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APRESENTAÇÃO 

 

A relação entre os materiais e a natureza no espaço construído, e o bem-

estar e saúde dos utilizadores 

 

João Augusto Nunes da Silva 

 

 O grande crescimento económico, com origem na 1ª Revolução Industrial, com base 

no carbono, tem sido a causa do grande desequilíbrio entre 3 vertentes fundamentais 

para o desenvolvimento – Crescimento Económico, Ambiente e Sociedade, situação 

que repetidamente se tem reflectido negativamente no bem-estar e saúde das 

populações. 

 A utilização dos materiais que fazem parte do ambiente construído (alheado cada vez 

mais da Natureza), a sua escolha, não tendo presente a sua toxidade pela incorporação 

de energias fósseis resultantes da sua exploração e fabrico, que contribuem 

negativamente para a produção de gases de efeito de estufa, aquecimento global e 

mudanças climáticas, geram grandes impactos negativos ambientais, com 

consequências também negativas na qualidade de vida dos utilizadores. Esta situação 

é agravada pela falta de resposta das cidades cujo modelo de desenvolvimento já não 

corresponde às exigências qualitativas das suas populações. 

 Tem-se presente as questões de sustentabilidade na Arquitectura nesta época de 

globalização, e portanto, de problemas globais. 

 Verifica-se um avanço significativo da tecnologia e do conhecimento científico sobre os 

ambientes construídos, sobre os materiais que os constituem, e sobre as suas 

consequências para a saúde e bem-estar geral dos seus utilizadores. Notando-se 

presentemente um esforço gradual para regulamentar e definir processos certificados, 

verifica-se ainda, no entanto, uma discrepância entre esse conhecimento e a sua 

aplicação na criação de ambientes construídos responsáveis e saudáveis. 

 De modo a explanar de uma maneira mais objectiva e critica esta reflexão, foram 

escolhidos dois edifícios com características distintas. 



 

 Por um lado, uma fábrica de cimento edificada em betão armado, construída nos anos 

20 do seculo passado, com um ciclo de vida já centenário, e por outro, um edifício 

construído recentemente em madeira, cuja concepção teve em conta os problemas 

ambientais e o conhecimento actual. 

 A escolha destes edifícios, permite uma pesquisa sobre a matéria prima principal que 

os constitui, o cimento e a madeira, sobre a sua evolução, alternativas, e novas 

tecnologias mais ecológicas. 

 Pretende-se enquadrar o papel do Arquitecto no contexto ecológico actual, salientando 

as implicações da tecnologia na criação de novos materiais, e na responsabilidade da 

escolha informada de soluções que possibilitem resolver problemas globais com 

intervenções locais. 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; Construção sustentável; ciclo de vida 

dos edifícios; “Carbon Zero”, Tecnologia,   

 
 
  



 

PRESENTATION 

 

The relationship between materials and nature in the built space, and the 

users well-being and health  

 

João Augusto Nunes da Silva 

 

 The Carbon-based development since the 1st industrial revolution, has been the cause 

of unbalance between Economic Growth, Environment and Society which often 

translates negatively on the population’s wellbeing. 

 The use of raw materials, regardless their toxicity, and the Environment impact of its 

fossil-based production energy systems, contributing to the rise of greenhouse gases, 

global warming and climate changes, has a direct negative impact on the user’s life 

quality. 

In addition, the city’s, in the majority of cases no longer fulfil the needs of the populations 

 The issues of sustainability in architecture are present in this era of globalization, and 

therefore, of global problems. 

 There is a significant advance in technology and scientific knowledge about built 

environments, the materials that make them up, and their consequences for the general 

health and well-being of their users, and there is currently an effort to regulate and define 

certified processes. 

 There is still, however, a discrepancy between this knowledge and its application in the 

creation of responsible and healthy built environments. 

 In order to explain this reflection in a more objective and critical way, two buildings with 

different characteristics were chosen. 

 A reinforced concrete cement factory, built in the 1920s, with a life cycle that is already 

a hundred years old, and a building recently built, using wood as the main material, taking 

into account environmental problems and current knowledge. 



 

The choice of these buildings leads to research on the raw material that contains them, 

cement and wood, on their evolution, alternatives, and new, more ecological 

technologies. 

It is intended to frame the role of the Architect in the current ecological context, 

highlighting the implications of technology in the creation of new materials, as well as the 

responsibility an informed choice of solutions aiming to solve global problems with local 

interventions. 

Keywords: Sustainable development; sustainable construction; Building Lifecycle; 

carbon-zero, Technology 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. JUSTIFICAÇÃO DA ESCOLHA DO TEMA E PRINCIPAIS PROBLEMAS 

 Durante a evolução do ambiente construído desde o início até á actualidade podem-se 

destacar alguns momentos “charneira” ou de mudança significativa, nomeadamente: 

 A sedentarização, que alterou as necessidades das populações e iniciou o 

crescimento demográfico e a necessidade do território construído acompanhar esse 

crescimento. 

 
 A Carta de Atenas, elaborada após a segunda guerra mundial, que veio alterar o modo 

como se encarava o planeamento Urbano, e, neste momento temporal, a noção de 

Sustentabilidade com a ideia de Construção Sustentável, que trata a relação directa 

das construções e do desenvolvimento, com as questões ambientais. 

 Actualmente assistimos a uma grande consciencialização global de questões 

ambientais também globais, com descobertas e avanços tecnológicos significativos, no 

entanto ainda estamos numa fase de definição de regulamentações, que poderá 

eventualmente, caracterizar mais uma charneira para uma outra profunda mudança com 

grandes consequências, acrescentando mais uma etapa a este percurso cronológico do 

modo de construir e pensar o ambiente humanizado. 

 

1.2. METODOLOGIA 

 Considera-se para o estudo e desenvolvimento deste trabalho de Mestrado, utilizar uma 

metodologia que consiste no conhecimento do estado da Arte, através da revisão de 

literatura e pesquisa bibliográfica, de palestras e outros eventos sobre o tema, em 

relatórios científicos, na partilha de conhecimento do Orientador assim como na análise 

de 2 casos de estudo. 

Caso de estudo A - LA FABRICA 

 O caso de estudo A é uma reconversão de uma fábrica de cimento em Sant Just, 

Barcelona construída no início da revolução dos anos 20 da Catalunha, adquirida pelo 

Arquitecto Ricardo Bofill em 1973, na altura do seu desmantelamento, dando-lhe uma 

segunda vida. 
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A escolha deste edifício para caso de estudo assenta sobre vários factores. 

 Tratando-se de uma reconversão, uma das maneiras sustentáveis de intervir no 

“parque/património Arquitectónico”, e sendo uma fábrica de cimento, introduz o mote 

para que se possa pesquisar sobre esta matéria prima e a sua importância, e sobre a 

sua evolução e alternativas até aos dias de hoje. 

Caso de estudo B - FREEBOTER 

 Freeboter, é um edifício em Amsterdão do atelier GG-loop na ilha de Zeeburgereiland. 

O interesse neste projecto concluído recentemente, recai sobre vários factores.  

 Por um lado, o nome “freeboter”, (freelancers privados que reuniam equipas de 

velejadores para explorar o alto mar) referência a cultura e herança marítima Holandesa, 

trazendo-a para o presente, não só pela escolha do nome, mas também pela escolha 

da utilização de uma estrutura inteiramente composta por madeira como os navios 

dessa época. A madeira, de cultura certificada, armazena aproximadamente 80 

toneladas de CO2. Fazendo referência ás estruturas dos navios do passado, a 

semelhança com as estruturas Pombalinas e as cruzes de Santo André e, portanto, com 

o passado marítimo Português, foi também um motivo relevante na escolha deste caso 

de estudo. A construção teve uma duração total de menos de 7 meses e o consumo 

energético do edifício é perto de zero. 

 Trata-se de um bom exemplo em como se pode intervir nos tempos de hoje, com 

estudos recentes postos em prática rapidamente, contribuído para a resolução de 

problemas globais, e em simultâneo ancorando a Arquitectura nas culturas e memórias 

de passados e populações regionais.  

 Pretende-se com a escolha destes casos de estudo, enquadrar, nos parâmetros desta 

dissertação de mestrado integrado, a importância da tecnologia, do estudo e criação de 

novos materiais, de novas tecnologias de aplicação, assim como a sua rápida integração 

na Arquitectura, nas políticas, no ensino e na indústria da construção para corresponder 

ás necessidades Globais do Futuro. 

 Pretende-se a intervenção do Arquitecto com conhecimento e sensibilidade inteligente, 

para que possa agir na sociedade tendo em conta os avanços do conhecimento 

científico, no sentido de dar resposta ás necessidades do Individuo, das Sociedades e 

do Planeta. 
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1.3. ESTRUTURA / GUIA DE TESE 

 No Capítulo 2, refere-se muito sucintamente o percurso das preocupações e 

necessidades na altura de construir até chegarmos ao momento de noção de 

sustentabilidade e de construção sustentável. O impacto que o Ambiente construído 

tem, numa escala global e planetária, assim como os mecanismos de regulação e de 

estandardização entretanto implementados que visam regulamentar e certificar as 

construções com vista a uma construção mais sustentável. 

 No Capítulo 3 são abordados os temas da sustentabilidade porem á escala do 

utilizador, e da noção ainda em evolução, da influência direta que os ambientes 

construídos têm nas pessoas. 

 Nos capítulos 4 e 5 apresentam-se 2 casos de estudo, edifícios com características 

diferentes: Uma antiga fabrica de cimento com cerca de 100 anos, construída em betão 

armado, e um pequeno edifício de habitação, construído recentemente maioritariamente 

em madeira. Os capítulos têm uma organização idêntica, com uma primeira parte de 

apresentação dos exemplos escolhidos, e uma segunda onde se apresentam alguns 

materiais e modos de fazer mais ecológicos, assim como avanços tecnológicos. É 

realizada de seguida uma análise dos pontos forte e fracos de cada um dos exemplos. 

 Nas considerações finais, capítulo 6 procede-se a uma análise das actuais 

necessidades e preocupações da sustentabilidade, relacionando o ambiente construído 

com escala molecular dos materiais, mas também com a escala meteorológica do 

planeta, passando pela escala humana. Realça-se o papel da Arquitectura como 

profissão capaz de conjugar e juntar o conhecimento de várias especialidades, de modo 

a conseguir soluções eficientes, ecológicas e adaptadas a todas as exigências. 
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2. O AMBIENTE CONSTRUÍDO E A NOÇÃO DE SUSTENTABILIDADE NO 

AMBIENTE NATURAL 

Os seres humanos constroem para corresponder a uma sua necessidade. 

 Essa necessidade primordial, tão básica como a de se alimentar, é a de procurar abrigo. 

O Abrigo serviria para protecção do que o rodeava, fossem animais selvagens, fosse o 

clima ou outros seres humanos, em tempos em que, como nómadas, a permanência 

nos diferentes lugares era definida consoante os recursos disponíveis e as condições 

climáticas. Os edifícios são pensados para corresponderem a uma função, mas também 

para corresponderem a uma serie de necessidades impostas pelo meio ambiente. 

Continua actualmente a ser assim. 

 Desde os tempos em que o ser humano deixou os abrigos naturais e começou a 

construir abrigos artificiais, utilizando para isso, matéria prima local tratada com a 

tecnologia disponível na altura, que sugiram em vários locais do planeta, vários tipos de 

abrigo, em que o ser humano demonstrou capacidade de adaptar essas construções a 

vários climas, tão distintos como tundras árcticas, savanas, desertos ou florestas 

tropicais, apropriando-se do seu meio ambiente e munindo-o das condições necessárias 

para o seu bem-estar. 

 Finalmente, desenvolveu a agricultura e deixou a vida nómada. A vida sedentária, 

originou novas necessidades como abrigos mais sólidos e duráveis e com isso, o avanço 

da tecnologia foi acontecendo. 

 A utilização de novos materiais e o desenvolvimento de novos métodos construtivos 

como a alvenaria seca de pedra aparelhada inclusivamente com objectivos defensivos 

veio trazer mais solidez e qualidade ás construções mais frágeis do antigamente. 

 Com o passar do tempo, e com a utilização de lamas e argilas e formando argamassas 

reforçadas com fibras naturais surgiu a alvenaria de pedra argamassada. 

 O sedentarismo originou uma nova forma de ocupar o espaço com construções mais 

duráveis, e os aglomerados foram acontecendo onde as condições eram mais 

favoráveis, junto aos rios, junto a terras férteis, junto ao mar, climas favoráveis etc. 

