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Resumo 

 

Após o último século, caraterizado pela crescente necessidade de progresso e evoluções 

tecnológicas que repercutiram em mudanças repentinas inclusive na arquitetura, constata-se 

agora a emergente necessidade de reverter dois principais problemas dicotômicos. A 

reabilitação do património antigo deixado ao abandono e a recuperação do valor cultural que 

o mesmo acarreta, e por outro lado procurar solucionar a insustentabilidade criada no sector 

da construção. A ânsia pela modernidade causou não só o abandono do edificado antigo, 

tanto nas áreas rurais como nos centros históricos, como também contribuiu para o abandono 

da arquitetura tradicional, enraizada ao seu contexto natural e geográfico em detrimento de 

uma arquitetural de cunho global que foi sendo reproduzida de maneira não criteriosa por 

todo o mundo. Esta descontextualização entre a arquitetura e o espaço envolvente ajudou a 

acarretar inúmeros problemas a nível ambiental e a nível de má eficiência e comportamento 

ecologicamente correto nos edifícios.  

 

Dentro deste contexto torna-se não só relevante reabilitar o edificado antigo como o primeiro 

ato sustentável na arquitetura, como também analisarmos e sintetizarmos uma grande parte 

das estratégias passivas e das soluções construídas tradicionais, inerentes ao edificado 

vernáculo, que de forma em empírica convergem no paradigma de sustentabilidade na 

arquitetura.  
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Abstract 

After the last century, characterized by the growing need for technological advances and 

evolutions that have had repercussions on sudden changes, even in architecture, we now see 

the emerging need to reverse two main dichotomous problems. The rehabilitation of the old 

patrimony left to the abandonment and the recovery of the cultural value that it entails, and 

on the other hand to try to solve the unsustainability created in the construction sector. The 

eagerness for modernity caused not only the abandonment of the old building, in the rural 

areas as well as in the historical centers, but it also contributed to the abandonment of the 

traditional architecture, rooted in its natural and geographical context to the detriment of a 

global architecture that was reproduced in a non-judgmental manner throughout the world. 

This decontextualization between the architecture and the surrounding space has helped to 

cause numerous problems at the environmental level and at the level of poor efficiency and 

ecologically correct behavior in buildings. 

 

Within this context, it is not only relevant to rehabilitate the old building as the first 

sustainable act in the architecture, but also to analyze and synthesize a large part of the 

passive strategies and the traditional built solutions, inherent to the vernacular construction, 

which in an empirical way converge in the paradigm of sustainability in architecture. 
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Introdução 

 

Na conjuntura atual vivida entre crises económicas, sociais e ambientais, os temas 

Reabilitação e Sustentabilidade, têm surgido cada vez mais como debates dominantes no 

âmbito da arquitetura e edificação. 

 

Numa época de globalização, impulsionada sobretudo pela Revolução Industrial e 

intensificada, mais tarde com o Movimento Moderno, assiste-se a uma crescente evolução 

tecnológica e à homogeneização de culturas, que se explicita na arquitetura. 

 

Particularmente no setor da construção, sobretudo nas últimas décadas, a crescente 

evolução tecnológica (evolução parâmetros conforto, aparecimento novos materiais, etc.), 

permitiu dar início à multiplicação crescente de novas construções.  

 

O mesmo tem se verificado em Portugal, que nas últimas décadas tem vindo a ser sujeito a 

uma construção nova sem precedentes. Esta construção apoiada pela gestão urbanística e a 

politica financeira, conduziu à deslocação da habitação para esta nova construção de 

edifícios, que oferecem melhores padrões de conforto, com requisitos mais modernos e 

preços mais atrativos, de cultura global e homogeneizada. Assim, novas volumetrias e 

complexos habitacionais foram preenchendo as cidades e espalhando-se pelas paisagens 

das nossas periferias. 

 

Cerca de 46% do nosso edificado foi construído depois de 1981, sendo que entre as décadas 

de 1970 e 2001, “verificou-se um forte abandono de edifícios antigos, deixando-se de 

utilizar como residência habitual quase 750.000 fogos, construídos antes de 1919.” (Freitas, 

2012: 22). 

 

Esta troca e preferência pelo “moderno”, fez com que grande parte do parque edificado 

antigo fosse abandonado, resultando naturalmente, na degradação de edifícios de algumas 

aldeias e de centros urbanos históricos de algumas cidades em Portugal, tornando-os em 

edifícios obsoletos, devolutos e/ou em ruinas, sendo que “Os resultados dos Censo em 

2001, indicavam que 38% (cerca de 1.928 mil fogos) do total de alojamentos careciam de 

obras de reparação, sendo que 6,6% (cerca de 325 mil) se encontravam muito degradados 

ou a necessitar de grandes reparações.” (Freitas, 2012: 22). 



25 
 

Assim, o reconhecimento pelo valor pelo passado - o valor histórico/cultural e as suas 

memorias inerentes, bem como também a sua “substancia física” construída ao longo de 

séculos - foi encarado como irrelevante em detrimento de uma construção mais moderna, 

"fácil" e lucrativa. 

 

Neste contexto, verificamos que este novo volume de construções e o consequente 

abandono e degradação do património antigo, deixa agora marcas a nível social, cultural e 

ambiental, tornando-se assim cada vez mais emergente, lutar pela recuperação deste 

património, através de práticas de intervenção de conservação e restauro que incidam nestes 

edifícios de valor historio, com o objetivo de preservar não só a sua materialidade como a 

cultura intrínseca à mesma. Com a evolução tecnológica e a consequente multiplicação e 

difusão de este novo edificado, também a Pegada Ecológica aumentou.  

 

Segundo o Relatório Planeta Vivo, a população mundial duplicou desde 1950, hoje somos 

7 mil milhões (dados de 2011) e a previsão é que se podem atingir os 9,3 milhões de pessoas 

em 2050, o que significa que o nosso capital natural está a diminuir e a nossa Pegada 

Ecológica está a aumentar, assim como a crescente pegada de urbanização associada ao 

crescimento da população mundial. E é também aqui que o cruzamento dos temas de 

sustentabilidade e reabilitação se torna pertinente, no sentido de gerir melhor os recursos, 

quando se recuperam as infraestruturas de edifícios antigos e reutilizam os recursos naturais 

outrora extraídos . 

 

Nos últimos anos, o tema de sustentabilidade tem vindo a tornar-se cada vez mais 

importante no debate da arquitetura. A industria da construção constitui um dos maiores e 

mais ativos em toda a Europa e no que diz respeito ao impacto ambiental, “esta industria 

de elevada intensidade energética é responsável por 30% das emissões de carbono (Torgal 

& Jalali, 2010), sendo que o parque edificado representa cerca de 40% do consumo total de 

energia na União Europeia (EPBD,2010). Adicionalmente, a nível mundial, a industria da 

construção consome mais matérias-primas (quase 50% em massa) que qualquer outra 

atividade económica.” (Fernandes, 2012: 1). 

 

A arquitetura vive em constante mudança, contudo, os desafios que agora se colocam têm 

como objetivo dar resposta aos desafios a nível ambiental que se colocam ao setor da 
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construção, na tentativa de melhorar o desempenho ambiental e otimizar a qualidade do 

ambiente interior. 

 

Neste contexto, torna-se cada vez mais improrrogável encontrar novas formas de construir, 

aliando o que de bom tem vindo a ser adquirido pelo progresso tecnológico, com a 

inteligência e o saber empírico patente nas construções do passado, que de maneira intuitiva 

e experimental, conhecer uma arquitetura mais sustentável do que a arquitetura atual. É 

necessário revalorizar e requalificar o passado, recuperar a sua matéria deixada ao longo 

dos tempos, assim como os seus valores e práticas adquiridas, dando continuidade às 

mesmas.  

 

As construções populares e a arquitetura vernácula são bons exemplo de um tipo de 

construção do passado que interessa analisar, baseada em práticas construtivas aprimoradas 

aos longo de varias gerações, é um reflexo de um tempo mais sustentável, em que se 

utilizavam os parcos recursos disponíveis, o que aparentemente pode ser considerado uma 

desvantagem. Utilizando as técnicas e materiais possíveis, é um tipo de arquitetura que 

relaciona o Homem e a arquitetura com o lugar, e é esta “adaptabilidade” que a caracteriza 

e relaciona como um elemento de expressão fundamental da cultura de uma comunidade. 

Para além desta conectividade relacionada com a cultura, que cada vez mais importa 

recuperar, graças á crescente homogeneização de culturas que se expressa também na 

arquitetura, torna-se também pertinente estudar a holística da arquitetura antiga e 

tradicional à luz dos novos conhecimentos, de forma a encontrar nos seus “saberes” 

empíricos uma justificação cientifica que justifique a fomentação da sua reaplicação no 

futuro, no sentido de o mesmo se tornar mais sustentável.   

 

A presente dissertação tem então como intenção cruzar estes dois temas, chamando atenção 

não só para a necessidade das práticas de restauro e reabilitação como meio principal para 

a preservação de uma cultura, revalorizando o passado histórico e o valor memorial de cada 

edifício e recuperar a sua materialidade e artisticidade; como também, recuperar a 

inteligência das construções do passado, e os seus sistemas de sustentabilidade associados. 

Interessando assim, estudar e recuperar estes sistemas contidos sobretudo em edifícios de 

construção vernácula portuguesa, de caracter regional e popular, encontrados em aldeias e 

nas periferias das cidades, como também, em edifícios antigos, de caracter histórico, 

situados substancialmente nos centros urbanos das cidades.  
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Objetivos: 

 

- Cruzar o conceito de Reabilitação com o conceito de Sustentabilidade e perceber que 

apesar de objetivos diferentes, ambos convergem no mesmo sentido 

- Perceber a importância de recuperar não só a “materialidade” de um edifício antigo, como 

também as soluções de sustentabilidade existentes na arquitetura tradicional  

- Identificar e caracterizar os tipos de arquitetura tradicional vernácula correspondestes a 

cada região em Portugal, na perspetiva da construção sustentável 

- Identificar as principais soluções construtivas da arquitetura tradicional que contribuem 

diretamente no âmbito da sustentabilidade 

- Reconhecer a importância de recuperar os sistemas construtivos da arquitetura popular e 

vernácula no âmbito da sustentabilidade,  

- Adaptar os conhecimentos da construção popular e vernácula aos sistemas de construção 

atual, particularmente nas intervenções de reabilitação  

- Fomentar a discussão sobre a eventual necessidade de reconsiderar sobre os atuais 

métodos e processos construtivos utilizados atualmente, e voltar a considerar os antigos 

sistemas construtivos tradicionais, com o objetivo de proteger o meio ambiente e assegurar 

a diversidade cultural   

- Fomentar a discussão sobre a possibilidade de criar uma arquitetura que adapte as novas 

tecnologias e materiais com os principais sistemas passivos de sustentabilidade contidos na 

arquitetura popular e vernacular. 

 

A presente dissertação apresentará 2 capítulos principais, o capitulo I “Reabilitação e 

Sustentabilidade da Arquitetura Vernácula” e o capitulo II “Projetos de referência”.  

O capítulo I corresponde à recolha de informação do existente sobre o tema, funciona como 

uma reflecção sobre os assuntos. Baseia-se na procura de fundamentação teórica e 

bibliográfica em diferentes autores que abordem os mesmos temas, engloba no seu 

conteúdo teórico uma abordagem geral sobre a reabilitação e a sustentabilidade da 

arquitetura vernácula.  

O capítulo II corresponde ao enquadramento e integração dos temas através de exemplos 

construídos de obras que servem de fundamentação que foi referido no capítulo anterior. 

Este capítulo apresenta cinco projetos de edifícios antigos vernaculares que foram 

reabilitados dentro de um contexto de recuperação incidindo sobretudo nos contributos da 

arquitetura vernacular no âmbito da sustentabilidade. 
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1. Capitulo I   

Reabilitação e Sustentabilidade da Arquitetura Vernácula 
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1. Capitulo I – Reabilitação e Sustentabilidade da Arquitetura Vernácula 

1.1 – Reabilitação: Importância social, económica, cultural e sustentável 

 

Podemos situar a preocupação com o património arquitetónico remontando à Idade Media, 

onde medidas de proteção, conservação e restauro já eram adotadas "empiricamente" por 

motivos estratégicos e de defesa territorial, cuja importância, volume e significado dos 

edifícios, induzia à sua permanente preservação e reutilização para fins sobretudo militares 

ou em edifícios religiosos, por motivos de culto. 

Apesar de esta vontade pela preservação e cuidado em conservar a materialidade conseguida 

pelo Homem ter estado sempre presente, a mesma pode ser explicada fruto do sentimento e 

necessidade que o mesmo tem de fazer perdurar a matéria que lhe pertence, e que por ele foi 

construída, e consequentemente todo o seu significado adjacente. 

Contudo, especialmente ao longo deste último século, a sequência de alguns acontecimentos 

históricos ditaram a imensurável importância das estratégias de restauro e reabilitação nos 

edifícios e nas cidades. 

Acontecimentos como as guerras, onde muitas cidades foram destruídas por 

bombardeamentos, circunstâncias que tornaram difíceis a evolução e recuperação dos países 

envolvidos; a revolução industrial e a preconização da evolução da mesma, gerando o 

crescimento desenfreado de cidades, sem planeamento, sem integração de redes de 

infraestruturas adequadas, sem preocupações estéticas, sem espaços de lazer, confortáveis 

dentro do meio ambiento urbano, sem espaços verdes, etc. Em suma sem qualidade 

construtiva, evidenciando assim a necessidade de uma reconstrução e preservação de 

edificado perdido e da sua identidade no meio destes acontecimentos. 

No caso particular de Portugal, terminado o Período do Estado Novo, assiste-se a rápidas e 

profundas alterações nas estruturas económica, social e cultural do país com implicações 

visíveis até aos dias de hoje. (Martins, 5).  

A partir do último terço do séc. XX a modernidade começa-se a fazer sentir 

significativamente de modo negativo. Para além de alterações na estrutura económica, nos 

modos de vida da população e as mudanças do meio rural fruto do êxodo rural para as áreas 

urbana, começa-se a expressar a repercussão destas mudanças também na arquitetura. 
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O crescente desenvolvimento tecnológico e industrial levou a que grande parte da população 

alterasse o seu estilo de vida, na ansia de ir ao encontro do novo mundo moderno, 

abandonando o campo e procurando casa nas cidades. Consequentemente, esta retirada levou 

ao abandono e degradação de uma parte significativa do edificado vernáculo. 

No caso das cidades, como é o exemplo de Lisboa e Porto, estes fluxos migratórios geraram 

enormes pressões nas cidades e consequentes modificações nas mesmas, dando origem ao 

rápido crescimento dos subúrbios e ao aparecimento das áreas metropolitanas. Este 

crescimento e evolução, que se denota agora erróneo e desmesurado, premuniram problemas 

- o aparecimento de uma grande parte de edifícios antigos, devolutos e degradados que se 

situam tanto nos centros históricos das cidades, como em zonas rurais - que em grande parte 

as estratégias e práticas de reabilitação podem ser capaz de atenuar ou resolver. 

À semelhança de muitos outros países na Europa, em Portugal a evolução das cidades 

resultou da importância que foi ganhando a terciarização, cuja alteração provocou 

desequilíbrios sociais e económicos profundos com implicações diretas na transformação do 

território no país (Martins, 6), por um lado o abandono das zonas rurais e consequentemente 

as pressões advindas do crescimento das cidades.  

Dentro dos principais problemas que se verificam agora dentro das cidades, a degradação 

dos centros históricos é aquele me mais preocupa e evidencia a importância das estratégias 

de revitalização, requalificação, reabilitação e restauro dos edifícios destes mesmos centros. 

A degradação habitacional dos centros históricos, motivada por diversos fatores 

(especulação imobiliária, etc.), provocou o deslocamento e expansão de parte da população 

para as periferias, fazendo com que estes centros urbanos tenham sido abandonados e 

consequentemente se tornassem cada vez mais degradados, com edifícios devolutos e/ou em 

ruinas, sendo ocupados por populações envelhecidas e deixando de ter a continuidade das 

antigas funções que dinamizavam os espaços. 

Por outro lado, este deslocamento provocou o abandono de vilas e aldeias e 

consequentemente o abandono e degradação do edificado antigo tradicional de cunho 

regional, que também interessa reabilitar. 

Assim torna-se essencial repensar a maneira de gerir o território e intervir no edificado que 

se encontra danificado fruto do abandono, tanto nos centros históricos como nas zonas rurais 

abandonadas com edifícios considerados obsoletos.  
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O abandono destas áreas, para além de gerar o crescimento não ordenado das periferias 

originam também problemas de segurança e comportamentos sociais marginalizantes. 

Torna-se então evidente que a atitude relativamente ao edificado deverá sempre passar por 

um conjunto de decisões alargadas integrando aspetos sociais, culturais, económicos e 

habitacionais, reconhecendo-se a importância da reabilitação, capaz de gerar o equilíbrio 

territorial e demográfico nas cidades através de intervenções que requalificam os espaços e 

que provocam uma dinamização positiva dos mesmos. 

Esta revalorização e consequente dinamização dos espaços conduz a umaplaneada fixação 

de grupos sociais e vivências nos lugares que vão deixando marcas e se reproduzindo. 

 

"A requalificação, (…), resulta da necessidade de repor níveis de desempenho 

que, pelo uso ou pelo tempo, ultrapassaram os limites aceitáveis. Do ponto de 

vista sociológico, o ambiente reveste-se da maior importância para o 

equilíbrio emocional dos diferentes grupos sociais e a habitação, bem como 

os espaços envolventes, não é excepção." 

        (Martins: 8) 

A requalificação destes espaços "esquecidos" passa pela metodologia de novas (re) 

estruturações que reabilitem o lugar, de forma a dinamizá-lo e aproveitando não só as suas 

infra estruturas, como também o seu conteúdo e significado patrimonial inerente ao tempo 

anteriormente vivido, adaptando-o a uma nova função, a uma nova utilidade que supra as 

novas necessidades vividas nas novas gerações e nos seus modos de viver.  

A reestruturação e as intervenções de reabilitação tornam-se assim importantes no âmbito 

social, já que as imagens podem ser responsáveis pela construção de ambientes, e vice-versa, 

o que permite estabelecer lógicas positivas de apropriação, dinamização e revitalização dos 

espaços. 

A reabilitação é um processo que assume um papel diferente da construções de raiz, exigindo 

uma maior análise, contenção, rigor e sensibilidade, de modo a respeitar a história e a cultura, 

a preservar a sua “artisticidade”, e a conservar os materiais, estruturas e sistemas construtivos 

do edificado pré-existente. 
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Para além da reabilitação se tornar essencial para reintroduzir equilíbrio no território na 

medida em que contribui fortemente para a gestão e reordenamento do mesmo, a 

requalificação e reabilitação de espaços torna-se um veículo preponderante para tornar as 

cidades mais atrativas e dinâmicas, e por conseguinte esta revitalização introduz também 

melhorias na economia.  

Ao transformarmos a matéria física degradada e esquecida de um passado devoluto em uma 

nova matéria da cidade mais dinâmica e com novos usos que supram as novas necessidades 

dos habitantes (mas que simultaneamente respeitem a didática do espaço histórico em que 

está inserido), as cidades tornam-se características, mais peculiares, retomam o seu cunho 

pessoal. Ao mesmo reintroduz-se uma nova energia, com usos que retomam as suas 

anteriores atividades, quando possível, ou ganham novos usos noutros casos. Este 

dinamismo provoca melhorias não só a nível social e cultural como também a nível 

económico. 

A reabilitação dos centros urbanos consolidados tem-se tornado assim uma “prioridade 

política” pois constitui o instrumento necessário preponderante à sua revitalização 

económica das cidades, através da oportunidade de introduzir novos usos e programas - 

criando novos espaços para comércio, empresas e escritórios, turismo, restauração e 

habitação de qualidade - reavivando a competitividade, a procura. 

Além da competitividade, da geração de procura e criação de novos postos de trabalhos, a 

reabilitação de edifícios é também o modo direto de intervir no passado e reavivar a sua 

memória, através de estratégias de conservação e restauro do que “sobra” do património 

edificado, preservando assim, a cultura inerente a cada lugar.  

 

Contudo ao reconstruir este edificado é necessária uma abordagem ponderada no que diz 

respeito aos métodos e técnicas de restauro, procurando saber e utilizar o tipo de restauro 

ideal em cada um dos casos. Ou seja, tentar imbuir de forma correta e aplicável os novos 

usos e funções programáticas de maneira a que se possa preservar e respeitar ao máximo o 

caracter e significado artístico/cultural do edifício a intervir, e não preterir o valor destes em 

detrimento dos novos usos e possíveis vantagens económicas advindas. 
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"A reabilitação urbana e de edifícios ganha importância pela análise conjunta 

de uma série de variáveis. Por um lado defender e conservar o património 

construído e por outro dotá-lo de capacidade de resposta à vida 

contemporânea integrando valores sociais, ambientais e de sustentabilidade." 

(Martins, 9) 

 

O crescimento da população ate 2050 prevê-se que seja de 70% na maiorias das cidades o 

que certamente contribuirá para agravamento dos problemas ambientais, de poluição e de 

gestão de recursos, já que o sector da indústria da construção, de elevada intensidade 

energética, é responsável por 30% das emissões de carbono e por consumir mais matérias-

primas que qualquer outra factitividade económica (quase 50% em massa) (Fernandes, 2012: 

1). Dentro deste contexto, fará cada vez mais sentido, dar prioridade à reconstrução e 

restauro dos edifícios degradados, devoluta e obsoletos e secundarizar a construção nova. 

Atualmente o tema de sustentabilidade faz parte do vocabulário quotidiano, contudo deve 

deixar de ser somente um tema e tornar-se numa atividade fundamental, principalmente no 

sector da construção e arquitetura. É fundamental introduzir a sustentabilidade também na 

reabilitação.  

Enquanto reabilitação incide na importância de preservar os valores culturais, a 

sustentabilidade incide sobre o facto de reutilizar o edificado construído poupando recursos 

e energias. Assim, a introdução da sustentabilidade na reabilitação e a união destes dois 

temas e atividades, torna a construção capaz de preservar o património, atualizar as novas 

funções e novos usos, atualizar as condições de conforto, e melhorar o desempenho 

ambiental nos edifícios. 

Por todos este fatores de âmbito social, cultural, económico e ambiental, torna-se cada vez 

mais fundamental investir no estudo e qualificação necessárias para as práticas de 

intervenção na reabilitação de edifícios, e cuja importância só começou agora a gerar 

impacto. 

Ao longo dos tempos este paradigma associado à reabilitação tem vindo a evoluir desde a 

simples preocupação estratégica, simbólica e histórica, abrangendo diversos âmbitos e 

escalas e cuja evolução e definição dos conceitos variava dependendo do pensamento de 

vários autores, e das necessidades e preocupações de cada época. 
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A reabilitação pode se focar em três principais objetivos de intervenção: a proteção tanto do 

conteúdo material como o legado imaterial associado ao valor cultural; a reparação das infra 

estruturas deixadas, da sua materialidade; manter o uso do edifício, a sua utilidade e 

funcionamento, mantendo o anterior programa, ou (re) funcionalizar o edifício com novos 

programas apropriados às atuais necessidades.  

 

Em suma podemos verificar que a reabilitação urbana tem as principais vantagens: 

- A revitalização dos centros urbanos, aumentando a atratividade e a competitividade; 

- O aumento do número de fogos para arrendamento; 

- A diminuição da produção de resíduos de construção; 

- A diminuição do excessivo consumo de recursos; 

- Melhorar as condições de habitabilidade dos edifícios. 

 (Martins, 52) 

 

No que diz respeito especificamente à construção, a reabilitação e restauro são capazes de 

resolver problemas e patologias como: 

- Humidade nas infraestruturas e materiais, advindas do terreno, de precipitação, de 

condensação, devida à higroscopicidade dos materiais, devida a causas fortuitas;  

- Insuficiente qualidade do ar; 

- Insuficiente conforto acústico; 

- Insuficiente conforto térmico;  

- Baixa eficiência energética;  

- Falta de durabilidade dos materiais; 

- Consumo excessivo de água. 

(Martins, 52) 
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Em Portugal, contribuíram de forma inequívoca para o envelhecimento do parque 

habitacional do país.  

Contudo, este abandono e degradação de edifícios verifica-se não só nos centros urbanos 

históricos, como também nas periferias das cidades, em construções rurais, de cunho 

arquitetónico popular. A perda destas construções significa também a perda de conexão e 

identidade entre cultura inerente a cada lugar e arquitetura. 

Este abandono geral que se constata nos edifícios antigos, tanto no centro históricos das 

cidades como nos meios rurais, deveu-se ao aluguer de espaços com rendas baixas, às baixa 

das taxas de juro, ao incentivo ao crédito para a compra de habitação nova e à falta de 

recursos financeiros proprietárias dos mesmo, (Martins: 11) não permitindo uma atualização 

natural das instalações dos edifícios, o que por sua vez, também contribuiu ainda mais para 

a deslocação da população para zonas periféricas onde as condições de conforto são 

"aparentemente" melhores e mais atrativas (ainda que com deficiências estruturais e outras 

patologias advindas de uma construção mais fácil, tendencialmente moderna e globalizada). 
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1.2 Dicotomia Reabilitação e Sustentabilidade 

 

“A doutrina da conservação sempre foi na sua essência ecológica.” (Aguiar, 2002: 99). 

A origem e os objetivos das práticas de conservação e restauro são por si só sustentáveis, 

pois apesar dos objetivos da reabilitação e sustentabilidade serem diferentes, a própria 

essência da reabilitação converge no sentido da sustentabilidade, gerando um paradigma 

entre ecologia e a conservação.  

 

Ao longo dos tempos sempre que consideramos intervir de modo a preservar ou restaurar 

um objeto, temos a intenção de fazer com que o mesmo perdure através da história o máximo 

tempo possível, preservando o seu significado, o seu testemunho histórico/cultural, o seu 

valor artístico e a sua materialidade, e as modificações que se vão introduzindo através destas 

intervenções ao longo dos tempos vão sedimentando ainda mais valores e novos 

testemunhos. Portanto se um objeto com esta universalidade de valores se perde ou danifica, 

perde-se um recurso insubstituível.  

 

De maneira geral, existem dois tipos de valores que se podem recuperar ao intervir de 

maneira a preservar ou restaurar um objeto: o valor imaterial e simbólico constituído por 

fatores históricos/ culturais/ artísticos; e o valor material constituída pela “substancia física” 

que restou ao longo do tempo.  

E é dentro do âmbito do valor material que o conceito de sustentabilidade pode intervir 

diretamente.  

 

Podemos afirmar: 

- a reabilitação luta pela proteção (através de ações de preservação e restauro) dos bens 

físicos e culturais deixados ao longo da história; 

- a sustentabilidade luta para proteger e gerir de forma equilibrada os recursos naturais do 

planeta.  

  

Ao restaurar um edifício não só se revalorizam e recuperam todos os seus valores acarretados 

ao longo da história, como também se restitui e aproveita a sua matéria, e o lugar na natureza 

que o mesmo ocupa, para além de se melhorar a qualidade ambiental do meio urbano, 

sobretudo em zonas frágeis, degradas, e por vezes devolutas, como se encontram alguns 

núcleos urbanos históricos. 
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A demolição de um edifício antigo para a construção de um edifício novo implica um grande 

desperdício de energias e dos recursos naturais que foram utilizados para a construção do 

mesmo, cujo levantamento problemático apenas agora se começa a polemizar - como o 

tratamento de resíduos sólidos e consumo de novos recurso naturais não renováveis 

necessários para a nova construção.  

 

Neste sentido o máximo aproveitamento das estruturas e a integração da sua materialidade 

num contexto de reutilização, contribui também para a minoração do crescimento da Pegada 

Ecológica, já que o seu reaproveitamento e reutilização diminuem a necessidade de extração 

de outros recursos naturais, como em simultâneo se previne o crescimento da pegada de 

urbanização, associada ao crescimento da população, reocupando o lugar da construção.  

 

Para além das vantagens de recorrer às práticas de reabilitação e restauro de construções 

antigas com o objetivo de gerir melhor os recursos naturais, sentido da sustentabilidade, 

existe também a necessidade de retroceder ao passado e recuperar algumas das suas antigas 

práticas construtivas que se constatam agora mais sustentáveis, comparativamente à 

arquitetura global e pomposa de hoje, que tem vindo acarretar vários problemas, no que diz 

respeito à sua insustentabilidade. 

 

Dentro deste contexto, começam-se cada vez mais a pôr em causa os modelos expansionistas 

da arquitetura moderna face à crescente necessidade de gerir melhor os recursos naturais não 

renováveis, a energia, os terrenos e o parque edificado existente, e de resolver também alguns 

problemas em parte trazidos pelo progresso e algumas tendências presentes nesta arquitetura 

moderna e contemporânea, impulsionadas a partir da Revolução Industrial e intensificadas 

em algumas práticas construtivas do Movimento Moderno. 

 

Assim fará cada vez mais sentido, cruzar estes dois temas, reabilitação e sustentabilidade, 

integrando o conceito de conservação no enfoque ecológico - ou seja, é necessário conservar 

e reabilitar para ser sustentável; e integrando o conceito de sustentabilidade no tema da 

conservação - estudando métodos de intervenção sustentáveis dentro do âmbito do restauro 

e reabilitação, sendo nesta ultima que a presente dissertação visa aprofundar-se. 
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1.3 Sustentabilidade 

 

1.3.1 Enquadramento e Origem do Conceito de Sustentabilidade 

 

Desde que o ser humano teve necessidade de construir um abrigo, começaram a surgir várias 

formas de construção, que foram evoluindo com o tempo e de forma empírica, segundo as 

suas necessidades das populações e utilizando sempre parcos recursos disponíveis, que 

dependiam de forma inata da sua localização. Estas medidas apesar de simples eram eficazes, 

e variavam consoante as características geográficas, o clima, a orientação, a insolação, os 

materiais disponíveis, a forma, a geometria entre outras. Assim, estes princípios associados 

às características específicas do clima determinavam a caracterização da construção e os 

tipos de arquitetura em cada lugar. 

 

Os romanos por exemplo foram um dos primeiros povos a utilizar a energia solar de forma 

inteligente nas suas “casa-pátio” (aproximadamente 200 anos a.C.): a entrada de luz solar é 

doseada através de janelas devidamente dimensionadas, preparadas para o calor do verão e 

frio do inverno, sem janelas a norte e com a fachada a sul revestida por trepadeiras de folha 

caduca; a habitação dispunha ainda de um pátio com vegetação abundante que impedia 

grandes amplitudes térmicas; e com um pequeno lago que assegurava a refrigeração por 

evaporação nos dias mais quentes. 

 

Revolução Industrial 

 

Ao longo da história assistiu-se á evolução estável e mais lenta deste tipo de arquitetura 

popular e a uma permuta de vários importantes estilos durante os séculos, principalmente na 

arquitetura institucional e de caracter religioso. Contudo o marco histórico que veio a iniciar 

as principais mudanças, quer ao nível construtivo, como ao nível social e económico deu-se 

no seculo XVIII, com a Revolução Industrial. Esta época foi sobretudo marcada pela euforia 

tecnológica que deu início à rutura com as tradições, para além de mudanças fortes socias.  

 

No âmbito da arquitetura, a industrialização proporcionou o aparecimento de novos 

materiais como o vidro, o cimento e o aço, e a utilização dos mesmos foram homogeneizando 

os diferentes estilos na arquitetura e formas de construção até então dependentes dos 

materiais disponíveis em cada lugar. 
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Em 1926, acreditou-se que o conforto térmico no interior dos edifico poderia ser alcançado 

recorrendo somente a meios mecânicos, com a descoberta dos gases freon e das tecnologias 

de arrefecimento que possibilitavam o arrefecimento de ar. Este tipo de tecnologia foi 

adaptado a vários tipos de indústria, sendo que na altura da sua descoberta, ainda não haveria 

conhecimento dos danos que a sua utilização causariam, nomeadamente consequências a 

nível ambiental. 

 

Movimento Moderno e o Estilo Internacional 

 

Em 1932, dá-se talvez um dos principais acontecimentos históricos responsáveis pela rutura 

total com as raízes da arquitetura tradicional e vernacular e pela proliferação da arquitetura 

desenvolvida até à atualidade - o Estilo Internacional (The International Style) - a sua origem 

deu-se após a exposição europeia e americana “Arquitetura Moderna: Exposição 

Internacional”, organizada por Henry-Russel Hitchcock e Philip Johnson, e expandiu-se 

além da Europa e Estados Unidos proliferando em países como a Africa do Sul e Japão. 

Na doutrina metodológica deste movimento, um dos princípios básicos era renovar a 

arquitetura de modo a rejeitar toda a arquitetura anterior ao movimento.  

 

As condicionantes históricas, culturais e geográficas especificas de cada lugar e que moldam 

a maneira de habitar e de construir de cada população, deixaram de ser relevantes, em 

detrimento da criação de uma arquitetura com espaço racionalista, de formas puristas e de 

caracter universal, adaptável a qualquer ambiente geográfico, sociedade e cultura.  

A conceção desta arquitetura teria como obrigação contribuir para atenuação das diferentes 

desigualdades sociais. Assim, também o ser humano e os seus comportamentos julgavam-se 

tipificados, cuja casa seria uma ‘máquina de habitar’, como descreveu Le Corbusier. 

  

“A casa-maquina, para além dos argumentos filosóficos e estéticos, tinha a 

seu favor a rapidez de construção e o custo reduzido, que serviam os objetivos 

da sociedade da época. O resultado foi a proliferação de monótonos tipos de 

construção indiferentes ao local onde se inseriam, pensadas apenas para 

responder às necessidades de um habitante idealizado, mais tarde explicitado 

pelo sistema de proporções antropométricas “Modulor” de Le Corbusier.” 

(Montaner, 2001 citado por Fernandes, 2012: 13)  
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Contudo, é importante referir, que dentro do Movimento Moderno existiram duas grandes 

vertentes opostas: uma que tentou criar novas soluções estéticas baseadas em sistemas de 

produção industrial e outra, que tenta enquadrar as conceções arquitetónicas na Natureza e 

procurava uma relação entre o Homem e o meio ambiente, ou genericamente, o International 

Style, de origem europeia e a Arquitetura Orgânica de origem americana. 

 

Le Corbusier por exemplo, desenvolveu alguns projetos onde são evidentes as preocupação 

sobre a integração do edifícios ao clima, defendendo que era dever do arquiteto introduzir o 

sol nos edifícios, e a necessidade da adaptação climática da arquitetura moderna às 

especificidades de cada local, onde explorou o brise-soleil como meio de controlar os ganhos 

solares dos vãos envidraçados. Por outro lado, é o mesmo que defende os grandes vãos 

horizontais envidraçados. “Neste ponto da janela horizontal, como noutros da sua 

arquitetura, Le Corbusier buscava uma certa justificativa ambiental, que por se tornar 

axiomática deve ser considerada com ponderação.” (Fernandes, 2012: 15). 

