da pré-história aos 

edifícios de madeira do século XXI [Em linha]. In: História da Construção: Arquiteturas 

e Técnicas Construtivas. s.l.: CITCEM. [Consult. 3 Abr. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL: https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/26503>. 

LOVELOCK, James (2000) - Gaia - A new look at Life on Earth. Oxford : Oxford 

University Press.ISBN: 0-19-286218-9. 

LU, Renxiang (2014) - A cortiça na construção [Em linha]. Dissertação de mestrado em 

engenharia civil, orientada por Augusto Martins Gomes e Ana Paula Patrício Teixeira 

Ferreira Pinto França de Santana. Lisboa: Instituto Superior Técnico. [Consult. 23 Abr. 

2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/844820067123628/dissertacao.pdf> 

MACNEILL, Jim [et al] (1987) - Report of the World Commission on Environment and 

Development: Our Common Future [Em linha]. World Comission on Environment and 

Development. Geneva : [s.n.]. [Consult. 20 Abr. 2016]. Disponível em WWW:<URL:   

http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf> 

MARQUES, Luís (2008) - O papel da madeira na sustentabilidade da construção. [Em 

linha]. Dissertação de mestrado em engenharia civil, orientada por José Manuel 

Marques Amorim de Araújo Faria. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto. [Consult. 12 Jun. 2016]. Disponível em WWW:<URL: https://repositorio-

aberto.up.pt/bitstream/10216/58999/2/Texto%20integral.pdf> 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   209 

MATEUS, Ricardo (2009) - Avaliação da sustentabilidade da construção - Propostas 

para o desenvolvimento de edifícios mais sustentáveis. [Em linha]. Tese de 

douturamento em engenharia civil, orientada por Luís Manuel Bragança de Miranda 

Lopes. Universidade do Minho. [Consult. 12 Jun. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/9886?mode=simple> 

MATEUS, Ricardo ; BRAGANÇA, Luís (2006) - Tecnologias Construtivas para a 

Sustentabilidade da Construção. Porto: Edições Copy. 

MATEUS, Ricardo (2004) - Novas tecnologias construtivas com vista à sustentabilidade 

da construção. Dissertação de mestrado em engenharia civil, orientada por Luís Manuel 

Bragança de Miranda Lopes. Universidade do Minho. 

MATEUS, Ricardo ; BRAGANÇA, Luís ; FERNANDES, Jorge (2012) - Princípios de 

sustentabilidade na arquitectura vernacular [Em linha]. Coimbra : Congresso Construção 

2012. [Consult. 6 Abr. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/22290?mode=full>. 

MENDONÇA, Paulo (2015) - Vantagens da utilização de materiais naturais ou pouco 

transformados. [Em linha]. In: Seminário ReVer - Contributos da arquitetura vernácula 

portuguesa para a sustentabilidade do ambiente construído. Porto: Universidade do 

Minho, pp. 31-41. ISBN: 978-989-20-5615-9. [Consult. 18 Jan. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL: http://hdl.handle.net/1822/36305 >. 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DIRECÇÃO GERAL DA ENERGIA (2001) - Programa 

E4: Eficiência energética e energias endógenas, resolução do Conselho de Ministros n.º 

154/2001, de 27 Setembro. Lisboa : Ministério da Economia - Direcção Geral da Energia. 

MINKE, Gernot (2006) - Building with earth - Design and Technology of a Sustainable 

Architecture. Basel, Berlin, Boston : Birkhäuser – Publishers for Architecture. ISBN: 13: 

978-3-7643-7477-8 

MIRANDA, Frederico (2011) - Caracterização dos edifícios pombalinos da Baixa 

Pombalina [Em linha]. Dissertação de mestrado em engenharia civil, orientada por Válter 

José da Guia Lúcio e Fernando Farinha da Silva Pinho. Lisboa : Universidade Nova de 

Lisboa [Consult. 14 Jun. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://run.unl.pt/bitstream/10362/5964/1/Miranda_2011.pdf > 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   210 

MOREIRA, Anabela (2008) - Pedras naturais - Materiais de construção I [Em 

linha].Tomar : Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar. 