 Ao longo da história da construção foram sempre tidos em conta os materiais 

disponíveis localmente para construir, sendo o lugar um elemento definidor do tipo de 

construção, desenvolvendo uma relação intrínseca com a cultura e identidade dos 

utilizadores e com a evolução da espécie. 
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 O avanço da tecnologia teve sempre uma relação directa com a construção e com a 

melhoria da qualidade dos espaços. Os novos métodos construtivos, com a utilização 

de vários materiais em simultâneo, aproveitam os aspectos positivos de cada um, 

formam um conjunto melhor, e permitem construir cada vez com mais qualidade.  

 
O objecto original da Arquitectura é, portanto, o da construção do espaço socializado, 
apropriado pelo homem. É a produção concreta, efectiva, prática do espaço da cultura e 
da norma no interior da natureza, espaço em redor do qual a natureza se encontra, então, 
disposta e ordenada pelo homem como mundo", e no qual a própria sociedade se 
encarna de modo sensível. 

É a estruturação materializada desta ordem que modula de maneira sensível e visível a 
apropriação simbólica do mundo e que, por isso precisamente, transforma a natureza 
em mundo humano, em habitat acolhedor para os Homens.(MICHEL, 2004), pag. 17 

 

 Com o aumento da população mundial, o impacto no meio ambiente foi aumentando 

exponencialmente e juntamente com o desenvolvimento da tecnologia, dos transportes, 

do grande crescimento das zonas urbanas dá-se uma mudança, e aumenta o ritmo da 

evolução do impacto do espaço construído no espaço natural. 

 
 

 
 

ilustrações 1 Mudança de percentagem (desde 0 até 10,00 Biliões de pessoas) do impacto da espécie humana no ambiente.(Goudie, 
2018), pag.24 

 
 O panorama da construção na Europa, especialmente após a segunda guerra mundial 

com a destruição de muitas cidades devidos aos bombardeamentos, a explosão 
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demográfica, a concentração das populações nas grandes cidades e a escassez de 

combustíveis fosseis, sofreu alterações significativas, e adaptou-se sempre com o 

auxílio da tecnologia, de forma a corresponder a estas novas exigências e condições. 

 A tecnologia, com o seu desenvolvimento, permite realizar construções nunca possíveis 

até então, no entanto, com a massificação da construção, e o crescimento desordenado, 

a qualidade do espaço, quer interior quer exterior ou urbano não acompanha o ritmo de 

crescimento da tecnologia e do conhecimento. 

 Nota-se desde o final do século passado, uma crescente sensibilidade social para os 

assuntos da sustentabilidade, um pouco por toda a sociedade, no entanto, no que diz 

respeito à construção, estamos ainda no início de uma caminhada longa que apresenta 

vários desafios. 

 Calcular o impacto do ambiente construído no planeta, durante a própria construção, 

durante o tempo de vida dos edifícios e mesmo depois, pode ter resultados distintos 

conforme os aspectos que forem contabilizados. 

 Temos o impacto das matérias primas utilizadas, na sua extracção, na sua 

transformação e instalação, e em todo o processo até ao produto final.  

 Assiste-se de seguida a um longo período onde o material em causa é utilizado. E 

finalmente temos o impacto deste mesmo material após o seu “período de vida útil”.  

Considerando que um edifício é uma combinação de materiais acoplados de 

determinada forma, avaliar e catalogar construções ou tipos de construção em relação 

á sua sustentabilidade tem-se revelado um grande desafio. 

 
 “Neste sentido, a sustentabilidade observa-se como uma questão relativa e, como tal, 
deverá sempre ser avaliada comparativamente e relativamente à prática convencional 
de uma determinada região/pais. Somente deste modo é possível verificar se ao nível 
de cada indicador, a solução em estudo é melhor ou pior comparativamente á solução 
de referência”. (Pinto et al., 2015) 

 

 Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento define, no 

Relatório Brundtland, documento intitulado Nosso Futuro Comum, que o conceito de 

desenvolvimento sustentável deverá atender às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem ás suas, propondo integrar 
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as questões ecológicas e ambientais nas políticas de desenvolvimento económico 

global. 

 Entre muitas outras medidas, são numerosas as medidas que dizem respeito á 

Arquitectura Urbanismo e construção, de forma a garantir recursos básicos a longo 

prazo, como água, energia e alimentos, a preservação da biodiversidade e dos 

ecossistemas, o controle da urbanização desordenada e integração entre campo e 

cidades, o atendimento das necessidades básicas (educação, saúde, habitação 

condigna), o uso de novos materiais na construção com o aumento da produção com 

base em tecnologias ecologicamente adaptadas, assim como a necessidade de 

reestruturação da distribuição de zonas residenciais e industriais, a reciclagem de 

materiais reaproveitáveis entre várias outras. 

Seguem-se uma serie de “acontecimentos regulatórios” de nível global: 

 Em 1992, da Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento - 

Eco-92 no Rio de Janeiro, a “Cimeira da Terra”, resultaram vários compromissos entre 

os governos de mais de 170 países presentes. 

 A Declaração de Princípios do Rio, estabelece linhas orientadores para governos 

organizações governamentais e sociedade civil, com vista a um desenvolvimento 

sustentável, e tenta conciliar a coesão social o desenvolvimento económico e a 

protecção do ambiente  

 Também da “Cimeira da Terra” resultou um documento, a Agenda 21, que vem planear 

e calendarizar medidas, com vista a implementação global, nacional e local, de uma 

estratégia de desenvolvimento sustentável, onde se dê preferência a sistemas de 

produção e consumo sustentável em detrimento da cultura do desperdício, priorizando 

a sustentabilidade urbana e rural, e a preservação dos recursos naturais. 

 Em Dezembro de 1997, em Quioto no Japão, o Protocolo de Quioto foi aberto para 

assinaturas. Seriam necessárias as assinaturas de países que pelo menos, juntos, 

produzissem 55% das emissões dos gazes de efeito de estufa, para o Protocolo ser 

reconhecido. 

 Entrou em vigor em 16 de Fevereiro de 2005 após a ratificação da Rússia em Novembro 

de 2004. Foi um instrumento essencial para a mitigação das alterações climáticas, com 

imposição de metas para a redução de gases responsáveis pelo efeito de estufa, a 

serem cumpridas pelos países signatários. 
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 Em 2007, António Gonçalves Henriques, então Diretor-geral da Agência Portuguesa do 

Ambiente, na introdução do guia Agenda 21 local, menciona o seguinte: 

 “A adesão à Agenda 21 Local começa a ter alguma expressão em Portugal, pelo que 

se torna pertinente estabelecer uma metodologia orientadora, na sua concepção e 

implementação. Este instrumento, destinado essencialmente às autoridades e grupos 

de interesses locais, ao incluir sistemas e processos que permitem conciliar a protecção 

do ambiente com o desenvolvimento económico e a coesão social, deverá ser 

devidamente articulado com os instrumentos de gestão territorial.” 

 Como consequência do impacto da nossa ocupação e crescimento no planeta, os seres 

humanos têm vindo a alterar significamente o território. 

 
 
 
 

 
 

ilustrações 2. Crescimento da população mundial da há doze mil anos até ao presente (Hancock, 2019) 
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ilustrações 3 A bio capacidade do planeta em relação á procura ao longo do tempo. (Hancock, 2019). 

 
 
 Até determinada altura, as grandes preocupações não diziam respeito ao planeta, mas 

sim em conseguir construir mais, mais alto, mais rápido, e corresponder às 

necessidades de uma população a aumentar exponencialmente, e estávamos ainda 

longe de atingir o limite dos recursos do planeta. 

 O conceito de sustentabilidade e posteriormente de construção sustentável, veio alterar 

o sentido das preocupações, trazendo para o centro das discussões o Planeta e o Meio 

Ambiente. 

 

 O século XX foi marcado por uma fase de transição ao nível económico, tecnológico e 
social das sociedades, reflectida num conjunto de acontecimentos, como foram as duas 
guerras mundiais, a crise económica de 1929, a explosão demográfica do pós-guerra, a 
grande concentração industrial e o consequente crescimento económico com base no 
carbono e consumo excessivo de recursos naturais. Estes acontecimentos observaram 
impactos no desenvolvimento de uma sociedade baseada na exploração dos recursos 
de forma desmedida, em prol do crescimento que tem aumentado as desigualdades 
sociais. 

 Na segunda metade do século XX, a população mundial fixava-se nos 2,5 mil milhões 
de habitantes, tendo, em apenas 50 anos, chegado as 6 mil milhões de habitantes 
(United Nations,2013). A população mundial, no momento presente, supera os 7,2 mil 
milhões de habitantes mas, e ainda de acordo com o World Population Prospects: the 
2012 revision, elaborado pelas Nações Unidas, prevê-se que no ano de 2025 a 
população mundial atinja os 8,1 mil milhões de habitantes e em 2050 alcance o número 
de 9,6 mil milhões. 

 Factores como o aumento populacional e o desenvolvimento tecnológico conduziram a 
que a economia global e as sociedades se sustentem numa lógica de crescimento 
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economicista sem preocupações com as condições ambientais. Esta opção de 
desenvolvimento conduziu a maiores necessidades de acesso aos recursos naturais e 
ao crescimento do sector da construção, com efeitos ambientais que importa 
avaliar.(Pinto et al., 2015), pág. 14,15 

 

 Frequentemente, vemos empresas utilizar o termo sustentável relativamente aos seus 

produtos ou edifícios, quando na realidade utilizam processos de fabrico ou matérias 

primas que são mais sustentáveis comparativamente a outros disponíveis no mercado,  

sem que na realidade o sejam efectivamente.  

 Os termos “Carbon-neutral”, “Carbon-zero” entre outros, são actualmente utilizados 

com uma certa facilidade ou mesmo leviandade. 

 Existem várias Organizações a estudarem estes assuntos, o objectivo será a criação 

de um Standard Global, com vista a uma certificação dos edifícios para obtenção do 

“titulo” CARBON NEUTRAL”  

 A ISO, International Standart Organization, desde os anos 90, com a norma ISO14001, 

estabelece o modelo de gestão capacitando as empresas a operarem sob um regime 

mais sustentável do ponto de vista ambiental.  

 Como consequência, foram desenvolvidos vários modelos de avaliação e certificação 

de desempenho ambiental como o BREAM (Building Reaserch Establishment 

Enviromental Assesment Method), o LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design) e o LiderA, desenvolvido para o contexto nacional. 

 Actualmente, a ISO, está também a desenvolver as directrizes para determinar o 

impacto das emissões de carbono dos projectos e definir o tipo de compensações 

adequadas para essas mesmas emissões. 

 Tanto o termo “neutralidade carbónica” como o termo “net-Zero” referem-se ao 

processo de reduzir as emissões para o mínimo possível, e então compensar as 

emissões que não puderem ser eliminadas dos processos.  

 Outra questão ainda por definir será a duração sobre a qual este Standart incidirá. 

 O grupo ISO ainda não decidiu se este novo Standart incidirá sobre o ciclo inteiro de 

vida do edifício. 
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ilustrações 4. Emissões de Carbono durante o tempo de vida do edifício  (Goudie, 2018), pág. 24 

 

 “Hablar de sostenibilidad en la arquitectura es hablar de la Forma y de la Materia, es 
introducirse en las relaciones existentes entre el mundo de las ideas, de los conceptos y 
el de los resultados, de la producción arquitectónica. Es hablar dela relación entre arte y 
ciencia, entre forma y técnica, entre poética y construcción, dos process aparentemente 
divergentes pero claramente complementarios y necesariamente entrelazados. El 
primero asociado a la creación, a la intuición, a la síntesis inconsciente, a la poesía, el 
segundo vinculado a la racionalidad, al pensamento deductivo, a la consciencia. Pero es 
también hablar de la naturaleza y de los processos que desarrolla para mantener 
constantemente el ciclo de la vida, a partir de los que la arquitectura tiene mucho camino 
que aprender. 

 Para ello, hay que estar sensibilizados en la realidad que nos rodea, reconociendo que 
se puede alcanzar un nivel alto de calidad de vida, con una sociedad que tenga muy 
presente no dejar hipotecado el futuro a las nuevas generaciones. Ello nos debe llevar a 
plantear la arquitectura integrada en el proceso social, realizando la para el ser humano 
investigando sus necessárias relaciones con el ciclo natural: luz-viento-lluvia-tierra-aqua, 
profundizando en la relación entre los materiales y la adecuación energética, analizando 
cada caso, como un tema atractivo y profundamente sugerente. 

 Igualmente nos debe llevar a considerar la sostenibilidad, tanto desde el hábitat privado, 
la vivienda, como desde el hábitat comunitario, la ciudad, sensibilizándonos también en 
las relaciones con los servicios básicos, buscando el menor consumo de recursos y el 
menor impacto ambiental, a través del establecimiento de unidades socials estables. 
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 En todo este proceso, juega un papel prominente la técnica constructiva, que como 
decía Alan Colquhoun, no es posible desvincularla de la expresión formal de la 
arquitectura. 