 

Apesar da preocupação de alguns arquitetos do movimento moderno sobre o enquadramento 

da natureza e do clima nos edifícios, algumas das principais características formais do 

movimento moderno, continuavam a ser suscetíveis ao mau desempenho térmico, como por 

exemplo: a transparência das fachadas e os grandes vãos horizontais envidraçados, dando 

origem a edifícios de inercia fraca, resultando em maiores variações da temperatura entre o 

dia e a noite, com ganhos solares elevados e simultaneamente com perdas de calor devido à 

fraca resistência térmica dos materiais utilizados na altura (vidro, ferro e betão); e a planta 

livre, que permite uma relação mais direta entre o interior e o exterior, conduzindo a uma 

maior perda de calor.  

 

Entre os casos de maior “inconsciência”, relativamente a estas questões que mais tarde 

viriam a originar problemas como o da insustentabilidade em edifícios, é o apreço por 

materiais como o vidro e o ferro evidente nas obras de Mies Van der Rohe, cujas condições 

de conforto interior eram resolvidas recorrendo a meios mecânicos. 

 

A utilização desmedida destes materiais e estes métodos construtivos verificam-se em todas 

as suas propostas - os arranha-céus em aço e envidraçados, a casa sobreposta e isolada na 

paisagem, os grandes espaços sem pilares sustentados pela estrutura externa - e tiveram uma 
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forte preconização através de sucessivas experiencias e de práticas aperfeiçoadas, que foram 

sendo difundidas e que se verificam até à atualidade. 

 

“A sua máxima tantas vezes repetida, ´´less is more``, reduzia cada problema 

aos seus termos mínimos, ao essencial, o que agora, num analise diacrónica, 

se pode descrever como demasiado minimalista, pois resultava em consumos 

energéticos maximalistas, Leonardo Benévolo caracteriza a sua arquitetura 

como tendo uma grande influencia mesmo naqueles que não a apreciam e que 

se veem obrigados a aceitar os seus métodos, tão simples e claros que parecem 

sempre constituir as soluções obvias e inevitáveis.” (Benévolo, 1997 citado 

por Fernandes, 2012: 15) 

 

Descoberta do petróleo e da eletricidade 

 

Nos anos 40, inicia-se outro grande avanço na tecnologia e no desenvolvimento da 

economia, com a descoberta e início de utilização em massa das novas fontes de energia 

conhecidas como o petróleo e a eletricidade. “A disponibilidade fácil e barata de 

combustíveis fosseis e de energia elétrica favoreceu a pronta adoção das tecnologias 

modernas sem o estudo prévio da sua adaptabilidade à cultura e ao clima. A cultura de 

construção que se desenrolou através do seculo - em que existia uma relação direta entre os 

requisitos funcionais, sociais, e a adaptação dos edifícios às condições locais – dissolve-se e 

quase desaparece sob o pretexto da modernização. Os edifícios tradicionais, entendidos 

como um reflexo de subdesenvolvimento e pobreza, foram sendo abandonados” (Gallo et al, 

1998 citado por Fernandes, 2012: 11) 

 

Dentro deste contexto, onde as novas tecnologias têm uso predominante e a construção de 

raiz tradicional é cada vez menos utilizada e considerada como irrelevante á luz da 

construção modernizada, as medidas ativas de climatização advindas da mesma ganham 

também predominância. Esta situação ocorre sobretudo graças ao grande número de 

construções e reconstruções feitas após a segunda guerra Mundial, em que estas novas 

medidas ativas eram utilizadas como o meio fácil e eficaz capaz de corresponder às 

necessidades de conforto nos edifico. 
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Em 1954, foi constituído o grupo X constituído por vários arquitetos e liderado por Alison e 

Peter Smithson, tiveram como objetivo rever os princípios até aqui revelados com a nova 

arquitetura. Desta análise crítica surge “uma nova visão do homem individual e concreto e 

se inicia a rutura e a decadência do modernismo. A vontade é a de aproximar novamente a 

arquitetura ao gosto e à necessidade das pessoas, recuperando argumentos como a 

diversidade cultural, contextualismos, tradição, pré-existências ambientais arquitetura 

anónima (tradicional), etc. (Montaner, 2001 citado por Fernandes, 2012: 16) 

 

É em 1972 que se dá o primeiro passo no sentido de fomentar a discussão sobre a 

sustentabilidade e equacionar a má gestão de recursos por parte do sector da construção, 

através do relatório “Limits to Growth” feito pelo Clube de Roma “lançando avisos sobre a 

necessidade de pensar nos limites do crescimento sendo, inicialmente, ignorado pela 

Arquitetura. Este relatório lançou as bases sobre as quais se desenvolveu o então chamado 

edifício ecológico. Os seus tópicos eram o regresso às formas de construção tradicionais, o 

uso de materiais naturais, fontes de energia renováveis e energia solar.” (Fernandes, 2012: 

12)  

 

Um ano mais tarde, com a crise energética, começaram-se a levantar algumas questões e 

constatação de problemas, até aqui equacionadas por poucos, relativamente à dependência 

de combustíveis fosseis e sobre a real escassez dos recursos naturais até então tão explorados.  

Assim, esta crise demonstra a necessidade de retroceder nos processos criativos de projeção 

de um edifício e retroceder de alguma forma às construções do passado, onde se construía 

tendo em consideração o clima do lugar e o retorno da implementação de sistemas passivos 

relativos ao aproveitamento do clima e da natureza. 

 

Origem do conceito de Sustentabilidade 

 

Neste contexto surgiram uma serie de acontecimentos com o objetivo de assegurar o debate 

destes temas, formalizando novos conceitos e práticas no sentido de um futuro mais 

sustentável.   

 

Em meados dos anos 70 surge o conceito de conservação integrada, “para compatibilizar a 

requalificação física da cidade existente com a necessidade da sua reabilitação 

socioeconómica” (Aguiar, 2012: 99), ao qual se acrescentará mais tarde, na década de 90 o 
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conceito de desenvolvimento sustentável, cujo conceito começou a desenvolver-se após ter 

sido proferido em 1987 pela primeira ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland como 

proposta que procura assegurar a proteção e manutenção dos recursos naturais para a 

gerações vindouras.  

 

Esta proposta assentava num plano com novas políticas de controlo do desenvolvimento e 

planeamento onde se deveria integrar o novo tema da sustentabilidade, sendo então a 

conservação do património urbano um dos itens fulcrais, como maneira de preservar o 

parque edificado já existente, para além de todo o seu valor sociocultural. Para além do 

parque edificado existente representar um capital fixo, já investido, uma aposta na 

conservação e manutenção do mesmo, pode ter resultados significativos na economia, 

permitindo um maior fluxo de atividades e envolvimento humano, gerando novos postos de 

trabalho ligados por exemplo ao comércio e ao turismo. 

 

 

Principais acontecimentos no sentido de colocar em prática este novo conceito: 

 

- Cria-se o documento livro verde sobre o ambiente urbano promovido pela CEE, em 1990, 

com as definições dos principais objetivos a alcançar no urbanismo dentro do ambiento da 

ecologia e sustentabilidade 

 

- Realiza-se a Conferencia Europeia sobre cidades sustentáveis, em Aalborg, Dinamarca de 

24 a 27 de Maio de 1994, onde se adotou a Carta de Aalborg: Carta da Sustentabilidade das 

Cidades Europeias, onde “80 cidades europeias comprometeram-se na aplicação de 

processos locais dos princípios da Agenda 21, resultante da chamada Conferencia da Terra 

79, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, nomeadamente no que se refere aos itens que 

constam do documento The Habitat Agenda, Sction IV C – Sustainable human settlements 

developmentt in na urbanizing world 80.” (Aguiar, 2012: 100) 

 

Importa ainda referir que “A Carta de Aalborg considera as formas actuais de vida urbana 

responsáveis por graves desequilíbrios ecológicos, questionando os modelos territoriais 

atuais, que dividem e separam funções, por exemplo a residência e o trabalho, questionando 

os critérios de utilização e ocupação dos solos, os sistemas de transportes e de produção 

industrial hoje instalados, assim como as dormas de consumo ilimitado de bens não 
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renováveis. Estes e outros aspectos tornam hoje as nossas cidades a fonte de numerosos 

problemas ambientais (…)” (Aguiar, 2012: 100) 

 

- Instituiu-se a campanha European  Sustainable Cities & Tons, entre as quais participaram 

Lisboa e Oeiras, que incluiu um grande  numero de encontros a partir de Setembro de 1996 

em Lisboa, onde se avaliaram os progressos trazidos pela promoção de um desenvolvimento 

sustentável 

 

- O Relatório Our World Commission and Culture and Devolopment (WCCD) 

(UNESCO,1995), complementou o relatório Brutland, integrando o papel da cultura nas 

estratégias de desenvolvimento 

 

- A Conferencia intergovernamental Cultural Polices The Power of Culture, realizada em 

Estocolmo de 30 de Março a 2 de Abril de 1998, retoma as posições do anterior relatório, 

afirmando que as questões culturais são um elemento fulcral para ser possível um 

desenvolvimento sustentado. 

 

Nas conclusões finais desta conferenciar é de ressaltar a defesa da diversidade cultural 

perante uma cultura global unitária e homogénea, sendo cada cultura considera o meio 

fundamental para manter o tecido social coeso e que condiciona fatores económicos, 

religiosos e de comportamento social e é também neste sentido que importa conservar e 

preservar a autenticidade, sobretudo como incremento da diversidade cultural. 

 

Outra questão que se deve ter em atenção e que está relacionado, com o tema de 

sustentabilidade e reabilitação, ainda que indiretamente, é a questão da pegada humana 

ecológica. 

A Pegada Ecológica foi um conceito criado pelos especialistas William Rees e Mathis 

Wackernagel em 1996, com o objetivo de avaliar a pressão humana sobre os recursos 

naturais do Planeta, ajudando-nos a quantificar os recursos naturais que utilizamos para 

suportar o nosso estilo de vida. (Quercus, 2016) 

 

Segundo O Relatório Planeta Vivo, a população mundial duplicou desde 1950, hoje somos 

7 mil milhões (dados de 2011) e a previsão é que se podem atingir os 9,3 milhões de pessoas 

em 2050, o que significa que o nosso capital natural está a diminuir e a nossa Pegada 
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Ecológica está a aumentar, assim como a crescente pegada de urbanização associada ao 

crescimento da população mundial. E é também aqui que o cruzamento dos temas de 

sustentabilidade e reabilitação se torna pertinente, no sentido de gerir melhor os recursos, ao 

recuperarmos as infraestruturas de edifícios antigos e reutilizarmos os recursos naturais 

outrora utilizados. 

 

1.3.2 Tipos de Sustentabilidade na Arquitetura: Sistemas ativos/tecnológicos  

 

Atualmente verificamos vários tipos de conceitos que ramificam o tema de sustentabilidade, 

através de "uma síntese das escolas, filosofias e abordagens que associam o edificar e o 

habitar à preocupação com preservação do meio ambiente e saúde dos seres vivos. Para ela 

convergem tendências como: arquitetura ecológica, arquitetura antroposófica, arquitetura 

orgânica, arquitetura bioclimática, arquitetura biológica, bioconstrução, ecobioconstrução, 

domobiótica, arquitetura sustentável, construção ecológica, construção e arquitetura 

alternativas, earth-ship (navio terrestre) e permacultura." (Araújo: 4) 

 

Desde seus primórdios, em 1973, ano da Crise do Petróleo, até o presente, a visão sobre o 

que é Construção sustentável vem se modificando e aprofundando. 

 

O primeiro “tipo” de sustentabilidade no âmbito da construção foi a arquitetura solar, ligada 

ao aproveitamento da energia do sol, cuja radiação é transformada em eletricidade através 

de painéis solares que geram uma corrente elétrica. Os painéis utilizados nessa 

transformação são feitos de duas camadas, uma de silício com fósforo e outra de silício com 

boro, e a iteração dessas duas camadas durante a insolação gera a corrente elétrica. 

Considera-se que a era moderna da energia solar teve início em 1953, quando Calvin Fuller, 

Gerald Pearson, e Daryl Chapin, descobriram a célula solar de silício.  

 

Contudo o interesse e indústria pela energia solar e fotovoltaica foi abandonada durante 

décadas, voltando a ressurgir a partir dos anos 80, com o desenvolvimento de diferentes 

produtos de baixa potência como relógios, calculadores, iluminações de jardins, bombas de 

água e frigoríficos, e mais tarde, após a guerra do Golfo como alternativa viável ao petróleo, 

mantendo-se até aos dias de hoje.  
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Na atualidade, a energia solar utiliza-se principalmente para dois fins nas construções, a 

primeira, é a potência térmica solar, em que a energia do sol se utiliza para aquecer agua, e 

a segunda, é feita através dos painéis solares fotovoltaicos que produzem eletricidade. 

 

Os principais obstáculos e desvantagens a deste sistema de tecnologia solar fotovoltaica são 

os altos custos associados à competitividade económica e aos processos de industrialização, 

e por outro lado; a limitada disponibilização de potência produzida apenas durante o período 

diurno. (Vitoria C., 2017)  

 

A partir dos anos 90, no meio de conjuntura de grande desenvolvimento tecnológico e a 

constatação de alguns problemas trazidos pelo mesmo, a arquitetura, que acompanhava esta 

ambivalência, começou a adquirir um índice elevado tecnológico no sentido de se ajustar às 

necessidades da tendência e conceber edifícios mais sustentáveis. 

No sentido de alcançar os objetivos mais sustentáveis na construção, arquitetos eram 

incumbidos de “elaborar soluções engenhosas, de qualidade formal e de utilização otimizada 

dos recursos energéticos, com base em energias renováveis e não poluentes. Mas o objetivo 

da sustentabilidade concentrava-se primordialmente no desenvolvimento de soluções 

inteligentes e ativas para a envolvente, que combinavam sensores com novos materiais em 

sistemas cada vez mais complexos (Abalos, 2009 citado por Fernandes, 2012: 12). 

 

Um exemplo onde este tipo de sustentabilidade ativa e tecnológica foi empregue, é o edifico 

do Instituto do Mundo Árabe, de Jean Nouvel, contruído em 1987 em Paris, cuja fachada a 

sul controla os ganhos solares, regulando a incidência de luminosidade no ambiente interior, 

através de painéis compostos por milhares de pequenos diafragmas, semelhantes aos das 

máquinas fotográficas, que abrem e fecham em função da intensidade de luz. 

 

Segundo os professores Leopoldo Bastos e Cláudia Barroso Kraus foi entre as décadas de 

80 e 90 que se desenvolveram conceitos como a arquitetura bioclimática e a arquitetura eco 

eficiente, evoluindo e encontrando sempre novas soluções construtivas até aos dias de hoje. 

 

O conceito de "arquitetura bioclimática" ou "arquitetura solar passiva", é o tipo de 

arquitetura cuja conceção e desenvolvimento projetual, tem como base o clima como fator 

primordial e variável - relevando o sol e as demais variantes existentes no local, como o 
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vento e a água - e como estes podem interagir co edifício de forma positiva e de modo a criar 

condições de conforto térmico adequadas a cada espaço e lugar. (Bastos e Kraus, 2017) 

 

A arquitetura eco eficiente é um tipo de arquitetura sustentável cada vez mais utilizado na 

atualidade e que tem vindo a evoluir o engenho das suas soluções que abrangem vários 

métodos passivos e ativos de sustentabilidade, no sentido de se produzir mais e melhor, com 

menores recursos e menores resíduos. 

 

 As soluções eco eficientes dividem-se geralmente em 6 categorias: 

 

- Captação e reuso de água das chuvas para fins que não necessitam de água potável: como 

descargas de bacias sanitárias, irrigação de jardins, utilização para alguns aparelhos 

domésticos - através da instalação de sistemas de captação, condução, filtragem e 

armazenamento da água 

 

- Recurso a materiais naturais como: terra, bambu, fibras naturais, etc; e reciclados como: 

pneus, garrafas PET, embalagens, etc. 

 

- Desenho bioclimático e desenvolvimento projetual tendo em conta a correta orientação do 

edifício em relação às forças naturais que a rodeiam, como o sol e o vento; bem como o 

estudo e escolha de materiais, a serem utilizados dependendo de cada local, e tendo em conta 

a sua inercia térmica, utilizando por exemplo: isolante de lã de PET; pelicula solar (evita o 

sobreaquecimento do ambiente, pois reflete os raios UV). 

 

- Tratamento de resíduos - utilizando soluções como a coleta seletiva de lixo e a sua 

reciclagem; filtros biológicos para águas residuais - com o objetivo de diminuir a área das 

usinas de lixo, poluição de água e o consumo de recursos naturais 

 

- Utilização de sistemas de climatização e iluminação com menor consumo de energia - 

como painéis solares fotovoltaicos, lâmpadas led, forno solar e aquecedor solar 

 

- Paisagismo produtivo - telhado verde, jardim vertical, horta urbana, aquaponia - trazendo 

benefícios como a melhoraria da qualidade de ar e ajuda na regulação da temperatura 

ambiente e na ajuda da produção de alimentos mais saudáveis.  
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Podemos afirmar que dentro da dimensão e do tema de sustentabilidade, coexistem 

diferentes tipos de intervenção, cujas soluções utilizadas baseiam-se em soluções passivas - 

soluções baseados no saber empírico do passado; ou em soluções ativas/tecnológicas - que 

se baseiam no desenvolvimento e aplicação de novas soluções, e que têm como objetivo 

suprir as necessidades do individuo do mundo moderno. (Miranda, 2015) 

 

Assim, podemos dizer que a dimensão da sustentabilidade divide-se em duas principais 

linhas de pensamento e atuação, a vertente low-tech e high-tech. 

 

O primeiro, pensamento ecológico ecocentrista, ligado a soluções low-tech - defende a união 

da arquitetura e sustentabilidade através do estudo e reutilização dos principais sistemas 

construtivos do passado, como a arquitetura vernacular; a utilização de sistemas passivos na 

conceção de projetos residuais como também no projeto urbano mais compacto; a utilização 

de materiais e soluções construtivas de baixo impacto, utilizando materiais naturais como a 

madeira, terra, etc; e o emprego de processos construtivos semi-industriais.  

 

O segundo, pensamento ecológico tecnocentrista, ligado a soluções high tech - tenta aliar a 

sustentabilidade a uma vertente tecnológica, através da integração de todas as possibilidades 

e inovações tecnológicas no âmbito da sustentabilidade, tirando partido do seu alto 

desempenho, conseguido pela evolução avanço da ciência; e utilizando os vários tipos de 

materiais industrializados disponíveis como o betão, aço, vidro, etc.  

 

"Porém, entre estes dois pensamentos ecológicos – low-tech e hi-tech – surge um terceiro, 

os ambientalistas moderados, principalmente na Europa Central, onde tentam juntar o 

melhor dos dois mundos, combinando “materiais e técnicas tradicionais com produtos e 

tecnologias inovadoras”. São os partidários da chamada green architecture." (Celinski, 2008; 

citado por Rui Morbey: 7) 

Apesar das mais-valias que as soluções tenológicas utilizadas dentro do âmbito da 

sustentabilidade têm vindo a oferecer como prestação a nível do aumento da qualidade de 

vida e dentro dos padrões de conforto na construção, constata-se que parte destas soluções 

guiam-nos para uma arquitetura que exacerba sobretudo projetos idealistas, cujas soluções 

demonstram ter uma vertente demasiado tecnológica, dando origem a ambiguidades ou 

paradoxos, economicamente inviáveis em muitos países e que se descontextualiza das suas 

raízes. 
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Torna-se por isso cada vez mais pertinente perceber que esta vertente sustentável ligada à 

tecnologia, não deverá ser entendida como única opção capaz de corrigir e dar resposta aos 

problemas de ineficiência energética de edifícios, nem como única opção para o 

desenvolvimento da construção sustentável, mas sim como, uma medida complementar a 

outras soluções mais precípuas.  

 

Muitas vezes tidas como rudimentares, estas soluções destacam-se e tornam-se cada vez 

mais interessantes de analisar e reintegrar nos diferentes espaços, pela sua eficácia, que tem 

como génese, conceber um edifício adaptável à natureza, baseando-se sobretudo em soluções 

passivas de sustentabilidade, equacionando como prioridade fatores como o lugar, o clima e 

a cultura da sociedade onde se insere. 

  

Em simultâneo, a reaplicação deste sistema de adaptabilidade obrigatória à natureza, torna-

se interessante pela sua capacidade de reabilitar a diversidade cultural inerente a cada lugar 

e ao meio onde está inserido, e que infelizmente tem vindo a ser atenuada com um desenho 

arquitetónico de cunho global. 

 

É por isso importante interpretar este tipo de soluções como suporte principal capaz de 

introduzir os objetivos desejáveis de sustentabilidade nos edifícios, e posteriormente, quando 

necessário, combinar as mesmas com a complementação das soluções ativas e tecnológicas. 

 

Sustentabilidade na obra 

 

Dentro do contexto da construção, mais especificamente para o desenvolvimento de uma 

obra responsável, o conceito de sustentabilidade deve estar assente na articulação entre a 

saúde ambiental, a saúde do edifício e a saúde e conforto dos seus usuários. 

Assim, podemos afirmar que a sustentabilidade na arquitetura tem como objetivo manter 

uma coordenação equilibrada entre três dimensões distintas, mas que estarão sempre 

interligadas: a Natureza, a Arquitetura e o Homem. 

 

Ao longo de todo o processo construtivo de uma obra, a sustentabilidade da mesma depende 

do que ela consome, gera, processa e descarta, ou seja, a sua responsabilidade incide ao 

longo de todo este processo, sendo por isso importante planear e prever todos os impactos 

que pode provocar, antes, durante e depois (no fim da sua vida útil) de uma construção. 



50 
 

Assim, a análise do ciclo de vida, a sua interligação com os materiais, tecnologias e 

componentes construtivas, podem ser consideradas as bases de identificação de 

sustentabilidade numa obra. 

Para além das componentes ligadas à “materialidade” de um edifício, ecologicamente 

responsável, existem outros fatores, que se devem sempre considerar, como fatores 

económicos, culturais e sociais. 

 

"Construção sustentável é um sistema construtivo que promove alterações conscientes no 

entorno, de forma a atender as necessidades da edificação, habitação e uso do homem 

moderno, preservando o meio ambiente e os recursos naturais, garantindo qualidade de vida 

para as gerações atuais e futuras." 

(...) 

"a construção sustentável não é um modelo para resolver problemas pontuais, mas uma nova 

forma de pensar a própria construção e tudo que a envolve. Trata-se de um enfoque integrado 

da própria atividade, de uma abordagem sistêmica em busca de um novo paradigma: o de 

intervir no meio ambiente, preservando-o e, em escala evolutiva, recuperando-o e gerando 

harmonia no entorno." (Araújo) 

 

“Um projecto de construção só pode ser considerado sustentável quando as diferentes 

dimensões da sustentabilidade - ambiental, económica, social e cultural - são consideradas. 

Nos projectos de construção que integram preocupações, os objectivos mais frequentes são: 

a optimização do potencial do local, a preservação da identidade cultural e regional, a 

minimização do consumo de energia, conservação e proteção dos recursos hídricos, uso de 

materiais e produtos ecológicos, ambiente interior saudável e confortável, e práticas 

optimizadas de operação e manutenção.” (Bragança, Fernandes, Mateus, 2016: 774) 

 

As diretrizes gerais para conceber de maneira concisa uma edificação sustentável podem ser 

resumidas em nove passos: 

 

1. Planeamento do ciclo de vida do edifício - devendo ser económica, ter vida útil longa e 

utilizar materiais considerando o término da vida útil, de maneira a que os mesmos possam 

ser depois reciclados ou reutilizados. 
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2. Aproveitamento de sistemas passivos através de recursos naturais - como o sol, agua, 

vento, vegetação - com o objetivos de promover conforto e qualidade de vida aos ocupantes 

procura de respostas na natureza, integração do homem e do edifício no espaço e na natureza 

onde se insere, apropriação do meio natural de maneira equilibrada.  

 

3. Eficiência energética - resolver e atenuar problemas as demandas de energia geradas pela 

edificação, preconizando o uso de energias renováveis e sistemas de redução no consumo de 

energia e climatização através de recursos mecânicos 

 

4. Gestão e economia da água - economizar agua; e utilizar soluções de tratamento e 

reciclagem local para o seu aproveitamento 

 

5. Gestão dos resíduos na edificação - diminuir resíduos e lixo - separação de resíduos e 

reciclagem 

 

6. Qualidade do ar e do ambiente interior – promover mecanismos de ventilação 

 

7. Conforto térmico e acústico - prover condições termo acústicas, de forma a melhorar a 

qualidade de vida física e psíquica dos indivíduos - utilizando materiais que respeitem o 

ambiente e recicláveis; e utilizar métodos e soluções construtivas passivas e bioclimáticas  

 

8. Uso racional de materiais - o consumo de recursos deverá ser inferior à taxa de renovação 

da natureza  

 

9. Uso de produtos e tecnologias ambientalmente amigáveis - usar materiais que não 

comprometam o meio ambiente, nem a saúde dos ocupantes (Araújo) 
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2. Capítulo II  

Sustentabilidade da Arquitetura Vernácula 
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2.1 Arquitetura Vernacular como Modelo de Sustentabilidade  

 

“ (…) património vernáculo, como inspiração para projetar uma arquitetura contemporânea 

mais eco-responsável, com uma ampla diversidade de expressões numa imensa variedade de 

contextos físicos, sociais, culturais e económicas.” (Correia, 2014: 11) 

 

Torna-se cada vez mais essencial encontrar novas formas de construir, sendo pertinente uma 

reflexão sobre a “inteligência” das construções do passado, que se julga mais sustentável, 

numa tentativa de combater os tipos de arquitetura contemporânea de atualidade, que se tem 

vindo a constatar divergente de um futuro sustentável. Neste momento de viragem, em que 

cada vez mais se procura a integração do conceito de sustentabilidade na arquitetura, e que 

cada vez mais se procuram e valorizam formas de energia limpas e edifícios mais eficientes, 

o estudo e recuperação destes saberes antigos presentes nas construções vernáculas tornam-

se particularmente relevantes. 

 

Partindo do princípio que a definição de arquitetura é a arte ou a ciência de construir, com 

base na palavra grega para arquiteto (arcki+tekton) significando chefe construtor, e 

"vernacular" que deriva do latim, vernaculus, significando "nativo", a definição etimológica 

de arquitetura será "arte de construir nativa". Contudo, dentro do contexto português, 

algumas referências bibliográficas utilizam a designação de "arquitetura popular", o que, 

dependendo da profundidade de análise, as diferenças entre os dois significados podem ser 

significativas. (Fernandes,2012: 19), sendo por isso importante, tentar perceber a diferença 

que possa existir entre os mesmos para criar um léxico consistente sobre os mesmos 

conceitos e podermos incidir nos mesmos de forma conscienciosa e assertiva. 

De uma maneira geral constata-se que ambas se referem a atitudes práticas que utilizam o 

saber empírico na construção e na definição dos espaços, tendo uma comunidade como 

autora, com formas próprias de um lugar delimitado, maioritariamente assumido como rural. 

A identificação da arquitetura vernacular está diretamente relacionada com o local, que a 

originou, através das suas condicionantes e necessidades físicas e sociológicas de um grupo 

restrito, do uso de materiais circunscritos à fronteira do mesmo e na sua adequação aos 

agentes físicos. Por outro lado, a construção da arquitetura popular admite uma maior 

especialização associada a outros fatores, estéticos e formais, utilizando novos materiais que 

substituem os materiais locais, as respetivas técnicas mais elaboradas para os trabalhar e a 

justaposição de elementos decorativos, o que já revela a importação e cruzamento de saberes. 
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Relação natureza-meio-homem-cultura 

 

A arquitetura vernacular caracteriza-se fundamentalmente pela sua estreita relação e 

dependência com o meio natural onde está inserido, tornando o aprovisionamento do lugar 

e as suas condicionantes, os principais fatores que a caracterizam. 

 

Este tipo de arquitetura caracteriza-se por ser então um produto da relação do Homem com 

o meio natural onde está inserido. Esta caracterização depende de condicionantes - 

geográficas, económicas e socio culturais - que traduzem uma diferenciação regional, 

expressa nas diferentes paisagens, através da intervenção humana e na sua necessidade da 

procura e criação de um "abrigo".  

  

O assentamento e a criação desta arquitetura como tipologia deve-se à evolução dos saberes 

implícitos de várias gerações, que foram construindo e adaptando o espaço construído 

segundo especificidades climáticas, à estrutura familiar, à atividade económica e aos 

costumes das diferentes comunidades, expressando uma mutação de formas arquitetónicas 

fruto da diferenciação regional geográfica.    

 

 

Fatores físicos condicionantes 

 

Na conceção de uma construção vernácula, os principais fatores físicos considerados são: as 

características geográficas - a insolação, orientação, geometria, forma, materiais entre outras. 

Estas condicionantes são assumidas e manobradas através do seu máximo aproveitamento, 

recorrendo a soluções passivas de climatização e ventilação. 

 

Compreende-se que este tipo de arquitetura de cariz popular esteja associada a um tipo de 

arquitetura antiga, considerada por vezes arcaica e ultrapassada, já que no passado os 

processos de construção utilizados eram artesanais, utilizando sobretudo os materiais 

naturais locais disponíveis, devido á falta de tecnologias capazes de produzir materiais mais 

evoluídos, capazes de os transportar a grandes distancias e de substituir o uso intensivo de 

mão-de-obra, contudo, apesar dos parcos recursos utilizados, este tipo de construção pode 

ser considerado um exemplo como um exemplo de construção sustentável, integrando os as 

varias dimensões que o mesmo conceito deve abranger no âmbito da construção. 
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O principal interesse que este tipo de arquitetura desperta no âmbito da sustentabilidade, é o 

exemplo da sua estreita relação com os três pilares que definem o desenvolvimento 

sustentável - economia, sociedade e ambiente - naturalmente considerados na conceção deste 

tipo de construções.  

 

"Na sua evolução, e inseridas num contexto de escassez, foram desenvolvidas 

empiricamente estratégias pragmáticas de adaptação ao meio envolvente e de 

profunda racionalização dos recursos disponíveis. Nada era preferido, 

preterido ou ignorado porque as comunidades tinham a noção, por via 

empírica, que o seu bem-estar dependia intrinsecamente do equilíbrio com o 

meio envolvente (Fernandes, Mateus, Bragança, 2016: 773) 

 

Contributos 

 

Após um período de abandono e descredibilização da construção tradicional, causado pela 

forte mudança social e pelo sucessivo avanço tecnológico impulsionado pela 

industrialização, os saberes inerentes a este tipo de construção poderão vir ganhar destaque 

novamente, com o intuito de integrar uma estratégia que contribua para a redução de 

desperdícios e dos excessivos consumos energéticos patentes nas construções modernas - 

cujos problemas provêm do seu desenraizamento e descontextualização do meio natural 

onde se inserem - através da reimplementação de estratégias passivas, técnicas tradicionais 

e materiais locais, desenvolvidos com a necessidade de adaptação da arquitetura a um 

território com as suas condicionantes especificas. 

 

A recuperação desta reflexão na construção não só retoma a base holística da arquitetura, 

interligada com o meio natural, convergindo na dimensão de sustentabilidade, e é capaz de 

contribuir no reaparecimento e restituição da identidade cultural específica de cada lugar. 

 

Numa época de globalização, que contribuiu para uma crescente homogeneização das 

culturas, nos modos de viver expressa também na arquitetura, a arquitetura vernacular 

destaca-se cada vez mais como um ponto de partida capaz de reatar a discussão sobre a 

identidade, sendo também por isso cada vez mais pertinente fomentar o interesse por uma 
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construção intrínseca ao lugar, condicionada pela natureza, que modela e tipifica construções 

e faculta diferentes culturas. 

  

Apesar do desinteresse por este tipo de construções ter sido impulsionado sobretudo por 

conotações pejorativas que as relacionavam com subdesenvolvimento tanto ao nível dos 

materiais usados como ao modo de habitar (Bragança, Fernandes, Mateus, 2016: 774), o 

estudo e recuperação dos valores "básicos" desta arquitetura torna-se cada vez mais 

pertinente, tanto pela urgência em recuperar os valores culturais que caracterizam cada lugar 

e o seu povo, como recuperar a “inteligência” empírica inata a estas construções. 

 

Estas estratégias inteligentes e soluções passivas empregues na arquitetura vernacular, fazem 

assim, com que a mesma seja reconhecida como um modelo de construção sustentável. 

Assim a reflexão e aprofundamento sobre este paradigma como uma solução sustentável 

patente nas construções vernaculares torna-se fundamental, frente à insustentabilidade da 

arquitetura da atualidade. 

 

Sendo pertinente constatar que o cerne pelo qual um projeto de arquitetura se deve guiar é 

precisamente esta adaptabilidade entre o objeto construído e o meio onde está inserido, 

respeitando as suas condicionantes, tirando partido das mesmas, gerando o máximo conforto 

aos seus usuários, muitas vezes fazendo com que esta integração entre a arquitetura e o meio 

seja de tal maneira harmoniosa que as mesmas pareçam-se fundir e incorporar. 

 

Esta integração em muito se distancia das atuais formas de construir, onde edifícios e 

volumetrias proeminentes se destacam por entre as paisagens, negligenciando o respeito 

pretendido quando a arquitetura se apropria de um espaço, em detrimento da valorização de 

fatores estéticas e inovadores, patenteando-se uma descontextualização com a natureza.  

A mesma resulta em problemas e patologias nas construções que exigem, por isso, manobras 

adicionais de conforto, utilizando em massa os recursos não renováveis que possam suprir 

às necessidades dos seus usuários. 

 

“Todos os edifícios modernos implicam um grande consumo de energia. Têm além do mais, 

o inconveniente de serem quentes no Verão e frios no Inverno. Não é o caso das arquiteturas 

tradicionais. São necessárias novas técnicas, mas é preciso também conservar as antigas, que 

reúnem os conhecimentos acumulados pelos habitantes, desde há séculos, para melhor se 
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adaptarem às condições do clima, do meio e dos modos de vida. Não se pode conservar tudo, 

porque a vida evolui, mas é preciso adaptar e melhorar o que foi adquirido.” (Indira Ghandi, 

citado por Fernandes, 2012: 18) 

 

Com a evolução tecnológica, também as necessidades de conforto do ser humano evoluíram, 

sendo por isso necessário suprir estas novas necessidades. Atualmente uma habitação 

vernacular pode não estar de acordo com os padrões de conforto atuais, mas possui como 

base, um conjunto de estratégias e soluções construtivas que a tornam independente de 

energias não renováveis para mitigar a sensação de desconforto e ir de encontro às diferentes 

necessidade dependentes das estações do ano.  