[Consult. 06 Jun. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.estt.ipt.pt/download/disciplina/2932__Pedras_MC1.pdf >. 

MORGADO, Luís ; PEDRO, J. Branco ; CRUZ, Helena ; PONTÍFICE, Pedro (2012) - 

Projeto e construção de casas de madeira em Portugal [Em linha]. 2.as Jornadas de 

Investigação e Inovação: Cidades e Desenvolvimento. Lisboa – Engenharia para a 

sociedade: investigação e inovação. Jun. de 2012. [Consult. 06 Jun. 2016]. Disponível 

em WWW:<URL: 

https://www.researchgate.net/publication/260187009_Projeto_e_construcao_de_casas

_de_madeira_em_Portugal>. 

MOURÃO, Joana ; PEDRO, João Branco (2012). Princípios de Edificação Sustentável. 

1ª edição. Lisboa: LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil. ISBN: 978-972-49-

2243-0 

NEIVA, Sara ; MATEUS, Ricardo ; BRAGANÇA, Luís (2012) - Utilização do método LCA 

no projeto de edifícios sustentáveis [Em linha]. Coimbra : Universidade de Coimbra. 

Faculdade de Ciências e Tecnologia. [Consult. 06 Mai. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL: http://hdl.handle.net/1822/22291> 

ODUM, Howard T. ; BROWN, Mark T. ; BRANDT-WILLIAMS, Sherry (2000) - Handbook 

of Emergy Evaluation - A Compendium of Data for Emergy Computation Issued in a 

Series of Folios [Em linha]. Gainesville : University of Florida. Fólio 1. [Consult. 08 Mai. 

2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.cep.ees.ufl.edu/emergy/documents/folios/Folio_01.pdf>. 

OLIVEIRA, C. ; INÁCIO, M. ; PINHEIRO, M. ; PINTO, A. R. (2008) - A metodologia da 

avaliação do Ciclo de Vida na definição de Critérios de Sustentabilidade em edifícios. 

Inovação na Construção Sustentável. Curia : Plataforma de Construção Sustentável. 

OLIVEIRA, Nuno (2009) - Teoria e prática de técnicas de construção e conservação de 

coberturas do século XVIII: evolução histórica, tratadística do séc. XVIII, diagnóstico de 

anomalias e restauro estrutural [Em linha]. Dissertação de mestrado em engenharia civil, 

orientada por Maria Eunice da Costa Salavessa e Nuno Dourado. Vila Real : 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   211 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. [Consult. 14 Mar. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL: https://repositorio.utad.pt/bitstream/10348/382/1/msc_nfmoliveira.pdf > 

PINHEIRO, Fernando Silva ; FERREIRA, Carlos Antero [s.d.] - Materiais de construção 

- Apontamentos organizados pelo assistente arquiteto Fernando Silva Pinheiro, sob 

orientação pedagógica do professor arquitecto Carlos Antero Ferreira. Lisboa : 

Universidade Técnica de Lisboa, Faculdade de Arquitectura. 

PINHEIRO, Manuel Duarte (2006) - Ambiente e Construção Sustentável. Amadora : 

Instituto do Ambiente. ISBN: 972-8577-32-X. 

PINSKY, Barry ; MUNDLE, Carol ; SPRINGER, Jane (1997?) - Cities and Homes for All: 

The Habitat Agenda. Nairobi : United Nations Centre for Human Settlements. 

PLESSIS, Chrisna du [et al.] (2002) - Agenda 21 for Sustainable Construction in 

Developing Countries [Em linha]. Pretoria: WSSD, CSIR Building and Construction 

Technology, 2002. ISBN 0-7988-5540-1. [Consult. 12 Jan. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL: http://site.cibworld.nl/dl/publications/Agenda21Book.pdf>. 