 La tecnología puede presentarse como punto de partida de la arquitectura, y como 
medio para poner al día el proyecto moderno, haciéndolo más sostenible. Sin embargo, 
el peligro se sitúa en la búsqueda de la comunicación eficaz del mensaje, más que en la 
propiá innovación tecnológica.” - (Kroll et al., 2007) 

 

 O modo como os materiais se integram entre si, assim como a sua instalação e a sua 

manutenção, determinará a eficiência não só durante o período da construção do 

edifício, mas também durante o período activo e durante as alterações e renovações, 

assim como na altura do seu desmantelamento, sendo que neste momento, o período 

de vida de um material pode ser diferente do período da vida do edifício, que pode 

eventualmente continuar através de reciclagem, reutilização ou adaptação. 

 

 
ilustrações 5. Representação de Economia Circular - (Office of energy efficiency & renewable energy, 2021) 

 

Em 1896, o químico sueco Svante Arrhenius previa o aumento das emissões de dióxido 

de carbono decorrente das actividades humanas que levaria ao aquecimento global. 
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Seria das primeiras senão a primeira manifestação de consciência de sustentabilidade. 

 

“Qué entendemos por Arquitectura? 

Se define la Arquitectura como el "Arte de proyectar y construir Edificios" 

Para nosotros es la arquitectura «la habilidad de crear un "hábitat óptimo" en un entorno 
para el desarrollo de la actividad humana" 

Esta definición de Arquitectura conlleva, como parte inseparable, la transformación del 
medio donde se ubica. Yes este punto, "el caballo de batalla de algunos críticos 
empeñados en rendirse a la resignación de la impotencia o contradicción que esta 
definición representa entre Arquitectura y medio. 

Pero nosotros os invitamos a combinar los términos Sostenibilidad y Arquitectura que 
hemos definido y preguntarnos. Qué es entonces, una Arquitectura sostenible? 

Se puede definir como EL Arte de crear un nuevo hábitat para el desarrollo de la actividad 
humana consiguiendo, minimizar su contribución global a los diferentes efectos de 
impacto medioambiental, como consecuencia de todos sus procesos edificatorios, 
considerados estos de una forma íntegra, desde su inicio hasta su final. 

[…] 

Esto de proyectar, de diseñar, de construir... para nosotros sigue siendo un arte 
apasionante y complejo donde se le ha añadido una nueva variante, la de reducir sus 
consecuencias sobre el medioambiente, ofreciendo una oportunidad para crear nuevas 
soluciones. - (Kroll et al., 2007) 
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3. O AMBIENTE CONSTRUÍDO E A NOÇÃO DE SUSTENTABILIDADE NA SAÚDE 

E BEM ESTAR DO UTILIZADOR 

 

 Alem do impacto que o ambiente construído tem no ambiente natural, existe também o 

impacto que o espaço construído, e as matérias primas utilizadas, ambos tomados á 

natureza, tem, directamente, na saúde e no bem-estar dos seus utilizadores. 

 

 From smog hanging over cities to smoke inside the home, air pollution poses a major 
threat to health across the globe.  Nearly 9 out of 10 people are exposed to air pollution 
levels that put them at increased risk for diseases including heart disease, stroke, chronic 
obstructive pulmonary disease, cancer and pneumonia. - (World Health Organization, 
2021) 

 

 Estudos científicos determinam que o tipo de ambientes e materiais utilizados no 

espaço construído têm uma grande influência e afecta directamente a sua felicidade e 

estado de espírito, a sua produtividade, a sua saúde, e portanto, pensando em escalas 

maiores, populacionais, um impacto muito directo na sustentabilidade e prosperidade 

das populações. 

 

“Perante a incapacidade de resposta da construção tradicional, que se encontrava 
pulverizada e desorganizada, a falta de mão de obra qualificada, de materiais e de 
energia, a generalidade dos países da Europa chegou à conclusão que as grandes 
carências de edifícios, em termos de quantidade, rapidez de construção e preços, só 
poderiam ser resolvidas com a aplicação da construção industrializada. 

[…] 

Período em que a qualidade se foi sobrepondo à quantidade. Grande parte das carências 
tinham vindo a ser fortemente resolvidas no período da massificação da construção, com 
a produção, por parte dos países Europeus, de pelo menos 10 Fogos por cada 1000 
habitantes, para o que entre outras medias afetaram cerca de 5% do PI.B. 

É a partir, também, de meados da década de 70, que se verifica o aumento da 
percentagem das obras de reabilitação relativamente à produção de fogos novos (carta 
de Amsterdão, 1975, que recomenda que o investimento público na reabilitação seja pelo 
menos igual ao das novas construções). A predominância, neste período, da qualidade 
sobre a quantidade foi consequência, não só de exigências quanto à necessidade de 
diversificação e melhor desenho dos edifícios (a qualidade dos projectos e da construção 
foi exigida, nomeadamente pelos Arquitectos), mas também por exigências de conforto 
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hidrotérmico e acústico, no sentido de dar satisfação às necessidades qualitativas dos 
utilizadores. “ - (Pinto, 2018), pag.141,142 

 

 As características e qualidades do espaço construído, assim como a escolha dos 

materiais utilizados tem um impacto directo na saúde e bem-estar humanos. 

 Com o avanço da tecnologia e do conhecimento, existem actualmente diversos estudos 

sobre estes assuntos, e vários termos como Neuro-Arquitectura, ou Arquitectura 

Biofílica, em que se estuda esse impacto são exemplos da actual preocupação da 

sociedade em geral. 

 Actualmente, o ser humano passa cerca de 90% da sua vida em ambiente interior, 

construído. - (Franco, 2020)  

 

“Eu não conheço melhor serviço que um arquiteto possa prestar, como profissional, do 
que o de compreender que todo edifício deve servir à instituição do homem, quer seja 
ela a instituição do estado, quer a da casa, ou a da aprendizagem, da saúde, ou do lazer.” 
- (KAHN, 2002) 

 

 A Evolução do Ambiente Construído e da sua qualidade, foi sempre possível através 

da evolução da tecnologia e do conhecimento. 

 O interior do espaço construído, onde passamos 90% do nosso tempo - (Roberts, 

2016), deverá ter em contas uma série de factores, como materiais, ventilação e 

renovações adequadas, afim de proporcionar as condições óptimas de vivência. 

 Existem várias formas de poluição do Ar interior como altos níveis de monóxido de 

carbono, muitas vezes resultado de combustível queimado em lareiras, veículos, fogões 

ou grelhadores. Sem uma adequada ventilação, o Monóxido de Carbono pode originar 

dores de cabeça, tonturas, enjoos, dores no peito e pode mesmo ser letal em alta 

concentração. Outro tipo de poluição interior são as partículas que podem ficar 

suspensas no ar, como fumo, pó, fibras, pelos de animal, fumo de velas. A exposição a 

estas partículas tem implicações nas vias respiratórias, asma, saúde cardiovascular, 

doenças hepáticas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, perto de 3 Biliões de 

pessoas, cozinham e aquecem as suas casas com fogo aberto e fogões simples a 

biomassa e carvão. Calcula-se que anualmente mais de 4 milhões de pessoas morrem 

prematuramente devido a doenças atribuíveis à poluição doméstica derivada da cozinha 
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com combustíveis fosseis. Mais de 50% de mortes prematuras em crianças devido á 

pneumonia são causadas por partículas inaladas em casa.  

Informações retiradas de (World Health Organization, 2021) 

 
 
 
 Os químicos são outra fonte de poluição do Ar interior. A fonte desses químicos é tão 

variada como, tintas (nomeadamente tintas com chumbo), pavimentos, Aromas de casa, 

mobiliário, colas, perfumes, papéis de parede, tapetes, não falando de residências onde 

existe algum tipo de trabalho ou hobby a ser praticado. 

 As infra-estruturas de canalização, a sua manutenção e instalação são essenciais para 

a qualidade da Água, que também é um dos possíveis factores de poluição interior, mas 

também podem ter influência nos níveis de humidade interior que afectam o nosso 

conforto, mas podem proporcionar condições ideais para o crescimento de bolores e 

bactérias. Os altos níveis de humidade podem ser originados por fugas nos sistemas de 

canalização, zonas húmidas sem a ventilação adequada, como cozinhas, duches, zonas 

de lavagens de roupa, fugas de humidade das caves, mau funcionamento dos sistemas 

de isolamento. Altos níveis de humidade têm consequências directas no sistema 

respiratório, com alergias e asma.  

Outro factor de poluição, é o das radiações electromagnéticas e radiofrequências. 

 Os seres humanos são sensíveis a campos electromagnéticos, que são a base de todas 

as químicas e biomecânicas do nosso corpo. Estas exposições podem ser de vários 

tipos desde contacto directo com um fio ou uma superfície electrificada, exposição 

indirecta por convecção, respirando partículas ionizadas, exposição remota com a 

proximidade de antenas ou linhas de alta tensão 

 A falta de qualidade no Ambiente e qualidade Sonora pode ser originado de várias 

fontes como trânsito, comboios, obras, proximidade de aeroportos ou de corredores 

aéreos, comboios ou linhas férreas, ventoinhas, exaustores, a proximidade de indústrias 

com impacto sonoro, tanto de origem exterior ao espaço ou originados no interior. 

 Ambientes barulhentos, tanto em casa como no local de trabalho podem ter implicações 

na saúde como impacto nos padrões do sono, na redução da concentração e 

performance, e inclusivamente podem potenciar comportamentos agressivos a quem 

estiver sujeito a uma presença de níveis excessivos de decibéis. 
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 Uma iluminação adequada é um factor essencial para o bem-estar. Com a iluminação 

artificial, e a eliminação de iluminação baseada em combustíveis fosseis, torna-se mais 

fácil e seguro munir espaços com iluminação eficiente, no entanto, estudos indicam que 

também são mais fáceis de alterar ritmos de sono, e pode contribuir para a incidência 

de doença cronica e obesidade. 

 A capacidade de conseguir controlar a Temperatura nos ambientes interiores tem vários 

benefícios, mas essencialmente é a do nos proteger contra o clima. O Aquecimento e 

arrefecimento dos espaços construídos constituem alem disto, um dos aspectos mais 

importantes no que diz respeito á poluição ambiental durante o ciclo de vida dos 

edifícios.  

Informações retiradas de (The Collaborative on Health and the Environment, 2011) 

 
 
 
 Actualmente existem estudos como o da Academy of Neuroscience for Architecture, 

num estudo intitulado “Applying Neuroscience Reserch to Boost Creativity”,(Augustin, 

2018) ou Neuro-architecture & Workplace Design: “How Space Can Affect Performance 

and Well-being”. (Paiva, de, 2016), em que se aplica o conhecimento científico adquirido 

por Neurocientistas na pesquisa e desenvolvimento de espaços com o objectivo de criar 

ambientes em que indivíduos ou equipes, possam desenvolver tarefas criativas no seu 

maior potencial. 

 

“A psicologia ecológica elege, então, como objecto de estudo, as relações 
interdependentes entre as acções da pessoa, dirigidas para um objectivo, e os cenários 
de comportamento em que tais acções acontecem, procurando acabar com a alienação 
estrutural de uma psicologia, em que não havia pessoas com programas de vida e 
acções intencionais, vivendo e agindo sem cenários sócio-ambientais concretos e 
temporais. É a partir desta abordagem ecológica, e imbuída pela idea da psicologia social 
de que toda a interacção social é mediada pelo ambiente no qual se inscreve e se 
exprime, que se desenvolve a psicologia ambiental. O ambiente é definido por Altman e 
Roof (1987) como uma organização sistemática e complexa de espaço, tempo, 
comunicação e significado, que ocorrem em simultâneo numa série de configurações. A 
psicologia ambiental centra-se então no estudo do comportamento humano em relação 
com o ambiente ordenado e definido pelo Homem. Sendo um ser 
social, o Homem faz parte integrante de grupos, pelo que o comportamento humano, na 
sua relação com o ambiente, só pode ser compreendido através de todos os níveis de 
organização social (Proshansky e col.,1970). 

Focalizando a investigação na inter-relação entre o ambiente físico e o comportamento 
e a experiência humana, a psicologia ambiental adopta uma visão holística do ambiente 
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e comportamento, e enfatiza papel activo, variado e criativo com que as pessoas lidam 
com as mudanças ambientais (Charles Holahan, 1982). 

O desenvolvimento da psicologia ambiental foi catalisado não tanto por preocupações 
académicas, mas sobretudo por questões práticas de profissionais envolvidos no 
projecto de locais físicos - como arquitectos, designers de interiores e responsaveis pelo 
planeamento urbanístico - interessados em desenhar locais que suportem e facilitem 
determinados tipos de actividades.  