 

Deve-se assim aprofundar e reaplicar os princípios básicos inteligentes do passado e da 

construção vernacular, e com a ajuda do atual potencial tecnológico melhorá-los ou evolui-

los. Através da otimização destas estratégias tradicionais, e com o emprego, quando 

necessário, da nova tecnologia, poder-se-ão atingir os padrões de conforto atuais reduzindo 

o consumo de recursos não renováveis, mudando o paradigma energético em vigor e indo de 

encontro a um futuro mais sustentável. 

 

"No futuro dever-se-á procurar integrar a tradição com a modernidade, o que 

Abalos [9] definiu como um sistema hibrido, num cruzamento que funda 

materiais inteligentes com materiais tradicionais e permita explorar novos 

conceitos estéticos e funcionais. Ignorar todo o conhecimento e potencial 

tecnológico existente hoje seria em erro quando se visa atingir edifícios de 

elevado desempenho [11]." (Bragança, Fernandes, Mateus, 2016: 775) 

 

"A arquitetura vernacular ao ser a expressão objetiva da função, em que as preocupações 

estilísticas não tinham lugar, é um exemplo de coerência e de pragmatismo na depuração das 

formas à sua estrita função." (citado por Fernandes, 2012: 27) 

 

Para além destes fatores, que relacionam diretamente este tipo de arquitetura ao paradigma 

da sustentabilidade, existe também um fator de flexibilidade, graças à capacidade de adição 

e/ou subtração de espaços e elementos, consoante as alterações que as edificações tenham 

que vir a sofrer - tipo e numero utilidades relacionadas com lazer, lida da casa, trabalho 

quando na maioria associado habitação e ao número de pessoas a habitantes.  
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Segundo Mariana Correia, podemos dizer que os contributos da arquitetura vernacular 

dividem-se em três princípios fundamentais: ambientais, socioculturais e socioeconómicos. 

 

Princípios ambientais: 

 

1. O habitat é resultado da sua integração no ambiente natural, e integrado no ambiente não 

prejudicando os restantes elementos do ecossistema; 

2. Localização e adaptabilidade dependente da natureza, recorrendo aos recursos 

bioclimáticos do lugar; 

3. O habitat otimiza os recursos, a fim de evitar a poluição, resíduos e outros impactos 

negativos; 

4. O habitat associado a um ambiente natural possibilita aos seus habitantes viver num 

ambiente saudável; 

5. Fruto da especificidade e adaptabilidade conseguida em cada lugar o habitat oferece um 

ambiente de segurança e proteção aos seus habitantes. 

 

Princípios socioculturais: (ajuda na preservação e transmissão dos valores herdados) 

 

6. Proteção da paisagem cultural, imagem enraizada e inerente própria de cada lugar. A 

paisagem é modelada e conservada pelos habitantes ao longo dos séculos 

7. Proteção e transmissão da cultura construtiva, patente na arquitetura das diferentes 

regiões, expressando competências e conhecimentos tradicionais 

8. Encorajar a criatividade sustentada pela necessidade e especificidade que cada lugar exige, 

estimulando soluções inovadoras e expressões criativas 

9. Reconhecimento dos valores imateriais e das identidades territoriais como resultado de 

uma experiência acumulada 

10. Favorecer a coesão social proporcionando o intercâmbio entre vizinhos como estimulo à 

inteligência coletiva 

 

Princípios socioeconómicos: 

11. Encorajar a autonomia reforçando a autossuficiência da comunidade 

12. Promover atividades culturais próprias de cada local, desenvolvendo a produção local e 

o comércio 
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13. Esforços em prolongar a vida do edifício, aumentando a resistência e o funcionamento a 

longo prazo 

15. Economiza e preserva os recursos locais fornecidos pela natureza, e evita perdas e 

desperdícios (Mariana Correia, 2014: 15). 

 

2.1.1 Definição de Arquitetura Vernacular 

 

A importância deste tipo de arquitetura evidencia-se também na carta ratificada na XII 

Assembleia Geral do ICOMOS, em 1999. Esta carta define o que é o património construído 

vernáculo, como também estabelece princípios para a sua conservação, definindo as suas 

orientações, definindo a arquitetura vernacular como "forma tradicional e natural pela qual 

as comunidades habitavam e um processo continuo que inclui as necessárias modificações e 

adaptações continuas como resposta às restrições sociais e ambientais", indicando ainda que 

a arquitetura vernacular e encontra-se ameaçada, enfrentado sérios problemas de 

obsolescência e de integração, consequências advindas da homogeneização cultural, da 

transformação socioeconómica e arquitetónica, e que os mesmos problemas deverão ser 

abordados e detidos, pelas comunidades, pelos governos, planeadores, arquitetos, 

conservacionistas e por grupos multidisciplinares de especialistas.  

 

Para além de definir a arquitetura vernacular e tradicional como o fundamental veículo que 

suscita a afeição e o orgulho de todos os povos, acentua a sua importância como expressão 

fundamental da cultura de uma comunidade, da sua relação com o território e em simultâneo, 

expressa a diversidade cultural espalhada por todo mundo. 

 

A língua, a arte, a música, a culinária, são exemplos de componentes que caracterizam a 

cultura de cada país, tal como a arquitetura, sendo um dos maiores elementos visuais torna-

se num elemento fulcral capaz de identificar a cultura de cada país, região ou comunidade, 

principalmente quando enraizada ao seu contexto natural e social. 

 

A arquitetura é assim capaz de moldar a imagem de cada lugar e país, em cada lugar do 

planeta, transmitindo a sua singularidade, a sua imagem única e específica, chamado "genius 

loci" ou "espirito do lugar". (Sojkowski, 2015) 
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É um tipo de arquitetura que está diretamente relacionada e dependente da ligação com o 

meio natural onde está inserido, e com o contexto cultural da população que a edifica. Assim 

a imagem deste tipo de construções expressa e materializa esta mesma relação entre o 

homem e o espaço, que se patenteia ao longo das diferentes paisagens e ambientes, 

produzindo diversos tipos de arquitetura regional, que caracterizam lugares e populações. 

 

A arquitetura vernácula carateriza-se por apresentar uma estreita relação com as condições 

dos locais onde se encontra inserida — clima, materiais, economia, cultura, entre outros, 

tornando se assim na arquitetura que "materializa de forma particular uma pluralidade de 

condicionalismos — geográficos, geológicos, económicos e culturais — dos locais onde se 

insere. Os condicionalismos de cada região materializaram-se em modos de construir 

ímpares e díspares entre si. Em comum têm o facto de serem evoluções parcimoniosas, 

aprimoradas empiricamente ao longo de gerações." 

(Fernandes, 2012:1) 

 

É uma resposta pragmática às necessidades básicas de cada comunidade, recorrendo a 

recursos naturais circunscritos. A utilização e transformação destes recursos depende sempre 

da disponibilidade dos mesmos e da tradição e saberes da população que por via empírica se 

vão desenvolvendo e adaptando segundo o meio natural envolvente-clima, geografia, 

geologia, orientação solar, etc. 

 

Esta relação de adaptabilidade entre a arquitetura e a natureza, faz com que a cultura de cada 

comunidade, consiga se patentear na nas construções, que por sua vez dependem da natureza 

e da sua diversidade, tornando-se então num reflexo de adaptabilidade e fusão com a mesma, 

expresso tanto no especto físico da matéria, como no aspeto imaterial, relacionado com a 

cultura de cada população. 

 

Dentro do paradigma específico da sustentabilidade, a arquitetura vernácula é considerada 

um tipo de arquitetura especialmente ecológica, pelo seu caracter de integração com o meio 

ambiente, uso de materiais orgânicos e pelas soluções estratégicas utilizadas, que devem ser 

a base de uma construção sustentável, e que possibilitam o bom comportamento térmico e 

acústico, sendo estra uma base de aprendizagem e integração fundamental nos projetos de 

arquitetura contemporânea com o objetivo de visar a diminuição o uso de energia. 

(Pensamento Verde, 2014)  
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Os recursos naturais disponíveis e as técnicas construtivas são assim praticas que ajustam a 

sabedoria e entender tradicional às necessidades dos usuários. 

Devido à escassez e contenção na utilização de recursos naturais e à necessidade de 

responder de maneira pragmática, os edifícios são concebidos de modo a corresponder aos 

critérios de conforto e utilidade, da maneira mais simples, espontânea e eficaz possível, não 

existindo desperdícios nem elementos desnecessários. 

  

Assim, para além da utilização racional dos materiais locais, que existam em abundancia, os 

espaços desenvolvem-se sobretudo segundo os afazeres do quotidiano, que podem incluir 

lazer e trabalho, e o conforto ambiental (tanto no interior como no exterior dos edifícios) é 

criado a partir de técnicas passivas e bioclimática.   

 

2.1.2 Exemplos da arquitetura vernacular pelo mundo 

 

Na atualidade, existem ainda vários exemplos de arquitetura vernácula que se encontram 

disponíveis para análise, e que distribuem ao longo de todo o planeta. Tipos de construções 

que nos demonstram a diversidade e especificidade do seu ambiente natural - climas, 

geografias, comunidades - que patenteiam a sua peculiaridade também através da 

arquitetura, e que por isso se tornam os maiores elementos caracterizadores dos diferentes 

tipos de arquiteturas, culturas e das suas comunidades. 

 

Dentro dos diversos exemplos de arquitetura vernácula, interessa destacar aqueles cujas 

possibilidades construtivas possam convergir na busca da recuperação das suas soluções 

construtivas sustentáveis inerentes, como também aqueles que podem se vir a integrar mais 

facilmente no tema da reabilitação e na contemporaneidade dos novos tipos de habitar. 

 

As casas Musgum, situadas na fronteira norte dos Camarões, apesar de não parecerem 

viáveis nem conseguirem corresponder às necessidades do novo mundo avançado e 

tecnológico, constituem um grande exemplo de sustentabilidade, sem adornos nem excessos, 

respondem de forma simples e exata às necessidades dos seus usuários pela forma como 

aproveitam ao máximo o principal material disponível na região, a terra artesanal 

compactada, visto que nas planícies da região, outros materiais como por exemplo a madeira 

e a pedra não estão disponíveis (Figura 1) (Franco, 2014). 
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Dentro das principais vantagens da utilização da terra artesanal, está a falta de necessidade 

de formas na sua aplicação, necessidade de utilização de poucas ferramentas, mão-de-obra 

mínima, para alem das paredes espessas constituídas pela mesma, não só mantarem as 

habitações a uma temperatura amena como também tornam este método construtivo de baixa 

emissão de CO2. (Franco, 2014) 

 

A configuração da implantação peculiar, que agrupa as casas em círculo, indica os objetivos 

e necessidades de um grupo unificado, indicando que todos as casas pertencem à mesma 

família, que compõem um agrupamento de habitações da mesma família até 15 cúpulas, cada 

uma destinada a uma função e tamanhos diferentes (Figura 2) (Franco, 2014). 

 

Cada habitação, ou bloco geométrico apresenta-se na forma de cúpula, com a porta de 

entrada destacada. A solidez da estrutura baseia-se nas paredes mais grossas que se localizam 

no embasamento e nas mais finas na parte superior, assegurando desta maneira a sua 

resistência estrutural, não necessitando de fundações. (Franco, 2014) 

 

As fachadas peculiares apresentam diferentes padrões geométricos que muito para além da 

função estética, apresentando a forma de grande concha e de textura acentuada, permite a 

drenagem da água, bem como a subida dos habitantes ao alto da cúpula para a realizar a sua 

manutenção (Figura 3 e 4) (Franco, 2014). 

Figura 2 - Casas Musgum Figura 1 - Casas Musgum 
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Figura 3 - Casas Musgum Figura 4 - Casas Musgum 

Figura 5 - Casas Musgum 
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As casas colmeia, em Harran no sul da Turquia, moldadas como colmeias, em adobe, tijolos 

e pedras encontradas no local, destaca-se por ser um tipo de construção local tradicional 

resistente ao calor e ao frio, caracterizada pelas suas cúpulas cujo formato e relação entre 

superfície/volume indicam pouca perda de calor durante os meses de frio, apresentando 

ainda aberturas nas laterais que proporcionam circulação do ar em ventilação cruzada, e 

aberturas superiores que funcionam como chaminés (Figura 6) (Zilliacus, 2017). 

           

Este tipo de construções que recorrem à terra como recurso natural base para a construção, 

demonstram inúmeras vantagens. Para além de ser um material que se encontra de forma 

abundante praticamente em todos os lugares geográficos do mundo, o mesmo apresenta, 

outras qualidades como bom comportamento a nível de inercia térmica, inclusive em climas 

mais frios, mantendo as casas quentes, apresenta resistência ao fogo, é um material 

reutilizável, duradouro, entre outras. 

 

A construção em terra é tomada como alternativa da construção em madeira principalmente 

por duas razões, a primeira associada á importância de poupar os recursos extraídos das 

florestas e pelo melhor comportamento ao fogo, mostrando-se mais resistente que as 

construções em madeira (Correia, 2011: 46). 

Figura 6 - Casas Colmeia, em Harran no sul da Turquia 
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No caso de Portugal, principalmente mais a sul, existem vários exemplos de construções que 

recorrem aos solos arenosos para erguer as suas habitações, bem como outros construções 

antigas ligadas a arquitetura militar. A taipa e o adobe são exemplos de sistemas construtivos 

que utilizam a terra como material base.  

 

No sul do país foram encontrados vários exemplos de fortalezes militares construídas por 

taipa, à base de cal, materiais argilosos e outros agregados naturais, capaz de conceber uma 

estrutura defensiva resistente. Exemplos como o forte de Paderne e Salir, no Algarve, de 

Juromenha e de Alcácer do Sal no Alentejo que continuam a existir, no mínimo 800 anos 

após a sua construção (Correia, 2011: 166). 

 

O adobe – mistura composta por 

terra crua, palha, e fibras naturais, 

moldada artesanalmente em 

fôrmas tipo tijolos e deixados 

secar ao sol (Figura 7) - foi uma 

técnica outrora muito comum em 

Portugal, em zonas de solos 

arenosos, identificáveis ao longo 

de Norte a Sul do país (desde 

Nordeste, em Vimioso e aldeia da 

Angueira; no Centro e Litoral, na 

zona de Aveiro, nos vales do rio 

Tejo e do rio Sado; nas regiões de 

Ribatejo; e Alentejo). 

 

Muito indicado em climas secos, a sua principal vantagem consiste em ser um material 

ecológico e sustentável, já que o barro é um elemento reutilizável, e quando não cozido, pode 

ser triturado e umedecido para voltar ao estado original. A sua produção não necessita de 

grande quantidade de energia, para além de possuir grande capacidade térmica, mantendo a 

temperatura dos ambientes sempre equilibrados, com temperaturas frescas durante o dia e 

mais quentes durante a noite.  

Quando misturada com cal, este material apresenta um comportamento de ligação tão forte 

que foi utilizado na construção de poços de água para fins agrícolas (Correia, 2011: 166). 

Figura 7 - Modelação de adobe 
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Outros exemplos que importam referir mais especificamente pelas medidas passivas 

utilizadas são as “torres de vento” no Irão (Figura 8), que contêm um sistema passivo 

percursor, que remonta há mais de 300 anos antes a. C, em que o vento captado é arrefecido 

através do contacto com as paredes e com vasos porosos, ou pequenas fontes de água e 

posteriormente é distribuído pelas divisões do edifício, removendo assim as cargas térmicas 

existentes (Solaripedia, 2010).  

 

 

Também no Irão, os reservatórios de água, os ab-anbar (Figura 9), também no Irão e 

construídos em climas de deserto, tornavam-se em estruturas extremamente valiosas em 

climas secos, sendo que costumavam ser o sistema de cisternas que forneciam água para as 

cidades. Os mesmos consistiam em reservatórios de água subterrâneos, que por vezes 

chegavam até aos 20 metros sob a terra, protegidos por um domo que evitava a evaporação 

ou contaminação da água, e continham ainda uns coletores de vento que canalizavam o ar 

para baixo da cisterna com o objetivo de refrigerar a água e impedir a condensação no interior 

da abobada. Contudo estas estruturas de sistema de cisterna, são agora na sua maioria, apenas 

atrações turísticas. (Zilliacus, 2017) 

Figura 8 - Torres de Vento, Irão 
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As casas Malaias em palafitas, na Malásia e em Singapura, apresentam um sistema 

construtivo maioritariamente concebido em locais de clima tropical e húmido, utilizando a 

madeira como material mais abundante. Contudo o mesmo apodrece facilmente nestes 

climas, fazendo com que haja a necessidade de manutenção em uma base regular e a sua 

ventilação, através de uma estrutura "porosa", de coberturas e grandes beirais que permitem 

abertura janelas tanto no sol como em dias de chuva, que podem ocorrer regularmente em 

climas tropicais húmidos. Este tipo de construções sobre palafitas torna também possível 

aumentar o fluxo de ar e evitar danos à casa em caso de chuvas fortes. (Zilliacus, 2017) 

Figura 9 - Reservatórios de água, Irão 

Figura 10 - Casa Malaias em palafitas 
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De ambiente natural e imagem contrastantes aos exemplos anteriores, as casas tradicionais 

suecas, utilizam a madeira, como material abundante nas florestas, sendo este capaz de 

proteger do calor no verão e do frio no inverno (Fernandes, 2012: 7), bem como noutros 

exemplos de países nórdicos, que utilizam outro tipo de materiais encontrados locais para 

prover as habitações de isolamento térmico nas coberturas, como palha e algas marinhas 

(Correia, 2011: 56). É o caso das ilhas Læsø no norte da Dinamarca, onde usaram madeira 

reaproveitada de naufrágios e algas do oceano, sendo capazes de evitar a sua degradação por 

centenas de anos, graças ao fato de terem sido impregnados com água salgada (Figura 11) 

(Zilliacus, 2017).  

 

Dentro de todas as possibilidades na arquitetura vernacular pode-se verificar que a insolação 

influencia a escolha da localização, orientação, organização interior de espaços, forma e 

materiais ao longo da história da arquitetura.  

 

Um importante modelo desta arquitetura antiga é a casa Megaron de Sócrates (470 - 399 a. 

C.) (Figura 12), desenhada para aproveitar o sol durante o inverno e para evitar a radiação 

solar da fachada sul no período de Verão, sendo por isso formada por uma compacta estrutura 

que se abria a sul, e se minimizava a norte (fachada menos exposta ao sol) com planta 

trapezoidal, tirando assim o máximo proveito da sua orientação. Nas paredes, pavimentos e 

Figura 11 - Coberturas das casas em algas marinhas, Dinamarca 
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tetos os materiais utilizados eram maciços, de inercia forte com o poder de atrasar a 

penetração do calor. (Fernandes, 2012: 7). 

 

A casa-pátio, habitação típica romana (cerca de 200 a.C) (Figura 13) também aplica soluções 

eficazes: o sol, de Inverno e de verão é doseado por janelas e sombreadores devidamente 

dimensionados; as funções de caracter privado desenvolviam-se no edifício de dois pisos, 

sendo este recuado e assim protegido da rua, sem janelas expostas a norte e com a fachada a 

sul revestida por trepadeiras de folha caduca; o pátio apresentava vegetação abundante, cuja 

presença impede grandes amplitudes térmicas, e continha ainda um pequeno lago, que nos 

dias mais quentes assegurava a refrigeração por evaporação. 

 

 

 

 

Figura 13 - Planta e corte, Casa Pátio romana 

Figura 12 - Planta e corte da Casa Megaron 
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Todos estes sistemas construtivos que partem sempre da contextualização com o espaço 

natural envolvente têm vindo cada vez mais a ser substituídos por sistemas mecânicos 

relacionados a formas de construir genéricas espalhadas por todo o mundo. 

 

Esta nova forma de construir de caracter global, associada ao progresso tecnológico e à 

modernidade deve-se também às mudanças adquiridas nos hábitos e quotidiano da população 

em geral, que levam a modificações que se expressam cada vez mais na arquitetura, fazendo 

com que parte da reabilitação destes processos de arquitetura antiga estejam associados a 

uma ideia de ruralidade, tornando-se mais simbólica e não tão compatível com os padrões 

de vida atuais, como talvez se gostaria ser possível. 

 

Contudo o que torna interessante e pertinente no seu estudo e análise, é uma nova 

interpretação do passado, e o aproveitamento da inteligência “emocional” que se constata 

nas soluções construtivas mais antigas e tradicionais, que convergem no sentido do tema de 

sustentabilidade. Para além de se tornar cada vez mais pertinente o confronto entre a 

adaptabilidade, quase que fundível com a natureza destas construções antigas, que 

contrastam em muito com a arquitetura atual de linguagem, bem como a verdadeira eficácia 

destas distintas vertentes construtivas. 

 

2.1.3 Princípios de Sustentabilidade 

 

Ao estudar e aprofundar de maneira ordenada os principais contributos que a arquitetura 

vernácula pode apresentar como um modelo para a sustentabilidade, é necessária 

primeiramente uma reflexão e abordagem geral sobre a caracterização das zonas e regiões 

do país, que contextualize os principais fatores que caracterizam e influenciam a respetiva 

arquitetura - contexto geográfico, clima, geologia e tipos de habitação, passando depois a 

incidir nos exemplos e princípios sustentáveis presentes na arquitetura vernácula e popular 

portuguesa, passando estes a ser divididos nas seguintes categorias: 

 

- Captação de ganhos solares – análise do local de implantação do edifício, da organização, 

hierarquização e dimensão dos espaços segundo orientação solar com o objetivo de 

determinar a quantidade de radiação ideal necessária nas superfícies do edifício. Este 

requisito é fundamental para garantir um bom desempenho térmico, de conforto e 

salubridade nos edifícios (Fernandes, 2012:85). Na arquitetura vernácula encontram-se 
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várias soluções que, dependendo do clima, variam formalmente consoante o usufruto 

pretendido de ganhos solares, tendo como maior exemplo, os locais de clima mais frio, onde 

se procura aproveitar ao máximo a radiação solar incidente.  

 

Os principais exemplos destas estratégias que se constatam na arquitetura vernacular são: 

implantações em encostas viradas a sul; varandas envidraçadas que conservam os ganhos 

solares; orientação de partes da habitação ou edifícios complementares da atividade agrícola 

expostos a maior intensidade de radiação. 

 

- Aproveitamento de outros ganhos de calor – estratégias que aproveitam os ganhos de calor 

que não os do sol, utilizadas principalmente nas regiões onde o frio é mais intenso. A 

importância destas estratégias é a de demonstrar a importância da organização dos espaços 

habitacionais segundo as suas necessidades de climatização. Dentro dos principais exemplos 

destas estratégias encontram-se: a organização espacial da casa em redor da cozinha, como 

principal ou única de fonte de calor; e a colocação da corte dos animais no piso térreo, 

inferior á habitação (Fernandes, 2012:91). 

 

- Redução das perdas de calor – estratégias que podem se tonar complementares ao item 

anterior, que tem como objetivo conservar o calor aproveitado no interior da habitação, 

sendo mais solicitadas em climas com invernos de temperaturas baixas ou muito expostos à 

intempérie. A sua eficácia é fundamental para aumentar o conforto, poupar recursos (como 

a lenha) e reduzir o consumo de energia destinado ao aquecimento e as emissões de dióxido 

de carbono associadas (Fernandes, 2012:93). 

 

- Redução dos ganhos de calor/ arrefecimento passivo – medidas contrárias às duas acima 

citadas, que têm como objetivo evitar ganhos de calor excessivos, utilizadas em regiões com 

estios mais quentes. Estas medidas tornam-se importantes para contribuir na redução de 

energia para arrefecimento (considerando o facto que é cerca de três vezes mais difícil e 

dispendioso, arrefecer um compartimento que aquece-lo na mesma medida). Os exemplos 

encontrados na arquitetura vernácula que abrangem estas estratégias passam por soluções de 

sombreamento; sistemas construtivos com elevada inércia térmica; uso de vegetação; 

ventilação; superfícies das fachadas claras; pátios e alpendres (Fernandes, 2012: 97). 
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- Promoção de Ventilação – medida que visa garantir a qualidade do ar no interior dos 

edifícios, como também influencia a temperatura e a humidade dentro destes (sendo que em 

função do clima, a numero de renovação do ar interior pode ser benéfico ou prejudicial, 

podendo acarretar benefícios como arrefecimento do edifico em climas quentes, ou 

desvantagens como perdas térmicas desnecessárias em climas frios). Os principais exemplos 

destas estratégias apresentam-se através: evacuação do fumo; ventilação cruzado; 

arrefecimento passivo por ventilação noturna; e associado à produção agrícola para ajuda na 

secagem dos cereais (Fernandes, 2012: 104). 

 

- Proteção da chuva e vento – apesar de ser das funções mais básicas numa construção, 

existem estratégias que se evidenciam por terem um objetivo de proteção contra a intempérie 

que vai para além do que se pode considerar essencial, que para além de minimizar os efeitos 

da intempérie também visa a proteção de sistemas construtivos e de elementos da envolvente 

dos edifícios. (Fernandes, 2012: 108). 

 

- Recolha e aproveitamento de águas pluviais – na arquitetura vernacular apresentam-se 

múltiplos exemplos de captação e aproveitamento da água, principalmente das águas das 

chuvas, para fins de consumo doméstico e para a agropecuária, sendo que a maioria dos 

exemplos localizam-se em regiões de clima mais seco, em que os recursos hídricos são 

menores, com menor abundância de água. Assim, para mitigar os condicionalismos impostos 

pelo clima, as populações dotaram as construções de mecanismos simples capazes de captar 

e armazenar a água necessária á sua subsistência. 

 

A integração destes sistemas na arquitetura contemporânea torna-se cada vez mais necessária 

e pertinente independentemente do clima onde a arquitetura se insere, dada a crescente 

necessidade de refletir sobre o valor real da água como recurso fundamental para a vida na 

terra, não sendo este recurso muitas vezes conscientemente valorizado pela população atual, 

nomeadamente nos países desenvolvidos onde a disponibilidade de obter água é imediata, 

desde o simples ato de abrir uma torneira. Contudo este ato tão fácil e inconsciente 

insensibiliza-nos a pensar que a maior parte das vezes a desperdiçamos. De toda a água do 

planeta, 97,5% é água salgada, sendo somente 2,5% água doce (da qual a maioria contida 

nos glaciares e somente 0,007% disponível nos rios e lagos). (Fernandes, 2012: 131) 
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Estes números chamam-nos atenção para disparidade que existe entre a escassez da água 

potável disponível e os níveis de consumo das populações que utilizam este recurso de forma 

desaforada, sendo por isto cada vez mais pertinente integrar em todas as construções de 

pequenas a grandes escalas, desde habitações a construções urbanas, sistemas que visem 

captar e utilizar a agua que nos é obtida de forma natural. 

 

- Materiais e técnicas utilizadas – os materiais utilizados dependem da disponibilidade local 

e as técnicas segundo a tradição do mesmo. Estes fatores são capazes de expressar uma 

plasticidade que identifica e diferencia as construções entre vários espaços geográficos ou 

regiões. É ainda importante analisar e realçar o uso de materiais locais como princípio 

sustentável fundamental, pois os mesmos acarretam impactes ambientais significativos, 

principalmente os materiais com processamento industrial. Sendo por isto, necessário avaliar 

a complexidade do ciclo de vida do mesmo, desde a sua extração da matéria-prima até á 

deposição do material em aterro no fim de vida, do “berço ao túmulo”. (Fernandes, 2012: 

111). 

 

Em alguns casos, onde o uso de materiais com origem em locais remotos, torna-se ainda 

mais complexo detetar o impacto criado entre a causa como por exemplo o uso de painéis 

de madeira de floresta tropical na europa; e os efeitos nos países exportadores, como por 

exemplo a consequentemente deflorestação da Amazónia, extinção de espécies e deslocação 

de comunidades. 

 

Considera-se que o uso de materiais locais apresenta vantagens como: sendo materiais locais 

dentro de um âmbito mais restrito e de abrangência territorial não necessitam de transporte 

(diminuindo a poluição); necessitam de pouco processamento por isso responsáveis por 

menos reduzidas emissões de dióxido de carbono; são materiais naturais, muitas vezes 

orgânicos, biodegradáveis e renováveis, sendo por isso possível integra-los num ciclo de 

vida “do berço ao berço”; no seu processamento é necessária a utilização de mais mão-de-

obra e sol que energia fóssil. (Fernandes, 2012: 111) 
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2.2 Arquitetura Vernacular em Portugal 

 

Portugal apesar da sua reduzida dimensão é um território de contrastes: o contraste entre o 

Norte e o Sul, sendo o primeiro influenciado pelo Atlântico e o segundo pelo mar 

Mediterrâneo; o contraste entre o litoral e o Interior; e o contraste entre as Terras altas e as 

baixas. As regiões a Norte são influenciadas pelo atlântico, são geralmente ricos em água e 

onde abundam as paisagens verdejantes. O sul, sendo influenciado pelo mediterrâneo, 

expressa os tons pastel e terra dos terrenos mais ressequidos, fruto dos verões secos. No 

litoral, os campos e matas são verdes e densamente habitados. No interior, as estações são 

mais acentuadas e é clara a pouca densidade populacional. (Fernandes, 2012: 21) Estes 

contrastastes e múltiplas assimetrias geográficas originam uma grande pluralidade de 

manifestações nas construções vernaculares portuguesas. 

 

Contudo estas manifestações foram-se mitigando com as transformações na sociedade 

portuguesa, que a partir do último terço do séc. XX sofreu alterações na estrutura económica, 

nos modos de vida da população e com as mudanças do meio rural fruto da influência urbana, 

expressando a sua repercussão também na arquitetura. (Fernandes, 2012: 27). 

 

Neste sentido, a realização do Inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa, promovido pelo 

Sindicato Nacional dos Arquitectos, entre 1955 e 1960, tratando-se de um levantamento 

sistemático da construção popular portuguesa, já então prestes a desaparecer, teve um papel 

fundamental no sentido de deixar registado este tipo de construções, que com estas evoluções 

foram irreversivelmente adulteradas. 

 

Com a profunda mutação do território português e da sua construção que se vem sentindo 

desde então, o material recolhido deste inquérito torna-se num documento referencial por 

conter um vasto espolio de registo de investigação sobre o mundo rural e por isso um espólio 

de valor único e incalculável pelo vasto estudo e investigação requeridos (Oapix, 2011), pois 

a emigração e a crescente industrialização levou a que grande parte da população alterasse o 

seu estilo de vida, o que consequentemente levou ao abandono e degradação de uma parte 

significativa desta arquitetura vernacular registada até á época. 

 

“As vagas de emigração e a crescente industrialização do país vieram fazer crescer os 

rendimentos de uma parte significativa da população portuguesa que quis livrar-se de um 
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estigma de miséria. A euforia de mudança levou ao abandono, descaracterização e destruição 

do património vernacular edificado ao longo de gerações, para além do abandono das 

técnicas e materiais tradicionais usados até então.” (AAVV, 1980, citado por Fernandes, 

2012: 27) 

 

Apesar de grande parte destas situações estudadas terem sido alvos de adulterações, já não 

sendo por isso possível de as encontrar atualmente, as mesmas podem constituir ainda assim, 

uma base de estudo, que forneça exemplos significativos dentro da dimensão de 

sustentabilidade, que se pretende agora extrair e recuperar através da sua “releitura” e nova 

interpretação. Assim, para a recolha destes elementos, é tido como principal referência o 

"atlas" da Arquitetura Popular em Portugal editado em 1988. 

 

A atual realidade distancia-se da realidade em que o livro foi escrito, contudo o presente 

estudo debruça-se na recolha de elementos do passado e da arquitetura popular (e não 

erudita), como veículo fundamental caracterizador de uma arquitetura espontânea, erguida 

pela soma de várias condicionantes - fatores geográficos, históricos, sociais e económicos - 

que patenteiam diversos tipo de arquitetura enraizada ao lugar circunscrito, tornando-se por 

isso pertinente analisar e reabilitar estes mesmos elementos tidos comos princípios de 

sustentabilidade, presentes na arquitetura popular e antiga e visar a sua recuperação. 

Pretende-se então fazer um resumo “catalogado” das características, tipologias e soluções 

sustentáveis inerentes à arquitetura cada região.  

 

"Se a constituição geológica do solo orienta e define o destino do homem no lugar, 

comummente o clima desse lugar determinará a sua vida, amoldando a sua existência física 

e psíquica e definindo a sua atividade, o seu comportamento, o seu agregado familiar, a sua 

habitação, o povoado e a região. A inclemência ou a amenidade do Sol, a ausência ou 

abundancia de chuvas, a frequência de vendavais ou a brandura das brisas, paralelamente 

com a riqueza ou pobreza do solo e seu relevo, a montanha, a planície, o rio e a presença do 

mar, encaminham ao homem para o seu destino. Ele observa e estuda todos os fenómenos 

que o rodeiam, estimulando a sua imaginação. Trabalha e constrói em acordo com todos 

eles, identificando-se coerentemente com a Natureza" (AAVV, 1988: 159, volume 3). 

 

 

 



76 
 

2.2.1 Minho, Douro Litoral e Beira Litoral  

 

 

Geograficamente a zona que se apresenta caracteriza-se pela quantidade de rios, que se 

apresentam em intervalos curtos entre si, aos quais ainda acrescem um grande número de 

afluentes. Estes rios dividem a região numa malha apertada por entre vários cursos de água 

e nascentes naturais. As principais causas deste fenómeno devem-se à permeabilidade do 

solo granítico, o denso revestimento vegetal e as precipitações regulares. 

 

O clima caracteriza-se por ser húmido e regular, nas zonas montanhosas atingem-se elevados 

índices de pluviosidade, graças às condensações originadas pela barreira montanhosa. As 

temperaturas apresentam uma variação relativamente reduzida, quer durante o dia quer 

durante o ano (AAVV, 1980, citado por Fernandes, 2012:28) 

 

As características principais desta província - abundancia de água, relevo, densa arborização 

e clima benigno - fazem com que a agricultura seja uma das principais atividades económicas 

ligadas ao desenvolvimento destas regiões. 