REAES PINTO, Alberto (2016) - A crise global e a Arquitectura. Viseu: 14º Congresso 

dos arquitectos.  

REAES PINTO, Alberto (2011) - A escolha dos materiais para a construção sustentável. 

Revista Arquitectura Lusíada. N. 3, 2º semestre 2011: pp.77-82. ISSN: 1647-9009 

REAES PINTO, Alberto (2008) - A indústria da construção e a construção sustentável: 

A escolha dos materiais e tecnologias para a construção sustentável. Lisboa: E-Nova 

[Agência Municipal de Energia e Ambiente]. p.1-8. 

REAES PINTO, Alberto (2015) - Materials for sustainable construction. Istambul: 

SOCIO-INT'15. 

REAES PINTO, Alberto ; DIAS, Bruno (2015) - Aquecimento solar passivo - ganhos 

diretos, indiretos e isolados. Revista Arquitectura Lusíada. N. 7,1.º semestre 2015: p. 

77-92. ISSN 1647-9009. 

REAES PINTO, Alberto ; OLIVEIRA, C. (2011) - Características de sustentabilidade de 

materiais de construção renováveis. Revista Arquitectura Lusíada. N. 3, 2º semestre 

2011: pp.63-75. ISSN: 1647-9009. 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   212 

ONU (1996) - Report of the United Nations Conference on Human Sttlements - Habitat 

II. ONU. 1996 [Em linha]. Istambul : United Nations Conference on Human Settements - 

Habitat II. [Consult. 07 Jan. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2015/10/istanbul-declaration.pdf>. 

RIECHMANN, Jorge (2003) - Sostenibilidad: Algunas reflexiones básicas [Em linha]. 

[s.l.] : Universitad Pompeu Fabra. [Consult. 07 Mar. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://www.upf.edu/materials/polietica/_pdf/sossostenibilidadreflexiones.pdf>. 

ROGERS, Richard (1997) - Cities for a small planet. London : Faber and Faber. ISBN: 

0-571-17993-2. 

ROGERS, Richard (1995) - Reith lectures 1995: Sustainable city; Cities for a small 

planet, Transmission: 12 March 1995 – BBC Radio 4. [Em linha]. London : Faber and 

Faber. ISBN: 0-571-17993-2. [Consult. 07 Fev. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://downloads.bbc.co.uk/rmhttp/radio4/transcripts/1995_reith5.pdf>. 

SANTOS, José A. ; DUARTE, M. Carlota ; SANTOS, Joana M. ; PESTANA, Luís (2011). 

Bem utilizar madeiras portuguesas na construção/reabilitação [Em linha]. Coimbra : 

CIMAD 11 - 1º Congresso Ibero-Latino Americano da Madeira na Construção, 7-

9/06/2011. [Consult. 09 Fev. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://repositorio.lneg.pt/bitstream/10400.9/1334/4/Bem%20utilizar%20as%20madeiras

%20portuguesas%202.pdf> 

SILVA, J. ; SIRGADO, Jorge (2015) - Arquitetura Vernácula, Arquitetura Bioclimática e 

Eficiência Energética [Em linha]. In: Seminário ReVer - Contributos da arquitetura 

vernácula portuguesa para a sustentabilidade do ambiente construído. Porto: 

Universidade do Minho, pp. 9-18. [Consult. 10 Dez. 2015]. Disponível em WWW:<URL: 

https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/11748/1/artigo%20Seminario%20reVer%

20mar15_repositorio.pdf>. 

SPIEGEL, Ross ; MEADOWS, Dru (2012) - Green Building Materials - A Guide to 

Product Seletions and Specification. 3ª Edição. New Jersey : John Wiley & Sons ISBN 

978-0-470-88053-1. 