Para a sustentabilidade do seu desenvolvimento, considera José Corraliza (1997), muito 
contribuiu a relevância política e social que, nas últimas décadas, tem tido a preocupação 
com a ecologia e a qualidade ambiental. Afirmando-se como uma área interdisciplinar 
que envolve não só psicólogos, mas também sociólogos, antropólogos, geógrafos, 
urbanistas, médicos e arquitectos, assume uma orientação aplicada, procurando dar 
resposta a questões inerentes aos mais diversos ambientes, desde o institucional até ao 
urbano e ao natural, e deste modo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas.” - (MUGA, 2005) – pag.17 e 18 

 

 O estudo “The impact of biophilic learning spaces on student success”, (Determan, 

2019) é uma colaboração de Craig Gaulden Davis, Morgan State University, o Instituto 

Salk para Estudos Biológicos e Terrapin Bright Green, que examina em que medida, 

espaço de aprendizagem contribui para o stress do aluno, em espaço com 

características biofílicas, e um outro espaço controle.  

 A Hipótese Biofilia, é uma ideia de que os serem humanos possuem uma tendência de 

procurar contacto e ligações com o mundo natural. 

 O termo foi usado por Erich Fromm, um psicanalista Americano nascido na Alemanha, 

no livro The Anatomy of Human Destructivness, em 1973, onde descreve a Biofilia como 

“um amor apaixonado pela vida e por tudo o que esta vivo”. 

 Mais tarde, em 1984, no livro Biophilia, o Biólogo Edward O. Wilson, defende que a 

tendência do ser Humano em se relacionar e focar na Natureza tem em parte uma base 

genética.(Rogers, 2021) 

 
 Neste estudo, os alunos afirmam sentir-se mais calmos e relaxados durante as aulas, 

assim como demonstram maior disponibilidade e capacidade de se concentrarem nas 

salas que utilizam princípios biofílicos. Os professores afirmam que estes espaços 

tornam as turmas mais calmas e mais disponíveis para aprender, e observam alunos 

menos ansiosos comparativamente a aulas realizadas noutras salas com os mesmos 
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alunos. Pode-se observar após 7 meses de aulas uma melhoria de 3,3 vezes na média 

das notas nos testes.(Determan, 2019) 

 Uma questão que se coloca é em que medida podemos manipular o ambiente 

construído afim de se poder melhorar o desempenho cognitivo dos utilizadores. 

 Provavelmente, a mais urgente e importante aplicação deste conhecimento será na 

concepção de ambientes escolares, já que o futuro assenta sobre o sucesso na 

formação das nossas crianças. 

 
 
 

 
 

ilustrações 6. Ilustração representativa da resposta do cérebro aos espaços.(Marília, 2020) 
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4. LA FABRICA - CONVERSÃO DE UMA FÁBRICA DE CIMENTO EM 

RESIDÊNCIA E ATELIER 

 

 
 

ilustrações 7. LA FÁBRICA - Iamgem Aerea – estado actual (Bofill, 2021) 

 
 
 A escolha deste edifício, assenta no facto de ser uma fábrica que sofreu adaptações ao 

longo dos anos, e finalmente uma reconversão, de um edifício fabril de cimento, para 

um edifício com várias finalidades, o que permite abordar com mais profundidade o tema 

da reconversão e adaptação, assim os aspectos que envolvem a sustentabilidade da 

construção com este material e abordar novas tecnologias e alternativas ecológicas. 

 O Arquitecto Ricardo Bofill, espanhol de Barcelona, nascido em 1939, era filho de um 

empresário da construção sob o regime opressivo de Franco e foi expulso da Universitat 

de Barcelona devido a opiniões divergentes com a política da época. 

Terminou os estudos na École das Beaux-Arts de Genéve. 

 Trata-se de uma reconversão de uma fábrica de cimento em Sant Just, Barcelona 

edificada após a Primeira Guerra Mundial, no início da revolução industrial dos anos 20 

da Catalunha. 

 A Catalunha foi o local onde a industrialização começou a manifestar-se em Espanha. 

Começou com a industrialização através do vapor, da electricidade, apressando os 

processos da revolução industrial, alimentícia, dos transportes e da tecnologia. 
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ilustrações 8. LA FÁBRICA - Vsta Aerea Area contruida, antes da intervenção (Bofill, 2021) 

 
 
  A fábrica que o Arquitecto encontrou pela primeira vez em 1973, então com 33 anos 

de idade, não foi a original e já tinha sofrido cerca de 40 anos de ampliações, 

actualizações e adaptações. Foi construída em diferentes etapas, tendo sida adaptada 

ao longo do tempo ás sucessivas e diferentes necessidades das cadeias de produção, 

originando um conjunto de volumes brutos, com vazios, sem uma ordem aparente, mas 

ao mesmo tempo, aos olhos do Arquitecto imaginando espaços futuros, apresentava 

potencial, com os seus elementos fora de escala, escadas que não davam acesso a 

sítio algum e proporções estranhas. 

 Esta tensão espacial, cheia de contradições e ambiguidades, foi irresistível para o 

Arquitecto que decidiu comprar o edifício e tratá-lo como uma obra de arte, 

sensivelmente, contrariando a sua brutalidade original. 
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ilustrações 9. LA FABRICA – No início das obras - (Bofill, 2021) 

 
 O edifício, foi apropriado de forma a corresponder ás necessidades de três diferentes 

funções, com alguns elementos a serem cuidadosamente demolidos, com o objectivo 

de revelar salas escondidas, criar novas relações entre partes do edifício que não se 

relacionavam, assim como impedir o acesso a zonas perigosas ou sem utilidade formal.  
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ilustrações 10. LA FABRICA - Axonometria da Intervenção - (Bofill, 2021) 

 
 
 
 

 
 

ilustrações 11. LA FABRICA - Boffil antes das obras - (Bofill, 2021) 
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 “El Estudio” ficou instalado nos silos da fábrica, em quatro pisos ligados por uma escada 

de caracol.  O espaço incentiva o trabalho em equipa, ao mesmo tempo que proporciona 

as condições necessárias para a concentração e a criatividade. Os espaços de trabalho, 

abertos e espaçosos, são inundados de luz natural devido ás grandes fenestrações 

viradas para o jardim, e praticamente todo o mobiliário foi desenhado pelo Atelier, 

evocando a Arquitectura histórica ou erudita, que contrasta com o aspecto vernáculo do 

edifício original.  

 
 

 
 

ilustrações 12. LA FABRICA - Vista de uma sala do “estúdio” - (Bofill, 2021) 
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ilustrações 13. LA FABRICA - Vista do “estúdio” com espaço central e sala de reuniões.(Bofill, 2021) 

 

 
 

ilustrações 14. LA FABRICA – Vista da zona de Estar/Trabalho - a Catedral - (Bofill, 2021) 

 
As zonas de produção transformaram-se em “La Catedral “ 

 Com uma intervenção muito subtil, com muito poucos elementos de mobiliário também 

desenhado pelo atelier, aproveitando o aspecto industrial das paredes já oxidadas pelo 

tempo e o grande pé direito que chega a atingir os 10 metros de altura, o espaço foi 

convertido numa sala de conferências e de exposições, em que se mantém a memória 

do anterior uso do edifício.  
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ilustrações 15. LA FABRICA – Vista da zona de Estar/Trabalho - a Catedral.(Bofill, 2021) 

 

 

 
 

ilustrações 16. LA FABRICA – Vista da zona de Estar/Trabalho - a Catedral - (Bofill, 2021) 
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ilustrações 17. LA FABRICA – Vista da zona de Estar – a Residência.(Bofill, 2021) 

 

 
 

ilustrações 18. A FABRICA - Vista da zona de estar Privada da Zona Residencial.(Bofill, 2021). 

 
Temos também a residência, que continua a utilizar uma linguagem de contrastes, 

aproveitando características do passado, conjugando-as com as do presente. 
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 Os espaços exteriores foram preenchidos com vegetação escolhida e plantada de 

forma a que se fosse apropriando do edifício ao longo do tempo, relacionando 

cuidadosamente o espaço construído com o espaço natural. 

Informações retiradas de (Bofill, 2021).(Archello, 2021) 

 
 

 
 

ilustrações 19. LA FABRICA – Vista da zona de Espaço Exterior - (Bofill, 2021) 
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ilustrações 20. LA FABRICA – Vista da zona de Espaço Exterior - (Bofill, 2021) 

 
 
 

4.1. O CIMENTO E A SUSTENTABILIDADE 

 
  Existem indícios da utilização de variações deste material com doze mil anos desde os 

fenícios com a “POZZOLANA” aos Romanos com o “OPUS CAEMENTITIUM”. 

 O cimento tal como o conhecemos hoje não existia até cerca de 1824 com o percursor 

do actual cimento Portland criado por Joseph Aspdin, pedreiro e construtor inglês 

experimentando aquecer uma mistura de calcário e argila até que a mistura calcinasse, 

que após um processo de moagem a misturaria com água, dando-lhe o nome de 

cimento Portland em homenagem à pedra da ilha de Portland em Dorset Reino Unido, 

tendo o seu filho mais tarde desenvolvido uma mistura que englobava silicato tricálcico. 
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 Em 1845, Isaac Johnson utilizou a mesma mistura, mas aumentou a temperatura para 

temperaturas bastante mais altas e produziu o que viria a ser essencialmente o cimento 

moderno. 

 A partir de 1840 com o desenvolvimento do betão armado, começou a ser utilizado para 

vigas e pilares, possibilitando assim a construção de edifícios cada vez mais altos, 

pontes maiores, e assistiu-se a um decréscimo significativo na utilização de ferro na 

construção. Nos anos cinquenta, a utilização de cimento Portland para construção de 

sistemas de esgoto como o de Londres e Paris assim como sistemas de metro coloca 

este material como material de preferência, tanto pelos Arquitectos como pela indústria 

da construção 

 Em 1878 na Alemanha, foi aprovado o primeiro standard para o cimento Portland, com 

os primeiros métodos de testes e propriedades mínimas a serem definidas. 

 Desde então tem-se verificado avanços constantes nas características deste material, 

com vista à melhoria da sua resistência e aplicabilidade assim como à sua 

sustentabilidade. 

 Informação retirada de (World Cement Association, 2021) 

 
 
 O sector industrial do cimento emite mais de 5 000 000  de toneladas de dióxido de 

enxofre, óxido de nitrogénio e monóxido de carbono por ano e é a terceira maior fonte 

de poluição industrial. 

 Estas emissões estão associadas a uma grande variedade de problemas ambientais 

como acumulação de ozono ao nível do solo, chuva ácida, aquecimento global, 

deterioração das reservas de água, que por sua vez também estão associadas a 

problemas de saúde publica. Informação retirada de (United States Environmental 

Protection Agency, 2013) 

 
 
Existe, portanto, um desafio na questão da sustentabilidade da fabricação desta matéria 

prima. 

Fabricar este material de construção é muito custoso para o meio ambiente em geral. 
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 O tempo de vida útil dos edifícios apresenta-se de enorme importância na altura de 

avaliar a sustentabilidade de um edifício construído com cimento.  

 Em termos de avaliação ecológica, não existe consenso sobre se o tempo útil do edifício 

deverá ou não ser um elemento a contabilizar na altura de uma classificação carbónica 

das construções. A inclusão deste factor, fará com que a avaliação seja uma avaliação 

continua que terá de ser actualizada á medida que o edifício vai existindo, tornando todo 

processo de certificação mais complicado. 

 Sendo uma estrutura com muito peso ambiental logo de início, interessa que seja 

duradora, permitindo que para o local em causa, o peso ambiental de uma construção 

possa ser diluído durante a maior número possível de anos.  

 

 
 

ilustrações 21. figura representativa das emissões carbónicas durante o decorer do cyclo de vidas dos edifícios.(Office of energy 
efficiency & renewable energy, 2021). 

 

“ Todos gostam de construir; as casas são pouco para o que queremos delas. Queremos 
mudá-las, abri-las, queremos pertencer à memória que as casas resgatam. 

Há uma espécie de apetência de participação neste gosto do habitar, do morar. 

Poder-se-iam construir edifícios de pisos que fossem perfeitas e baratas estruturas de 
ocupação: áreas, eventualmente fechadas em nome de um espectáculo urbano que se 
assumiria socialmente; mas áreas, abertas como os escritórios. 