Figura 14 - Paisagem natural, Sistelo 
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Assim, esta região caracteriza-se por ser uma zona rica em construções, que vão desde 

construções simples às mais eruditas. No entanto o caracter desta região sobrepõe-se de 

forma definitiva através do florescimento de uma arquitetura própria, com características 

locais. (Arquitectura Popular em Portugal, 1988:27) 

 

"Nesta ou naquela encosta, onde a fonte e o riacho acodem às necessidades do ser vivo, onde 

o solo é propício à rompida das leiras, que hão-de dar o sustento, e a injunção dos caminhos 

que dos vales ascendem à serrania se faz, logo se estabelece o ser humano". (Arquitectura 

Popular em Portugal, 1988:33) 

 

 

A casa típica minhota geralmente dispõe-se de face para o caminho exterior, emparedando-

o, dando origem assim á rua (Arquitectura Popular em Portugal, 1988:34). São constituídas 

por dois pisos de planta retangular, contendo no rés-do-chão as arrumações, o lagar e os 

aposentos destinados aos animais, e no piso superior, o andar destinado á habitação com os 

quartos e salas, cujo acesso se faz por uma escada de pedra, com ou sem resguardo (Figura 

16) e pela varanda. 

Figura 15 - Aldeia de Cerdeira 



78 
 

As casas são dominantemente em granito, sendo o material característico mais dominante 

(AAVV, 1980, citado por Fernandes, 2012:30). As coberturas inclinadas de quatro águas, 

antigamente construidas em colmo, foram sendo substituídas pela telha. É de salientar 

também a ausência de chaminé ou apenas uma chaminé rudimentar (Moutinho, 1995: 41). 

 

Neste tipo de habitação verifica-se também como elementos arquitetónicos tradicionais a 

construção da eira, do sequeiro e espigueiro, que guardam e estendem os cereais e que 

precisam de abrigo e ar renovado. Contudo estas construções parecem cada vez mais entrar 

em desuso e seguir a sua extinção. 

 

Orientação solar e captação de ganhos solares  

 

As casas típicas do Norte de Portugal, fruto do clima mais húmido e mais frio, têm uma 

necessidade especial de serem orientadas de modo a captarem ao máximo os ganhos solares, 

principalmente nas estações mais frias. 

 

Figura 14- Casa de volumetria retangular, Castro Laboreiro (José Patrício) 

Figura 15 - Varanda de acesso ao primeiro piso, Lindoso (Eládio Cortizo) Figura 16 - Acesso ao primeiro ao andar, Casal de São Simão 
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Assim as mesmas procuram uma implantação ideal, mais favorável, protegem-se das chuvas 

do quadrante sudoeste e simultaneamente expõem ao sol os alçados com maior área de 

abertura, onde se encontra o pátio com as portas e maiores vãos.  

 

Nas zonas mais elevadas do terreiro encontram-se os cobertos, os sequeiros e as eiras, 

orientados de forma a expor ao sol e ao vento os produtos de cultivo que necessitam de 

abrigo, sol, ou ar renovado.  

 

Desta forma estas fachadas e construções complementares situam-se normalmente 

orientadas a Nascente-Poente, ou no quadrante entre Sul e Oeste, de maneira a que os 

espaços captem os ganhos de radiação nas horas de maior intensidade. 

 

Por outro lado, quando o sol está mais alto, nas estações mais quentes, o sequeiro ou a 

varanda ensoleirada (Figuras 17, 18 e 19), permite também sombrear o espaço central e 

social da casa (onde estão a cozinha e a sala) e “parece funcionar como espaço tampão da 

casa”. (Fernandes, 2012: 86)  

 

Figura 17 - Pátio e abertura de vãos orientados a sul, Barcelos  
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Em contraste com estas fachadas “abertas”, as fachadas opostas mais expostas às 

intempéries, apresentam-se mais recônditas, com pequenas aberturas de janelas, viradas para 

a rua, onde normalmente se situam os quartos. 

 

Figura 18 - Sequeiro, Guimarães 

Figura 19 - Varanda, Casal de São Simão  



81 
 

Dentro de uma arquitetura mais específica em habitações no meio urbano, verifica-se outra 

estratégia ligada à criação de pátios junto às habitações, não só como em espaço de lazer, 

mas também como espaço capaz de captar e conservar o calor gerado pela radiação solar ao 

longo do dia.  

 

A sua delimitação por muros envolventes em todas as faces, juntamente com a escolha 

assertiva quanto aos materiais (capazes de absorver a radiação solar e libertar o seu calor), 

não só tornam capaz o aprisionamento deste calor, como também protegem o espaço de 

possíveis ventos. 

  

Contudo para a máxima eficiência desta solução, é necessário que estes pátios excluam 

elementos que possam criar efeitos contrários aos desejados, como vegetação de folha 

persistente e elementos de água como fontes, utilizados no verão para redução de ganhos de 

calor excessivos. 

 

Figura 20 - Pátio exterior delimitado a pedra, Lindoso 
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Aproveitamento de outros ganhos de calor 

 

Estas estratégias de aproveitamento de calor de forma indireta, presentes nas “casas de 

Lavoura” a Norte do país, estão ligadas á organização dos espaços funcionais do interior das 

habitações, que se dispõem em torno dos espaços que funcionam como fonte de calor, como 

é o caso da corte dos animais aproveitando-se o calor gerado pelos mesmos, e da cozinha, 

sendo uma fonte de calor omnipresente, que permitem assim o aquecimento dos 

compartimentos em volta, como é o caso dos quartos. (Fernandes, 2012: 91) 

Assim, os quartos e a sala situam-se em uma posição estratégica, entre as duas maiores fontes 

de calor indireto: por cima das lojas, onde se situam as cortes dos animais, e junto à cozinha. 

 

 

 

 

 

Figura 21- Planta e alçado com corte no piso térreo e habitação no primeiro piso, Soajo  
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Redução das perdas de calor 

 

Nas regiões mais frias e nos povoados de montanha desta zona a maneira mais eficaz de 

reduzir as perdas de calor para o exterior era isolar termicamente as coberturas em colmo 

(Figura 22), como um resíduo de aproveitamento da produção de centeio. (Fernandes, 2012: 

93) 

 

Como complemento às estratégias de organização funcional dos espaços em redor das fontes 

de calor, verifica-se também uma necessidade de contenção e agrupamento dos espaços 

interiores, particularmente nas zonas de clima mais violento no inverno que visam reduzir 

as perdas de calor. 

Para tal os espaços interiores da habitação são organizados e dimensionados de modo 

racional e consciente, apresentando características como: reduzida dimensão de áreas; altura 

reduzida dos pisos, bem como os vãos de dimensão diminuta (Figura 23), com o objetivo de 

aquecer mais rapidamente o interior da habitação e gerar uma maior concentração de 

aquecimento, por forma a poupar recursos e reduzir desperdícios de calor.   

Figura 22 - Colmo utilizado nas coberturas, Castro Laboreiro  
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Proteção da chuva e vento 

 

A dimensão mínima que se verifica nos vãos, sobretudo das janelas, para além de 

relacionadas com a eficácia na contenção de calor no interior das habitações, parece também 

estar relacionada com a proteção das chuvas e ventos, sendo uma maneira óbvia de diminuir 

a exposição das fachadas às intempéries. Desta forma, os vãos não só são diminutos como 

se apresentam embutidas nas paredes de pedra, dando uma imagem de janela recôndita, do 

lado interior do peitoral (Figura 25, 26 e 27). 

 

Figura 23 - Vãos de pequenas dimensões, Soajo 
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Outra estratégia que se verifica em vários exemplos de habitações, principalmente a norte e 

a litoral, é a existência de fachadas cegas que contornam a implantação das habitações nos 

quadrantes mais a norte. Desta maneira as paredes destas fachadas transformam-se numa 

espécie de escudo protetor contra as chuvas e ventos dominantes. (Figura 27) 

 

Figura 24 - Janela, Brandas da Aveleira  

Figura 25 - Casal de São Simão  Figura 26 - Casal de São Simão  
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A estratégia mais encontrada, que apesar da sua simplicidade parece ser de grande 

importância no contexto climatérico desta zona do país, sobretudo como proteção contra a 

ação das chuvas dos sistemas construtivos, é a saliência acentuada do beirado (Figura 28), 

cujo parece ser concebido com o objetivo primordial de proteger as peças de madeira que 

compõem a fachada, bem como as paredes construídas em taipa de rodizio, geralmente 

construídas acima do piso de embasamento a granito, evitando assim o apodrecimento e 

degradação das mesmas. (Fernandes, 2012: 108) 

 

Figura 27 - Fachada cega, Casal de São Simão 

Figura 28 - Beiral protetor dos elementos em madeira, Casal São Simão 



87 
 

Redução dos ganhos de calor / arrefecimento passivo 

 

A principal estratégia utilizada na zona Norte do país, que permite impedir os ganhos de 

calor excessivos é a utilização de vegetação de folha caduca nas coberturas e no exterior das 

fachadas, fornecendo sombra, e sendo por isso capaz de reduzir os ganhos de calor no 

período de verão, mas que não os impede durante o inverno quando são mais necessários. 

 

Uma habitação em Casal de São Simão, é um exemplo de construção vernácula que 

apresenta esta estratégia, com a utilização de uma latada de vinha que sombreia a cobertura. 

(Figura 29) 

 

Ainda que a sua utilização possa acontecer de forma espontânea em algumas fachadas, as 

trepadeiras verticais, são elementos que podem fazer parte das estratégias de redução de 

ganhos solares. Contudo este tipo de vegetação pode ser de folha caduca ou persistente e 

apresentar diferentes cores e épocas de floração. (Figura 30) 

Figura 29 - Habitação com lata de vinha na cobertura, Casal de São Simão 
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Promoção de Ventilação  

 

A principal estratégia relativa à promoção de ventilação dentro das habitações verifica-se 

mais na arquitetura tradicional e antiga dos meios urbanos e refere-se à utilização de grelhas 

por cima da padieira das janelas de modo a promover a ventilação sem comprometer a 

segurança e a intrusão. 

 

Como complemento destas grelhas, em alguns exemplos de casas de maior dimensão ou de 

lotes com maior profundida, verifica-se a criação de um pátio interno para obter melhorias 

nas condições de luz natural no interior das habitações, tornando esta estratégia ainda mais 

eficiente através da promoção de ventilação cruzada. 

 

Nesta zona do país as estratégias de promoção de ventilação analisadas encontram-se 

particularmente ligadas à arquitetura de produção e a construções complementares à 

habitação, como o sequeiro e espigueiro (Figura 31), que para maximizar a sua função 

Figura 30 - Habitação em Casal de São Simão 
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adotam várias estratégias como a utilização de portadas em ripado de madeira que facilita a 

ventilação, e a utilização de planta quadrada de modo a captar ventos de várias direções 

 

O espigueiro é normalmente instalado junto á eira e ao sequeiro, localizando-se em locais 

expostos ao sol e ao vento e erguem-se acima de obstáculos que obstruam a ação dos 

mesmos, temendo a humidade e a fraca ventilação. São constituídos por uma base reduzida, 

sendo através da sua extensão longitudinal que procuram as condições de armazenamento, 

secagem e conservação do milho. (Fernandes, 2012: 104) 

 

Uso de materiais e técnicas locais 

 

Esta zona a norte, que abrange áreas desde o litoral até á montanha é caracterizada pela sua 

heterogeneidade de materiais encontrados.  

Nas regiões mais montanhosas abundam materiais pétreos como o xisto e o granito, pelo que 

as casas são construídas com estes materiais, estando na sua maioria à vista e não 

necessitando de rebocos.  

Figura 31 – Localização Espigueiro e sequeiro, Pergoim  
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Existem ainda alguns exemplos em que se verifica a conjugação entre os dois materiais. 

(Figura 32) 

 

 

A cultura de centeio sendo a atividade económica agrícola com maior predominância, 

permitia que antigamente a palha residual desta produção servisse para revestir as coberturas 

destas habitações e construções complementares. Contudo a construção deste tipo de 

coberturas que recorriam a estes materiais entraram em extinção devido ao uso proliferado 

da telha e das atuais coberturas planas. (Fernandes, 2012: 111) 

 

Ao contrário das zonas anteriores de interior e montanha, onde os materiais argilosos são 

escassos ou até inexistentes, nas regiões a litoral, os solos de aluvião e as argilas 

predominam, pelo que as habitações são na sua maioria construídas em tijolos de adobe. 

(Fernandes, 2012: 111) Este material, vulnerável á ação da água, necessita de revestimento 

e proteção através da aplicação de reboco ou de azulejo.  

Figura 32 - Alvenaria em xisto e granito, Castelo de Paiva 
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2.2.2 Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

O clima é marcado sobretudo pela influência continental, apesar da influência do clima 

atlântico atingir a serra de Padrela, com características como as grandes amplitudes térmicas 

ligadas às variações de relevo entre as altas e baixas altitudes dos vales.  

Estas diferenças de altitude e clima definem duas sub-regiões: a Terra Fria e a Terra Quente. 

 

A Terra Fria Corresponde às elevadas altitudes planálticas e montanhosas do Norte e do 

Nordeste, caracterizadas por terras de cereal e montados bravios, cobertos de vegetação, 

sendo uma região de terrenos barrentos e secos, onde predomina o xisto. O clima é de tipo 

continental, com invernos de chuvas, neve e frio glacial, por sua vez o Verão é de calor 

intenso e seco. (Oliveira & Galhano, 1992; citado por Fernandes, 2012:29) 

 

A Terra Quente recebe as correntes térmicas do interior da península pelo Douro e pelos seus 

afluentes (AAVV, 1980, citado por Fernandes, 2012:29), é uma região escassa em chuvas, 

Figura 33 - Paisagem Macedo de Cavaleiros 
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com calor de verão intenso e o inverno moderado. (Ribeiro, 1998, citado por Fernandes, 

2012:30) 

 

As suas principais características relativas à carência de chuva, relevo pouco acentuado, 

planaltos e planícies com solos vastos e extensos, favorecem trabalhos agrícolas e pastoris 

(Fernandes, 2012:30), para além de reunirem condições favoráveis ao amadurecimento da 

uva para os vinhos de qualidade característicos da zona (Ribeiro, 1998, citado por Fernandes, 

2012:30).  

 

Quanto á geologia, o material da região mais abundante é o xisto, com pequenos pontos de 

afloração granítica. (AAVV, 1980, citado por Fernandes, 2012:30) 

 

O tipo de propriedade é composta por campos abertos sem muros ou sebes divisórias, 

essencialmente organizados para o cultivo de cereais e a uma economia pastoril. 

Para um melhor gestão de recursos, os quintais e as hortas ficavam junto das casas; os 

linhares perto de água; as vinhas ficam nas encostas viradas a sul; as searas mais distantes; 

e as matas de castanheiros situam-se nas zonas mais elevadas das encostas. (Ribeiro, 1998, 

citado por Fernandes, 2012:30) 

 

Relativamente á habitação típica transmontana, durante seculos, a construção da casa 

transmontana era formada por um só compartimento, no qual, em um canto acendia-se o 

lume e noutro dormia a família, evoluindo posteriormente entre dois tipos: a casa com 

alpendre, cuja construção era em xisto e com varanda recolhida. 

A casa desta zona apresenta planta quadrangular ou retangular, o rés-do-chão é destinado 

para a corte do gado e no andar sobrado situam-se a cozinha com lareira e os quartos; os 

telhados podem ser de quatro ou de duas águas com telha caleira, xisto, lousa ou colmo 

dependendo a situação geográfica; e os materiais utilizados podem variar entre o granito, 

sendo raramente aparelhado como no Minho e o xisto, utilizado sem argamassa ou reboco. 

(Moutinho, 1995: 42) 

 

Nas habitações destas regiões verifica-se ainda pouca variedade no colorido e nas caiações 

das mesmas, onde as cores dominantes que se verificam são as cores próprias dos materiais 

à vista utilizados. (Moutinho, 1995: 43) 
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"Muros, socalcos ou paredes de casas aparecem-nos sempre como um amontoados de 

calhaus que as arestas cortantes do xisto pontilham de reverberações, de tonalidades muito 

variadas. Acompanhando as curvas dos caminhos, ou cortando abruptamente quebras e 

esquinas..." (AAVV, 1988:136 volume 1) 

 

Nos pontos mais frios desta região, as características destas construções são condicionadas 

pelo seu clima, sendo que o granito, para além de ser o recuso natural encontrado na região, 

protege as habitações do frio no Inverno e mantem o calor das lareiras, e conserva a casa 

mais fresca no Verão. 

 

Orientação solar e captação de ganhos solares 

 

As varandas, que assumem a função de relação e transição entre a rua e a habitação, é um 

espaço privilegiado para apanhar sol, pelo que é simultaneamente um espaço ideal de 

convívio familiar e que serve para realizar algumas tarefas domésticas como secar os cereais, 

estender a roupa, etc. (Fernandes, 2012: 87) 

 

Nestas habitações verifica-se a presença destas varandas como um elemento que percorre a 

fachada, fundamental para captar e estender o calor e luminosidade do sol para o interior das 

habitações. Á semelhança do exemplo do sequeiro na região do Minho, estas varandas 

distribuem a radiação solar pelo interior da habitação de maneira a captarem os ganhos de 

radiação nas horas de maior intensidade, sobretudo no Inverno, e ao mesmo tempo, 

sombreiam esta zona nos períodos em que o sol está mais alto e quente, principalmente no 

Verão, através do recuo da fachada em relação à varanda (Figura 34). 

 

É importante salientar o contraste entre estas fachadas abertas por varandas dispostas 

normalmente a sul, e as restantes fachadas mais resguardadas, orientadas a quadrantes mais 

expostos ao frio, onde existem apenas janelas de diminutas dimensões. Assim, pode-se 

afirmar que apesar dos arruamentos influenciarem em muito a implantação das casas e 

consequentemente a orientação solar das mesmas, é possível verificar uma tendência que 

visa proteger as fachadas orientadas a quadrantes mais a norte e expostos ao frio – com 

janelas pequenas e normalmente com ausência de portas e outros vãos – e fachadas “abertas” 

com varandas que aproveitam os ganhos solares dos quadrantes mais a sul. 
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Aproveitamento de outros ganhos de calor 

 

Apesar da organização funcional dos espaços das casas transmontanas ser indefinida, é 

visível que a zona do “lar” situa-se num ponto central comum à habitação (Figura 35), anexa 

à cozinha e rodeada pelos restantes espaços da casa, como os quartos. Entenda-se que a 

definição de lar seja “o chão ou pedra em que se acende o lume da casa. (…) um ponto de 

charneira em torno do qual se localizam as outras dependências da casa.” (Fernandes, 2012: 

92)  Assim, este espaço estrategicamente localizado - tendo em conta a dimensão e proporção 

da casa - era o principal meio de provir e estender calor também para os restantes 

compartimentos da habitação, servindo ainda como espaço de reunião e convívio familiar.  

 

Outra estratégia de aproveitamento de calor encontrada em algumas destas habitações refere-

se á localização das lojas e das cortes dos animais no piso térreo, permitindo aproveitar o 

calor gerado pelos animais para o piso superior destinado á habitação (Figura 36). 

Figura 34 - Varanda, Trás-os-Montes 
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Figura 35 - Fogo da casa, Habitação em Guadramil 

Figura 36 - Calor gerado pelos animais piso térreo, Habitação em Guadramil 
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Redução das perdas de calor 

 

Em alguns exemplos de povoações desta região verifica-se que as habitações dispõem de 

lareira mas não contêm chaminé. Esta é uma estratégia de particular importância 

principalmente nos territórios caracterizados por invernos rigorosos, pelo que se torna 

fundamental a minimização das perdas de calor no interior das habitações. 

 

A ausência de chaminé permite reduzir as perdas de calor por ventilação, sendo a evacuação 

do fumo feita pela cobertura em telha-vã na zona da cozinha. Em alguns casos podem 

aparecer chaminés de reduzida dimensão e apenas com pequenos orifícios. Algumas 

coberturas utilizavam colmo como material capaz de isolar as habitações do frio no Inverno.  

 

Outra estratégia utilizada nesta região onde são característicos os invernos fortes, é o 

reduzido número e dimensão de vãos para o exterior das habitações (Figura 37), que apesar 

da relevância para a redução das perdas de calor, pode apresentar défice de iluminação 

natural no interior. (Fernandes, 2012: 94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37- Reduzido número e dimensão de Vãos, São Salvador 
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Proteção da chuva e do vento 

 

Nesta região as coberturas adquirem particular interesse por serem constituídas em pedra, 

nomeadamente o xisto e a lousa, assemelhando-se a uma estrutura em escama de maneira a 

revestir toda a superfície impedindo assim que a chuva penetre para o interior. Em alguns 

casos, as juntas entre as placas são tomadas com argamassa de cal (Figura 38), para aumentar 

a eficácia desta solução. Encontram-se também alguns exemplos de habitações que, para 

além das coberturas, também os paramentos recorrem a placas de lousa em escama para sua 

proteção. (Fernandes, 2012: 108). 

 

Na região mirandense, as habitações possuem um elemento peculiar, a” porta carral” (Figura 

39). Para além de característico, este elemento serve como estratégia de proteção da chuva, 

contendo um alpendre que a protege da mesma e que evita o seu apodrecimento. Na Serra 

do Barroso, para impedir que o vento destruísse as coberturas em colmo, era utilizada uma 

estrutura entrecruzada de madeira que prendia a cobertura ao edifício. (Fernandes, 2012:109 

Figura 38 - Cobertura em escama e argamassada 
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Uso de materiais e técnicas locais 

 

Os materiais locais utilizados nas habitações transmontanas são o granito, a madeira, o colmo 

e a lousa (Figura 40, 41 e 42). A conjugação entre estes materiais revelam contrastes entre o 

caracter rude do granito e a suavidade da madeira e do colmo.  

 

O colmo – resíduo da produção de centeio – era utilizado sobretudo nas coberturas, e apesar 

da sua vulnerabilidade ao fogo apresenta bom comportamento às intempéries, às chuvas e à 

neve, para além de ser um material orgânico e biodegradável. Apesar destas coberturas 

Figura 39 - Porta carral com alpendre, Miranda do Douro 
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exigirem uma manutenção periódica, a substituição por colmo novo acarreta baixos custo. 

Assim o abandono deste material em favor da telha cerâmica apenas parece justificável pela 

sua fragilidade ao fogo. 

 

Como exemplos dos principais sistemas construídos verificam-se as alvenarias em pedra, os 

tabiques, as coberturas em telhas de lousa e os seus remates da cumeeira que utilizam uma 

técnica local de cruzamento das placas. ”Para além do caracter funcional destas técnicas é 

importante referir a expressividade que tem a conjugação dos materiais e técnicas utilizadas 

de forma crua”. (Fernandes, 2012:112) 

 

Assim, a plasticidade conseguida através destas técnicas e materiais fazem com que ao 

observar estas volumetrias tenha-se a sensação que as mesmas se fundem com a paisagem e 

expressam a sua completa pertença à natureza envolvente. 

 

 

Figura 40 – Xisto e madeira, habitação Rio de Onor 
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Figura 41 - Cobertura em colmo, Trás- os -Montes 

Figura 42 - Cobertura em telha e alvenaria em granito 
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2.2.3. Beira Alta e Beira Baixa 

Figura 43 - Piódão  

Figura 44 - Paisagem Beira Baixa (Angel Alfageme Loech) 
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O clima das Beiras é caracterizado por verões quentes e invernos rigorosos, a pluviosidade 

media anual é elevada, ocorrendo com mais frequência nas zonas de Serra (Estrela, 

Caramulo, e Montemuro), onde também neva com frequência, sendo a neve e a geada, 

fatores que dificultam os trabalhos agrícolas das populações. 

 

O clima torna-se um facto condicionante patente na arquitetura beira, que expressa nas 

construções as várias particularidades com o objetivo de proteção contra as intempéries e 

tirar partido das condições do clima. (Fernandes, 2012:31) Contudo, a Beira Alta e a Beira 

Baixa, possuem diferenças entre si que são importantes referir.  

 

A Beira Alta estende-se para o norte da serra da estrela, está assente em terrenos acidentados 

e pedregosos, retalhados por vários cursos de água, onde o granito tem maior expressão, e o 

clima de certas zonas a Norte, assemelha-se ao clima da Terra Fria de Trás dos Montes. 

(AAVV, 1988:3 volume 2) A Beira Baixa distingue-se por possuir um clima mais 

continental e com o predomínio de terrenos xistosos. (Fernandes, 2012:31) 

 

As principais características destas regiões são o cultivo de cereais, mais especificamente o 

centeio, fruto das condições favoráveis do terreno desta zona, onde predomina o granito, e a 

leste, regista-se também, numa pequena zona de terrenos xistosos, a vinha, a oliveira e a 

amendoeira. ( Fernandes, 2012:31)  

 

A origem do povoamento das Beiras remonta á presença dos Romanas, que preferiam por 

questões de segurança e para facilitar a sua subsistência, lugares altos e de difícil acesso, 

sempre que possível perto de rios, pastos e florestas. As suas casas eram simples, de apenas 

um compartimento, construídas em pedra e revestidas com elementos de madeirada região e 

colmo excedente das culturas de cereais, como também tiravam proveito da oliveira, da 

vinha e da criação de gado miúdo, que lhes fornecia leite, carne e lã. (Fernandes, 2012:31). 

 

A romanização desta região contribui ainda para o aperfeiçoamento das construções beirãs, 

onde é visível o emprego de telhas nas coberturas, nas formas de aparelhar as pedras nas 

paredes, na organização de pátios e na pavimentação de ruas. (Fernandes, 2012:31) 

 

Outro fator que característicos das Beiras, é a estreita relação com o meio envolvente, fruto 

da importância relacionada com a agricultura, pela irregularidade de traçado moldado ao 
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terrenos acidentados e pela utilização de materiais de aprovisionamento local, 

predominantemente a pedra. (Fernandes, 2012:32) 

 

As habitações do povoado foram sendo erguidas conforme as circunstâncias, dependendo 

das posses familiares e das condicionantes naturais de cada terreno. Os materiais utilizados 

nas construções ajustam-se aos encontrados na natureza, recorrendo sobretudo ao granito e 

ao xisto, dependendo da zona, ou ainda á utilização de ambas nas zonas de transição.  

 

As coberturas geralmente são feitas em colmo, telha de canudo e lajes de xisto, adquirindo 

assim imagem de «patine» terrosa. "Dessa circunstância, aliada à adaptação do casario ao 

terreno, ressalta uma associação tão intima entre as casas e a paisagem que, de longe, é por 

vezes difícil distinguira aldeia perdida entre penedias e árvores." (AAVV, 1988:15 volume 

2) 

 

 

 

Figura 45 - Arquitetura Vernácula, Monsanto 
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Orientação solar e captação de ganhos solares 

 

Nas Beiras, os Invernos são fortes mas os dias soalheiros, sendo por isso pertinente 

aproveitar ao máximo a radiação solar durantes estes dias. 

 

Estas estratégias capazes de aproveitar o sol evidenciam-se desde a escolha da implantação 

das construções, normalmente orientados a sul ou no quadrante Sul-Oeste de maneira a 

exporem-se o maior número de horas possível ao sol. 

 

As varandas beirãs (Figura 46 e 47) são outro elemento estratégico, orientadas entre sul e 

poente, sendo este o quadrante que durante o inverno recebe com a radiação solar mais 

intensa e também o mais abrigado dos ventos. 

 

Estas varandas quando envidraçadas, permitem não só a captação dos raios de sol, como 

também aprisionam os mesmos, reduzindo as perdas de calor para o exterior. (Fernandes, 

2012:88) 

 

Figura 46 - Varandas, Moimenta  
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Aproveitamento de outros ganhos de calor 

 

Nas Beiras encontram-se as mesmas estratégicas descritas nas regiões anteriores, 

aproveitamento do calor do fogo da cozinha, e gerindo os restantes espaços da casa envolta 

do mesmo, e o calor gerado pelos animais recolhidos no piso inferior ao piso de habitação 

(Figura 48) (Fernandes, 2012:92). 

Figura 47 - Varanda, Monsanto 
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Redução das perdas de calor 

 

As beiras têm como característica Invernos muito intensos, sendo por isso muito importante 

reduzir as perdas de calor pelas envolventes. 

A ausência de chaminés, característica típica presente na maioria das habitações, deve-se à 

necessidade de tentar ao máximo manter o calor gerado no interior das habitações, 

essencialmente o calor produzido pela cozinha. 

O reduzido número e dimensão de vãos para o exterior, são também características 

permanentes encontradas nestas habitações, como forma de proteção contra intempéries e 

minimização das perdas de calor para o exterior. 

A organização dos pisos e a otimização dos espaços de forma a compactar a dimensão da 

habitação ajuda também na redução das perdas de calor (Figura 48 e 49). 

As coberturas em colmo, assim como as coberturas forradas a palha também marcam em 

algumas habitações das beiras, como sistema de isolamento térmico. (Fernandes, 2012:95) 

Figura 48 – Planta piso 0 e piso 1, alçado e corte de habitação, Vale de Igreja  
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Redução de ganhos de calor/arrefecimento passivo 

 

A não existência de chaminé nas habitações torna-se num problema no interior da cozinha 

podendo se espalhar o fumo pelos restantes espaços da casa. Em alguns exemplos 

habitacionais destas regiões, como forma de solucionar este problema, a cozinha situa-se no 

último piso da mesma para que o fumo se dissipe pela cobertura de telha vã.  

 

Esta solução que tem como principal preocupação o escoamento eficaz do fumo, é também 

utilizada como forma de evitar os ganhos de calor no Verão, principalmente na áreas sul da 

Beira Baixa, em que o Invernos se registam mais amenos e os Verões mais intensos. 

 

A estratégia confirma-se com a localização dos quartos no piso térreo, sendo esta a zona 

mais fresca da casa (Figura 49) (Fernandes, 2012:98). As outras dependências situam-se nos 

pisos inferiores, livres do fumo e mais protegidas do contacto com o meio exterior. 

 

 

 

 

Figura 49 – Planta piso 0 e piso 1, alçado e corte de habitação, Vale de Igreja 
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Promoção de Ventilação  

 

Como principais estratégias de ventilação nas habitações beirãs encontram-se a utilização de 

telhas vãs – sem forro interior, sem argamassas e cujas telhas estão aparentes - no piso 

superior onde se encontra a cozinha para evacuação do fumo (Figura 50 e 51). 

 

Também se verificam em alguns exemplos de habitações com portas de entrada divididas 

em duas partes, com o objetivo de arejar (e também iluminar) a casa sem comprometer a sua 

privacidade (Figura 52 e 53) (Fernandes, 2012:105). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 - Habitação em Paul 

Figura 52 - São Pedro de Rio seco Figura 53 - São Pedro de Rio seco 

 

Figura 51 - Corte Habitação em Paul 
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Proteção da chuva e do vento 

 

As estratégias de proteção contra vento e chuva são similares aos já apresentados, 

verificando-se se exemplos como o alpendre que protege e evita o apodrecimento da porta 

de curral; proteção dos paramentos com a utilização de telhas de canudo pregadas na vertical 

sobre a estrutura de madeira (figura 54); nas coberturas em colmo, eram colocadas telhas 

sobre as juntas das cimalhas (Figura 55), para evitar que a água penetrasse nas mesmas. 

(Fernandes, 2012:109) 

 

 

 

Uso de materiais e técnicas locais 

 

Estas regiões apresentam uma grande diversidade e especificidade de materiais e técnicas 

construtivas influenciadas pela particularidade de cada lugar. 

 

O material natural mais abundante nas beiras é o granito (Figura 56), sendo por isso o mais 

dominante nas construções. Também se encontra a utilização do granito de duas micas, 

encontrado a pouca profundidade e de fácil extração, sendo utilizado em muros, paredes, 

pavimentos e coberturas de anexos. (Fernandes, 2012:114) 

 

Figura 54- Proteção dos paramentos, Vila Cova à 

Coelheira  
Figura 55 - Proteção da junta da cimalha, Castro Daire  
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O xisto (Figura 57 e 58) é também outro material que prevalece mais a sul, sendo utilizado 

de maneira multifacetada, desde as paredes, coberturas e pavimentos. Nas áreas de transição 

geológica verifica-se a combinação destes dois materiais (Figura 59), aplicando-se o granito 

nas vergas e cunhais para reforçar as paredes de xisto. 

   

Figura 56 - Habitação em granito, Freineda 

Figura 57 - Habitação em Xisto, Valbom Figura 58- Habitação em Outeiro da Vinha 
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A madeira foi outro material abundantemente utilizado, extraída das matas dos pinheiros, 

soutos e castanheiros que cobriam as áreas destas regiões e proporcionavam a madeira 

necessária que era empregue nos pavimentos, em cancelas, janelas, portas, varandas e 

espigueiros (Figura 59) (Fernandes, 2012:114). 

 

O caso de proximidade a uma ribeira fez com que as construções dessa zona, em Paul, se 

expressassem de maneira peculiar, através da utilização de pedras roladas (Figura 60), de 

grande dureza e dimensão. Estas pedras eram recolhidas junto ao leito das ribeiras e 

empilhadas em paredes e calçadas com lascas de xisto (Figura 61), sendo depois o conjunto 

consolidado com barro vermelho. (Fernandes, 2012:113) 

 

Nas coberturas predominavam o uso de telha de canudo (Figura 62), que era fabricadas em 

instalações rudimentares onde se conjugava o barro, agua e lenha para o forno. 

Nas zonas de invernos mais rigorosos e onde praticava o cultivo de centeio, como na serra 

de Montemuro, o revestimento das coberturas recorria ao colmo como um recurso renovável 

e material capaz de assegurar isolamento térmico. (Fernandes, 2012:114) 

Figura 59 - Habitações construídas com granito, xisto e madeira, Idanha à Velha  
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Figura 60 - Pedra roladas junto à ribeira, Paul  Figura 61 - Parede empilhada com pedras roladas e lascas de xisto, 

Paul  

Figura 62 - Telha de Canudo, Sabugal  
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2.2.4. Estremadura e Ribatejo 

 

Estas duas províncias definem-se como uma zona de transição que funde duas influências, 

as do Atlântico e as do Mediterrâneo. “Os grandes contrastes em que a presença do Oceano 

e a influência mediterrânea repartem o País vêm diluir-se peça Estremadura e Ribatejo. O 

Norte, húmido e verde, funde-se com o Sul, mais seco e ralo de viço. (...) é uma zona de 

transição e contrastes.” (AAVV, 1988:123 volume 2) (...) o carvalho e o pinheiro marítimo 

dão lugar ao sobreiro e ao pinheiro manso, personagem de primeiro plano na paisagem do 

Mediterrâneo." (citado por AAVV, 1988:123 volume 2) 

 

Nesta zona de transição entre norte e sul, banhada a litoral, para além da união de contrastes 

dos elementos caracterizantes da paisagem de norte e sul, nascem novos contrastes entre o 

verde seco e meridional das folhas, os tons mais vivos das espécies nortenhas e os campos 

de matos rasteiro de aspeto rude, com terrenos áridos e pedregosos, despovoados mas 

cobertos de plantas agrestes. 