SUTTON, Andy ; BLACK, Daniel ; WALKER, Pete (2011) - Natural fibre insulation: An 

introduction to low-impact building materials [Em linha]. Garston : BRE and University of 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   213 

Bath. ISBN 978-1-84806-229-0. [Consult. 09 Jul. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.bre.co.uk/filelibrary/pdf/projects/low_impact_materials/IP17_11.pdf>. 

SUTTON, Andy ; BLACK, Daniel ; WALKER, Pete (2011) - Hemp lime: An introduction 

to low-impact building materials [Em linha]. Garston : BRE and University of Bath. ISBN 

978-1-84806-225-2. [Consult. 09 Jul. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.bre.co.uk/filelibrary/pdf/projects/low_impact_materials/IP14_11.pdf>. 

SUTTON, Andy ; BLACK, Daniel ; WALKER, Pete (2011) - Natural fibre insulation: An 

introduction to low-impact building materials [Em linha]. Garston : BRE e University of 

Bath, 2011. Information Paper. [Consult. 09 Fev. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.bre.co.uk/filelibrary/pdf/projects/low_impact_materials/IP17_11.pdf>. 

SUTTON, Andy ; BLACK, Daniel ; WALKER, Pete (2011) - Hemp Lime - Low impact 

materials: Case studies [Em linha]. [Garston] : BRE e University of Bath. Information 

Paper. [Consult. 09 Fev. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.bre.co.uk/filelibrary/pdf/casestudies/Case_study_H-L.pdf>. 

TEIXEIRA, Gabriela de Barbosa ; BELÉM, Margarida da Cunha (1998) - Diálogos de 

edificação - Técnicas tradicionais de construção. Lisboa : CRAT Centro Regional de 

Artes Tradicionais. ISBN: 972-9419-38-8. 

TIRONE, Livia ; NUNES, Ken (2007) - Construção Sustentável - Soluções eficientes 

hoje, a nossa riqueza de amanhã. 1ª Edição. Lisboa : Tirone Nunes, SA. 

TORGAL, F. Pacheco ; JALALI, Said (2010) - A sustentabilidade dos Materiais de 

Construção. 2ª Edição. [s.l.]: TecMinho, 2010. ISBN: 978-972-8600-22-8 

TORGAL, F. Pacheco ; JALALI, Said (2009) - Construção em Terra: o Passado, o 

Presente e o Futuro [Em linha].In "Arte & Construção", ISSN 0873-5271. N.º 229 (Out. 

2009) p. 52-56. 

TORGAL, F. Pacheco ; JALALI, Said (2007) - Construção sustentável - O caso dos 

materiais de construção [Em linha]. CONGRESSO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO, 3, 

Coimbra, Portugal 2007 – “Congresso Construção 2007”. [Coimbra : Universidade de 

Coimbra, 2007]. [Consult. 05 Jan. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://hdl.handle.net/1822/7542>. 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   214 

TORGAL, F. Pacheco ; JALALI, Said (2011) - Vantagens ambientais da construção em 

terra [Em linha]. [s.l.]: Publindústria. Revista Construção Magazine, N.º 43. 03 de 05 de 

2011, pp. 32-34. [Consult. 05 Jan. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://hdl.handle.net/1822/14877>. 

UNESCO (1997) - Declaration on the Responsibilities of the Present Generations 

Towards Future Generations, adopted on 12 November 1997 by the General Conference 

of UNESCO at its 29th session [Em linha] [Consult. 05 Dez. 2015]. Disponível em 

WWW:<URL: http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/generations.pdf> 

UNIÃO EUROPEIA. Parlamento Europeu ; UNIÃO EUROPEIA. Conselho (2012) - 

Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de outubro de 2012 

relativa à eficiência energética, que altera as Diretivas 2009/125/CE e 2010/30/UE e 

revoga as Diretivas 2004/8/CE e 2006/32/CE. Jornal Oficial da União Europeia [Em 

linha]. L315 (14 Nov. 2012) 1-56. [Consult. 12 Jan. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/Direti

vaUE2012_27.pdf>. 