 Cada habitante construiria as suas paredes, os seus quartos minúsculos ou 
sobredimensionados, cheios de luz ou interiores, baixos ou altos, estreitos ou largos, 
irregulares ou quadrados, barrocos ou depurados; arrastariam também as suas peças, a 
sua colecção de coisas sublimes ou de pechibeque; em fundo branco ou azul 
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 Todos têm que (todos querem) estar envolvidos e a economia seria grande; poder-se-
iam vender áreas muito maiores, mais desafogadas, apenas com casas de banho e 
cozinhas fixas seriam grandes varandas que cada um marquisaria a seu gosto. “- (Graça 
Dias, 1992), Pág. 125 

 

 Aqui o Arqtº Manuel Graça Dias, não por motivos ambientais, mas com o seu humor 

incisivo, afirma que existe espaço para uma Arquitectura de qualidade, que não seja 

programaticamente vinculativa, permitindo uma adaptação ao passar dos tempos e a 

novas necessidades  

 

4.2. NOVAS TECNOLOGIAS MAIS ECOLÓGICAS 

 A realidade da poluição provocada pela indústria da construção, na qual os Arquitectos 

podem ter um papel de charneira, através da escolha informada de materiais e 

processos construtivos, faz com que seja necessária uma constante pesquisa e procura 

por inovações mais ecológicas. 

 

 “Pela primeira vez, em 1991, foi apresentado o conceito de ecoeficiência, através do 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), tendo como designação 
o '"(..) desenvolvimento de produtos e serviços, com preços competitivos que satisfazem 
as necessidades da espécie humana com qualidade de vida, enquanto 
progressivamente reduzem o seu impacto ecológico e o consumo de matérias-primas ao 
longo do seu ciclo de vida, até um nível compatível com a capacidade do Planeta." 
(Bragança e Mateus, 2011). Neste sentido, o conceito implica a produção de mais 
produtos mas com uma redução no que se refere à utilização de recursos e produção de 
resíduos. 

 O conceito de eco-eficiência tem como intuito articular o desenvolvimento económico e 
o impacte ambiental através da redução da utilização de recursos naturais e da 
optimização da utilização dos recursos energéticos através do aumento do grau de 
eficiência dos processos construtivos.” - (Pinto et al., 2015) 

 

 Existem presentemente pesquisas e investigações em curso com origem nos 

mais diversos países, que se propõem resolver os mais variados problemas. 

Pretende-se salientar algumas dessas pesquisas e tecnologias, assim como os 

materiais resultantes. 
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4.2.1. LBM - LIVING BUILDING MATERIALS  

 Há mais de 10 000 anos que a tecnologia da fermentação acompanha a evolução da 

espécie Humana. 

 As leveduras são utilizadas desde há milhares de anos para a fermentação dos 

açúcares ou amido. Dominar esse processo na sua forma líquida permitiu fazer cerveja 

ou hidromel, e dominar o processo na sua forma sólida permitiu fazer pão e queijo. 

 Em 1978 Artur Riggs e Keiichi Itakura produziram pela primeira vez uma insulina bio- 

sintética utilizando E.coli, como uma fabrica unicelular.(Easterling, 2019) 

 A ideia de que bactérias unicelulares e fermentos poderiam ser utilizadas como fábricas 

movidas e alimentadas a açúcar para a criação de novos materiais foi uma das mais 

poderosas descobertas dos últimos 100 anos. 

 Desde esta descoberta, a pesquisa sobre organismos monocelulares, sobre fermentos, 

bactérias e algas tem desenvolvido novas drogas, novos combustíveis bio fósseis, e 

transformou-se em pouco mais de trinta anos numa indústria de 150 biliões de Dólares 

em crescimento, substituindo fabricações químicas por fermentações biológicas. 

 No entanto, como refere Eben Bayer no seu artigo para o Cientific American, as células 

fazem muito mais do que produzir novos materiais.(Bayer, 2019)  

 Tanto as plantas, como os fungos, como as algas, conseguem produzir moléculas e 

juntá-las, formando estruturas. Essencialmente é o processo que permite a uma planta 

colher um fotão solar e gerar um fruto. 

 Até então a capacidade de criar novos materiais, tentando imitar a natureza, dependia 

de processos cujo resultados ficariam aquém das expectativas 

 Juntando um material inerte (sand-hydrogel), que funcionará como suporte, com uma 

cianobactéria fotossintética, (Synechococcus sp. PCC 7002), através de um processo 

chamado bio mineralização de cálcio carbonato (calcium carbonate biomineralization) 

consegue-se criar materiais que se podem regenerar. 

 Para serem conseguidos bons resultados a longo prazo, o material vivo tem de ser 

resistente a várias temperaturas, níveis de humidade, Ph, luminosidade, ou até utilizar 

estes elementos ambientais como comandos para iniciar os estados de bio 
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mineralização, crescimento, dormência e, portanto, a sua consequente regeneração, 

com implicações muito animadoras para a indústria.Informações retiradas de(Bayer, 2019) 

 
 
 

 
 

ilustrações 22. a bio mineralização e sucessiva regeneração de materiais de construção vivos.(Heveran et al., 2020) 

 
 
 
 O Micélio (Mycelium) é um fungo com a particularidade de ser um organismo 

multicelular e não monocelular, capaz de poder desenvolver estruturas gigantescas. 

Funcionando através da transformação de, tipicamente, açúcares, à medida que se vai 

desenvolvendo cria uma rede de fibras microscópicas, e extremamente densas. Este 

crescimento pode ser direccionado controlando a temperatura, CO2, humidade e 

arejamento, conseguindo velocidades consideráveis de desenvolvimento. 

 A bio fabricação controlada tem implicações muito transformadoras na construção, no 

nosso consumo e na vida geral.  

 É um tipo de produção com impacto ambiental muito reduzido, tendo como subprodutos 

de fabricação, essencialmente material compostável, e requer pouca energia durante 

todo o processo. - (Bayer, 2019) 
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ilustrações 23. Painel isolante de MICELIO.(Biohm, 2021) 

 
 

 
 

ilustrações 24. tijo em MICELIO - (Biohm, 2021). 
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ilustrações 25. várias materialidades compostas por MICELIO - (Biohm, 2021) 

 

 Comparativamente ao betão que, consoante os requerimentos aguenta uma força de 

compressão de entre 4000 até 10000 psi, os tijolos de Micélio só conseguem resistir a 

30psi. No entanto, só têm um peso de 43 kg/m3, que comparativamente ao peso do 

betão cerca de 2400kg/m3. Pode ser utilizado sem função estruturante, como isolante 

térmico ou contra incêndios assim como suporte de paredes interiores já que conserva 

as propriedades após testes de envelhecimento, aligeirando significamente a 

necessidade de resistência das estruturas. 

 Pode também ser utilizado como revestimento, como material para vestuário e 

acessório, abalamento. - (Interesting Engineering, 2017) 
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ilustrações 26. imagem do interior do “Growing Paviion  com um casaco de tecido de MICELIO em exposição.(Company New Heroes, 
2021). 

 
 
 Durante a semana do design holandesa em 2019 uma equipa formada por elementos 

da Company New Heroes, juntamente com a fundação Holandesa do design, criaram o 

“Growing Pavilion”. O objectivo seria o de mostrar as possibilidades e potencial 

estético da bio- construção e de um novo processo construtivo. 
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ilustrações 27. vista geral do GROWING PAVILION.(Company New Heroes, 2021). 

 
 
  Durante 10 dias, esteve em exposição na via pública, e por ele passaram mais de 

75000 pessoas, entre eles profissionais da indústria, figuras governamentais e 

organizações. 

 Dentro do pavilhão, aberto ao publico, podia-se observar em exposição o trabalho de 

vários designers que mostravam a versatilidade do material exposto.  

 Estes materiais foram “cultivados em moldes, utilizando aparas de cânhamo como 

substrato, e foram concebidos de modo a serem capazes de adquirir funções tanto 

isolantes como estruturais. Captam CO2 á medida do seu crescimento, contrariando o 

panorama da maioria dos materiais disponíveis actualmente. – Informação retirada de 

(Company New Heroes, 2021)  

 



A relação entre os materiais e a natureza no espaço construído, e o bem-estar e saúde dos utilizadores 

João Augusto Nunes da Silva  60 

 
 

ilustrações 28. Pormenor do crescimento controlado numa porta do GROWING PAVILION.(Company New Heroes, 2021). 
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 A Biomason é uma empresa Americana que desenvolveu um cimento capaz de 

contribuir para a redução das emissões da produção mundial do cimento (cerca de 8% 

das emissões globais de CO2) 

 Enquanto no caso do cimento Portland, que se obtém através da liberação de calcário 

provocado por calor intenso, libertando CO2 e consumindo combustíveis fósseis no caso 

do bio cimento o processo é o inverso combinando carbono e cálcio para produzir 

biologicamente calcário, sem utilização de combustíveis fosseis e sem libertação de 

CO2. 

 O tradicional cimento pode demorar até 28 dias para completar completamente o 

processo de presa, o desta tecnologia pode demorar menos de 72 horas. 

 O cimento bioLITH, é composto aproximadamente 80% de granito de origem reciclada 

e 15% do bio cimento e possui boas propriedades térmicas, resistência ao 

congelamento, à compressão e à alteração dimensional, 

 
 

ilustrações 29. Bloco de cimento bioLITH da bioMASON.(Biomason, 2021). 

 A mesma empresa numa colaboração com o Departamento de Defesa do Estados 

Unidos, após 3 anos de testes em laboratório, tem actualmente em fase de teste real 

em larga escala, a implementação de ELMc – Engeneered living Marine Cement  
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ilustrações 30. ELMc – bioMASON.(Biomason, 2021). 

 
 
 Este material é uma variação da tecnologia do bioLITH, mas utiliza para a criação de 

Carbonato de Cálcio, microorganismos naturais, e obtém os nutrientes directamente da 

água do mar, o que resulta numa sustentada integridade física do material, capacidades 

regeneradoras, capacidade de ancoragem ao solo, o que possibilita utilizações como 

infra-estruturas marinhas de apoio, estabilização de sedimentos perto da costa, e 

conjuntos de quebra-mar de protecção de frentes marítimas. 

 Tecnologias assim, que possibilitem a criação de materiais com potencial de grande 

impacto não só contribuem para a redução das emissões de dióxido de carbono, como 

também podem eventualmente ajudar a controlar os efeitos, já visíveis das alterações 

climáticas, consequência das emissões desses mesmos gazes. 

 
 

4.2.2. CARBONIZAÇÃO MINERAL - MINERAL CARBONATION – CARBON CURE  

 

 Carbon capture and storage (CCS) é essencial para se cumprir o acordo de Paris que 

fixa o limite do aquecimento Global em 1,5º / 2ºC 



A relação entre os materiais e a natureza no espaço construído, e o bem-estar e saúde dos utilizadores 

João Augusto Nunes da Silva  63 

 A maioria dos estudos em curso sobre carbonação Mineral, assentam sobre o 

procedimento de injectar CO2 em matérias e de seguida criar na superfície do material 

uma camada impermeável que impede esse CO2 de voltar a ser libertado para o meio 

ambiente. 

 Em alternativa, existem soluções que permitem a injecção de CO2 em rochas reactivas 

(como é o exemplo de rochas máficas ou ultramáficas com alta concentração de sílica 

e de silicatos ferromagnéticos), provocando a mineralização do Carbono no seu interior, 

evitando assim que seja libertado para a atmosfera. Este método chama-se “Carbon 

Cure” ou Cura Carbónica em vez de “Atmosféric Cure” ou Cura Atmosférica. Embora o 

volume de mineralização em estaleiro tenha um grande potencial, a sua implementação 

industrial em larga escala e fora dos laboratórios ainda não está dominada.  

(Snæbjörnsdóttir et al., 2020) 

 

 
 

ilustrações 31. Esquema explicativo do papel da carbonização mineral.(MCI, 2021). 

 
 
A CARBICRETE, uma empresa Canadiana, afirma ter conseguido desenvolver uma 

tecnologia de fabricação de blocos com o mesmo nome, que armazenam mais carbono 

do que emitem no processo de fabricação, catalogando-os como “carbon-negative”. 
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 Esta tecnologia elimina a necessidade de cimento. O cimento é o ligante que chega a 

12% do betão tradicional e é responsável por metade da sua pegada carbónica. 

 Do modo tradicional, para se fazer cimento aquece-se Carbonato de Cálcio a perto de 

1500ºC para extrair Óxido de Cálcio. Como referido anteriormente, este processo liberta 

Dióxido de Carbono para a atmosfera assim como utiliza combustíveis fósseis pela 

etapa do aquecimento. 

 Como substituto do cimento, esta tecnologia utiliza subprodutos da indústria 

metalúrgica que contém Óxido de Cálcio. Tradicionalmente, o cimento é curado e ganha 

presa com a adição de água, fazendo com que o Cálcio reaja com o Dióxido de Carbono 

no ar ambiente enrijecendo-se e transformando-se em Carbonato de Cálcio. 