 

"O campo aparece-nos hoje como o resultado de uma transição procurada. É o Homem que 

o faz, mas não como desejaria - cultiva aquilo que os solo, a chuva, os ventos ou a geada 

consentem, vive em casas que são assim ou estão ali, mais por via de materiais de ao pé da 

porta e das exigências da lavoura ou dos animais, que por sua vontade ou necessidade dos 

seus." (AAVV, 1988:131 volume 2)  

Figura 63 - Lezíria Ribatejana 
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Esta dualidade da zona, que divide um Norte populoso, policultivado e de propriedade 

dividida que contraste com um sul menos povoado, monocultivado e latifundiário, é 

resultante da conjugação duma série de fatores históricos, climáticos e económicos, que se 

encandeiam, sendo difícil individualizar o papel de cada uma das causas, contudo pode 

admitir-se como primeira causa a presença de água, tanto através da presença do mar, como 

dos rios ou da precipitação. (AAVV, 1988:132 e 133volume 2) 

 

Quanto ao clima, a presença do oceano contribui de maneira decisiva para a moderação do 

clima em toda a zona de Estremadura e Ribatejo, caracterizando-se por Invernos temperados 

e Estios quentes, e pelo céu limpo e chuva escassa, sendo a única exceção no maciço calcário 

estremunho, com precipitação anual elevada. 

A sua amplitude térmica anual é muito reduzida, sendo esta uma caraterística do clima 

temperado. (AAVV, 1988:161 volume 2) 

 

Estas condicionantes climáticas influenciam o caracter do espaço exterior contíguo à 

habitação, através da criação de um alpendre ou varanda alpendrada, com o objetivo de criar 

uma zona de transição entre o ambiente exterior e interior, geralmente virados a sul, criando 

um logradouro protegido dos ventos do Norte.). Traduzindo de maneira geral esta zona, o 

norte é mais húmido e verde, e o sul mais seco.  

O litoral da Estremadura torna se bastante ventoso principalmente na primavera e outono, 

recurso que foi aproveitado através de moinhos espalhados pelo território. 

 

Existem algumas diferençam que caracterizam e influenciam entre norte e sul da Zona 

estremadura-ribatejo, sendo a presença de agua e a abundancia de chuvas a norte uma das 

diferenças. Os rios também assumem um papel importante na definição dos territórios, sendo 

que o rio tejo é um elemento que marca a divisão entre as duas províncias, "podendo-se 

afirmar que é a fronteira entre o maciço estremenho e a planície. (AAVV, 1980, citado por 

Fernandes, 2012:36) sendo o maciço estremunho de solos calcários e de difícil cultivo, e as 

zonas do Tejo e Mondego de terrenos mais férteis e permeáveis já favoráveis ao cultivo. 

(AAVV, 1980, citado por Fernandes, 2012:36) 

 

A estrutura económica desta província baseia-se em atividades do setor primários como a 

agricultura e a pesca. 
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Nas habitações rurais do Ribatejo e Estremadura, pela variedade de condições naturais que 

estas províncias apresentam, a construção recorre aos materiais mais encontrados na zona, 

como a cal, a pedra, o adobe ou a taipa, a madeira e o colmo. Segundo Moutinho, 1995, 

existem quatro tipos de casas características encontradas nestas regiões do centro litoral: a 

casa de madeira; a casa alpendrada; a casa saloia; e a casa ribatejana. 

 

A Casa em Madeira encontra-se junto à costa, é de um só piso e tem planta retangular, são 

construídas sobre estacaria, podendo esta ser fechada com paredes de pedra ou de madeira 

formando um compartimento destinado às arrumações, ao nível da habitação, divide-se o 

espaço em quartos, cozinha e uma varanda corrida pela qual se faz o acesso á casa. O telhado 

é de quatro águas e raramente apresenta chaminé. 

 

A Casa Alpendrada é uma casa de planta retangular, onde o espaço é divido por uma cozinha 

que possui chaminé, quartos e um alpendre na entrada, o telhado é de duas águas. Os 

materiais utilizados são o adobo de barro, seco ao sol, as paredes são rebocadas e caiadas a 

branco, sendo as paredes exteriores frequentemente reforçadas com contrafortes. É frequente 

Junto á casa está associada à habitação um pátio situado nas traseiras onde se adicionam as 

varias dependências cobertas por um telheiro de uma só água. 

 

Figura 64 - Casa saloia, Mata Pequena 
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A Casa Saloia é de planta retangular e possui um só piso num dos lados e dois no outro, 

sendo que o piso térreo contem a cozinha, os quartos e as arrumações e no piso superior 

situa-se outro quarto. O telhado é de duas águas na parte térrea e de quatro águas no andar 

superior, apresentando uma chaminé que por vezes tem uma ligeira curvatura para o interior. 

 

A Casa Ribatejana planta retangular térrea onde se situam a cozinha, quartos e arrumações, 

estas divisões são dispostas em "enfiada", e cobertas com telhados de duas águas. (Moutinho, 

1995: 90) 

 

O forno e a cisterna são dois elementos engenhosos associados à habitação no maciço 

calcário da Estremadura. Apesar do índice elevado de precipitação, esta zona apresenta solos 

poucos permeáveis, sendo por isso fundamenta a ajuda de cisternas para captar e armazenar 

as águas das chuvas no uso das habitações. 

 

“Para lá do que procuram conscientemente, há nas soluções um jogo 

espontâneo e belo de volumes, de aberturas ou de superfícies fechadas, de 

claros-escuros que o sol realça ao afagar uma parede caiada a que a 

tortuosidade do terreno deu vida. Conseguem uma superação do que a 

natureza e a dura vida lhes oferecem e, para tal, basta-lhes pegar na pedra, 

mesmo sem a acarinhar, moldar a taipa ou empilhar o adobe, jogar com os 

tijolos e com os vazios, com a doçura da cal ou com a vivacidade da madeira, 

passar de quando em quando uma mancha de cor e, sem saberem regras de 

composição nem quererem ser mais do que esmerados, carinhosamente 

erguem o lar ou a oficina.” (AAVV, 1988:171 volume 2) 

 

“No corpo de uma construção rural estão sempre expressos os fatores humanos e naturais 

que, conjugados, lhe deram origem. Vigorosamente, ou de maneira esbatida por 

sobreposição de causas, a casa, o moinho, a capela ou a adega manifestam o vinculo que os 

liga ao valores tradicionais, à economia ou às condições ecológicas” (AAVV, 1988:211 

volume 2) 
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Orientação solar e captação de ganhos solares 

 

Os Invernos temperados e soalheiros, e os verões quentes propiciam a criação de alpendres 

(Figura 65 e 66), normalmente virados a sul, que funcionam como zona de transição entre o 

espaço exterior quente e o interior da casa mais fresco - no inverno atuam como logradouros 

que beneficiam do sol e que se abrigam do vento de nordeste; e no verão, com o recuo da 

fachada, servem de espaço que inibe o calor excessivo do sol de penetrar no interior da 

habitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 - Alpendre de habitação, Assafora 

Figura 66 - Alpendre de Habitação, Zibreira  



118 
 

Redução das perdas de calor 

 

A norte da Estremadura, as paredes exteriores, mais exportas ao frio e ao vento, eram 

isoladas termicamente pelo interior, utilizando-se caniços e sobre os quais se colocavam um 

fasquiados para segurar o reboco. (Fernandes, 2012:96) 

 

Nas habitações no sul do Tejo, na lezíria ribatejana, zona agrícola muito fértil, e na península 

de Setúbal, o colmo (Figura 67) era utilizado em coberturas e paredes, e tem como objetivo 

assegurar a proteção contra as variações térmicas, neste caso não permitindo o desperdício 

de calor mantido na habitação para o exterior. 

 

“Atualmente, a vantagem de usar este tipo de materiais para isolamento (caniços e colmo), 

reside não apenas no seu baixo custo mas também porque são materiais naturais, renováveis 

e biodegradáveis.” (Fernandes, 2012:96) 

 

 

Figura 67 - Cobertura em colmo, Vila Franca de Xira  
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Redução de ganhos de calor/arrefecimento passivo 

 

Nas habitações da orla interior do pinhal de Leiria as principais estratégias para reduzir os 

ganhos de calor são: edifícios contruídos em adobe ou taipa - materiais com elevada inercia 

térmica e que permitem atrasar a propagação do calor; reduzido número e dimensão de 

janelas (Figura 68) nas construções principalmente nas fachadas viradas a quadrantes com 

exposição solar intensa nas horas de mais calor; utilização de cal e caiação a branco que 

funciona como refletor de radiação (para além de proteger os paramentos de taipa e adobe); 

criação de alpendres, elemento típico característico destas habitações, durante o verão 

funcionam como zona de transição climática entre o exterior quente o interior fresco da casa. 

 

O colmo utilizado nas construções a sul to Tejo, onde os verões são quentes, funciona como 

isolante térmico, assegurando uma proteção eficaz contra as variações térmicas, tanto no 

inverno como no verão, sendo por isso também importante quando é necessária a redução 

de ganhos de calor. 

 

Outra característica de algumas das habitações ribatejanas é o pavimento em terra batida, 

regado regularmente com aguada de barro, que para além de conservar o pavimento funciona 

como elemento de arrefecimento passivo, resultante da evaporação da água. (Fernandes, 

2012: 98) O exemplo de Assafora ilustra as estratégias apresentadas (Figura 65). 

 

Figura 68 - Fachada com poucos e diminutos vão, Aldeia da Mata Pequena  



120 
 

Promoção de ventilação 

 

Nas arquitetura tradicional e antiga 

mais especificamente nas cidades e 

meios urbanos verifica-se a 

utilização de grelhas por cima da 

padieira das janelas e portas (Figura 

69) de modo a promover a ventilação 

sem comprometer a segurança e a 

intrusão no interior das habitações.  

 

 

Mesmo não podendo ser considerada como uma regra, a construção na Praia de Pedrogão 

(Figura 70), ilustra um exemplo relevante de uma estratégia de ventilação cruzada. O edifício 

divide-se em dois pisos, o piso térreo em alvenaria e o andar superior integralmente em 

estrutura de madeira. O mesmo distribui-se de forma simétrica, com quartos em ambos os 

lados e janelas em três alçados, facilitando a ventilação cruzada do edifício. 

 

 

Figura 69 - Promoção ventilação, Almada  

Figura 70 - Pensão em Pedrogão Grande  
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Proteção da chuva a e do vento 

 

Na zona da costa próximas do pinhal de Leiria, onde a madeira é o material mais abundante, 

existem exemplos de habitações que utilizam a utilização da madeira de forma parcial 

(Figura 73) ou integral, sendo caso das construções que se elevam acima do solo sobre 

estacaria (Figura 71 e 72) com o objetivo de evitar a acumulação de areia movimentadas 

pelas ações do vento. Noutras construções a litoral, os paramentos revestidos a telha são 

ainda revestidos a cal com o propósito de proteger os materiais construtivos contra a corrosão 

do ar marítimo. (Fernandes, 2012: 110) 

 

 

 

Figura 71 – Habitações sobre estacaria, Q. Alqueidão 

Figura 72- Habitação sobre estacaria, Palhota Figura 73 - Praia de Pedrogão  
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Outra estratégia recorrente bastante constatada em vários exemplos na região, por forma a 

proteger as habitações de possíveis intempéries, é mais uma vez o desenvolvimento de 

fachadas cegas que se estendem e recobrem grande parte do perímetro das fachadas (Figuras 

74 e 75). 

 

 

Recolha e aproveitamento de águas pluviais 

 

O maciço calcário da Estremadura é o local onde se verificam os maiores níveis de 

precipitação destas regiões. Contudo, devido à permeabilidade do seu solo calcário é também 

onde a água mais escasseia. Como solução a este problema as habitações proviam-se de 

estratégias engenhosas que tinham como objetivo a recolha da água das chuvas em cisternas 

(Figura 76 e 77) (Fernandes, 2012: 132). 

Figura 74 - Fachada cega, Moita  

Figura 75 - Fachada cega, Areia  
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Uso de materiais e técnicas locais 

 

Segundo os autores do Inquérito á Arquitetura Popular, nesta zona em particular existe uma 

relação quase perfeita entre os materiais utilizados e as características geológicas, florestais 

e climáticas destas regiões, mas que no entanto com o aumento da facilidade dos transportes, 

a tendência seria derrubar fronteiras e “diluir” a utilização destes matérias e técnicas, 

pertencentes a cada zona ou região.  

 

Ainda assim, em função do local específico os materiais encontrados são a cal, a pedra, a 

taipa ou adobe, a madeira e o colmo. (Fernandes, 2012: 119) A pedra mais predominante é 

o calcário, com as exceções à utilização de granito na serra de Sintra e do xisto nas fronteiras 

com as Ribeiras ao longo do rio Zêzere. 

 

A norte do Tejo encontra-se um tipo de calcário macio e compacto denominado de tufo 

(Figura 78) – que permite uma construção rápida de grande durabilidade através da extração 

imediata de blocos regulares (cerca de 50 cm de comprimento por 30 cm de largura e cerca 

de 30 cm de altura). No final, os paramentos construídos a tufo nestas regiões são ainda 

rebocados e caiados, pelo que o seu aspeto natural não se apresenta á vista.  

 

Nas áreas onde a pedra não é o material encontrado mais abundante, recorre-se ao solo como 

material contruindo com taipa, adobe e tijolo. 

Figura 76 - Recolha de água para cisterna, Porto de Mós Figura 77 - Recolha de água para cisterna, Porto de Mós  
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O tijolo tido como elementos essencial construtivo desta região apresenta vantagens relativas 

não só à ligação de dependência com a natureza do solo como à facilidade e rápida execução 

na construção, contudo é um material que quando mal concebido e projetado pode acarretar 

problemas a nível de isolamento e conforto térmico. 

 

“O tijolo generalizou-se na construção desta zona não apenas pela natureza do solo, que 

favoreceu a fixação de unidades fabris para o seu fabrico, mas também pela facilidade e 

rapidez de construção e que a proliferação da rede de transportes permitiu disseminar. 

Apesar das potencialidades positivas de rapidez de construção, a sua aplicação imponderada 

reduziu as paredes ao mínimo exigível para a estabilidade prejudicando a capacidade de 

isolamento das paredes e consequentemente o conforto térmico da habitação.” (Fernandes, 

2012: 119) 

 

Outro material construtivo que se verifica nestas regiões é o adobe – material diretamente 

relacionado com a natureza do solo e cuja matéria-prima base é o barro, que justifica o seu 

emprego quando devidamente caiado e conservado, de modo a se tornar muito duradouro. 

 

A taipa foi até meados do seculo XX um dos sistemas construtivos mais utilizados no 

ribatejo, que tal como o adobe têm vindo a ser substituídos por blocos de cimento e tijolos 

de barro furados de produção industrial “que possuem um comportamento térmico inferior 

ao das espessas paredes nos sistemas tradicionais.” (Fernandes, 2012: 119) 

 

A madeira (Figura 80e 81), para além da sua extração e utilização ter sido generalizada 

graças à presença do pinhal, a leveza e versatilidade deste material permite que as 

construções sejam sobre estacaria, elevando-se acima do solo de forma a evitarem a 

acumulação de areia.  

 

As paredes são executadas com elementos dispostos na vertical, com tabuas que se unem 

por meio de mata-junta, ou na horizontal com a sobreposição de tabuas que são rematadas 

com elementos verticais. “Este tipo de construção em madeira possui um potencial atual de 

pré-fabricação e de manutenção económica dos seus revestimentos peça-a-peça.” (citado por 

Fernandes, 2012: 120) 
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O colmo que é utilizado sobretudo nas terras do sul do Tejo, na lezíria ribatejana e na 

Península Setúbal onde os cereais e a palha são abundantes. É utilizado em coberturas e em 

alguns exemplos em paredes (colocado entre peças de madeira e fixos na vertical), e 

apresenta as principais vantagens ser económico e eficaz contra as variações térmicas, para 

além de ser um recuso natural e biodegradável. Como desvantagens apontam-se os factos de 

ser um material pouco durável (exigindo a sua substituição de 3 em 3 anos), ser um material 

ideal para o desenvolvimento de outros organismos e ser vulnerável ao fogo. 

 

A cal (Figura 00), advinda das rochas calcárias que existem nestas regiões, assume grande 

expressão nestas regiões do país, principalmente mais a sul, e nas zonas a litoral, devido à 

necessidade que a taipa e o adobe possuem de um revestimento protetor e devido ao facto 

de ser um material de fácil execução e economia. 

 

“O emprego generalizado da cal na construção desta zona incentivou a que em todos os 

locais favoráveis se construíssem fornos de cal (AAVV, 1980). Uma situação que parece 

razoável já que, se havia mercado e se havia condições de produção, não havia necessidade 

de desperdiçar recursos e importar um material que podia ser feito in loco.” (citado por 

Fernandes, 2012: 121) 

 

 

 

 

Figura 78 - Alvenaria em tufo, Santarém Figura 79 - Alvenaria em tufo 
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Figura 80 - Casa em madeira, Leiria Figura 81 - Figueira da Foz  

Figura 82 - Construção em adobe, Arneiro de Santarém  Figura 83 – Construção em adobe, Costa de Lavos  

Figura 84 - Habitação caiada, Benfica do Ribatejo  
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2.2.5. Alentejo Interior 

 

Seguindo a orientação do Inquérito á arquitetura popular, a zona do Alentejo interior abrange 

o Alto e o Baixo Alentejo excluindo a parte litoral dos mesmos. 

 

Esta zona caracteriza-se por ser uma das províncias mais extensas do país, e contudo a que 

tem menos densidade polucional, e caracteriza-se geograficamente por apresentar pouco 

relevo orográfico e vastas planícies. (AAVV, 1980, citado por Fernandes, 2012:37) e uma 

região, onde os rios e afluentes são escassos resumindo-se á presença do Sado e Guadiana. 

 

O clima é do tipo mediterrâneo continental, quente e seco, com chuvas fortes no inverno, 

contudo verões longos e secos. 

 

Da vegetação desta região, essencialmente fazem parte o sobreiro, que necessita de mais 

humidade, encontrando-se mais a norte: a azinheira, que suporto terrenos secos; e o olival, 

que se vai espalhando pela região conforme as condições favoráveis para o seu 

desenvolvimento de clima quente resguardado do vento do mar (Ribeiro, 1998; Fernandes, 

2012:38) 

 

Figura 85 - Vista para a Serra São Mamede na Primavera, interior e Alto Alentejo 
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Os terrenos são sobretudo de constituição paleozoico e granítica. (Fernandes, 2012:37), 

dominando os granitos em Évora, Portalegre, Crato, Montemor-o-Novo, Serpa, Vidigueira; 

os xistos em Portalegre, Elvas e Assumar; o calcário em Estremoz, Borba e Vila Viçosa. É 

uma região, onde os rios e afluentes são escassos resumindo-se á presença do Sado e 

Guadiana. 

 

Apesar da ocupação deste território remontar pela passagem de diversas culturas como 

romanos, visigodos e muçulmanos, segundo o autores do Inquérito é mais fácil afirmar, que 

as construções alentejanas são um resultado de uma evolução e que foram condicionadas 

pela exploração agrícola, mas no entanto é importante referir que podem ser encontrados 

elementos capazes de identificar a presença destes povos, como os pátios e a alvura das 

construções. 

Figura 86 – Monsaraz, interior “médio” Alentejo 

Figura 87 - Monte dos Mestres, Castro verde, interior Baixo Alentejo  
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A estrutura económica desta região encontra-se muito ligada á agricultura - com as culturas 

do sequeiro como o trigo, a cevada, a aveia e algum centeio - á criação de gado ovino e 

suíno; aos montados de sobro e azinho, retirando-se cortiça do primeiro, e de ambos as 

bolotas com que se alimentam o gado suíno; ao cultivo da oliveira; e da vinha, onde assume 

maior expressão nas regiões de Borba e Vidigueira (AAVV, 1980, citado por Fernandes, 

2012:38) 

 

O povoamento alentejano desenvolve-se sobretudo sobre o fundo de disseminação de montes 

encabeçados por herdades. Este um tipo de exploração agrícola assente em latifúndios que 

originaram consequentemente as herdades, poderá porventura ser uma das principais causas 

da pouco densidade populacional nesta região. 

 

Assim o desenvolvimento das aldeias desta região encontram-se de alguma forma ligadas e 

dependentes destes latifúndios, sendo que as aldeias surgiam em muitos casos envolvidos e 

contidas pelos mesmos, onde iam gradualmente crescendo ao albergar os trabalhadores das 

herdades. 

 

Em função deste tipo de povoamento, no Alentejo predominam dois tipos de habitações: a 

Casa dos Aglomerados, em que domina o programa habitacional; e a Casa Isolada, em que 

domina a função agrícola. (AAVV, 1980, citado por Fernandes, 2012:39), ou segundo 

Moutinho, 1995, dois tipos de habitação, “O Monte Alentejano” e “A Casa do Povoado”. 

 

A Casa dos Aglomerados é um tipo de construção térrea de planta retangular e de grandes 

dimensões, possuindo vários quartos, compartimentos destinados a arrumações, a amassaria 

e uma «sala de fora» ligada à cozinha.  

 

A esta habitação anexam-se outras construções como o celeiro, cavalariça, etc. Muitas vezes 

o interior encontra-se dividido formando duas divisões distintas, uma destinada ao 

proprietário e o lado menor ao caseiro.  

 

Os materiais de construção utilizados nestes «montes» são a alvenaria de taipa e o tijolo, 

sendo por vezes as paredes reforçadas por contrafortes. A cobertura é de telhado de duas 

águas e a chaminé é um elemento constante. 

(Moutinho, 1995: 117) 
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A Casa de Povoado possui também planta retangular e apresenta um ou dois pisos, sendo 

que no piso térreo encontra-se a cozinha, os quartos e o compartimento destinado às 

arrumações, quando existe um segundo piso, o mesmo e ocupado com quartos. Na cozinha 

destaca-se uma grande lareira com uma chaminé do lado da frontaria. 

 

Os materiais associados a estas construções são a taipa e o tijolo, utilizado principalmente 

na construção de chaminés e de abóbadas. O telhado é tipicamente de uma ou duas águas, 

cobertos de telhas assentes em canas. (Moutinho, 1995: 118)  

 

Dem um modo geral a arquitetura tipica alentejana, com exceção de algumas casas isoladas 

maiores, é de modo geral térrea e de pequenas dimensões, onde predominam materiais 

argilosos como o tijolo e a taipa, que não consentem construções elevadas. Esta característica 

deve-se ao facto da zona ser escassa em pedra e simultaneamente porque estas casas não 

possuem lojas, sendo exclusivamente para habitação. 

 

 

Figura 88 - Casa típica Alentejana  
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Sobressaem ainda alguns elementos dominantes que patenteiam e caracterizam a construção 

da região, a pintura das fachadas normalmente em branco com apontamentos de cores vivas, 

após serem caiadas e rebocadas - pois a taipa necessita de uma proteção para não se degradar; 

o tijolo - elemento tradicional de fabrico artesanal; a taipa, elemento comum em todo o 

Alentejo, as abobadilhas, sendo uma técnica de construção engenhosa característica do 

Alentejo que tem a tendência a desaparecer, fruto da substituição do tijolo pelo betão 

armado; a pedra - como o granito, o xisto e o calcário - que a natureza da zona aprovisiona. 

(AAVV, 1988: 34, 43 e 48 volume 3); e a chaminé, que se assume de forma expressiva, 

tendo como principal tarefa o escoamento de fumo do interior da habitação para o exterior. 

(Oliveira & Galhano 1992, citado por Fernandes, 2012:39) 

 

Apercebemo-nos que nesta região, fruto da aproximação entre a arquitetura e o clima, á 

medida que nos dirigimos para uma análise mais a sul do país, não existe necessidade de 

solucionamento de estratégias relacionadas com captação de ganhos solares, aproveitamento 

de outros ganhos de calor e redução de perdas de calor. 

 

Redução de ganhos de calor/arrefecimento passivo 

 

A utilização da taipa e do tijolo não se justifica apenas com a escassez da pedra na região, 

mas também por parecer ser uma estratégia concomitante do fator climático, tendo o 

Figura 89 - Antiga Herdade Monte do Ramalho, Ervedal Alto Alentejo  
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propósito funcional de reduzir os ganhos de calor, promover de arrefecimento passivo e 

melhorar as condições de conforto nos períodos mais quentes. 

 

A taipa apresentando elevada inercia térmica, atua como um bom retardador do fluxo de 

calor, ou seja, as paredes construídas com esta técnica construtiva não absorvem nem 

propagam o calor exterior para o interior das habitações construídas. 

 

“Numa parede de taipa com 25 cm de espessura o atraso da transferência de calor é de 10 

horas (Koch-Nilesen, 2002). Tendo em consideração que a espessura de uma parede de taipa 

tradicional varia entre os 45 e os 70 cm de espessura, o atraso do fluxo de calor será muito 

superior. Devido à elevada inercia térmica das paredes, a temperatura interior da habitação 

durante o Verão mantém-se quase constante ao longo do dia, como demonstrou o estudo 

realizado numa habitação em Évora com sistema construtivo tradicional. (Fernandes, 

2007).” (citado por Fernandes, 2012: 99) 

 

A caiação que surge como técnica complementar da taipa, (pelas necessidade de proteção 

através de revestimento da mesma), quando é caiação a branco, é utilizada também como 

refletor de radiação, não absorvendo o calor da radiação solar, refletindo cerca de 90% da 

radiação incidente (Fernandes, 2012: 99).  

 

O número, dimensão e posicionamento das fenestrações das habitações são critérios 

essenciais que incluem as estratégias de redução de calor, por serem considerados pontos 

térmicas, tanto para perdas como para ganhos de calor. Assim, nesta região, as janelas e 

portas são concebidas de pequena dimensão e recuadas na parede, fazendo com que este 

recuo sirva como uma moldura “sombreadora” (Figura 91).  

 

Como curiosidade que liga o tema à questão de contenção e ecologia própria da arquitetura 

de cada lugar, é pertinente referir que para além deste fator de proteção contra os ganhos de 

calor excessivos, estas características ligadas ao reduzido número e dimensão dos vãos, pode 

estar relacionada com a falta de madeira apta para construção, patente na região alentejana.  

 

O uso da vegetação é também um elemento capaz de solucionar ganhos de calor excessivos 

e à qual se recorre com frequência. A utilização da mesma quando utilizada de maneira 

estratégica num espaço gera um efeito de arrefecimento através da libertação de água por 
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evapotranspiração, reduzindo assim a temperatura do ar nesses locais. O uso da vegetação é 

também frequente em pérgolas ou a revestir fachadas. As pérgolas e latadas funcionam como 

estruturas que sustentam as plantas e servem como sombreamento natural; o uso de 

trepadeiras de folha caduca serve como revestimento das paredes, atuando como um protetor 

térmico das fachadas. A utilização de plantas gera um efeito de arrefecimento através da 

libertação de água por evapotranspiração, reduzindo assim a temperatura do ar dos locais. 

(Fernandes, 2012: 100) 

 

Os pátios são elementos de grande importância que caracterizam a arquitetura a sul do país 

tanto em zonas rurais como em meios urbanos. A sua delimitação feita com muros em seu 

redor, a utilização de vegetação e de pontos de água como fontes, favorece o esfriamento 

destes espaços nos períodos mais quentes, através da criação de microclimas mais frescos. 

 

“Num estudo realizado numa habitação de Évora durante um período de duas semanas de 

verão, medindo as temperaturas diárias no pátio e comparando-as com as registadas no 

centro da cidade, verificou-se que as temperaturas registadas no pátio se mantiveram durante 

o dia sempre inferiores às registadas no centro da cidade, chegando a diferença a ser de 9º C 

nos períodos de maior calor (Fernandes, 2012: 100). 

 

Figura 90 - Habitação em Mértola 
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Outra estratégia que ajuda a reduzir os ganhos de calor é relativa à escolha de material nos 

revestimentos dos pisos. A prática frequente de regar os pisos ladrilhados durante o verão 

com o objetivo de obter um ambiente interior mais fresco através de arrefecimento 

evaporativo, é possível e mais proveitosa, quando a permeabilidade das peças cerâmicas no 

revestimento do piso absorvem a água e a vão libertando gradualmente por evaporação. No 

exemplo da habitação em Mértola estão ilustrados as estratégias até aqui referidas. (Figura 

90) 

Em alguns exemplos, como em Beja e Évora, verificam-se também a utilização de janelas 

de rótulas, que através do seu “rendilhado” permitem controlar a intensidade de radiação 

solar, sem comprometer a ventilação bem como a privacidade no interior no interior dos 

espaços (Figura 92). 

 

Promoção de ventilação 

 

No Alentejo, os verões quentes exigem que as habitações adotem estratégias de ventilação 

noturna, a dificuldade inerente a esta é assegurar a promoção de circulação de ar no edifício 

sem comprometer a segurança contra a intrusão.  

Também para este efeito, foi desenhado o rendilhado das janelas em rótula (Figura 92) que 

não só torna capaz a redução dos ganhos de calor indesejados como também promove a 

eficiente ventilação do interior das habitações sem comprometer a privacidade ou a intrusão. 

(Fernandes, 2012: 106) 

Figura 91 – Janela, Évora  Figura 92 - Rótula, Beja 
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Recolha e aproveitamento de águas pluviais 

 

O exemplo mais reconhecido nesta região é em Monsaraz, que fruto da sua localização num 

alto de um penhasco, possui bastante escassez de água, o que levou a que os habitantes 

provessem as suas casas com o sistema de recolha de água das chuvas que eram canalizadas 

para uma grande cisterna junto ao castelo em cotas inferiores, garantindo assim o 

mantimento desta água captada por toda a cidade (Figura 94) (Fernandes, 2012: 132). 

 

 

 

Uso de materiais e técnicas locais 

 

Os materiais mais utilizados nesta região são a taipa, o tijolo maciço e a cal. O predomínio 

de construção baseada em materiais argilosos retirados da terra deve-se sobretudo à escassez 

de pedra nesta região. 

 

A boa qualidade de solo justifica a difusão e utilização massiva da taipa no Alentejo, sendo 

posteriormente tratada com reboco de cal ou caiada como meio de evitar o seu esboroamento 

pela água das chuvas. (Fernandes, 2012: 122) 

 

Apesar de hoje em dia ser um material subestimado, a construção em taipa apresenta 

inúmeras vantagens como: material ecológico; económico; Incombustível; a sua execução é 

Figura 93 - Promoção de ventilação em 

edifício, Évora  
Figura 94 - Sistema de recolha águas, Monsaraz  
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energeticamente eficiente, já que não necessita de processamento industrial; durável, quando 

devidamente protegida; pode ser reutilizável ilimitadamente quando executada em terra 

crua; e incombustível. 

 

A taipa é um sistema construtivo que utiliza como matéria base a terra. As paredes são 

construídas no local e requerem uma execução corretamente faseada: a fundação, em 

alvenaria em pedra, depois através da cofragem em moldes amovíveis (taipas),vai sendo 

criada a peça, que é ligeiramente humedecida e compactada manualmente com um pilão ou 

com recurso a meios mecânicos.  

 

Os vãos são feitos depois do processo da parede finalizada, através da demolição do pedaço 

correspondente. Nos cunhais é feito o travamento por contrafiada e poderá ainda existir um 

reforço utilizando tijoleiras. O revestimento utilizado para proteção do sistema é o reboco e 

o acabamento final é a caiação. (Pedra & Cal, 2004: 12) 

 

As construções em terra apresentam também resultados positivos no que diz respeito á 

inercia térmica, moderando o aquecimento no interior das habitações, para além da sua 

capacidade em regular a humidade nas habitações, contribuindo por isso, para a melhoria da 

qualidade de ar. 

 

"A construção em terra caracteriza-se pela sua grande massa, o que permite responder de 

forma adequada aos rigores do verão a alentejano contrapondo ao calor uma forte inércia 

térmica, que atrasa o fluxo de calor para o interior da habitação, Tomando em consideração 

que uma parede de taipa tradicional tem uma espessura compreendia entre 45 e 17 cm, o 

atraso de transferência de calor será superior às 10 horas que se registam numa parede com 

apenas 25 cm (Koch-Nilesen, 2002). Apresenta também inércia higroscópica, já que a terra 

possui a capacidade de absorver e libertar humidade mais rapidamente que a maioria dos 

materiais de construção, funcionando como um regulador da mesma e contribuindo para a 

estabilidade do microclima interior (Guatiérrez, 2005)." (citado por Fernandes, 2012: 122) 

 

O tijolo de barro maciço, outro material muito utilizado nesta região, é fabricado de forma 

artesanal junto aos barreiros perto de fontes ou poços que só funcionam no verão, sendo esta 

a estação mais propícia para este tipo de fabrico mais primitivos, que consiste na amassadura 
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com enxada, moldagem em moldes de madeira e a secagem ao sol. O ser caracter artesanal 

confere-lhe uma qualidade variável desde o seu aspeto à sua porosidade. 

 

Os pavimentos em tijoleira, as baldosas, são característicos da arquitetura da região. A sua 

utilização é também comum no revestimento dos terraços, como forro de cobertura e em 

abobadas, sendo neste caso utilizado técnica de origem provavelmente árabe. (Fernandes, 

2012: 123) 

 

A intensidade de utilização de cal nas habitações do Alentejo é um fator que caracteriza esta 

região, principalmente quando caiadas a cores claras ou a branco. A cal é utilizada sobretudo 

para revestir e proteger os paramentos em taipa e tijolo, como também contribuir na reflexão 

da radiação solar excessiva nas épocas mais quentes. "As vantagens destes revestimentos 

não são do conhecimento geral e assiste-se atualmente ao preterir da cal pelas tintas plásticas, 

cujo comportamento é nocivo para as paredes de terra, já que dificultam a libertação e 

absorção de humidade, contribuindo para a sua degradação" (citado por Fernandes, 2012: 

123) 

Figura 95 - Cal no revestimento exterior 
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Figura 96 - Execução de parede em taipa  Figura 97 - Moldagem e secagem de tijolos  

Figura 92 - Execução de abobada  Figura 99 - Parede caiada, Évora 

Figura 100 - Alvenaria em pedra, Monsaraz Figura 101 - Alvenaria em taipa, Peroguarda 
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2.2.6. Alentejo Litoral e Algarve 

 

O Alentejo Litoral apresenta no extremo noroeste da Zona em análise, caracterizando-se pela 

baixa densidade populacional e povoamento disperso, de economia rural, onde se pratica a 

policultura. 

 

As construções encontram-se geralmente orientadas para nascente, com o objetivo de as 

proteger dos ventos e chuvas do oeste, abrindo fenestrações apenas nos locais onde é 

conveniente, construindo quase sem aberturas as fachadas que estão mais expostas às ações 

do vento e das chuvas. (AAVV, 1980, citado por Fernandes, 2012:41). 