UNITED NATIONS CENTRE FOR HUMAN SETTLEMENTS (1997) - Cities and Homes 

for All: The Habitat Agenda : United Nations Conference on Human Settlements, Habitat 

II : Istanbul, Turkey, June 1996 [Em linha]. Nairobi : UNCHS. [Consult. 12 Jan. 2016]. 

Disponível em WWW:<URL: http://www.hic-

gs.org/content/cities_and_homes_for_all_0.pdf>. 

UNITED NATIONS (1992) - United Nations Conference on Environment & Development 

Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992, Agenda 21 [Em linha]. Rio de Janeiro : United 

Nations. [Consult. 20 Dez. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>. 

UNITED NATIONS, DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS, 

POPULATION DIVISION (2015) - World Population Prospects: The 2015 Revision- Total 

population [Em linha]. [s.l.] : United Nations. [Consult. 09 Fev. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL: https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/>. 

UNITED NATIONS, DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS, 

POPULATION DIVISION (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, Key 

Findings and Advance Tables [Em linha]. Working Paper N.º ESA/P/WP.241. [Consult. 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   215 

09 Fev. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf>. 

VALÉRIO, André F. B. (2014) - Materiais para uma construção sustentável: o caso da 

cortiça. [Em linha] Dissertação de mestrado em engenharia civil, orientada por Miguel 

José das Neves Pires Amado. Lisboa : Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa. [Consult. 14 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://run.unl.pt/bitstream/10362/14754/1/Valerio_2014.pdf>. 

VAZ, António J. F. ; FERREIRA, Débora ; LUSO, Eduarda ; FERNANDES, Sílvia (2013) 

- Manual BIOURB - Manual para a conservação e reabilitação da diversidade 

bioconstrutiva [Em linha]. Bragança : Câmara Municipal de Bragança. ISBN 978-989-

8344-22-9 [Consult. 12 Jan. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://bibliotecadigital.ipb.pt/handle/10198/9090>. 

  



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   216 

BIBLIOGRAFIA: 

BAUER, Michael ; MOSLE, Peter ; SCHWARZ, Michael ; Green Building – Guidebook 

for Sustainable Architecture. Heidelberg, Dordrecht, London, New York: Springer. ISBN 

978-3-642-00634-0. 

CUPETO, Carlos [et al.] (2007); Guia Agenda 21 Local - Um desafio para todos. [Em 

linha]. [s.l.] : Agência Portuguesa do Ambiente. ISBN: 978-972-8577-37-7. [Consult. 12 

Jan. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/GestaoAmbiental/A21L/Guia%20Agen

da%2021%20Local.pdf >. 

Declaração de Hanôver de presidentes de câmara de municípios europeus na viragem 

do século XXI (versão traduzida do texto original em inglês, de 11 de fevereiro de 2000, 

pelo centro de estudos sobre cidades e vilas sustentáveis – CIVITAS) [Em linha]. 

Hanôver : União Europeia. [Consult. 12 Jan. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.cm-vpaguiar.pt/dataFiles/files/Declaracao%20de%20Hanover.pdf>. 

Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012 

relativa à eficiência energética, que altera as Diretivas 2009/125/CE e 2010/30/UE e 

revoga as Diretivas 2004/8/CE e 2006/32/CE (Texto relevante para efeitos do EEE) [Em 

linha]. Jornal Oficial da União Europeia, de 14 de Novembro de 2012, L 315/1- L 315/56. 

[Consult. 12 Fev. 2016]. Disponível em WWW:<URL: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:PT:PDF>. 

Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de Novembro de 

2008, relativa aos resíduos e que revoga certas directivas (Texto relevante para efeitos 

do EEE) [Em linha]. Jornal Oficial da União Europeia, de 22 de Novembro de 20108, L  

312/3- L 312/30. [Consult. 12 Fev. 2016]. Disponível em WWW:<URL: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=PT>. 