 Agora consegue-se chegar exactamente à mesma composição química de Carbonato 

de Cálcio, mas o Óxido de Cálcio é injectado juntamente com o Dióxido de Carbono, 

demorando o processo de cura cerca de 24 horas, e pode ter cerca de 30% mais 

resistência à compressão do que o betão tradicional. 

 Este sistema faz com que o CO2 armazenado dentro do material em si só volte á 

atmosfera em caso de ser queimado. 

 Este sistema está dependente do fornecimento da indústria do Ferro, e ainda só é 

possível em ambientes controlados, em blocos ou elementos pré-fabricados. A empresa 

informa que serão necessários entre 5 a 10 anos para desenvolver um processo que 

permita uma aplicação com cura em obra. 

 

Informações retiradas de (Hahn, 2021).(carbicrete, 2021) .(CarbiCrete, 2021). 
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ilustrações 32. inatalações para o rocesso de cura – CARBICRETE.(CarbiCrete, 2021). 

 
 

 
 

ilustrações 33. camara pressurizada – CARBICRETE.(CarbiCrete, 2021). 
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ilustrações 34. blocos da cimento – CARBICRETE.(CarbiCrete, 2021). 

 
 
 Outra empresa Canadiana, a Carbon Cure, também utiliza esta tecnologia, com a 

vantagem de se poder aplicar do mesmo modo que o betão tradicional, em pré-

fabricação ou em obra com cofragem. 

  Recentemente, a Amazon e o, Arqtº Dave Alberda do Atelier NBBJ, utilizaram esta 

empresa para fornecimento de betão para a construção do edifício da sua sede em 

Arlington, VA, com conclusão prevista para 2025, com um abaixamento de cerca de 

1400 toneladas de CO2 em relação às emissões emitidas no caso de uma construção 

com cura tradicional. Esta solução utiliza também menos água e menos recursos 

naturais. 

 Com o aumento da sua resistência em 30% e sem impactos negativos, permite um ciclo 

de vida maior aos edifícios contribuindo assim para uma melhor classificação do ciclo 

de vida do edifício.  

Informações retiradas de (Hahn, 2021) - (CarbonCure, 2021) 
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ilustrações 35. imagem do futuro edifício sede da Amazon. Construído com cimento CARCON CURE com conclusão prevista para 2025 
- (Kastrenakes, 2021) 

 

 
 
Uma outra solução é a de utilizar cânhamo para fazer Betão.  

 O cânhamo tem um conteúdo elevado de sílica. O agente ligante utilizado é hidróxido 

de Cálcio, que absorve CO2 da atmosfera para finalmente se transformar em carbonato 

de cálcio ou calcário. 

 O cânhamo é uma planta, que se for encarada como matéria prima, e cultivada 

sustentávelmente, tem um ciclo de vida muito sustentável e positivo, conseguem-se 

duas colheitas anuais em praticamente todos os tipos de clima, previne a erosão, 

consome CO2, não necessita de muita água e desintoxica o solo.  

 O Hempcrete é um bom isolante, é um retardante do fogo, e na eventualidade de arder, 

arde sem fumos, tem uma boa resistência sísmica e é resistente aos fungos e bolores, 

regulando a humidade com muita eficiência. 

Informações retiradas de (Schires, 2021) 
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ilustrações 36. pormenor de cimento com cânhamo - (Schires, 2021) 

 
 

 
 

ilustrações 37. pormenor de HEMPCRETE antes da cura.(Schires, 2021). 
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 Estas novas tecnologias são exemplos, dentro de muitos outros não aqui salientados, 

que têm vantagens e desvantagens, mas estão em processo de desenvolvimento e 

melhoria, e embora já estejam a ser utilizados, esperam-se avanços significativos nas 

tecnologias a curto prazo, o que poderá significar outras utilizações ainda não possíveis. 

 Existem materiais e tecnologias muito promissoras como cimento com adição de algas 

ou a impressão 3d que, aliadas a uma escolha sensível e utilização criativa, podem 

alterar o modo como se constrói, passando a conseguir, tanto para o meio ambiente, 

como para os utilizadores, resultados cada vez melhores. 

 

4.2.3. ANÁLISE DOS PONTOS FORTE E PONTOS FRACOS 

 
Pontos Fortes 

- Reabilitação com prolongamento do ciclo de vida do edifício, que é uma mais valia 

ecológica e económica. 

- Pelas suas dimensões e características espaciais, tem facilidade em ser adaptado a 

novas utilizações 

Pontos Fracos 

- Betão armado é um material com muita energia fóssil incorporada. 

- O facto de ter grandes dimensões faz com que seja mais dispendioso resolver os 

problemas energéticos e de conforto 
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5. FREEBOOTER - EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 

 

ilustrações 38. Desenho de um navio, utilizado como referencia para as soluções escolhidas para o projecto do edifício.(GG-Loop, 
2021). 

 

Freeboter, é um edifício em Amsterdão do atelier GG-loop na ilha de Zeeburgereiland.  

O interesse neste projecto concluído recentemente, recai sobre vários factores.  

 Por um lado, o nome “freeboter”, (freelancers privados que reuniam equipas de 

velejadores para explorar o alto mar) referência à cultura e herança marítima Holandesa, 

trazendo-a para o presente, não só pela escolha do nome, mas também pela escolha 

da utilização de uma estrutura inteiramente composta por madeira fazendo referência 

ás estruturas dos navios do passado, a semelhança das estruturas Pombalinas e as 

cruzes de Santo André. 

 

O edifício, com duas fracções de 120 m2, fica num lote de 161,5 m2, tem 4 pisos e cave. 
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 A estrutura é composta de CLT de pinho e aço com pré-fabricação em estaleiro, 

minimizando o tempo de obra. O edifício demorou 3 semanas a ser construído, 

necessitando de mais 6 meses para acabamentos. 

 A madeira utilizada é de cultura certificada PEFC, armazenando aproximadamente 80 

toneladas de CO2, a construção teve uma duração total de 6 meses e o consumo 

energético do edifício é perto de zero. 

 A utilização de CLT em detrimento do betão armado resultou num total de emissões de 

CO2 inferior a 10%.  

 Juntamente com um isolamento térmico e de ventilação natural eficaz, caixilharia e 

vidros adequados, um sistema de pisos aquecidos a baixa temperatura e juntamente 

com a instalação de um sistema de 24 painéis solares na cobertura, fazem com que o 

consumo do edifício seja perto de zero. - (Wood for Good, 2021) 

 
 Trata-se de um bom exemplo em como se pode intervir nos tempos de hoje, com 

estudos recentes postos em prática rapidamente, contribuído para a resolução de 

problemas globais, e em simultâneo ancorando a Arquitectura nas culturas e memórias 

de passados e populações regionais.  
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ilustrações 39. FREEBOOTER,GG-Loop, Francisco Nogueira - (GG-loop, 2021) 
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ilustrações 40. Edificio FREEBOOTER -  Plantas pisos -1, 0 e 1 – Apartamento 1 - (GG-Loop, 2021) 

 
 
 

 

ilustrações 41. Edificio FREEBOOTER – Piosos 2, 3 e cobertura – Apartamento 2.(GG-Loop, 2021). 

 

 
 Foram utilizadas várias espécies de madeira, consoante as suas características 

naturais e a função que iriam estar sujeitas durante o tempo de vida do edifício. 
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ilustrações 42. cortes longitudinal e transversal e pormenor da estrutura.(GG-Loop, 2021). 

 

 

ilustrações 43. FREEBOOTER,GG-Loop, Francisco Nogueira.(GG-loop, 2021). 
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ilustrações 44. Pormenor da fachada - FREEBOOTER,GG-Loop, Francisco Nogueira (Lomholt, 2019). 

 

 

 
ilustrações 45. Intreior dos apartamentos - FREEBOOTER,GG-Loop, Francisco Nogueira.(Lomholt, 2019). 
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ilustrações 46. imagem de espaço de circulação interior - FREEBOOTER,GG-Loop, Francisco Nogueira.(GG-loop, 2021) 
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ilustrações 47. Madeira de Cedro vermelho.(Doce Obra, 2019). 

 

 
- Cedro vermelho para revestimento exterior dada a sua grande resistência e 

durabilidade. Quanto mais velha for a arvore maior a sua resistência. Nem toda a 

madeira de cedro tem as mesmas características e resistem de maneiras diferentes a 

ataques de fungos e incestos. 

 Esta madeira é utilizada na construção civil para guarnições, portas e janelas, mobiliário 

de exterior, construção naval, e apresenta uma boa resistência á humidade. Tem uma 

tonalidade avermelhada com reflexos dourados.  

 
 

 

ilustrações 48. Madeira de Lariçio - (Archiproducts, 2021) 

 
- Lariçio para revestimento tanto dos pavimentos como dos tectos das varandas 

 Lariço é uma madeira Conífera. São madeiras maciças muito utilizadas no sector da 

construção. Existem mais de 80 espécies de madeiras coníferas e são as mais antigas 

do planeta e tendo surgido no final da era Paleozóica, crescem tanto em zonas frias, 

quentes ou temperadas e é das madeiras mais abundantes. 
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ilustrações 49. Pormenor de Madeira Laminada Cruzada – CLT.(Franco, 2020) 

 

 
- Madeira Laminada Cruzada de pinho para toda a estrutura 

 CLT - Cross Laminated Timber é uma tecnologia que aproveita as fibras naturais da 

madeira, colando-a em camadas com as fibras cruzadas entre camadas, evitando a 

tendência natural da madeira em empenar, formando um painel com uma enorme 

resistência. Além de ser autoportante, o CLT apresenta várias características 

excepcionais, aliando um excelente desempenho térmico, excelente desempenho 

acústico, um desempenho sísmico já comprovado, uma boa resistência ao fogo, além 

de poder ser combinado com facilidade com outros matérias formando assim sistemas 

de construção capazes de responder a vários tipos de necessidades. 

 A sua grande capacidade estrutural e leveza (500kg/m2 em vez de 2500kg/m2 do betão 

e 7000 kg/m2 do aço), aliada à facilidade de ser trabalhado tanto no local como em 

prefabricação, permite uma obra planeada, rápida de executar, diminuindo o consumo 

de água, e evitando os desperdícios. 
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 Outra grande vantagem da construção em Madeira Laminada Cruzada, é a do elevado 

isolamento térmico que permite uma vida útil do edifício sem a necessidade de grandes 

gastos de energia a aquecer ou a arrefecer o ambiente interior.(NEW EDGE, 2021) 

 

 

ilustrações 50. Madeira de IROKO - (Rarewoods, 2021). 

 
 - Iroko é o nome dado á madeira da Árvore Milícia excelsa, uma espécie proveniente 

do centro de África. Tem uma cor castanha clara, e, com o tempo vai ganhando uma 

cor dourada/avermelhada. É muito resistente à flexão, à compressão e à tracção assim 

como ao apodrecimento e ao ataque de insectos. É utilizada em ambientes exteriores, 

em marcenaria e em construção naval, pavimentos, mobiliário de jardim e graças às 

suas características tem uma utilização muito variada. 

Informações fornecidas directamente pelo Atelier autor do projecto – www.gg-loop.com 

 

5.1. A MADEIRA E A SUSTENTABILIDADE 

 A construção em madeira e a sua sustentabilidade é uma discussão actual por diversas 

entidades. É uma tecnologia já conhecida, mas recentemente tem sido utilizada com 

mais frequência ao abrigo da crescente sensibilidade ecológica da Sociedade 

 Uma grande parte do nosso impacto ambiental advém da indústria da construção, e a 

madeira é uma matéria prima menos poluente, é abundante, renovável, dotada de boas 

características técnicas e biológicas, é facilmente adaptada a várias funções sem uma 

grande despesa energética. A madeira não só armazena Carbono como também pode 

substituir materiais com um grande impacto ambiental como o plástico, cimento e ferro. 

 Por estes motivos tem-se vindo a assistir a uma crescente divulgação e valorização de 

soluções com este material. 
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 O modo como é feita a avaliação do impacto da utilização deste material de construção 

não é consensual. Existem ´vários modos de olhar para a questão, e o modo de 

utilização, a maneira como se conjuga com outros materiais têm resultados diferentes 

nas diversas abordagens. 

 
  Outras questões assentam sobre o final de ciclo de vida do material, assim como a 

sustentabilidade das plantações (com certificação própria) o tempo que demoram a 

crescer árvores prontas a ser abatidas, assim como os variados tratamentos e colas 

utilizadas, tem dividido opiniões e atrasado um consenso sobre o verdadeiro valor 

ecológico de uma construção assente em madeira. 