 

As habitações do litoral ocidental, apresentam ainda algumas características e cuidados que 

as diferenciam das restantes zonas estudadas, das regiões circundantes do Alentejo Interior 

e Algarve, como o facto de apresentarem a pedra à vista e não possuírem chaminés. 

 

O Algarve fica situado no extremo meridional do país, com maior exposição solar a sul e 

protegido pelas de Serras de Monchique e do Caldeirão, que formam uma barreira que separa 

o Algarve das planícies alentejanas e o protege dos ventos de norte e noroeste. (Fernandes, 

2012:40), sendo por isso considerado um “grande anfiteatro natural”. (AAVV, 1988: 123 

volume 3).  

 

Dentro do seu contexto geográfico existem três principais dominantes que dividem o 

Algarve: a serra, a zona calcária e a zona litoral, podendo também ser dividida por três sub-

regiões distintas: O Alto Algarve, o Algarve Calcário e o Baixo Algarve (ou Algarve Litoral) 

(AAVV, 1988: 124 volume 3). 

 

O Baixo Algarve corresponde à faixa da costa, possuindo uma maior densidade populacional 

e cuja atividade económica está ligada ao mar, à pesca, à indústria inerente à mesma e à 

produção de sal; o Algarve Calcário, que corresponde a uma área de terreno acidentado, de 

vales e ribeiras, sendo a densidade populacional inferior á sub-região anterior e cuja 

economia está ligada á cultura de cereais de sequeiro e de arbóreas; e o Alto Algarve, 

corresponde à zona de serras, com menos densidade populacional e de economia mais pobre 

e rudimentar, fruto da constituição geológica da mesma, onde predominam os xistos.  

 



140 
 

Devido à sua posição geográfica, entre o oceano e as montanhas, e à proximidade com o 

Norte de Africa e a influência dos ventos dai advindos, o clima algarvio diferencia-se das 

restantes regiões, apresentando um clima mediterrâneo, e aproximando-se do tipo 

subtropical. (AAVV, 1980, citado por Fernandes, 2012:41)  

 

É uma região que se caracteriza extremamente seca quanto á sua pluviosidade, cuja única 

exceção se encontra na serra de Monchique, onde a espessa arborização provoca 

condensação, aumentando assim o índice de pluviosidade. 

 

Nos extremos da região verificam-se algumas variações, já que as serras deixam de exercer 

a sua função protetora, registando-se assim Verões menos quentes a ocidente e Invernos 

mais rigorosos a oriente. (AAVV, 1980, citado por Fernandes, 2012:41) 

  

Verifica-se que o algarve caracteriza-se pela economia predominantemente ligada á pesca, 

perto do mar e à economia rural, onde terrenos calcários, de solo permeável facilitam a 

exploração agrícola e arvense, a horta e o pomar regado. 

 

 

Figura 102 - Paisagem natural do Algarve 
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"Ao longo da costa Algarvia, o carácter e o aspecto dos povoados variam, como varia 

também o aspecto da própria casa (Olhão e Fuseta são casos â parte); do mesmo modo, em 

todo o Algarve, excluída a Serra, aparecem diferenciadas as várias aglomerações dos 

camponeses. Apesar de tudo, não é apenas no ambiente dos povoados, na luminosidade da 

atmosfera, que devemos buscar a sua individualização; é no elemento humano, na população, 

estruturadas na sua atividade económica de pesca ou de agricultura, que seguramente 

encontramos essa individualização" (AAVV, 1988: 135 volume 3) Assim, as casas tornam 

se o centro da atividade agrícola dos seu habitantes, sendo que dentro da propriedade se 

encontra o terreno de cultivo, e a criação de animais. 

 

Os dois tipos de habitação dominantes são “A Casa de Pescadores” e “A Casa Rural”.  

A primeira é constituída geralmente por só um piso, de planta retangular. Os principais 

elementos caracterizantes destas habitações são a açoteia e as divisões serem geralmente 

abobadadas. Os materiais utilizados são a alvenaria em pedra ou o tijolo. As paredes são 

rebocadas e caiadas a branco, com apontamentos coloridos junto às portas e janelas. 

(Moutinho, 1995: 141)  

 

A Casa Rural também de planta retangular apresenta geralmente só um piso, contendo na 

parte da frente da casa os quartos e sala de entrada, e ao fundo a cozinha. O forno, o estabulo 

e outras dependências podem ser adicionadas numa construção à parte ou integradas na 

habitação. O telhado de uma ou duas águas independentes, pode apresentar uma cobertura 

mista de açoteia e telhado pouco inclinado.  Os materiais utilizados nestas habitações são a 

alvenaria em taipa, pedra ou tijolo, rebocado e caiado. (Moutinho, 1995: 142) 

 

Nestas construções é evidente a enfatização da adaptação das mesmas ao clima, onde a 

arquitetura se proveu de várias estratégias para lidar com o calor da estação quente. Esta 

relação da casa Algarvia com o clima apresenta algumas semelhanças com a casa do 

Alentejo, nomeadamente no que diz respeito aos materiais de construção disponíveis, às 

caiações para proteção da luz e irradiação excessivas, no reduzido número de vãos e na 

presença da chaminé, que no algarve apresenta um maior sentido decorativo. (Fernandes, 

2012:41) Contudo, diferenciam-se pela construção e utilização de açoteias, cisternas e os 

eirados utilizados no aproveitamento e recolha das águas das chuvas. (AAVV, 1988: 171) 
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Figura 103 - Cobertura em açoteia, Olhão  
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Orientação solar/captação ganho solares 

 

No algarve, apesar de uma maneira geral as temperaturas ao longo do ano serem mais 

quentes que no resto do país, as habitações, os pátios e alpendres continuam a ser 

frequentemente orientados a sul, tirando assim máximo partido do sol durante o inverno, 

para além de manterem de forma equilibrada a iluminação e salubridade no interior dos 

edifícios. 

 

Os pátios (Figura 104, 105 e 106) aparecem muitas vezes delimitados por pequenos muros, 

que sugerem a intenção de resguardo e algum aprisionamento do calor captado dentro dos 

mesmos, à semelhança do que acontece nos alpendres (Figura 107). 

 

Ao mesmo tempo, estes espaços estão protegidos por parreiras, que durante o verão inibem 

a penetração de radiação sola e calor excessivos. 

 

Contudo em alguns exemplos de habitações, apesar de manterem as suas fachadas viradas a 

sul, verifica-se a necessidade de resguardar as mesmas do quadrante mais a poente, evitando 

assim a penetração da radiação solar - mais direta e de final do dia - no interior dos espaços 

através dos vãos, principalmente durante a época de verão.  

 

Nos casos de habitações com açoteia, a orientação solar da mesma está relacionada com a 

sua mais-valia funcional: ao substituírem as coberturas em telha por estas coberturas 

acessíveis, libertam espaço no solo para cultivo e aproveitam a orientação solar a sul no 

espaço mais alto e benéfico da habitação para a eficaz secagem dos frutos regionais e do 

peixe, sendo este cultivos próprios da região. Este é também um espaço de lazer, onde os 

habitantes desfrutam da fresca após o pôr-do-sol. 

 

Estas coberturas podem-se encontrar associadas a uma cisterna de recolha de águas pluviais, 

funcionando como a zona de captação das mesmas. (Fernandes, 2012) 
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Figura 104 - Mexilhoeira Grande Portimão 

Figura 105 - Pátio em habitação, Vale de Éguas, Loulé  
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Figura 106 – Pátio e Açoteia de habitação, Olhão 

Figura 107 – Alpendre de habitação, Portimão  
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Figura 108 - Planta da habitação com açoteia piso 0 e piso  

Figura 109 - Habitação com açoteia, Fonte do Bispo, Tavira  
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Redução dos ganhos de calor/arrefecimento passivo 

 

A intensidade de calor durante o Verão fazem com que as habitações algarvias se provenham 

de soluções estratégicas idênticas às encontradas no Alentejo como: as varandas, alpendres, 

os pátios e as parreiras. (Fernandes, 2012: 101). 

 

As varandas, alpendres e pátios, elementos mencionados nas estratégias de captação de 

ganhos solares, como dispositivos térmicos passivos, servem também como elementos 

importantes também em estratégias inversas, inclusive na redução de ganhos de ganhos de 

calor. Os mesmos funcionam como “espaços de transição” entre o exterior e interior e 

sombreiam os espaços contíguos à habitação (Figura 110), inibindo por isso a penetração da 

radiação solar mais intensa de verão no interior da habitação, regulando assim a temperatura 

dos espaços da mesma. 

 

A parreira (Figuras 111 e 112) destaca-se na arquitetura algarvia utilizado para a proteção e 

doseamento eficaz da insolação, e é sobretudo aplicada em varandas, pátios e alpendres. A 

parreira consiste num simples elemento vegetal, que se estende sobre uma estrutura de apoio. 

A planta de folha caduca que no inverno, permite que os raios de sol passem sem obstrução, 

gera sombra no Verão, proporcionando um espaço exterior mais fresco e resguardado da 

intensa radiação solar, propiciando desta maneira também o arrefecimento dos espaços 

interiores contíguos, que estando mais afastados da radiação solar intensa exterior, também 

beneficiam e aproveitam da sombra exterior gerada. 

Figura 110 - Vau Portimão 
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Figura 111 – Bordeira Aljezur 

 

Figura 112 - Benafim Loulé 
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A utilização de canas – material natural celular – com argamassa confere às coberturas algum 

isolamento térmico, capaz de evitar flutuações de calor dentro das habitações (Figuras 113 

e 114) (Fernandes, 2012: 101). 

 

Figura 113 – Caniçado utilizado na cobertura, vista do interior, Loulé  

Figura 114 - Desenho de corte do caniçado na cobertura, Loulé  
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No verão, a individualização do forno, cuja função passa a estar desanexada da cozinha, 

constitui uma estratégia de redução de ganhos solares. Assim, são construídas pequenas 

fornalhas junto à entrada (Figura 115 e 116) para que se possa cozinhar no exterior nos dias 

mais quentes, evitando assim ganhos de calor no interior da casa. No inverno o processo é 

invertido. (Fernandes, 2012: 102) 

 

 

 

Promoção de ventilação 

 

As principais estratégias ligadas à ventilação no algarve estão ligadas a elementos como a 

chaminés e as portas e janelas em rotulados ou reixas. 

 

Nestas casas de construção vernacular, praticamente só a fachada principal se encontra 

exposta com abertura de vãos, sendo por isso necessário recorrer a outros mecanismos de 

renovação do ar no interior. 

 

Em alguns exemplos de habitações algarvias a dimensão desenvolvida das chaminés (Figura 

117 e 118) insinua a intenção de ajudar não só o escoamento eficaz do fumo da cozinha, 

como também possibilitar alguma ajuda na renovação de ar no interior, através de ventilação 

cruzada. 

 

 

Figura 115 - Fornalha junto á entrada de uma 

habitação, Mértola  
Figura 116 - Fornalha junto á entrada de uma habitação, Alcoutim  
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Figura 117 – Habitação com chaminé, Almodovar  

Figura 118 - Desenho do Corte da cozinha e respetiva chaminé, Almodovar  
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Apesar de não se poder considerar uma estratégia difundida por toda a região, a utilização 

de rotulados e reixas nas janelas e portas apresenta-se em alguns exemplos de habitações 

algarvias (Figura 119 e 120). Os mesmos asseguram a promoção de ventilação de ar, 

salubridade e conforto térmico sem comprometer a intimidade no interior das habitações, 

principalmente nos pisos térreos ao nível da rua. (Fernandes, 2012: 106) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteção da chuva e do vento 

 

No litoral alentejano, nas serras de Grândola e do Cercal, a frequência dos ventos e chuvas 

vindos do mar a oeste, influenciaram a orientação das fachadas a nascente, abrindo os vãos 

apenas para zonas menos expostas da casa, normalmente posicionando a habitação 

longitudinalmente no sentido norte-sul. Assim a fachada principal situa-se virada a nascente, 

e a fachada oposta, exposta ao desconforto do vento e da chuva vinda do oceano, encontra-

se substancialmente mais resguardada e protegida por um fachada "cega", contendo o 

mínimo de aberturas e vãos possível (Figura 119 e 120). 

 

Figura 119 - Rotulado em janela, Tavira Figura 120 - Rotulado em janela, Silves  
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No ambiente mais junto à serra, no Algarve, verificam-se vários exemplos de habitações, 

cuja solução encontrada consiste na orientação da pendente da cobertura.  

As coberturas das habitações possuem apenas uma pendente que se orienta no sentido mais 

comum aos dos ventos chuvosos, evitando assim que a cobertura se danifique com o impacto 

dos ventos e das águas e inibindo a infiltração da mesma através das telhas (Fernandes, 2012: 

110). Esta solução apresenta-se em vários exemplos próximos da Serra do Caldeirão e na 

Serra de Monchique (Figuras 123, 124 e 125) 

 

Nestes exemplos é curioso referir que também a sua implantação parece ajudar na proteção 

contra às intempéries. Cujo ajuste das habitações à topografia irregular é feita através da 

junção de pequenos volumes/espaços, que de maneira engenhosa se modelam em diferentes 

níveis de declive no terreno, e que formam um único conjunto.   

 

Figura 121 - Francisco da Serra, Santiago do Cacém  Figura 122 - Francisco da Serra, Santiago do Cacém  

Figura 123 - Habitação Serra de Monchique  
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Figura 124- Habitação Alcoutim  

Figura 125- Habitação, Almodovar  
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Recolha e aproveitamento de águas pluviais 

 

A fraca precipitação verifica-se em geral ao longo de toda a região algarvia, mostrando-se 

por isso fundamental a utilização de estratégias de captação e aproveitamento de águas 

pluviais para uso domestico. Para esse objetivo construíram caleiras sob beirados ou 

inseridas nas paredes que conduzem a água do telhado para uma cisterna. (Figura 126) 

Quando a água recolhida por este sistema não é suficiente, recorrem também à captação das 

chuvas pelo eirado, (Figuras 127) aumentando consideravelmente a área de captação.  

 

O eirado é formado por um espaço descoberto, de área considerável, delimitado por 

pequenos muretes e revestido com ladrilhos. A sua superfície era dimensionada com 

declives, de maneira a que a água se encaminhe para um pequeno orifício ligado à cisterna - 

reservatório estanque de águas, de paredes em pedra argamassada, rebocada e caiada. Outra 

característica desta estratégia importante de salientar é a caiação abundante de toda a 

superfície com o objetivo de anular a acidez natural das águas pluviais. (Fernandes, 2012: 

133) 

 

Figura 126 - Caleiras sob os beirados, Silves  
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Em vários exemplos de casas típicas algarvias, podem se encontrar ainda elementos como o 

poço e o tanque (figura 128), que fazem parte de um sistema que importa referir por ter sido 

o sistema principal outrora muito utilizado, que captava a água dos poços – perfuração no 

solo de formato geralmente redondo, com cerca de três andares profundidade e com paredes 

de pedra solta, com o objetivo de recolher a água dos solos – e a conduzia para o tanque. 

Este era geralmente de formato retangular e caiado, que reservava a água para ajudar na lida 

doméstica e na rega das hortas, etc. Em dias mais quentes era comumente utilizado como 

espaço de lazer onde as crianças se banhavam. 

Figura 127 - Eirado, Lagoa  
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Uso de materiais e técnicas locais 

 

As construções algarvias voltam a confirmar a relação da geologia do lugar e os materiais 

disponíveis encontrados com o uso generalizado dos mesmo em cada zona correspondente. 

 

Nesta região verifica-se a existência de uma grande área de terrenos calcários e argilosos que 

facilita o predomínio da produção da cal, de materiais cerâmicos e da taipa nas alvenarias. 

O emprego de materiais cerâmicos é geral em toda região, utilizando em pavimentos 

exteriores e interiores, em coberturas e em paredes (Figura 129 e 130). 

 

Figura 128 – Proximidade entre poço, tanque e horta, Lagos  

Figura 129 - Execução de tijoleira  Figura 130 - Tijoleira em revestimento 
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O adobe aplicado em alvenaria verifica-se mais em zonas do litoral. (Fernandes, 2012: 124) 

Este material aparece em áreas mais restritas, essencialmente em terrenos mais arenosos e 

onde a escassez de outros materiais justifica a sua utilização. Os tijolos são concebidos em 

moldes de madeira e secos ao sol.  

 

A taipa é outro material e sistema construtivo dominante devido á presença de solos 

argilosos. 

 

O xisto destaca-se mais no Alto Algarve, desde a Serra do Caldeirão ate ao guadiana, pelo 

que é sobretudo utilizado em alvenarias, assentadas com argamassas de barro e 

frequentemente encontradas é vista ou com a cal como revestimento; e também na 

calcetagem de espaços exteriores e caminhos (Pedra & Cal, 2004: 12) e cuja utilização 

poderá ter fundamento na precipitação que se verifica mais acentuada que no Baixo Algarve. 

(Fernandes, 2012: 124) Na zona do Algarve Calcário a utilização do xisto verifica-se em 

alvenarias e pavimentos exteriores, mas assume maior a expressão no guarnecimento de vãos 

e degraus. 

 

O tipo de cobertura que se verifica mais no Algarve é a telha, argamassada ou não, 

constituída por uma ou duas águas. As telhas assentam num "encaniçado", formado por um 

conjunto de canas ligadas entre si e aos elementos estruturais da cobertura por cordéis. Sobre 

estas canas é aplicada uma argamassa que regulariza a superfície e que liga as telhas 

colocadas posteriormente. Este sistema das canas com a argamassa atribui isolamento 

térmico à cobertura. Estas canas também são aplicadas na execução de tetos falsos, podendo 

ser posteriormente rebocado. 

Contudo sobressaem outros exemplos de coberturas interessantes que merecem destaque 

pelas diferentes funcionalidades e pelo engenho das técnicas construtivas, como as açoteias, 

de abóbada ou de “dormentes”. 

 

As abóbadas (Figura 131 e 132) são um sistema bastante difundido que personaliza a 

arquitetura da região. São executadas com ladrilho ou tijolo maciço, usualmente revestidas 

exteriormente a ladrilho e por várias camadas de cal. É um sistema que geralmente resulta 

em coberturas acessíveis, (Pedra & Cal, 2004: 12) para além de prover as mesmas de 

pendente necessária para o rápido encaminhamento e saída das águas pluviais. 
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Figura 131 – Corte e cobertura em abobada, Faro 

Figura 132 - Cobertura em abobada, Olhão 
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Os “dormentes” consiste no vigamento de madeira devidamente modulado para que sobre o 

mesmo possam ser assentes várias fiadas de ladrilho cerâmico, corretamente argamassado e 

caiado. Contudo este sistema não apresenta uma eficácia absoluta contra a infiltração de 

chuvas, sendo por isso mais utilizado na zona de Olhão e Fuseta, onde os índices de 

pluviosidade são os mais baixos da região. 

 

“No momento da realização do Inquérito à Arquitetura Popular em Portugal”, a equipa que 

levantou os exemplos desta zona já constatava que estes processos de construir açoteias 

estavam a ser preteridas em favor das lajes de betão (AAVV, 1980). Mas estudos recentes 

vieram demonstrar que a técnica tradicional das abóbadas pode ser mais sustentável que as 

convencionais lajes de betão (Sanz-Calcedo et al., 2012).” (Fernandes, 2012: 125) 

 

A construção em colmo, apesar de menos usual, é mais comum nas zonas do litoral, 

principalmente no litoral alentejano (Figura 133 e 134) ou em habitações de famílias com 

parcos recursos. Estas habitações construídas em solos arenosos utilizavam este material não 

só para as coberturas como também nos paramentos. 

 

 

Figura 133 – Colmo utilizado na cobertura, Grândola 
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A pintura, especialmente em branco, através da caiação (Figura135), é um fator elementar 

característico das habitações do Algarve. A plasticidade adquirida nas volumetrias a branco, 

contrastam com os tons térreos da região e percorrem toda a região. A preferência pela 

pintura a cal nestas construções verificam-se tanto pelas proteção que os paramentos exigem 

como por questões relacionadas com higiene. 

 

Figura 135 - Habitação caiada, Via Glória 

Figura 134 - Colmo utilizado na cobertura, Grandola  
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2.2.7. Madeira 

 

O arquipélago da Madeira é constituído por duas ilhas habitadas e de maiores dimensões, a 

Madeira e Porto Santo e pelos dois grupos de ilhéus desabitados, Desertas e Selvagens. 

Localizando-se no Atlântico Norte a cerca de 850 km do Continente e apesar de pertencerem 

ao mesmo arquipélago possuem traços geográficos e climáticos que as diferenciam. 

 

A ilha da Madeira é a maior do arquipélago (cerca de 850 km2), e também com a maior 

população, de 262.302 habitantes segundo os Censos de 2011, é de formação vulcânica. A 

mesma é responsável pelo relevo acidentado e pelas diversas formações rochosas. 

(Fernandes, 2012: 42). 

 

Relativamente ao clima, o mesmo é muito influenciado pela intensidade e localização do 

anticiclone dos açores, com o relevo que estabelece as diferenças climáticas locais; Nesta 

zona o clima caracteriza-se por dois tipos de clima principais, o mediterrâneo e o temperado, 

e apresenta duas vertentes destintas: o clima da encosta norte, com ventos dominantes e do 

da encosta sul de temperaturas amenas. (Fernandes, 2012: 43). 

 

A abundancia de água está relacionada com a precipitação dependente da ortografia, pelos 

ventos dominantes nas encostas e pela influência da costa africana, assim estes fatores 

condicionantes, originam nas costas abaixo dos 1000 metros, Verões secos e perlongados, e 

nas zonas acima dos 1000 metros de altitude origina precipitações regulares ao longo do ano. 

Nesta regista-se ainda a ocorrência de um fenómeno de precipitação oculta através da e 

combinação de nevoeiro e vegetação, que representam um recurso de elevado potencial 

hídrico. (Fernandes, 2012: 43) 

 

A geográfica acidentada desta ilha causou a disseminação da população para o interior, onde 

se iniciou a exploração agrícola na mesma, dando-se o crescimento populacional da mesma 

e consequentemente a necessidade de aumentar a exploração agrícola. Para tal ser possível, 

foi necessário proceder á desbastação das florestas nessas áreas, o que levou ao comércio de 

exportação de madeiras, o que desde cedo se revelou um problema de predação insustentável 

deste recurso, levando à limitação da mesma por legislação já no séc. XV, assim como 

alternativa, para possibilitar a exploração agrícola nestes terrenos, criaram-se “paredões e 

plataformas”, capazes de sustentar os terrenos, localmente denominados de poios. 
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(Fernandes, 2012: 43). Para além desta técnica de trabalhar a terra para manter a zona 

cultivável, outra “habilidade” foi exigida com o objetivo de controlar a água para fins 

agrícolas, a construção das levadas, que consistem numa vasta rede de canais, esculpidos na 

rocha, que transportam a água a partir da costa norte para os pontos da ilha a sul. (Fernandes, 

2012: 43) 

 

O desenvolvimento da vida rural e económica desta ilha inicialmente esteve 

determinantemente ligado à exploração de ciclos agrícolas como os cereais, a madeira, o 

açúcar, a vinha, o vime, e mais tarde o linho e a bananeira. 

 

Gradualmente, os meios e técnicas de trabalhar a terra, construção de utensílios e da própria 

habitação, trazidas do Continente, foram se adaptando e reformulando consoante os ciclos 

económicos e os recursos naturais disponíveis no local, originando modelos identitários da 

região. (Fernandes, 2012: 44) 

 

O tipo de povoamento nesta ilha é predominantemente disperso, sendo a habitação rural 

caracterizada pela sua individualidade, implementando-se sobre a paisagem acidentada e o 

mar e nunca se subjugando a um outro edifício, construído lado-a-lado.  

 

A habitação rural torna-se assim no centro de atividades rurais de cada família que em função 

das suas necessidades pode adicionar outros espaços completares da sua atividade. 

 

O que poderá também intensificar este caracter individual característico nestas habitações 

rurais é a difícil relação entre as povoações da ilha, provocadas pelo terreno acidentado, que 

dificultam o acesso e a construção de estradas que possibilitem uma fácil comunicação entre 

as povoações. (Mestre, 2002; Fernandes, 2012: 44) 

 

Quanto á ilha de Porto Santo fica a cerca de 50 km a nordeste da ilha da Madeira, possui 

uma área de cerca de 41 km2 (Fernandes, 2012: 45) e tem uma polução de 5483 habitantes 

segundo os Censos de 2011. (Fernandes, 2012: 44). 

 

Esta ilha é também de origem vulcânica, onde se destacam os picos do Facho, do Castelo, 

Juliana e Ana Ferreira, a zona central é plana, não apresentando acidentes de relevo 

significativos. (Fernandes, 2012: 45) 
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Quanto ao clima, esta ilha apresenta ventos de norte e nordeste e o período quente é longo e 

de temperatura elevada, sendo também esporadicamente assolada com vagas de calor, 

consequência da proximidade com a costa africana. 

 

A precipitação é escassa em parte graças à falta de relevo e altimetria, tornando os solos 

áridos, o que obriga à existência da cultura de regadio para possibilitar o cultivo das hortas 

e as árvores de fruto, mantidas através da água captada em poços e pelas nascentes de caudal 

reduzido. Assim, as coberturas vegetais e manchas florestais situam-se sobretudo nos piscos 

mais altos da ilha. (Fernandes, 2012: 45) 

 

As construções típicas características do arquipélago da Madeira revelam uma proximidade 

com as características e condicionantes do território e das populações que o habitam 

 

 

 

 

Figura 136 - Paisagem natural da ilha da Madeira 
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Orientação solar/captação ganho solares 

 

Dentro dos vários exemplos de habitações na Madeira, o tipo que parece prevalecer apesar 

de não se poder afirmar que sejam uma regra orientam as suas fachadas preferencialmente 

no quadrante sul e não abrem vãos no alçado orientado a norte (Figura 137). 

 

Nos exemplos de casa em esquadria, mais elementar e de dois pisos, constata-se uma 

característica patenteada que é a de não possuírem vãos nas traseiras. Esta característica 

poderá estar relacionada com a tendência de implantação para o quadrante sul e da casa 

“virar costas” ao quadrante mais exposto ao frio e ao vento (Figura 138). 

 

Nos exemplos de habitações que possuem aberturas em várias fachadas, a implantação mais 

comum é no sentido nascente-poente, e a fachada a norte mais fechada e sem vãos 

(Fernandes, 2012: 90).  

Figura 137 - Casa Redonda e planta, São Jorge  

Figura 138 - Habitação com fachada cega orientada a norte, Faja da Ovelha 
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Redução dos ganhos de calor/arrefecimento passivo 

 

A utilização de gelosias ou rótulas (Figura 139) - grade de fasquias de madeira cruzadas 

intervaladamente que ocupa o vão de uma janela - colocadas pelo exterior dos vãos permitem 

a proteção dos raios solares e dos ganhos de calor excessivos, mas é simultaneamente capaz 

de promover a ventilação dos espaços no interior, função essencial num clima com 

precipitação e humidade elevados. (Fernandes, 2012: 102) 

 

A latada (Figura 139) é outro elemento característico presente nas habitações da madeira e 

muito útil para reduzir os ganhos de calor excessivos nos dias mais quentes. Este elemento 

consiste em vegetação que nasce em redor da habitação e que cria uma zona de sombra e 

frescura no exterior.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No lado sul das ilhas da madeira, nas habitações em Poiso, Canhas, surgem outros exemplos 

de estratégias importantes já acima referidas como: a individualização da cozinha do resto 

da casa, evitando que os ganhos de calor excessivos fornecidos se espalhem pelos restantes 

espaços da habitação; a utilização da latada; e a cobertura em palha (Figura 140), que 

funciona como bom isolante térmico. 

 

Outra estratégia que merece destaque é a de enterrar parte da habitação, com os objetivos de 

aproveitar a inercia térmica do solo (Figura 140), isolando a habitação do calor durante o 

verão através do arrefecimento pelo solo, mas também proteger e reduzir as áreas expostas 

durante o Inverno. (Fernandes, 2012: 103) 

Figura 139 - Habitação com rotulados e latada  
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Promoção da ventilação 

 

A utilização de gelosias ou rótulas que protegem as habitações dos ganhos de calor 

excessivos têm simultaneamente a função de promover a ventilação dos espaços interiores, 

função essencial em um clima húmido. 

 

Nas habitações que possuem a cozinha incorporada, no interior da casa, mas com ausência 

de chaminé, é criada uma fenda triangular acima da empena onde se situa a boca do forno, 

que tem como objetivo permitir a evacuação do fumo através de uma corrente de ar 

controlada pela porta da rua (Figura 141). 

 

Nas casas redondas, verifica-se a preocupação que todos os espaços sejam ventilados, 

através do desenho retangular das plantas e da sua disposição em cruz, onde todos os 

compartimentos têm vãos. Este desenho regular visível em planta que distribui os vãos 

simetricamente pelas fachadas opostas, permite uma eficaz ventilação transversal (Figura 

137) (Fernandes, 2012: 107). 

 

 

 

Figura 140 - Habitação parcialmente enterrada e com cobertura em colmo 
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Uso de materiais e técnicas locais 

 

Na ilha da Madeira os principais materiais encontrados são as pedras vulcânicas, basalto e 

tufo, e a madeira. Estas pedras são aplicadas na sua maioria em alvenarias mistas, irregulares 

e sem preparo, sendo muitas vezes de pedra solta, sem necessidade de extração, recolhida 

no local; em alvenarias de pedra seca, nas casas mais humildes; alvenarias de pedra com 

ligantes em barro vermelho; alvenarias de pedra assente com argamassada e rebocada, sendo 

esta a solução mais comum na ilha.   

 

Assim como as alvenarias em pedra, a madeira é o material mais utilizado na ilha, devido à 

abundancia do material que a densa floresta possuía, pelo que a sua utilização generalizada 

passa pela construção de portas e janelas; na armação de telhados; tetos; paredes interiores, 

mais especificamente em tabiques; fasquiados e suportes para estuques. 

 

A madeira era ainda utilizada na construção de paredes em “engradado tradicional 

português”, sendo a madeira preenchida com pedras e cacos ou aparas de madeira, sobre a 

qual se pregava um fasquiado em caniço que servia para receber o reboco em argamassa 

fina. (Fernandes, 2012: 127) 

 

Figura 141 - Habitação em Sitio do Carvalhal, Canhas 
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A palha é utilizada nas coberturas das construções em madeira e em casas de alvenaria em 

pedra. 

A cal assume mais uma vez grande importância na construção de edifícios. 

Os inertes, como argamassas e ligantes, eram misturas de cal com areias advindas das 

ribeiras, do monte e do mar. 

Contudo a sua extração era limitada e como tal pouco acessível às habitações de famílias 

mais humildes, pelo que nestas, o uso da terra argilosa nestas construções era mais comum. 

 

Nas técnicas tradicionais de pintura verifica-se também a extração e utilização de produtos 

naturais, sendo o primeiro caso de produto proveniente da região o “sangue” da planta 

dragoeiro.  

As técnicas de pintura mais utilizadas era a caiação colorida - pigmentos de origem mineral, 

vegetal e terras naturais adicionadas à cale a caiação simples, com a cor natural branca., 

tendo ambas a função de proteger os paramentos mas também uma função estética associada 

que carateriza a arquitetura da região. (Fernandes, 2012: 128) 

 

A falta de vegetação na ilha de Porto Santo espelha-se na arquitetura das habitações da 

mesma, sendo esta obrigada a recorrer a materiais mais humildes. Assim o tipo de construção 

utilizado era a “pedra de areia” nas alvenarias, à vista ou rebocadas, com “barro da terra” ou 

argamassa de cal e areia, sendo caiada no fim  

 

As coberturas deste tipo de construção (Figura 142, 143 e 144) das ilhas de Porto Santo são 

de importante destaque como exemplo de adaptabilidade às condições do clima e de 

provisionamento do local. 

Estas coberturas eram estruturadas em madeira, e utilizavam um forro sobre as mesmas, que 

poderiam variar desde madeira até ao material mais vulgar encontrado na natureza (madeira, 

forro de mata seco, caniço, folhas de palmeira), dependendo das condições económicas do 

dono da habitação. Sobre este forro, era espalhado era espalhada uma camada espessa e 

uniforme de cerca de 10 cm de “salão” – um tipo de barro característico da ilha – capaz de 

impermeabilizar a cobertura.  

 

Este barro apresenta uma espécie de “ goma natural” (Figura 145), que lhe permite agregar-

se facilmente quando em contacto com a água. Assim, as suas características e o seu 

comportamento ajustam-se perfeitamente ao clima da ilha, pelo que: no verão greta 
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permitindo o arejamento continuo, e no inverno com a chuva e humidade, e devido à sua 

goma natural, rapidamente se agrega tornando-se estanque. (Fernandes, 2012: 129) 

 

O comportamento versátil e hibrido destas coberturas, para além das suas vantagens 

económicas e de fácil manutenção, tona-as num pertinente exemplo a ser analisado, como 

uma engenhosa solução construtiva capaz de inspirar os novos avanços tecnológicos 

disponíveis na arquitetura. 

 

 

 

 

 

 

2.2.8 Açores 

 

O arquipélago doa Açores pertence ao grupo de ilhas da Macaronésia e é composto 9 ilhas 

de Santa Teresa, tando estas dividas em três grupos: o oriental, constituído por Santa Maria 

e São Miguel, o grupo central constituído pela ilha Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico e 

Faial: e o grupo oriental constituído pelas ilhas das Flores e do Corvo. (AVVV) 

 

Figura 142 - Forro em tamargueira 

para suporte do salão 
Figura 143 – Forro em tabuado para 

suporte do salão 

Figura 144- Salão gretado 

Figura 145 - Habitação com cobertura de salão Figura 146 - Esquemas da construção da cobertura 
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Apesar das especificidades de cada ilha, o clima do arquipélago de modo geral, caracteriza-

se pelos reduzidos contrastes térmicos entre ilhas, bem como as amplitudes diurnas e anuais. 

Este clima é explicado pela reduzida extensão Norte-Sul do arquipélago, pela localização 

temperada do norte mas em latitudes subtropicais, e pela presença do oceano, cuja influência 

se intensifica com o atravessamento da corrente quente do Golfo do México, que faz com as 

aas temperaturas da água seja considerado acima do normal relativamente às aguas destas 

latitudes, e assim amenizando as temperaturas do ar e aumentando a humidade.  

 

A humidade provocada pela presença do oceano, juntamente com o relevo das ilhas 

propiciam precipitação abundante durante todo o ano, inclusive no Verão, e a condensação. 