GALLOWAY, Terry (2004) – Solar House : A guide for the solar designer. Oxford : 

Architectural Press. ISBN: 0 7506 58312. 

GANDREAU, David ; DELBOY, Leticia (2012) – Inventory of earthen architecture. 

WHEAP (World Heritage Earthen Architecture Programe) [Em linha]. [s.l.] : CRATerre 

ENSAG. ISBN: 978-2-906901-70-4. [Consult. 14 Jan. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002170/217020e.pdf>. 



A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   217 

INSTITUTO DO AMBIENTE (2005) - REA 2003 - Relatório do Estado do Ambiente 2003 

[Em linha]. Amadora : Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território. ISBN: 

972-8577-16-8. [Consult. 10 Jan. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://sniamb.apambiente.pt/infos/geoportaldocs/REA/rea2003.pdf>. 

IPCC, FIFTH ASSESSMENT REPORT (2014) - Climate Change 2014 Synthesis Report 

Summary for Policymakers [Em linha]. [Consult. 12 Jan. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-

report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf>. 

IPCC (2014) - Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, 

Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of 

Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change [Em linha]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom 

and New York, NY, USA, pp. 1-32. [Consult. 12 Jan. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WG2AR5_SPM_FINAL.pdf>. 

LIMA, Francisco ; ARANHA, Edoardo [s.d.] - O uso dos materiais naturais na Arquitetura 

[Em linha]. s.l.: Archidomus. [Consult. 5 Fev. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.a-ponte.org.br/modulos/publicacoes/materiais.naturais.arquitetura.pdf>. 

LIMA, Sofia (2012) - Os materiais locais na arquitectura sustentável : a influência da 

arquitectura vernacular. Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura, orientado 

por Alberto Cruz Reaes Pinto e Filipe Alexandre Duarte González Migães de Campos. 

Lisboa : Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa. 

SIGUROARDOTTIR, Sigriour ; BROWN, Nancy (2008) - Building with turf [Em linha]. 

Skagafjorour : Skagafjorour Historical Museum. ISBN: 978-9979-9757-4-8. . [Consult. 2 

Jan. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/6870/IX-Turf.pdf?sequence=1>. 

TÁVORA, Fernando [et al.] (2004) - Arquitectura Popular em Portugal. Lisboa : Centro 

Editor Livreiro da Ordem dos Arquitectos. ISBN: 972-97668-7-8. 

UNFCCC [United Nations Framework Convention on Climate Change] (2008) - Kyoto 

Protocol Reference Manual on accounting of emissions and assigned amount [Em linha]. 

Bonn: UNFCCC. ISBN: 92-9219-055-5. [Consult. 13 Nov. 2015]. Disponível em 

http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WG2AR5_SPM_FINAL.pdf


A arquitetura sustentável e os materiais de construção vernacular 

Susana Cristina Marques Caramelo   218 

WWW:<URL: 

https://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf>. 

UNIÃO EUROPEIA (1994) - Carta das Cidades Europeias para a Sustentabilidade 

(aprovada pelos participantes na Conferência Europeia sobre Cidades Sustentáveis, 

realizada em Aalborg, Dinamarca, a 27 de Maio de 1994) [Em linha]. Aalborg : União 

Europeia, 1994. Conferência Europeia sobre Cidades Sustentáveis. [Consult. 13 Dez. 

2015]. Disponível em WWW:<URL: http://www.cm-

cascais.pt/sites/default/files/anexos/gerais/ag21_carta_de_aallborg.pdf>. 

 



Título 

Nome   219 

 


	Errata_SusanaCaramelo
	ma_susana_caramelo_dissertacao
	PR_susana_caramelo_267376
	ma_susana_caramelo_dissertacao
	cip_MA_susana_caramelo
	Dissertação_SusanaCaramelo