  Existem grandes variações de emissões durante o ciclo de vida do material que variam 

consoante as diferentes madeiras, tecnologias e utilizações.(Tellnes, Saxegård e 

Johnsen, 2020)  

 
 Existem várias organizações mundiais, regionais e locais com processos de certificação 

no que diz respeito à madeira como matéria prima.   

 No caso do edifício FREEBOOTER, é utilizada 98% de madeira certificada pelo PEFC 

(Program for the Endorsment of Forest Certification), uma aliança internacional de 

certificação Florestal, fornecendo garantias da proveniência da madeira, privilegiando 

uma exploração florestal sustentável. Além da verificação da gestão das florestas, o 

PEFC certifica de igual modo os produtos de origem florestal. 

 O conceito de madeira controlada, existe para que empresas e organizações não 

incluam categorias de madeira consideradas não aceitáveis, assim como a certificação 

de projecto, garante a fonte e proveniência dos materiais utilizados em determinado 

edifício.  

 A FSC (Forest and Stewardship Concil) é outra organização global com mais de 25 

anos, sem fins lucrativos, que se dedica a promover a gestão florestal mundial de um 

modo responsável e sustentável. A sua Certificação é também um dos sistemas de 

certificação florestal mais respeitado internacionalmente, e possibilita a empresas e 

consumidores, a escolha de uma madeira cuja proveniência sustentável é assegurada. 

 Existem vários tipos de certificação FSC. FSC de Gestão florestal é atribuída a 

proprietários ou gestores florestais, enquanto o FCS de Cadeia de responsabilidade, 

aplica-se a fabricantes, transformadores e comerciantes de produtos florestais.  
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“A avaliação dos impactos e benefícios da Certificação Florestal FSC nas suas vertentes 
ambiental, económica e social, permite sensibilizar para a importância deste processo 
na conservação da biodiversidade, protecção dos serviços de ecossistemas e promoção 
da segurança no trabalho florestal. Através de estudos realizados sobre vários requisitos 
associadas à certificação florestal, é possível potenciar mecanismos de adaptação e 
resposta às alterações climáticas, fomentando o aumento da resiliência dos espaços 
florestais” - (FSC Portugal, 2021) 

 

 
 Uma das razões para a solução de construção em madeira estar a ser mais utilizada 

foi a invenção, com as primeiras pesquisas a serem realizadas na Suíça, no início dos 

anos 90, do sistema CLT – Cross Laminated Timber. 

 O processo evolutivo do conceito até á materialização do material de construção, 

devidamente experimentado, pronto a ser comercializado, demorou cerca de 10 anos, 

tendo sido erguido o primeiro edifício de 3 pisos na Alemanha, na Baviera pela empresa 

MERK, que serviu de protótipo á escala real onde foram efectuados testes durante os 6 

anos seguintes. No início dos anos 2000, e após o amadurecimento das técnicas de 

construção, o produto CLT estava pronto para o mercado, e, portanto, para a produção 

industrial. - (GreenSpec, 2021) 

 
 O período temporal de desenvolvimento do produto CLT e a sua utilização como 

material de construção, coincide com a maior sensibilização das populações para os 

assuntos da sustentabilidade, procurando materiais mais ecológicos o que contribui 

para uma associação do CLT a uma noção de sustentabilidade. Além disso, a própria 

tecnologia, e as características do material, permitem a sua utilização como elemento 

estrutural em edifícios onde as opções eram exclusivamente o ferro ou o betão armado. 

Factor que também contribuiu para uma crescente aceitação deste material por parte 

da indústria. 

 Além do processo de certificação da madeira como matéria prima utilizada para fabrico 

do produto e material de construção CLT, o próprio produto, assim como a sua 

utilização, estão sujeitos a processos de certificação. 

 A ISO, International Standart Organization, tem actualmente a ISO/TC 287 Sustainable 

processes for wood and wood-based products, que é uma Comissão Técnica (TC -

Tecnical Comitee), que está responsável por definir normas e processos sustentáveis 



A relação entre os materiais e a natureza no espaço construído, e o bem-estar e saúde dos utilizadores 

João Augusto Nunes da Silva  83 

para madeira e produtos em madeira. Desta comissão saíram normas como a ISO 

16696-1 que diz respeito á CLT Madeira Laminada Cruzada, e estabelece as 

especificações mínimas para a produção do produto como material de construção. A 

utilização de diesel durante o corte e o transporte continua a ser a porção mais 

importante das emissões CO2 durante o ciclo de vida do CLT, estando a ser estudado 

o impacto de soluções em que se utilizam biocombustíveis nesta fase, tentando reduzir 

assim a sua pegada carbónica. Os biocombustíveis por sua vez também têm o seu 

próprio impacto e as suas restrições e normas e limitações.  No que se refere à 

catalogação da construção em Madeira, A ISO standard ainda não clarificou se deverá 

ser considerada como um Material carbono-negativo, e por tanto ser utilizado como 

“subtractivo” para compensar emissões que ocorram noutra fase do processo de 

construção.  

 Alem da Norma ISO 16696-1, existe também a norma ISO 16696-2 que por sua vez se 

refere aos processos de instalação e utilização do CLT. (ISO - International Organization 

for Standardization, 2021) 

 
 

“The forests that supply the raw materials for wood products, as well as for many other 
purposes, also provide vital ecosystems services. Forests are important carbon sinks and 
stores, and influence the climate in other ways as well as maintaining biodiversity (EASAC 
2017). This can present a conflict and begs the question: Do we prioritize the use of wood 
products, with their associated climate change mitigation potential of carbon storage and 
substitution, or do we prioritize the role of forests in carbon sequestration and the 
maintenance of biodiversity? Can we have both? Perhaps it is more of a question of 
balancing these different priorities, as well as taking into account other ecosystem 
services and societal perspectives, such as the need to maintain woodlands and forests 
for recreation.” - (MARKUS HUDERT, 2019), pag. 32 
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ilustrações 51. Diferentes espécies de Bamboo.(Bamboo Bob, 2019). 

 

É impossível falar de sustentabilidade e madeira sem mencionar o bambu. 

 É uma planta da família Poaceae. Existem mais de 1400 espécies de bambu, que 

consegue crescer em praticamente todo o tipo de climas, desde África, Austrália, 

América Latina, e também em climas mais frios. 

 Tem um crescimento muito rápido, chegando a atingir 1 metro de crescimento por dia 

atingindo a maturidade entre os 3 e os 5 anos, sem necessitar de solos férteis. Outro 

facto relevante é o de o Bambu libertar mais cerca de 30% de oxigénio para a atmosfera 

do que a maioria das outras plantas. 

 É utilizado na construção há milhares de anos. Cerca de 1 milhão de pessoas vivem 

em habitações de bambu. Alem de todas estas características, o Bambu é mais forte e 

aguenta mais tensão que o aço e o seu custo de produção não só é significativamente 

menor como apresenta muitos benefícios ambientais. A utilização do aço no cimento é 

dispendiosa, e o custo de produção acarreta custos muito elevados para o ambiente, no 

entanto, não pode ainda ser substituído por Bambu. A madeira de Bambu está sujeita a 

contaminação por pragas de insectos, tem tendência para se degradar com a presença 

de água, o que vai afectar a sua performance ao longo do tempo, e coloca problemas 

de resistência e durabilidade.(Hebel, 2015) 
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 Organizações como o MIT (Massachussets Institute of Tecnology) ou o Swiss Federal 

Institute of Tecnology Zurich com o BambooTECH, teem desenvolvimento pesquisas 

para explorar e potenciar as propriedades desta madeira com a criação de compósitos 

como por exemplo o BambooTECH,  

 Além da construção, em edifícios, estruturas como pontes, pavimentos, revestimentos, 

mobiliário, existem actualmente muitas utilizações para o Bambu, indústrias como a do 

vestuário, da higiene, do papel, alimentar e farmacêutica, torna o Bambu um dos 

materiais com potencial mais polivalente de desenvolvimento com vista à 

sustentabilidade. – (Krosofsky, 2021), (Vyas, 2020)  

 
 
 

 

ilustrações 52 Pormenor interior de uma construção interamente feita e bamboo.(Carter, 2021) 
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ilustrações 53.Prototypo de viga com cimento e Bamboo.(Hebel, 2015) 

54 – 

 

 

 

ilustrações 55 Um protótipo de betão armado com armadura de compósito de bamboo, resistente á água - (Hebel, 2015) 
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5.2. NOVOS MATERIAIS E TECNOLOGIAS MAIS ECOLÓGICAS 

Desde o início dos tempos que a madeira é utilizada na construção de abrigos. 

 Actualmente, utilizamos madeira de crescimento natural, e cultivada, assim como 

materiais com base  na madeira ou derivados. 

Na realidade, um dos primeiros registos de contraplacado data de 2600 A.C. no Egipto. 

 A maioria dos produtos contemporâneos para construção com esta matéria prima 

depende de colas. A Madeira Lamelada contém cerca de 3 a 5 % de cola.  

 A utilização de adesivos ou colas, tem impacto na altura da reciclagem, e afecta o nível 

de sustentabilidade destes materiais. 

 Existem em curso actualmente várias pesquisas sobre bio-adesivos, que aguentem as 

exigências para a construção civil, tanto estruturalmente como em termos da sua 

produção em massa. 

 Com o avanço do desenho digital e das tecnologias 3D, com algumas limitações, a 

montagem de estruturas com encaixes e travamentos, evitando recorrer às colas é uma 

realidade, utilizada cada vez para realizar formas mais complexas e, portanto, cada vez 

mais passíveis de serem incorporadas em soluções contemporâneas. 

 Além de isolar novos componentes, as novas tecnologias ajudam também no processo 

de Economia circular com novas possibilidades de utilização de derivados ou 

subprodutos da indústria 

“Eco-efficiency is fundamentally a ratio of some measure of economic 

value added to some measure of environmental impact” - (Ehrenfeld, 2005) 

 

5.2.1. CELULOSE E LIGNINA 

 A celulose é um polímero e é um dos ingredientes principais da madeira. É extraída 

transformando aparas em polpa, através de processos mecânicos, termo-mecânicos ou 

químicos. 

 Enquanto a celulose é muito utilizada para a fabricação de papel e cartão e mesmo na 

indústria farmacêutica, experiências e estudos relacionados com cnf – celulose 
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nanofibrilis abrem actualmente novos campos e aplicações, por exemplo associados á 

impressão 3d ou á possibilidade de moldagem. 

 A wood foam ou espuma de madeira, é um material recente, desenvolvido pelo Instituto 

Fraunhofer de pesquisa de madeira, e é um produto semelhante à espuma cuja 

densidade pode ser controlada através da adição de proteínas. O resultado pode ser 

utlizado como isolamento térmico ou acústico.  A celulose não se assemelha em nada 

ao que entendemos como madeira. Nem nas suas características mecânicas nem na 

sua aparência, mas tem o potencial para contribuir para a criação de novos produtos 

biológicos, assim como para uma mais eficiente economia circular, com menos 

desperdício.  

 informação retirada de  (MARKUS HUDERT, 2019) 

 

 
 
 

 

ilustrações 56 Estrutura molecular da Celulose - (Richards, Baker e Iwuoha, 2012) 
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ilustrações 57 Estrutura Molecular da Lignina, Bruna Steil Boneberg - (Faria et al., 2016) 

 

Anualmente são produzidas 50 milhões de toneladas como subproduto da indústria do 

papel o que origina uma substância com uma aparência de um licor escuro, e 98% é 

queimado sem nunca ser aproveitado. Esta substância contem phenypropanoids, que 

possuem uma enorme utilidade. Phenypropanoids são actualmente extraídos do 

petróleo e utilizados na fabricação de plásticos, medicamentos e pinturas. 

 Os bio-polímeros como a lignina podem ser utilizados para produção de materiais 

antioxidantes, inibidores de corrosão, protecção UV, anti oxidação, controlo de 

crescimento de cristais entre outros mais.   

informação retirada de (Borregaard, 2021) 
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5.2.2. PROCESSOS DIGITAIS 

 

ilustrações 58 Estrutura desenvolvida no campus de Dorset.(Trada, 2016) 

 
 Código e software, e avanços no poder de processamento dos computadores, permitem 

actualmente realizar cálculos e automatizações Hiper complexas nunca antes possíveis.  