Outro elemento abundante característico do clima no arquipélago é a condensação, também 

conhecida como precipitação horizontal ou oculta, sendo mais intensa na encosta sujeitas 

aos ventos quentes do golfo. (Fernandes, 2012:47) Outro facto de salientar são as mudanças 

rápidas de clima, provocadas pela instabilidade atmosférica que o anticiclone homónimo 

cria.  

 

Os primórdios da ocupação deste arquipélago está ligada a condicionantes como o relevo e 

a densa floresta, fazendo com que os primeiros povoamentos se fixassem inicialmente nas 

terras baixas do litoral, juntos às praias ou a linhas de água, cultivando os terrenos destas 

proximidades.  

 

Gradualmente, com o alastrar do povoamento para o interior as povoações costeiras 

perderam a sua importância, fazendo com que a povoação açoriana se ornasse assim 

maioritariamente rural. 

O tipo de povoamento que se foi alastrando no interior destas ilhas caracteriza-se pela 

linearidade ao longo das vias de comunicação, o que dificulta a identificação dos limites de 

uma povoação e que confere uma configuração diferente do tipo de povoação compacta dos 

tipos de povoamento no Continente. (Fernandes, 2012:47) 

 

Á semelhança do arquipélago da Madeira, o tipo de povoamento nos Açores caracteriza-se 

por ser disperso, cujas habitações se distribuem ao longo das vias de comunicação, isoladas 

umas das outras e de modo a integrar todas as dependências necessárias às atividades 

agrícolas 
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De um modo geral, as habitações deste arquipélago apresentam certas características e 

semelhanças entre si nos métodos construtivos, materiais utilizados e na adaptação à 

morfologia do terreno, dando origem a uma arquitetura vernacular que adaptou as soluções 

importadas do continente à origem dos povoadores e às condições específicas das ilhas do 

arquipélago.  

 

A habitação rural açoriana destaca-se pelo seu individualismo, sendo uma unidade 

independente, separa de construções vizinhas e apresenta-se como centro da atividade 

económica das famílias, onde as demais dependências se situam junto aos terrenos de 

cultivo. As plantas destas habitações são de geometria simples e repetitiva para facilitar a 

sua construção, assim como os sistemas construtivos utilizando a pedra vulcânica local. 

As coberturas apresentam-se pouco inclinas em telha de meia cana cobre estruturas de 

madeira. (Fernandes, 2012:47) 

 

 

 

 

Figura 147 - Paisagem Natural dos Açores 
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Recolha e aproveitamento de águas pluviais 

 

A falta de água obrigou a que a ilha de Santa Maria provessem as habitações com cisternas 

de apoio ou talhas cerâmicas para a recolha de águas pluviais (Figura 148 e 149). “O sistema 

de caleiras aparece em soluções embebidas nas paredes e colocadas num dos ângulos 

exteriores, acompanhando o beiral ou na confluência de telhados, de modo a maximizarem 

o volume de água captada” (Fernandes, 2012: 133). 

 

Apesar da abundancia da água, na ilha terceira, também se encontram exemplos habitações 

com cisternas destinadas para o uso domestico, com acabamentos cuidados e que recolhem 

a aguas das coberturas das casas anexas. 

 

As habitações da ilha Graciosa possuem frequentemente um sistema de recolha e 

encaminhamento de águas pluviais em caleiras cerâmicas integradas que seguem ao longo 

das empenas da habitação até à cisterna de armazenamento, localizada no pátio. 

 

 

Figura 150 - Habitações com caleira integrada, Ribeirinha Figura 151 - Habitações com caleira integrada, 

Ribeirinha 

Figura 148- Caleira e talha, Carreira Figura 149 - Caleira escondida, 

Almagreira 
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Na ilha do Pico a escassez hídrica e o calor intenso que irradia a rocha negra levaram as 

habitações construíssem cisternas junto às casas. (Figura 152) Estas cisternas surgem 

integradas nas casas ou em volumes isolados. “Eram construídas em alvenaria de pedra e 

rebocadas apenas na superfície de captação para que as águas se dirigissem com facilidade 

para o orifício de depósito. Pela sua morfologia, são as estruturas para recolha e 

armazenamento de água mais interessantes do ponto de vista arquitetónico e estético que se 

registam no arquipélago” (Fernandes, 2012: 136). 

 

Na ilha do Faial, a cisterna abobadada, tem também uso domestico e capta a água pelo dorso 

do lado exterior da abobada, que a encaminha pelos regos laterais para o orifício de entrada 

da cisterna.  

Estas cisternas aparecem varias vezes associadas a eiras, que fruto da sua dimensão com 

cerca de 2,5 metros de altura são visitáveis (Figura 153). 

As cisternas para uso doméstico têm uma posição fixa em frente à fachada de acesso á 

cozinha (Figura 154). 

 

Figura 152 - Habitação com grande cisterna, Silveira 
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Promoção de ventilação 

 

Na ilha de São Miguel como elemento que faz parte da estratégia de promoção de ventilação 

destacam-se os “óculos” colocados sobre as portas, que para além do valor decorativo e 

simbólico, fazem parte de uma solução que faculta alguma iluminação e ventilação natural 

(Figura 155). 

Figura 153 - Cisterna abobadada, Lombega 

Figura 154 - Casa com cisterna frontal à cozinha, Chão Frio; Corte e planta da cisterna 
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Na ilha do Pico, as habitações que possuem cozinha integrada e que não dispõem de chaminé 

apresentam também o pormenor da cobertura da cozinha se sobrelevar para facilitar a eficaz 

evacuação do fumo pelas telhas (Figura 156). “O ressalto entre as duas coberturas da casa é 

tapado com peças de madeira dispostas em escama que facilitam a evacuação do fumo, 

denominado por enxamez.” (Fernandes, 2012:107) 

 

 

 

Uso de materiais e técnicas locais 

As alvenarias são em pedra, na sua maioria solta e recolhida na limpeza dos terrenos para 

cultivo, não sendo necessária a sua extração. A caiação das alvenarias é também frequente. 

As coberturas mais utilizadas são as construídas em madeiras com revestimento em telha 

cerâmica (Figura 157), sendo também utilizadas as coberturas de palha em alguns pontos da 

ilha de São Miguel (Figura 158). As ilhas Terceira e Graciosa possuem produção própria de 

telhas, fruto da existência de barreiros que justificou a construção de fornos para o fabrico 

das mesmas (Fernandes, 2012:130). 

Figura 155 - "Óculo de habitação, 

Ribeira Grande, São Miguel 
Figura 156 - Enxames em habitação, Ilha do Pico 

Figura 157 - Habitação em Santa Maria Figura 158 - Casa com cobertura em palha, São Miguel 
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Projetos de Referência de Reabilitação da Arquitetura Vernácula 
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3. Capitulo III – Projetos de referência 

 

O estudo e reconhecimento pelo valor do passado - valor artístico, histórico, cultural, o 

valor simbólico e até “emocional” acarretado com a soma de todos estes valores – torna-se 

ainda mais pertinente quando devidamente associado às novas exigências da vida moderna 

contemporânea.  

 

É necessário compreender que por mais que apreciemos estudar e reintroduzir o conteúdo 

perdido do passado na arquitetura, seria impossível repugnar e desmerecer na totalidade os 

avanços tecnológicos e a sua comodidade alcançada até aos dias de hoje. Devemos perceber 

que a base principal e ponto de partida para a sustentabilidade na arquitetura encontra-se 

primeiro em assegurar a adaptabilidade do espaço construído à natureza envolvente, e 

somente depois recorrer a novas tecnologias na construção, por forma a complementar e a 

respeitar a integridade do primeiro. Contudo seria impossível e arcaico não recorrer a novos 

avanços atualmente disponíveis na arquitetura como elementos complementares capazes 

de corresponder às necessidades dos padrões atuais de conforto no interior das habitações, 

nomeadamente em estratégias de reabilitação e restauro de edifícios que necessitem de se 

otimizados. Deste modo torna-se importante encontrar um equilíbrio entre a arquitetura 

ligada à natureza e a utilização de novos materiais e sistemas construtivos mais avançados. 

Para além de fomentar a reintegração da génese das estratégias do edificado vernáculo 

como o ponto de partida para o desenho de projeto na nova arquitetura e construção, torna-

se também cada vez mais pertinente reabilitar as habitações vernáculas e populares. Para 

tal, é importante que haja uma análise e ponderação sobre o tipo de práticas de intervenção 

no restauro e na reabilitação que respeitam as principais virtudes que importa conservar. 

 

Este capítulo tem como objetivo demonstrar alguns exemplos de intervenções de 

reabilitação e restauro, que integram e reaproveitam os ensinamentos que podem ser 

retirados da arquitetura vernacular a nível de princípios de sustentabilidade, inatas a cada 

construção de origem. Em cada um dos exemplos estudados procura-se encontrar uma 

relação adequada entre a inteligência construtiva do passado, associada à sustentabilidade 

e à adaptabilidade da arquitetura com a natureza; e a “nova arquitetura” integrada na 

reabilitação, capaz de viabilizar a recuperação de uma habitação com novos parâmetros de 

conforto, inclusive novos materiais, novos sistemas construtivos, novos usos/funções e 

integração de novas volumetrias e espaços, segundo as novas necessidades. 
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3.1 Casa Nogueiras 

 

Localização: Viana do Castelo (Minho) 

Arquitetos: Sofia Parente e André Delgado 

Ano construção: 2015 

Área: 55 m2 

 

A casa de Nogueiras é formada por uma pequena e compacta volumetria em pedra com 

vista para o mar. A sua construção foi transformada em um edifício de habitação dividida 

em dois andares, sendo o piso térreo ocupado pelas áreas comuns com a cozinha e zona de 

estar com pé-direito duplo, e o piso superior destinado ao quarto. 

O projeto de reabilitação privilegiou as paredes perimetrais pré-existentes (Figura 159), às 

quais foram associadas os dois andares e um volume multifuncional independente no 

centro, solto das paredes exteriores. Este volume ou “caixa” de madeira central é a peça 

delimitadora das diferentes áreas, incorporando vários usos e elementos de mobiliário, tais 

como: despensa e armário na área de cozinha e jantar, prateleira na sala de estar, instalações 

sanitárias no interior, suporte para as escadas e arrumos no piso superior onde se situa o 

quarto.  

Figura 159 - Casa Nogueiras, Viana do Castelo 
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No interior, a madeira é o material estrutural e dominante, com o qual se eleva e delimita a 

área de dormir, produzindo um efeito contrastante entre a zona de área comum pintada a 

branco e zona privada com os tons de madeira.  

Os acabamentos são em contraplacado de bétula, lacados ou pintados de branco, e a 

pequena área do piso térreo é em betão polido. Estes materiais foram escolhidos com o 

objetivo de enfatizar a luminosidade e o ambiente neutro das áreas abertas na perspetiva de 

“aumentar” a sensação de espaço, já que a área total da habitação é de 55 m2.  

 

A dimensão contida da habitação obrigou à organização racional de espaços incluindo as 

funções estritamente necessárias. Contudo esta característica – casas e habitações com 

áreas reduzidas - apresenta-se ao longo de todas as habitações vernaculares e de cariz 

popular a norte do país, cujo clima é frio particularmente no Inverno, e têm como finalidade 

assegurar uma maior contenção e aproveitamento de todas as fontes de calor existentes, 

como os ganhos de calor exteriores de radiação solar e principalmente os ganhos de calor 

gerado no interior, como na cozinha e do fogão (Figuras 161 e 162). 

Figura 160 - Paredes primitivas da casa, Viana do Castelo  
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Figura 161 – Cozinha e sala Casa Nogueiras, Viana do Castelo 

Figura 162 - Cozinha e sala Casa Nogueiras, Viana do Castelo 
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No caso da habitação de Nogueiras, como forma de maior aproximação entre espaços, os 

mesmos são dispostos através de pé-direito duplo (Figura 163 e 164), o que em um volume 

de pequena dimensão como este, ajuda na condução dos ganhos de calor gerados no 

primeiro piso para o piso superior onde se situa o quarto. 

 

Para potenciar a eficácia desta estratégia, a parede divisora do quarto é substituída por uma 

espécie de membrana com lâminas articuladas basculantes (Figuras 163 e 164), sendo 

possível regular a sua abertura ou fecho, permitindo a entrada do calor durante os dias frios, 

e impedindo em dias mais quentes. 

 

 

No exterior, destaca-se o volume proeminente da habitação esculpido a pedra granítica 

como material abundante da região.  

As fachadas “cegas” (Figura165) a norte e ocidente delimitam e separam a habitação da via 

pública. As mesmas, através das suas interruptas e grossas paredes a granito, expressam 

Figura 163 – Pé direito com lâminas articuladas Figura 164- Pé direito com lâminas articuladas 
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uma função de muralha protetora, gerando uma enorme sensação de recôndito e 

privacidade, e mantendo a habitação isolada do frio, protegida dos ventos a norte, e da 

aragem húmida advinda do mar. 

 

Opostas a estas, situam-se as duas fachadas principais, perpendiculares entre si e abertas 

com pequenos vãos, orientadas entre o quadrante nascente e sul.  

Assim, a implantação e o posicionamento das janelas, demonstram a intenção clara de 

evitar o quadrante a norte e oeste, sendo este o que se expõe ao mar, e em simultâneo captar 

ao máximo a radiação solar dos quadrantes mais a sul. (Figura 168 e 169)  

 

As paredes de pedra que isolam a habitação do frio no inverno são as mesmas capazes de 

inverter o processo durante o verão, mantendo a casa mais fresca nas épocas mais quentes. 

Assim como as janelas, cujas dimensões diminutas e posicionamento foram em tempos 

pensadas de maneira: a não serem uma ponte térmica ou meio por entre as quais hajam 

perdas de calor durante o inverno; a captar alguma radiação solar e iluminação durante o 

inverno; e impedir ganhos de calor excessivo durante os meses mais quentes.  

 

Figura 165 – Fachada cega, Casa Nogueiras 
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Nas fachadas abertas, a habitação é ainda amparada por dois pátios exteriores. O primeiro 

vira-se a nascente e dispõem de uma vinha em ramada que fornece sombra no verão (Figura 

166); e o segundo é construído integralmente em pedra e vira-se a sul, sendo que parte do 

seu perímetro é delimitado por um muro que protege a habitação do quadrante exposto ao 

mar, ao mesmo tempo que capta e aproveita o calor do quadrante a sul (Figura 167). Assim 

estes dois espaços exteriores anexos à habitação ajustam-se e tornam-se uteis tanto em 

épocas frias como em épocas mais quentes. 

Figura 166 – Pátio entrada com vinha em ramada, Casa Nogueiras  

Figura 167 – Pátio delimitado por muros, Casa Nogueiras 
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Figura 168 - Planta piso 0, Casa Nogueiras 

Figura 169 - Planta piso 1, Casa Nogueiras 
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3.2 Casas Rurais em Trebilhadouro  

 

Localização: Aldeia de Trebilhadouro, Vale de Cambra (Douro Litoral) 

Arquitetos: André Eduardo Tavares 

Ano construção: 2015 

Área: 897 m2 

 

Figura 170 - Zona de implantação das habitações rurais, Vale de Cambra 

Figura 171 - Habitações rurais, Vale de Cambra 
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O projeto consiste na transformação de nove casas destinadas ao turismo rural, localizadas 

na pequena aldeia de Trebilhadouro, que dada a sua pequena dimensão e proximidade, 

obriga a que este património seja reabilitado em conjunto. 

 

A aldeia está localizada no lado oeste da Serra da Freita, em Vale de Cambra, a cerca de 

625 m de altitude. Esta implantação oferece uma vista privilegiada sobre o território 

circundante, em particular da Ria de Aveiro. 

 

O estado de conservação da casa pré-existente era precário (resultado do abandono ao qual 

esteve sujeito) havendo uma série de adições volumétricas construídas nos últimos anos da 

sua ocupação. Estas tinham um caráter provisório e frágil, não possuindo qualidade 

construtiva ou interesse arquitetónico a ser mantido. 

 

Este estado evidente de degradação e as adições que foram sendo construídas fizeram com 

que parte dos registos físicos fossem apagados. 

Assim, para a reabilitação e recuperação destes edifícios ser feita de forma a respeitar a 

linguagem arquitetónica original, foi necessária uma análise detalhada em algumas casas 

da região que fornecesse informação sobre as principais características construtivas da 

mesma.  

Apesar da análise necessária e obrigatória para a reabilitação destes espaços, verifica-se 

que a proposta não procura restaurar um momento histórico específico, mas sim construir 

uma nova identidade e relação com os espaços circundantes, criando uma “ponte” de 

ligação coerente entre o passado e o presente. 

 

Desta forma, tanto a recuperação do conteúdo construtivo existente como as ampliações 

pontuais necessárias seguiram os princípios da construção primitiva, desde os sistemas 

construtivos, à utilização de materiais como a nível do design interior. 

 

O programa foi moldado a partir da compartimentação primitiva, composto por dois 

andares, ambos destinados a habitação. Com a ressalva de no piso térreo, cuja ocupação 

original era destinada aos aposentos dos animais, e que agora foi convertido também em 

zona da habitação. 
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As variadas volumetrias apresentam construção modesta e rudimentar, construídas em 

alvenaria de pedra e a cobertura tradicional em telha cerâmica. (Figura 170, 171 e 172) 

 

 

Figura 172 - Alvenaria em pedra e cobertura em telha cerâmica das habitações, Vale de Cambra 

Figura 173 - Alvenaria em pedra e cobertura em telha cerâmica das habitações, Vale de Cambra 
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Apesar da morfologia irregular do terreno influenciar a implantação dos arruamentos e 

edifícios, os mesmos verificam-se em geral mantidos o mais proeminentes possível, 

ajustando-se ao máximo às cotas superiores, por forma a captarem o máximo de 

ensoleiramento possível.  

 

A orientação das fachadas a sul e 

abertas por vãos, ainda que de 

diminuta dimensão (Figura 174), 

é evidente nas plantas das 

habitações (Figura 179 e 180), 

onde é clara e especifica a 

preferência em esculpir as 

volumetrias e espaços interiores 

de maneira a adaptar os mesmos 

às ao meio envolvente e às suas 

condições climatéricas. Como 

contraste que reforça esta solução, 

as fachadas situadas a norte são 

maioritariamente fachadas cegas, 

denotando-se mais uma vez a 

intenção de proteção e 

recobrimento, já que a orientação 

para norte é a que faculta menos 

ganhos solares, mais frio e ventos.  

 

 

A intenção de manter os espaços isolados do frio destaca-se também na organização dos 

espaços interiores, onde se procura uma relação de proximidade e junção. 

 

Apesar da área geral de construção ser de grandes dimensões nota-se a preferência pela 

divisão e redução de espaços de maneira a não haverem desperdícios de calor gerados no 

interior das habitações, principalmente durante o Inverno. 

Para garantir a melhoria do conforto térmico no inverno, foi necessário recorrer a 

estratégias também utilizadas na construção original, como relação de proximidade entre o 

Figura 174 - Vãos que compõem as fachadas 
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quarto e cozinha/sala, que ao conterem elementos como fogão, lareira e a salamandra, 

aquecem facilmente os espaços contíguos (Figura 175). 

 

O estado de conservação da casa não permitiu a reutilização de alguns elementos, como 

pavimentos, quadros interiores e exteriores ou revestimentos de teto, sendo o ponto de 

partida da intervenção a reutilização da alvenaria de pedra, vigas de madeira e estrutura do 

telhado. 

 

O uso de materiais locais foi privilegiado, utilizando o eucalipto nativo, a madeira de 

pinheiro e o granito amarelo também na região, assim como os sistemas e técnicas 

construtivos artesanais (Figuras 175, 176, 177 e 178). 

 

Os revestimentos de pedra utilizados na expansão dos volumes foram aproveitados das 

demolições e posteriormente reutilizados, resultando na reutilização de um material local e 

uma melhor integração entre a alvenaria nova e a primitiva. 

 

 

Figura 175 – Cozinha e sala de uma das habitações, Vale de Cambra 
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Figura 177 - Sala de uma das habitações, Vale de Cambra 

Figura 176 – Quarto de uma das habitações, Vale de Cambra 
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A análise deste projeto como caso de estudo torna-se particularmente interessante pela 

simplicidade que se verifica desde a técnica construtiva à decoração, pela eficácia 

conseguida através da adaptação ao lugar, e pela relação coerente entre a construção 

original do passado e a construção atual, e por não se verificarem lacunas de 

descontextualização entre diferentes tempos, lugares, escalas e desrespeito pelos 

componentes característicos do lugar.  

 

Apesar da simplicidade e de recorrer primordialmente aos sistemas construtivos 

tradicionais, o projeto foi capaz de se adaptar aos padrões normais de conforto exigidos na 

atualidade. 

 

A intenção de recuperar o estilo tradicional do espaço antigo, de restabelecer as suas 

principais características construtivas, bem como as suas principais vantagens, resulta na 

(re)caracterização da arquitetura típica daquele lugar.  

 

Figura 178 – Quarto de uma das habitações, Vale de Cambra 
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Figura 179 - Planta piso 0 e piso 1 de uma das Habitações, Vale de Cambra 

Figura 180 - Planta piso 0 e piso 1 de uma das habitações, Vale de Cambra 
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3.3 Casa Clara 

 

Localização: Vilar, Castro Daire (Beira Alta) 

Arquitetos: Inês Cortesão 

Ano construção: 2008 

Área: 108 m2 

 

 

A casa antiga encontrava-se no meio do povoado, com dois pisos: o piso térreo com loja 

para os animais, e a habitação no piso superior com acesso por escadas exteriores em pedra.  

No piso superior destinado à habitação localizava-se como núcleo central a lareira, e em 

seu redor distribuíam-se os espaços, a cozinha comum à sala, e as alcovas de pequena 

dimensão. 

 

A contenção dos espaços revela não só a necessidade de contenção e aconchego inatas nas 

habitações de climas maioritariamente mais frios, como também a uma responsável 

Figura 181 - Casa Clara, Castro Daire 
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poupança de recursos associadas às famílias menos abastadas, cujo sustento dependia do 

aprovisionamento da natureza. 

A base de trabalho de intervenção foi manter o involucro em pedra de granito e adicionar 

no um volume contiguo em tijolo rebocado, onde são construídas a cozinha e a instalação 

sanitária.  

 

A nova construção destes espaços, anexos à casa original, não modificaram no entanto a 

sua logica inicial da disposição espacial da habitação primitiva, cujo piso superior mantem 

a sala de estar comum no centro - onde se situa a lareira que substitui o antigo forno da 

cozinha, capaz de fornecer aquecimento aos espaços envolventes – e as quatro alcovas. 

Estes quartos, de exíguas dimensões, são organizados de modo a aproveitar ao máximo a 

área disponível e em simultâneo conter o conforto requerido atualmente. (Figura 182) 

 

Figura 182 - Quartos da Habitação Clara, Castro Daire 
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A planta principal revela-se então clara e funcional: sala de planta quadrada com o fogo no 

centro (Figura 183), de onde simetricamente se dispõem os quartos. Para evidenciar a 

pureza e clareza dos espaços, a separação entre a sala e os quartos é definida por 

paredes/painéis em madeira que seguem na vertical o alinhamento das réguas do pavimento 

cortadas à medida. (Figura 184). Estes “painéis” ocultam a estrutura da cobertura como 

também as portas dos quartos e os armários, que servem de suporte aos arrumos da casa e 

soluciona a sua ausência na construção original. 

 

Figura 184 – Seguimento entre paredes e pavimento em madeira, Casa Clara, Castro Daire 

Figura 183 - Lareira no centro da Habitação, Casa Clara, Castro Daire 
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A separação entre os dois pisos é feita por uma estrutura de vigas e soalho em madeira de 

castanheiro.     

                   

No piso térreo localiza-se agora um espaço amplo, que possui uma agradável comunicação 

com o exterior através dos grandes vãos rasgados orientados a sudoeste (Figura 185), 

beneficiando assim dos raios de sol mais diretos e intensos de poente. Por sua vez este 

espaço, não possui vãos nas restantes fachadas, situação que ajuda com que o calor captado 

fique retido no seu interior. 

Este aprisionamento é certamente favorável nos dias de inverno mais rigorosos da região. 

 

Ainda relativo ao conforto térmico da habitação, foram integradas umas portadas novas de 

madeira nos vãos do lado interior da habitação (Figura 185), úteis tanto no inverno, 

diminuindo as perdas de calor através dos vãos, como no verão, diminuindo os ganhos de 

calor excessivo. 

 

Os materiais utilizados são os materiais de maior aprovisionamento local. No exterior 

destaca-se a o volume de alvenaria em granito, e o interior é preenchido a madeira de 

castanheiro.  

Figura 185 - Piso Térreo, Casa Clara, Castro Daire 



198 
 

A cobertura de duas águas em telha de canudo, pintada a branco (Figura 186), destaca-se 

das habitações da envolvente. Contudo torna-se determinante para consagrar a ideia de 

harmonia “clara” do conceito, que parece colmatar quando as telhas brancas se integram 

na paisagem nos dias de neve. 

 

 

Simples, confortável e com um toque contemporâneo, o projeto de intervenção da Casa 

Clara recupera o conteúdo e imagem perdida de uma habitação tradicional da região e em 

simultâneo moderniza o seu espaço primitivo. Para além do respeito expresso pela essência 

que caracteriza a imagem própria da arquitetura desta região, denota-se o aproveitamento 

das principais soluções passivas sustentáveis da habitação original: adequação do novo 

programa à organização espacial anterior; contenção na dimensão de espaços; contenção e 

utilização dos materiais nos locais; aproveitamento de ganhos de calor relativamente à 

orientação solar e à organização dos espaços internos e simultaneamente redução de ganhos 

de calor excessivos. Assim este projeto torna-se num exemplo que prova a possibilidade de 

conciliação entre a base sustentável da tradição e um espirito mais contemporâneo, onde é 

feita uma integração entre duas linguagens distintas, em que a linguagem da construção 

atual, mais moderna e confortável, se adapta às características elementares da arquitetura 

tradicional que nos fornece a base conceptual da arquitetura. 

 

Figura 186 - Cobertura em telha pintada a branco, Casa Clara, Castro Daire 
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Figura 187 -Planta piso 0, Casa Clara, Castro Daire 

Figura 188 - Planta piso 1, Casa Clara, Castro Daire 
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3.4 Pensão Agrícola 

 

Localização: Tavira (Algarve) 

Arquitetos: Atelier Rua 

Ano construção: 2015 

Área: 286 m2 

Figura 189 – Habitação antes da intervenção de Reabilitação, Tavira 

Figura 190 – Edifício atual: Pensão Agrícola, Tavira 
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O terreno desta antiga habitação rural situa-se entre a serra algarvia a norte e a ria formosa 

a sul tendo por isso vigores do campo e do mar. 

O lote da área de intervenção é constituído pela habitação principal e por vários anexos 

agrícolas e contem duas áreas distintas: uma área de chegada ladeada por alfarrobeiras e 

oliveiras; e outra de caracter mais privado onde se encontra um pomar com árvores de fruto. 

(Delaqua, 2015) 

 

A habitação principal foi restaurada de acordo com os métodos construtivos tradicionais 

com o propósito de preservar o caracter e ambiente peculiar patente na arquitetura 

vernácula da região. Desta forma as alterações tipológicas executadas foram as estritamente 

necessárias para a inclusão e adaptação ao novo programa destinado ao turismo rural. 

 

Assim, a casa principal mantem a função de “habitat” com os espaços de zona social e de 

serviço da casa (Figura 191 e 192) – cozinha, salas de estar e dois quartos – e ainda a zona 

de receção. 

  

 

Figura 191 – Sala, Pensão Agrícola, Tavira 
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Em volta desta casa recuperam-se três novos volumes onde antes se implantavam os 

anexos, que contêm agora pátios definidos através de muros com espessuras e alturas 

diferentes, que definem os espaços de estadia e por onde se mantêm relacionados com a 

casa principal. (Delaqua, 2015) 

 

Todas as volumetrias apresentam um único piso terro e dispõem-se de forma longitudinal. 

Esta expansão que se dá em formato maioritariamente retangular verifica-se nos desenhos 

das plantas. 

 

A orientação dá mais uma vez preferência aos espaços virados a quadrante sul, contudo 

neste caso apresentado assim como na maioria dos exemplos desta região, esta propensão 

de orientar os espaços a sul, verifica-se mais arbitrária e menos imperativa, admitindo a 

abertura de vãos também a norte (ao contrario do que se verifica em regiões de climas mais 

frios). 

 

Assim, a organização dos espaços segundo a orientação solar apresenta: os quartos situados 

na zona a norte da implantação, as zonas de estar e de lazer e o tanque (piscina) situados a 

Figura 192 – Quarto, Pensão Agrícola, Tavira 
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sul e a cozinha no centro da habitação, com objetivo funcional, de se manter próximo e 

relacionado a todos os espaços da casa, sendo também capaz de fornecer algum 

aquecimento à casa se necessário nos dias de inverno. Assim como a lareira ou fogão de 

sala, que acompanhadas das chaminés para escoamento do fumo, providenciam o 

aquecimento necessário suficiente nos dias mais frios, usando a lenha da poda das árvores. 

 

Ainda assim, de uma maneira geral e devido ao clima, a disposição dos espaços é 

estruturada para que os quartos se mantenham frescos ao longo de todo o dia, 

principalmente nas épocas mais quentes, com poucos vãos e poucos ganhos solares; e os 

espaços mais comuns, como as salas de estar, pátios e alpendres, contenham maior número 

de vãos e sejam mais ensoleirados. Assim os mesmos podem necessitar de medidas para a 

sua refrigeração e renovação de ar, facilmente conseguidas através da abertura dos variados 

vãos dispostos de maneira a cruzar a ventilação e de elementos exteriores capazes de gerar 

sombra. 

 

O pátio e o alpendre contíguos às salas: o primeiro orientado a sudoeste e o segundo a 

sudeste. O alpendre é revestido com pavimento cerâmico e os pátios revestidos com terra. 

Ambos dispõem ainda de parreiras que sustentam a vegetação. 

 

A permeabilidade das peças cerâmicas utilizadas no pavimento do alpendre (Figura 193) 

possibilitam o arrefecimento passivo do ambiente através da evaporação da água com a 

rega dos espaços durante o verão, pois as peças cerâmicas absorvem a água e a vão 

libertando gradualmente por evaporação. 

 

Nos pátios exteriores, a pedra miúda tipo gravilha (Figura 193), de cor clara, que parece se 

fundir com o branco caiado das volumetrias e dar continuidade à natureza circundante, é 

escolhida não só por razões estéticas, mas também para manter os solos dos pátios 

permeáveis e não estanques. 

 

A estrutura em parreira ou pérgola (Figura 194) que sustenta as plantas, serve como 

sombreamento e arrefecimento natural dos pátios e alpendres através da libertação de água 

pela evapotranspiração das plantas, como também ajuda a manter o interior das habitações 

mais fresco graças ao sombreamento gerado nas fachadas. No entanto, no Inverno, quando 

a folha cai, permite que os raios de sol passem sem obstrução. 
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Figura 194 - Alpendre com pavimento cerâmico regional e parreira, Pensão Agrícola, Tavira 

Figura 193- Pátios, Pensão Agrícola, Tavira 
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O antigo tanque (Figura 195) e atual piscina surge por entre os pátios, no limite da 

implantação, também a sul (Delaqua, 2015). 

A água do tanque reunida com a sua delimitação, feita por muros brancos, favorece o 

esfriamento destes espaços nos períodos mais quentes, através da criação de microclimas 

mais frescos. 

 

O poço (Figura 196) também restaurado permanece como elemento de destaque à entrada 

da habitação. 

 

A organização espacial – distribuída por entre alpendres, pátios delimitados por muros, 

espaços ora fechados ora abertos - apresenta-se de forma mais dispersa, quase “labiríntica”, 

menos contida e com espaços mais amplos, que as habitações mais a norte e interior, o que 

sugere uma menor necessidade de projetar os espaços segundo estratégias que minimizem 

os impactos causados pelo frio.  

 

 

Figura 195 - Tanque, Pensão Agrícola, Tavira 



206 
 

 

 

 

Os vãos existentes distribuídos simetricamente têm como principal objetivo promover a 

ventilação e consequentemente o arrefecimento passivo dos espaços. 

Apesar do número de vãos ser consideravelmente maior comparativamente às habitação 

vernaculares em zonas de climas mais frio, a dimensão dos vãos continua a ser 

miniaturizada, por forma a manter as casas tanto isoladas do possível frio do inverno como 

do calor abrasivo no verão.  

Como forma de complementar as estratégias de ventilação a habitação possui três chaminés 

que ajudam a escoar o do fumo da cozinha e das lareiras que se situam nas salas. 

 

Os tetos das coberturas são revestidos com as mesmas canas encontradas na habitação 

original, posteriormente pintadas em branco. A utilização destas canas – material natural 

celular – juntamente com argamassa fornece o isolamento térmico útil para evitar 

amplitudes térmicas no interior da habitação. A pintura a branco das mesmas parece dar 

continuidade à plasticidade e purismo característico e encontrado desde as formas 

volumétricas, às texturas dos materiais e às cores encontradas, tanto no interior dos espaços 

Figura 196 - Poço, Pensão Agrícola, Tavira 
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como no ambiente exterior, onde todas as paredes são caiadas a branco. A utilização desta 

solução construtiva continua a fazer sentido sobretudo a sul do país ou nas zonas onde o 

clima é mais quente, graças ao fácil aprovisionamento de cal nas regiões como também 

para expelir a intensa radiação solar nos dias quentes de verão. 

 

Ainda relativamente ao contexto e ambiente exterior contiguo às habitações mais a sul, 

constata-se um maior cuidado com o aspeto envolvente de jardins exteriores devido ao 

maior contacto e relação entre o interior e exterior relacionado com o tipo de clima que 

permite esta relação. 

 

Não é também tão visível a imagem de involucro protetor de pedra impenetrável nos 

edifícios, mas sim antes uma maior sensação de fluidez e relação de permeabilidade entre 

o interior das habitações e o ambiente natural exterior. Esta relação pode ser justificada 

graças ao clima mais quente e ensoleirado, mais confortável e propicio para o contacto 

entre o humano e o contacto com o exterior, cuja proximidade exprime-se na arquitetura 

das habitações, com mais abertura de vãos, pátios, alpendres, como também na arquitetura 

paisagística e no desenho da imagem exterior, contígua às casas.  

 

Figura 197 - Planta, Pensão Agrícola, Tavira 
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3.5 Casa Modesta 

Localização: Quatrim do Sul (Algarve) 

Arquitetos: PAr Plataforma de ARquitetura 

Ano construção: 2015 

 

 

A antiga casa construída na década de 40 integra dois volumes distintos e encontra-se num 

lote de terreno em contacto com diferentes elementos naturais: entre o mar, a ria e o campo, 

no sul do Algarve. 