 Estudantes da Architectural Association no Campus de Dorset, fizeram um 

levantamento geométrico da configuração de 204 árvores. Deste levantamento, foram 

colhidas 25 ramificações de uma determinada forma e com determinadas 

características. Através de um plug-in pra o Rhino, o Grasshopper, softwares de 

desenho e representação digital, foram digitalizadas e estudadas várias configurações 

afim de descobrir o melhor modo destas forquilhas orgânicas serem acopladas e 

organizadas como uma estrutura. Foram também desenhadas juntas digitalmente, e 

trabalhadas com um braço robótico, e toda a estrutura foi montada em duas partes 

separadas e instaladas posteriormente no local. 
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 A fabricação robotizada no local e com poucos recursos, a utilização de matéria prima 

local, natural, sem processamento, e sem transporte e praticamente sem desperdícios, 

são um exemplo da possibilidade de serem realizados espaços construídos, com um 

significativo decréscimo de impacto ambiental, recorrendo á tecnologia para descobrir 

novos processos mais eficientes de construir.  

 

 

ilustrações 59 Braço de robot a realizar entalhes de encaixe para a estrutura.(Trada, 2016) 
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ilustrações 60 A viga central é composta por vinte e duas forquilhas naturais.(Trada, 2016). 

5.2.3. ANALISE DOS PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS 

 
Pontos Fortes 

- Madeira certificada. 

- Métodos construtivos com muito boa qualidade e boa execução. 

- Com poucos produtos tóxicos. 

- Desenho Biofílico. 

- Consumo energético do edifício perto de 0, melhorando e a eficiência durante o período 

de vida útil do edifício 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Memória, Conhecimento e Sensibilidade Inteligente  

Os seres humanos constroem para corresponder a uma sua necessidade. 

 
 

“… o espaço criado pela arquitectura não é apenas aquele no qual é realizada a unidade 
dos visares subjectivos de utilidade, de solidez e de expressividade estética; esta 
unidade deve também corresponder objectivamente a uma exigência de síntese superior 
entre a sociedade e a natureza, de tal maneira que o espaço arquitecturado se torne 
precisamente ele próprio um mundo no qual é realizada e se manifesta concreta, 
simbólica e materialmente, a interpenetração mútua de uma e outra, e no qual a 
humanização da natureza corresponda, portanto, a uma naturalização ou materialização 
da sociedade.” - (MICHEL, 2004) 

 

 As acções e escolhas de todos os profissionais envolvidos até á finalização da 

execução de um ambiente construído sustentável e saudável são essênciais para 

determinar a sua sustentabilidade.  

 O ambiente construído é constituído por inúmeros materiais, acoplados de determinada 

forma, e essa conjugação possibilita uma infinidade de soluções, umas com 

determinadas qualidades melhores que outras. 

 Além disso, devido à constante evolução da tecnologia, cada vez temos mais materiais, 

mais eficientes, novas maneiras de fazer e mais evoluídas. 

 É muito difícil dizer que uma solução é ecologicamente melhor que outra. Existem 

vantagens e desvantagens em cada uma, e a análise tem de ser individualmente 

contextualizada. 

 O impacto que o ambiente construído tem no planeta e nas pessoas é tão grande, e 

tão duradouro, que estas escolhas constituem um vínculo do presente com o futuro, e 

portanto, transgeracionais e de grande responsabilidade. 

 Seja uma construção nova como o edifício FREEBOOTEER ou um aproveitamento de 

uma construção realizada no passado, como é o caso da FÁBRICA, aumentando o seu 

ciclo de vida, existem sempre pré-existências a ter em conta. Sejam de origem 

programática, de origem regulamentar, geográfica, ambiental, social, cultural, todas 

devem ser ponderadas antes de se fixar uma solução para uma intervenção. 
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“Os critérios apontados são genéricos em relação ao tempo e independentes do espaço 
concreto em que a obra nova se insere. Se a arquitectura é «espaço vivível», é-o em 
relação aos momentos de existência que abriga, modela, qualifica, e todo o material 
figurativo - seja ele permanente ou emergente - deve ser reunido e integrado, quer 
provenha da imitação (criadora), da adaptação (criadora) ou da invenção ou descoberta. 

Em face desta regra, a linguagem espontânea ou popular pode constituir no seu 
riquíssimo depósito de estruturas formais uma fonte de ensinamentos e sugestões ao 
mesmo título da tradição erudita. Ao mesmo título: a expressão é usada conscientemente 
e arriscando, ainda, alguma incompreensão. 

Com efeito, se no enfoque de uma intervenção arquitectónica está uma sociedade em 
rápida mutação e nivelamento cultural, o habitat antepassado interessa ao arquitecto e 
sobretudo como campo de estudo do homem e de conhecimento das raízes, no sentido 
largo em que Balandier afirma que 

 «paradoxalmente, a nossa Etnologia ajudar-nos-á a conseguir que o futuro não se torne 
“estranho”” - (Portas, 1964), pag. 76/77 

 

 A existência de novas tecnologias e estudos, desde que devidamente experimentadas 

e comprovadas, deveriam ser consideradas também como pré-existências, e não como 

uma realidade sem consequências. 

 O tempo entre as inovações e a sua utilização e aplicação é demorado por vários 

motivos. 

 Por um lado, as certificações não estão centralizadas, sendo necessário submeter 

materiais ou técnicas construtivas a uma série de certificações redundantes até 

finalmente, chegar à certificação municipal. Isto faz com que o processo seja 

dispendioso e demorado, dificultando a sua rápida aplicação, por outro lado, os próprios 

profissionais do sector, sejam da indústria da construção, engenheiros ou arquitectos 

desenvolvem “maneiras de fazer” próprias, aperfeiçoadas com o tempo, o que faz com 

que naturalmente exista alguma resistência em alterar métodos e materiais cujos 

comportamentos são já conhecidos e controlados. 

 O ensino da profissão, amplamente discutido, é também evidentemente o principal 

difusor de conhecimento, mas se não gerar nos futuros arquitectos uma constante 

necessidade e curiosidade de conhecimento, actualização e pesquisa nos diferentes 

campos que intervêm nestes assuntos, não está a corresponder às necessidades do 

futuro. 
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 Assistimos actualmente grandes organizações, com tempo e disponibilidade financeira 

como a Amazon, Apple, ou a Alphabet/Google, que anunciou investimento em 

imobiliário na ordem de 7 biliões de dólares Americanos em imobiliário, e que estão a 

utilizar materiais e tecnologias recentes, mais ecológicas, e isso pode ajudar a indústria 

no seu todo a iniciar a implementação destes processos. Sundar Pichai, CEO da Google 

e Alphabet Inc, explica numa entrevista á Bloomberg, que tencionam em 2030, a 

neutralidade carbónica, provavelmente através de um sistema misto com energia 

proveniente de fontes renováveis com compensações.(Bousquin, 2021), (Bergen, 2021) 

 Estas grandes corporações dispõem de tempo e disponibilidade financeira para poder 

experimentar processos e novas soluções, o que pode servir como incubadora de novas 

soluções que poderão posteriormente ser amplamente adoptadas pelo mercado mais 

geral. 

 Na altura da elaboração de um projecto de Arquitectura para um edifício novo, interessa 

utilizar materiais locais, ecológicos, acoplados de maneira não tóxica, que permitam um 

ciclo de vida eficiente e longo, e portanto, interessa também que o projecto seja pensado 

para aguentar o passar dos anos, e que também preveja a futura provável alteração 

programática.  

 Quanto mais tempo de vida útil um edifício tiver, mais existe a probabilidade da 

realização da adaptação a diferentes necessidades, funções e programas, evitando a 

realização de difíceis alterações. Uma Arquitectura não vinculativa, preparada para ir 

evoluindo e recebendo melhoramentos, ao ritmo do avanço do conhecimento e das 

tecnologias, para que possam ser aplicadas tanto no novo como no edificado existente. 

 Quanto mais ecológicos forem os materiais utilizados e os processos de construção, 

quanto mais perto estiverem as origens das matérias primas escolhidas, e que quanto 

mais durarem os edifícios, com um ciclo activo eficiente, mais ecológica é a intervenção, 

mais sustentável e com menos impacto ambiental. 

“A peça Arquitectónica é uma obra aberta pela sua mutação ao longo do tempo, tempo 

que lhe atribui significados múltiplos constantemente variados “ P. Vieira de Almeida 

(1997) 

 A popularidade da Arquitectura é cada vez maior, com mais protagonismo na televisão, 

nas revistas fora da especialidade, em séries, a decoração com design cada vez mais 

acessível, os utilizadores estão cada vez mais expostos a Arquitectura de qualidade, o 

que aumenta a sensibilidade da generalidade das pessoas para estes assuntos, se esse 
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sentimento se tornar parte da identidade da maioria, pode originar uma grande alteração 

na parte da procura, e potenciar significativamente grandes mudanças. 

 Se o próprio mercado, com esta crescente sensibilização das pessoas fora do circuito 

da construção, começar a privilegiar intervenções mais ecológicas, os profissionais do 

sector terão um ambiente mais propicio, funcionará como incentivo á implementação de 

novas maneiras de fazer, com novos materiais, mais sustentáveis, o que acabará por 

melhorar a oferta. 

 

“Para lidar com a diversidade do manancial de estímulos do ambiente 
em que vivemos, abstraímos determinadas características, que sintetizamos sob a forma 
de imagens e conceitos, aptos a serem registados no cérebro. Trata-se de elementos 
abstractos que re(a)presentam objectos e factos concretos e que, uma vez registados, 
serão reactivados em posteriores experiências, passando a funcionar como 
intermediários entre nós e o ambiente. Estes processos cognitivos constituem as funções 
da memória - uma estrutura mental que tem a função de registar e recuperar a 
informação. 

Sem memória não seria possível ver, ou vir ou pensar, no sentido mais global do termo. 
Ou seja, sem memória seria possível ver e ouvir, mas os conteúdos da visão ou da 
audição não teriam qualquer significado, do mesmo modo que carece de significado a 
visão dos caracteres chineses ou da fala chinesa para alguém desconhecedor dessa 
língua. 

A memória do ambiente desempenha importantes funções psicológicas. De acordo com 
Holahan (1982), as imagens e os conceitos sobre o ambiente permitem-nos resolver 
problemas, comunicar relativamente ao ambiente físico, e fornecem uma base para o 
desenvolvimento da identidade pessoal e social “ - (MUGA, 2005), pág. 83 

 

 No momento de iniciar a pesquisa necessária para uma Intervenção Arquitectónica, 

interessa referir que o lugar onde se vai intervir possui um passado, passado esse que 

se manifesta de diversas formas, que devem ser tidas em conta pelo Arquitecto, no 

momento da definição do Conceito da Intervenção. Além dos problemas Globais que 

têm de ser comtemplados, temos em cada local também problemas locais, vantagens 

locais, culturas locais. Alem disso, não se pude separar a saúde dos utilizadores da 

vitalidade e condições do meio ambiente. 

Cuidar de uma é cuidar de outra. 

No mundo actual da globalização, interessa evidenciar orgulhosamente a diferença de 

culturas, a diferença de territórios, a diferença de vivenças porque é nesta diversidade 
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de soluções onde se encontra a riqueza. Soluções integradas nas culturas locais, que 

as enalteçam, que orgulhem as populações e que as sirvam. 

 
 

What is at stake, therefore, is how the discipline might redirect and prioritize its ambitions 
in the context of an environment by design. Such a shift would not necessarily dismiss or 
eliminate the importance of environmental issues, but involve a change in mindset: a 
reorientation of architectural ambitions back towards the ends of a larger disciplinary 
agenda where the production of ideas and concepts would be reasserted, once again, as 
one of the central tasks of architecture. This agenda would require architecture to be 
understood first and foremost as an intellectual discipline – a sociocultural practice - as 
opposed to an applied science, and would value technological advances as subordinate 
to the ends of an overarching disciplinary project. Rather than asking "What can 
architecture do for green?', a reorientation of architecture´s disciplinary concerns would 
seek to ask the politically incorrect question “What can green do for architecture”. - (Dean, 
2009) 

 
 
Cabe ao Arquitecto, numa altura em que se parece estar a substituir fábricas por 

laboratórios, conjugar e juntar o conhecimento de várias especialidades, desde 

cientistas, psicólogos, engenheiros, biólogos, utilizar a mais recente e apropriada 

tecnologia, potenciando soluções eficientes, ecológicas e adaptadas a todas as 

exigências. 

Soluções sensivelmente inteligentes, ancoradas na cultura e na memória dos lugares e 

das pessoas, mas que potenciem uma evolução com respeito para com as futuras 

gerações. 

No início, as construções serviram para proteger as pessoas. Hoje, sabe-se que para 

proteger as pessoas também tem de se proteger o planeta. 

O exercício da profissão sofreu uma enorme transformação com o decorrer dos anos, e 

tem hoje de contribuir para soluções de problemas globais, e ser uma disciplina cada 

vez mais abrangente e diversificada, utilizando o conhecimento global, para intervir 

localmente com conhecimento e sensibilidade inteligente. 
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