 

O projeto baseia-se na reabilitação desta habitação familiar e na sua reconversão em um 

hotel rural. 

Em simultâneo mesmo tem como principal ambição fazer uma reinterpretação da 

arquitetura tradicional e vernácula, onde se conjuga o legado ancestral deixado pela 

sabedoria popular e uma abordagem contemporânea delineada pela estética e pelas novas 

exigências de conforto e bem-estar. (Serrado, 2015) 

Assim desta (re)roconstrução nasce um protótipo de uma casa regional, resultante de uma 

soma de observações e memórias sobre a arquitetura popular portuguesa no algarve. 

Figura 198 - Casa Modesta, Quatrim do Sul 
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O novo programa proposto, tem como intenção imbuir-se nas memórias enraizadas da 

antiga casa, sendo por isso fundamental a adaptação deste novo programa à tipologia antiga. 

 

O ponto de partida começa por respeitar a localização e volumetria dos dois edifícios 

primitivos, a relação entre os espaços, bem como os elementos caracterizadores mais 

relevantes da região: o tanque, a cobertura plana em açoteia, as escadas exteriores, o pátio 

coberto, o forno a lenha e a cisterna de água. 

Em seguida, criaram-se quartos autónomos à casa principal, mas com interligação feita pela 

proximidade contígua dos pátios. 

Na casa principal situa-se a cozinha, sala de estar, sala de refeições, juntamente com outros 

espaços destinados a workshops, e no piso superior as suites. No segundo volume situam-

se mais quatro suites, sendo que cada uma delas possui um terraço “privado”. 

 

No exemplo desta habitação, o volume mais alto e proeminente que tem dois pisos, possui 

uma cobertura inclinada a norte, que age como elemento protetor dos ventos (Figura 199). 

Mais uma vez se destaca o contraste entre as fachadas cegas ou com poucas aberturas 

viradas a norte, e as fachadas entre nascente e poente com mais aberturas. 

Neste caso a fachada virada a norte possui somente as portas de serviço, e a sul destacam-

se os terraços, onde secam os frutos da região e o pátio (Figura 199, 200, 201). 

Figura 199 - Dois volumes da Casa Modesta, Quatrim do Sul 
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Figura 200 - Açoteias, Casa Modesta, Quatrim do Sul 

Figura 201 - Fachada virada a sul, Casa Modesta, Quatrim do Sul 
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Para esta intervenção de restauro se manter coerente, foi obrigatório o respeito e utilização 

das mesmas técnicas construtivas tradicionais inerentes à construção primitiva de 

arquitetura vernácula, que recorre sobretudo à extração de materiais abundantes na região. 

 

O branco da cal das paredes exteriores sobressai por entre o verde e os tons terra das 

paisagens, e confere leveza e simplicidade através da sua utilização também nas paredes 

interiores. 

 

O pavimento é cerâmico e estende-se desde o interior nos pavimentos e nos tetos até ao 

exterior dos pátios. 

No interior destaca-se a abobada da sala (Figura 202) construída em tijolo artesanal de 

Santa Catarina. Este material encontra-se difundido no pavimento por toda a habitação, 

sendo por isso fácil manter a habitação fresca nos dias mais quentes, através da limpeza ou 

rega das peças cerâmicas, que graças à permeabilidade do material, a água é absorvida e 

expelida lentamente por evaporação. No exterior, as peças cerâmicas utilizadas nos pátios 

entre as duas volumetrias (Figura 42), são dispostas de maneira intercalada com vegetação 

rasa que cresça por entre as mesmas, de modo a aumentar a eficácia da estratégia anterior. 

Figura 202 – Abobada da sala, Casa Modesta, Quatrim do Sul 
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Figura 203 – Pavimento exterior, Casa Modesta, Quatrim do sul 

Figura 204 – Pavimento exterior e pedra brecha, Casa Modesta, Quatrim do sul 
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A utilização de materiais locais estende-se até ao recheio mobiliário interior, é o exemplo 

da pedra brecha, que para além de utilizada na soleira das portas (Figura 204), é utilizada 

também nas bancadas das cozinhas. (Figura 205) 

 

A cortiça, outra matéria natural abundante e extraída da região, reveste as paredes sendo 

utilizada pelo seu bom desempenho como isolamento térmico e também acústico. (Serrado, 

2015) 

 

A reixa, elemento decorativo peculiar que caracteriza a arquitetura sobretudo na cidade de 

Tavira, é utilizadas nas janelas das suites, (Serrado, 2015) como uma estratégia que 

promove a ventilação, deixando renovar o ar no interior dos espaços, sem ser necessário a 

abertura das portadas, não comprometendo a privacidade nem intrusão no interior, ao 

mesmo tempo que fornece algum sombreamento necessário em dias mais quente.  

 

O latão, material muito usado antigamente no Algarve, está presente nas casas de banho e 

noutros elementos decorativos no interior da casa. (Figura 206). 

Figura 205 - Bancada em pedra brecha na cozinha, Casa Modesta, Quatrim do sul 



214 
 

 

O antigo espaço da cisterna restaurado (Figura 207), cuja função poderia também ter sido 

recuperada como reservatório das águas captadas das chuvas, foi transformado em uma 

garrafeira, cujo acesso se faz por um alçapão disfarçado. (Serrado, 2015) 

Figura 206 - Latão nas Casas de Banho, Casa Modesta, Quatrim do Sul 

Figura 207- Antiga Cisterna e atual garrafeira, Casa Modesta, Quatrim do Sul 
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O forno a lenha (Figura 208), onde se coze o pão artesanal e se seca o peixe-aranha, situa-

se no centro da sala do segundo volume, sendo por isso capaz de irradiar calor por todo o 

volume, fornecendo assim algum aquecimento aos quartos contíguos nos dias mais frios.  

 

Quando a contenção de calor fornecida pelo forno não é necessário, ou até é desejada a sua 

redução, abrem-se os vãos, dispostos simetricamente e de maneira estratégica em fachadas 

opostas, com objetivo de cruzar a ventilação, para que o ar quente possa ser evacuado 

eficazmente.  

O forno tem a complementação óbvia da chaminé que faz escoar o fumo e pontua a 

decoração simples da casa. 

 

 

O tanque (Figura 209) - um elemento antigo típico desta arquitetura, que combina a 

simplicidade e modéstia com lazer, servindo como um ótimo pretexto para que os visitantes 

se refresquem nos dias de calor – cuja água é submetida a um processo de ionização à base 

de cobre e oxigénio, é utilizada para regar a horta biológica, que fornece os legumes e as 

ervas aromáticas.  

 

Figura 208 - Forno de Lenha, Casa Modesta, Quatrim do Sul 
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Este processo de tratamento da água, conhecido desde o tempo dos romanos, é agora 

desenvolvido e patenteado em Portugal, e é uma solução com inúmeros benefícios ligados 

à saúde e ecologia, já que reduz a aplicação de químicos como o cloro, e de natureza 

económica pelo que permite reduzir os gastos com a manutenção da piscina. 

 

Para além da relação de dependência entre as hortas e água abastecida do tanque, existe 

outra relação entre dois elementos que parece também ser estratégica: a proximidade entre 

os dois elementos - tanque e o pátio, que conjugam a sua junção, delimitação, escolha de 

materiais e até a sua cor, de maneira a favorecer o conforto do espaço. 

 

Dentro do contexto climatérico desta região, os dois elementos parecem-se complementar, 

já que o pátio se torna num dispositivo térmico passivo, criando um diferencial térmico 

entre a piscina e o pátio, o que gera uma corrente de ar ascendente através da casa e assim 

o arrefecimento (à semelhança do que acontece quando o pátio é regado). 

 

  

Figura 209 - Tanque e horta biológica, Casa Modesta, Quatrim do Sul 
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4. Considerações finais 

 

4.1 Síntese de soluções sustentáveis com potencial de reabilitação e utilização na 

contemporaneidade 

 

A maioria dos princípios enunciados no capítulo anterior possui potencial não só na 

reabilitação dos edifícios antigos, como também na arquitetura contemporânea. A 

adaptação dos mesmos torna-se também necessária e eminente a aplicação como a base 

endógena fundamental na criação dos novos edifícios, no sentido de os tornar sustentáveis 

desde o início da sua conceção, fazendo convergir a arquitetura e sustentabilidade de 

maneira intrínseca. Desta forma, torna-se relevante fazer um resumo dos principais 

ensinamentos que devem ser retirados da arquitetura vernacular dentro dos respetivos 

princípios de sustentabilidade, bem como uma discussão sobre o seu potencial de adaptação 

à contemporaneidade, tendo em consideração a importância da contextualização dos 

mesmos as diversas regiões geográficas. 

 

 

Implantação e forma 

 

A correta integração do volume (ou conjunto de volumes) do edifício no terreno torna-se a 

base para a o bom funcionamento do mesmo, existindo uma necessidade de “respeito” e 

adaptabilidade do espaço construído artificial e o espaço natural existente.  

Para esta relação ser conseguida é necessário um equilíbrio entre a composição e 

morfologia do terreno, e a integração do volume.  

O correto ajuste entre o edifício e o terreno acarreta inúmeras vantagens que estão 

intimamente ligadas com as estratégias posteriores enunciadas no âmbito da 

sustentabilidade, mais concretamente a orientação solar, captação de ganhos solares, 

redução de ganhos solares excessivos, proteção contra vento e chuva, ventilação, para além 

de evitar a construção de aterros e desaterros o que ajuda na poupança de energia e outros 

recursos. Desta maneira, também a forma interfere na eficácia de adaptação entre edifício 

o meio natural, é o caso da dimensão da altura dos pés direitos, a racionalização da 

dimensão das áreas e de vãos, a soterração parcial de volumes, da inclinação da pendente 

dos telhados e da criação das fachadas com poucos vãos (fachadas cegas), que ajudam na 

poupança de recursos, no conforto térmico, como também ajudam a proteger e minimizar 
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os impactos das chuvas e ventos. Por vezes o uso de formas demasiado minimalistas, 

recorrentes da arquitetura moderna e contemporânea, pode prejudicar o desempenho do 

edifício. O facto verifica-se em alguns casos da arquitetura atual, contendo patologias 

causadas precisamente pela vontade de tornar o desenho das casas mais simples e 

estilizado. Esta vontade de criar volumes e formas cada vez mais puristas verificam-se por 

exemplo na escolha generalizada dos materiais nas fachadas, na recolha de beirais nas 

volumetrias, ou na ausência de recuo das guarnições dos vãos, que em vários casos pode 

causar patologias como apodrecimento das guarnições de portas e janelas, maior 

suscetibilidade a infiltrações, etc. Comparativamente com algumas das construções de 

arquitetura moderna, a criação de espaços segundo o contexto onde está inserido, acarreta 

uma complexidade que para além de tornar a arquitetura de cada lugar peculiar e 

personalizada, pode ajudar na eficácia do bom funcionamento do edifício (Figura 210 e 

211). 

 

Figura 210 – Desenho de habitação em Santa Comba Dão 
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Orientação solar 

 

Orientação solar nos edifícios é um fator básico e prioritário na conceção de qualquer 

edifício. A projeção de um edifício tendo em consideração a orientação do mesmo segundo 

a necessidade dos ganhos solares é um requisito que garante um bom desempenho térmico 

e lumíneo, capaz de reduzir a necessidade de sistemas artificiais de climatização e 

iluminação. Dependendo das características climáticas e das funções de cada espaço e 

edifício, este princípio é fundamental como estratégia de captação de ganhos solares, ou 

até de redução dos mesmos. 

 

Ainda que hoje em dia, as construções vernáculas se demonstrem um pouco arcaicas fruto 

da indisponibilidade tecnológica, e ainda que aparentemente as condições de conforto não 

preencham os padrões e requisitos atuais, os mesmos dotam-se de estratégias elementares 

cruciais que fazem destes edifícios genericamente mais eficazes e sustentáveis que grande 

parte da arquitetura moderna e atual sobretudo construída nas últimas décadas. 

Na maioria dos exemplos da arquitetura própria de uma região verifica-se a preocupação 

em organizar e hierarquizar os espaços em função do sol, ao contrario de alguns exemplos 

arquitetónicos atuais, cujo paradigma prioriza o fator estético na conceção da forma dos 

edifícios, pondo como requisito secundário a orientação solar dos mesmos. Para além desta 

sobreposição do fator estético, verifica-se que a orientação solar dos edifícios pode também 

Figura 211 – Desenho de habitação em Almodovar 
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estar dependente dos alinhamentos dos lotes e das ruas, o que interfere e muitas vezes 

impossibilita a orientação solar ideal.  

Torna-se por isso necessária uma análise para prover os projetos de estratégias que 

intervenham não só no desenho do edifício, como também na sua implantação dentro da 

escala urbana, com o objetivo de posicionar e desenhar espaços com melhores condições 

lumínicas e térmicas.   

 

 

Captação de ganhos solares, aproveitamento de outros ganhos de calor e redução das 

perdas de calor (aquecimento passivo) 

 

Quando o objetivo da orientação solar é especificamente a captação de ganhos de calor, 

bem como a redução das perdas do mesmo, as principais estratégias encontradas que podem 

ser transportadas para atualidade são: 

 

 - Espaços da casa orientados e organizados em função do sol. As habitações planeadas 

segundo esta estratégia zoneiam os espaços e orientam-nos de maneira a tirarem máximo 

partido da radiação solar, expondo estes espaços em função do percurso do sol.  

A casa-sequeiro e a casa típica do lavrador são exemplos de habitações que recorrem a estas 

estratégias. A casa-sequeiro, que organizava os seus espaços em função do sol, e cuja 

volumetria era moldada segundo a forma do sequeiro, orientando-se entre o quadrante sul 

e oeste, de maneira a deixar entrar o máximo de radiação solar possível; a casa típica do 

lavrador sendo uma composição de várias construções, que se organizavam em redor de 

um pátio, com a fachada principal orientada a sul, e a fachada oposta mais exposta às 

intempéries “fechada” com menos vãos (Figura 212 e 213). 

Encontram-se também vários exemplos de habitações cujas fachadas principais com várias 

aberturas se encontram orientadas a sul, destoam com as fachadas opostas viradas a norte 

sem vãos (Figura 214 e 215). Estando por isso implícita outra solução dentro desta 

estratégia: a racionalização da dimensão e número de vãos (sendo que em alguns casos 

verifica-se a ausência de vãos no quadrante a norte com menos ganhos solares), de maneira 

a que hajam poucas perdas de calor com o objetivo de reter o calor no interior da habitação, 

daí que também se justifique esta solução. 
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Figura 212 – Desenho de habitação com fachada principal virada a sul, Amares 

Figura 213 – Desenho de habitação com fachada principal e pátio virado a sul, Braga 
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Figura 214 – Desenho de habitação com fachada principal com vãos orientados a sul 

Figura 215 – Fachada “cega” orientada a norte 
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- Espaços organizados em redor do fogo da cozinha como principal fonte de calor (Figura 

216). Na construção vernácula destacam-se o fogo da cozinha e o calor gerado pelos 

animais como principais fontes de calor. Assim a cozinha situava-se geralmente num ponto 

de charneira, mantendo-se próximo ou em contacto com o resto dos espaços da habitação, 

e os animais eram guardados num espaço comum ao volume principal, no piso térreo, 

inferior e contiguo ao piso superior, de habitação. Contudo a utilização desta última solução 

não parece continuar a ser pertinente na atualidade. 

 

Por outro lado, a organização dos espaços em redor da cozinha/sala, como principais 

espaços que geram calor, parece ter alguma viabilidade e potencial de aplicação na 

arquitetura contemporânea. Nos dias de hoje a cozinha, onde se situa o fogão, forno e outros 

eletrodomésticos, continua a ser de maneira geral, a principal fonte de calor, bem como as 

salas, pelo simples facto de ser o espaço fundamental, geralmente o mais utilizado ao longo 

do dia, associado a lazer, convívio e outras tarefas em geral, e que por isso podem conter 

outros aparelhos que necessitam de energia e que criam indiretamente algum aquecimento 

adicional. Atualmente, cozinha e sala encontram-se na maior parte das vezes separadas, e 

ainda que paralelas, muitas vezes é necessária a integração de elementos como a lareira ou 

o fogão de sala.  

 

 

Figura 216 - Desenho de organização de planta em redor da cozinha/sala 
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No edificado vernáculo, sobretudo nas regiões a norte ou interior, com invernos mais frios, 

verifica-se que a sala e cozinha são espaços inclusos, não existindo separação entre os 

mesmos, o que permite que a zona de lazer tire partido do calor gerado pelo fogo da 

cozinha. 

Outra característica que se verifica é a ausência de espaços de circulação do tipo corredor, 

sendo que cada espaço integra as próprias áreas de passagem. A ausência geral de 

corredores para circulação pode-se justificar fruto da necessidade de contenção de recursos, 

como também podem ser considerados espaços que facilitam as perdas de calor já que são 

elementos separadores entre os espaços. 

 

Assim, julga-se pertinente a análise sobre organização de espaços em redor destas fontes 

de calor principais, e uma análise sobre a estruturação de espaços mais contidos, que se 

articulem e associem entre si, como é o caso da junção entre a cozinha e a sala, como forma 

de melhorar o aproveitamento do calor no interior dos espaços para além de ajudar na 

poupança de recursos.  

 

 

- Pátio com perímetro delimitado e orientado a sul, ou “jardim de inverno” (Figura 217). 

Nestes casos a habitação não se organiza em redor do pátio, mas sim contígua e copulada 

ao mesmo, captando a radiação solar incidida e distribuindo-a indiretamente aos ambientes 

interiores. 

O volume da habitação e a respetiva fachada com maior abertura de vãos mantem-se pegada 

ao pátio, orientado a sul, e delimitado por muros. A delimitação do perímetro do pátio, 

geralmente integral, (para além de muitas vezes servir para demarcar a área da propriedade) 

é uma maneira fácil de manter o calor captado ao longo do dia no espaço, e de transmitir 

pelo menos parte deste calor para o interior das habitações, através da abertura dos vãos da 

fachada contígua, para além de manter o espaço protegido do vento. Deste modo, cria-se 

um pequeno microclima mais quente junto à habitação. 

 

A escolha adequada dos materiais que constituem o pátio também parece ser crucial para 

eficácia desta estratégia, verificando-se a preferência por materiais capazes de absorver o 

calor e o libertar gradualmente. A cor do material também tem influência visto que 

materiais mais escuros armazenam mais energia solar (Guaronghi, 1993).  
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Nos casos de algumas regiões identifica-se a utilização de pedra como o granito, o xisto ou 

a lousa na estratégia, o que parece fazer sentido devido à cor mais escuro dos materiais. No 

verão o processo pode facilmente ser invertido por arrefecimento por evaporação, através 

da rega dos mesmos materiais, que absorvem a água a libertam por evaporação (caso 

semelhante ao que acontece nos pisos cerâmicos no sul do país). 

 

A vantagem que o pátio tem relativamente ao alpendre é a ausência de cobertura, o que 

permite que os espaços contíguos, tanto exterior como os interiores beneficiem de radiação 

solar máxima, especialmente dos raios de sol “mais altos”, nas horas de maior intensidade, 

tornando-se por isso uma solução benéfica sobretudo nas zonas de clima mais frio. 

 

 

 

- A varanda fechada (Figura 218), característica especial da arquitetura das beiras, é 

também um espaço de lazer e fundamental para a captação e aprisionamento de ganhos 

solares, tal como nos pátios e alpendres. No entanto as mesmas têm a particularidade de 

poderem ser fechadas quando equipadas por envidraçados, tendo por isso a vantagem 

Figura 117 – Desenho de pátio virado a sul e poente 
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acrescida de aprisionar o calor, e assim reduzir as perdas do mesmo para o exterior. Estas 

varandas são maioritariamente viradas para sul ou poente com o objetivo de aproveitar o 

maior número de horas de sol. Para este efeito, encontram-se alguns casos de varandas 

“esquinadas” inseridas em dois alçados, na perspetiva de adquirir a radiação solar tanto do 

quadrante sul como de oeste. 

 

Infelizmente na arquitetura atual, assiste-se à utilização aleatória e descontextualizada 

destes elementos mencionados, sendo por isso geralmente utilizados por razões estética.  

No entanto, estes elementos e soluções construtivas, para além de simples são fundamentais 

como soluções que integram os sistemas passivos capazes de intervir eficazmente no 

conforto térmico das habitações, tornando-se por isso em soluções com forte potencial de 

aplicabilidade, tanto na construção de edifícios novos, como em projetos de reabilitação de 

edifícios antigos que necessitem de melhorias de conforto e de comportamento térmico.  

 

 

- O alpendre (Figura 219), mais característico na arquitetura a sul do país, mas presente um 

pouco ao longo de todo o país, é um elemento de grande importância nas várias regiões por 

Figura 218 - Desenho de planta com varanda fechada virada a sul 
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se tornar num espaço de lazer, com grande valor estético, para além de ser uma zona de 

transição climática entre o exterior e o interior da casa.  

Tal como acontece nos pátios, são dispositivos de aquecimento (ou arrefecimento) passivo 

e situam-se sobretudo orientados entre sul e oeste. Nos dias de sol de inverno espaços 

agradáveis de lazer, protegidos do vento e capazes de captar algum calor advindo da 

radiação solar; e durante o verão são espaços de lazer e convívio que fornecem sombra. 

 

 

Redução dos ganhos de calor (arrefecimento passivo) 

 

Estas estratégias são particularmente importantes como contributo relevante na redução de 

sistemas de arrefecimento artificiais de climatização. A arquitetura vernácula dota-se de 

várias estratégias simples e eficazes, tanto na facilidade como na economia de execução, 

tornando-se por isso pertinente uma aposta maior da sua aplicação e adaptação nas 

reabilitações e construções contemporâneas. 

Dentro das várias soluções as mais relevantes são: 

 

Figura 219 - Desenho de planta com alpendre virado a sul 
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- Inércia térmica das alvenarias. A construção de paredes com materiais de elevada inércia 

térmica faz sentido sobretudo em climas quentes e temperados, e de regime mais seco.  

Exemplos de sistemas construtivos como o adobe e a taipa que utilizam como material base 

terra têm a capacidade de atrasar o fluxo de calor permitindo que durante o verão os espaços 

interiores da habitação permaneçam com uma temperatura mais fresca e quase constante 

ao longo do dia.  

 

- Racionalização de vãos. A racionalização da dimensão, número, posicionamento e 

orientação de vãos, é uma estratégia essencial como forma de reduzir os ganhos solares 

diretos vindos do exterior, e visto que os mesmos são tidos como pontes térmicas entre o 

exterior e interior da habitação.  

Ainda que nos dias de hoje os requisitos de conforto lumínico sejam superiores aos que se 

verificam na arquitetura vernacular com exemplos de fachadas sem vãos, é pertinente 

repensar no modo como se dimensionam os vãos na arquitetura atual, em que a estética se 

sobrepõe a estas questões elementares de conforto térmico. Assiste-se ao uso generalizado 

e arbitrário de vãos tornando os espaços para além de desconfortáveis, monótonos e 

despersonalizados.  

 

No entanto, uma maneira de controlar a radiação de solar em vãos maiores, é a sua 

conjugação com sistemas de sombreamento eficazes, o que permitirá obter bons níveis de 

iluminação evitando simultaneamente ganhos de calor indesejados de radiação solar direta. 

Uma maneira simples é situar a fenestração recuada na parede, fazendo com o mesmo sirva 

de moldura “sombreadora” 

 

-Uso de vegetação. A aplicação de plantas de folha caduca em pérgolas e latadas de pátios, 

varandas e alpendres funcionam como sombreamento de espaços nas épocas mais quentes 

(e deixam radiação solar penetrar no interior das habitações conforme a estação).  

 

O uso de vegetação provoca ainda um efeito de arrefecimento em redor do edifício através 

da libertação de água por evapotranspiração, o que também reduz a temperatura do ar. 

 

A pré-existência de vegetação natural de folha caduca em redor das habitações pode ser 

uma maneira de para além de preservar o ambiente natural dos terrenos, servir como 

estratégia eficaz na redução de ganhos de calor excessivos nas épocas mais quentes.  
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O uso de vegetação pode também ser utilizado em fachadas e coberturas, como protetor 

térmico dos mesmos.  

 

- Os pátios são elementos uteis, tanto em climas frios como em climas quentes.  

Nestes casos, o pátio deve-se prover de elementos e estratégias cuja intenção é reduzir os 

ganhos de calor excessivos, tentando prover o espaço de estratégias que promovam o 

arrefecimento passivo. Assim, a presença de vegetação em pérgolas ou latadas, de pontos 

de água como fontes, combinados com a delimitação do espaço, bem como a cor clara dos 

materiais construtivos (que possuem menor absortividade ao calor minimizando assim os 

ganhos de calor), podem contribuir para refrescar estes espaços.  

A combinação de todos estes elementos é capaz de criar pequenos microclimas mais frescos 

em redor das habitações. 

Este efeito pode ser estendido para o interior das habitações com a abertura de vãos na 

fachada contígua ao pátio.  

 

- Uso de cores claras. A utilidade das cores não se deve restringir à importância da aparência 

e estética, estando primeiramente associada a questões físicas de conforto térmico. Esta é 

uma estratégia que se aplica sobretudo na envolvente exterior dos edifícios e baseia-se na 

utilização de superfícies externas de cores claras, que para além de absorverem menos o 

calor, possuem maior capacidade de refletir os raios solares, o que contribui para a 

minimizar os ganhos de calor (Admin, 2011). Assim a mesma é sobretudo utilizada em 

regiões de clima quente a temperado, como é o exemplo de algumas construções de 

arquitetura tradicional no centro e sul do país. 

 

 

Promoção de ventilação 

 

- A disposição de vãos (Figura 220). Os vãos podem ser estrategicamente dispostos de 

maneira simétrica em fachadas opostas, criando um sistema que promove a ventilação 

cruzada quando necessário.  

 

- Utilização de rótulas em janelas. Este sistema normalmente constituído e “esculpido” em 

madeira, para além de se tornar num elemento arquitetónico que serve como sombreador, 

é também um elemento capaz de promover alguma ventilação e renovação de ar. O mesmo 
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pode substituir as convencionais persianas, tendo a mais-valia de valorizar a estética do 

edifício, personalizando-o e criando um ambiente peculiar no seu interior.  

 

 

 

Recolha e aproveitamento de águas pluviais 

 

As habitações vernáculas, principalmente nas regiões de clima mais seco, dotam-se de 

sistemas de captação e armazenamento das águas das chuvas, par ajuda de regas de jardins, 

para fins agrícolas, lavagens de roupa, etc. Contudo atualmente, perante o contexto de 

escassez de água fruto da sua utilização desmedida, e sendo este um dos maiores problemas 

que a sociedade global provavelmente pode vir a enfrentar no futuro, o emprego de sistemas 

de recolha e aproveitamento de águas pluviais poderá fazer sentido a escala global, ou seja 

independentemente dos climas das regiões onde os edifícios estão localizados. Assim, 

objetivo da integração destes sistemas como um veículo emergente na ajuda de poupança 

de água verifica-se pertinente a nível mundial.  

 

Em Portugal os principais setores consumidores de água são o agrícola e o urbano. No setor 

urbano grande parte do consumo de água está relacionada com o abastecimento, 

relacionado com uso de autoclismos, regas exteriores, lavagens de roupa, etc. É dentro deste 

Figura 220 – Desenho de planta com vãos das fachadas dispostos simetricamente, promoção de ventilação 
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contexto que a recolha e abastecimento de águas pluviais deve intervir, sendo que para estas 

tarefas não é necessária a utilização de água potável. Atualmente já existem alguns sistemas 

modernos e eficazes de aproveitamento de águas pluviais desenvolvidos, contudo são 

sistemas cuja instalação pode estar associada a custos elevados, para além de serem 

sistemas cujo planeamento e integração é feita após a construção do edifício. 

 

O edificado vernáculo nomeadamente em Portugal, é um exemplo paradigmático de uma 

arquitetura que integra estes sistemas de recolha e aproveitamento de águas pluviais, para 

consumo doméstico e no setor da agropecuária, que ao contrário dos sistemas de 

aproveitamento modernos, integra o mesmo de modo concomitante à conceção do edifício. 

Nestas construções verifica-se que de certo modo, a forma e a estética das mesmas 

adaptam-se segundo as necessidades de recolha e abastecimento das águas, sendo que em 

alguns casos e preconceção destes sistemas ajuda na criação de pormenores estéticos 

peculiares sobretudo nas fachadas. Dentro dos exemplos destes sistemas destacam-se as 

caleiras escondidas nas paredes, ou integradas e visíveis criando assimetrias geométricas 

interessantes e a forma como se orientam e dimensionam as coberturas (Figura 221 e 222). 

Assim, a integração destes sistemas torna-se cada vez mais pertinente e viável, devendo ser 

implementados durante a conceção de desenho de arquitetura do edifícios, tanto em 

habitações, para uso das lidas domésticas e descargas sanitárias, como também em edifícios 

à escala urbana, integrados em edifícios públicos, para uso por exemplo em regas de jardins, 

lavagens de pátios e passeios, etc. 

 

 

 Figura 221 - Desenhos de caleiras integradas no desenho de arquitetura das fachadas 
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Uso de materiais e técnicas locais 

 

Uma das principais características da arquitetura vernacular é a utilização de materiais e 

técnicas locais.  

Atualmente na construção seria impossível recorrer somente aos materiais encontrados 

localmente bem como construir somente com técnicas tradicionais. O desenvolvimento 

tecnológico no setor da construção alterou em muito os padrões de conforto nas últimas 

décadas, em parte melhorando-a. No entanto, como já foi abordado, esta melhoria trouxe 

também muitas desvantagens e problemas sobretudo a nível ambiental.  

Dentro deste contexto, torna-se pertinente fazer uma análise sobre quais os principais 

materiais e técnicas tradicionais que podem ser recuperados, bem como as suas principais 

vantagens, para que os mesmos possam contribuir e se integrar na arquitetura 

contemporânea no âmbito da sustentabilidade. 

 

Podem-se realçar as seguintes vantagens ao construir com materiais vernáculos:  

o são materiais encontrados em cada local onde se situa a construção, o que ajuda na 

contextualização do mesmo perante o espaço natural envolvente o pode contribuir 

no seu bom desempenho;  

o ajudam na diversificação e caracterização da arquitetura (contrariando a arquitetura 

global e homogeneizada);  

o por serem materiais extraídos no dentro de um âmbito mais restrito de abrangência 

territorial quase não necessitam de transporte;  

o são materiais que segundas as técnicas tradicionais, precisam de pouco 

processamento e transformação, implicando assim poucos gastos de energia e 

reduzias emissões de dióxido de carbono; 

o grande parte dos materiais necessitam no seu processamento mais mão-de-obra e 

energia solar que energia fóssil; 

o são materiais naturais, em grande parte são orgânicos, biodegradáveis, renováveis 

e recicláveis;  

o manutenção de baixo custo; 

o promoção de materiais e técnicas locais poderá fomentar a especialização das 

mesmas e gerar emprego, dinamizando e fortalecendo as economias locais. 
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Os principais exemplos de materiais locais que se verificam com mais potencial de 

aplicação na arquitetura contemporânea em cada região são: 

 

- Taipa e adobe, construção em terra. A construção em terra é um tipo de construção muito 

antiga e encontra-se muito associada à arquitetura de países subdesenvolvidos, a 

construções arcaicas e com poucos recursos. No entanto, atualmente estas conotações 

pejorativas têm vindo a ser aos poucos contrariadas, graças ao à atenção dada ao tema da 

sustentabilidade no âmbito da construção, onde a terra tem assumido um papel importante. 

Dentro do contexto português, a construção tradicional em terra utiliza-se em sistemas 

construtivos tradicionais como o abobe e a taipa. O interesse e fomentação por este tipo de 

sistemas construtivos, feitos a partir de terra, faz sentido não só pelo seu valor cultural, 

associado à arquitetura característica de certas regiões, como também pelas múltiplas 

vantagens associadas ao tema de sustentabilidade.  

 

Dentro das principais vantagens da construção em terra realça-se: material de fácil 

extração; é um material ecológico, reutilizável; é resistente ao fogo; tem capacidade de 

influenciar positivamente na qualidade de ar interior, já que não possui na sua composição 

nenhum composto orgânico volátil, e por apresentar uma maior inércia higroscópica, sendo 

esta a capacidade de absorver e libertar humidade, servindo como um regulador da mesma, 

mantendo-a nas percentagens adequadas para a saúde humana e dentro da gama de 

conforto; 

Apresenta bom comportamento térmico, graças à forte inercia térmica do material; baixa 

energia incorporada para a sua conceção (durante a extração, produção e transporte); 

reduzidas emissões de dióxido de carbono; quando executada em terra crua pode reutilizar-

se ilimitadamente. 

Assim, este tipo de construção em terra revela-se mais sustentável e com melhores 

características que grande parte dos materiais e sistemas construtivos que se tornaram 

convencionais.  

É o caso do betão, que apesar das vantagens apresentadas relativas ao bom comportamento 

térmico, pode ser considerado pouco sustentável, já que a extração e transformação das 

matérias-primas necessárias para o seu fabrico (grande parte constituído por agregados, 

incluindo brita e cascalho) o torna um do maiores responsáveis pela destruição de recursos 

naturais, bem como impactes relacionados com o consumo de energia térmica e elétrica, 

consumo de água, emissões de ruido e emissões atmosféricas, e por estas razões se torna 
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altamente prejudicial ao ambiente. Quanto à sua reciclagem, a utilização de agregados 

provenientes de estruturas em betão, ainda é suscetível dúvidas quanto à previsão do seu 

comportamento estrutural, podendo afetar de forma direta a resistência, rigidez e 

durabilidade das estruturas que recorram a este material reutilizado. (Seneca, 2016) 

 

Relativamente à construção em terra e comparativamente com os materiais modernos 

convencionais, pode-se apontar desvantagens como: menor durabilidade; maior 

necessidade de mão-de-obra especializada; limitações estruturais; maior necessidade de 

manutenção; não é um material padronizado, sendo impossível a sua estandardização e é 

apenas apropriada para construções in situ.  

No entanto estas últimas desvantagens podem ser encaradas como adversidades que tornam 

este material ainda mais especial. O facto de não ser um material padronizado pode ser uma 

mais-valia na valorização estética, fazendo com que cada obra se torne única, bem como a 

necessidade de mão-de-obra especializada, que pode fomentar a curiosidade para a sua 

especialização, dinamizando a economia. Relativamente à durabilidade, existem inúmeros 

exemplos de edificações em Portugal que contrariam o facto, que foram construídas no 

mínimo há 800 anos e que permanecem erguidas até hoje. A manutenção periódica apesar 

de necessária não acarreta custos elevados. 

Todos estes factos levam-nos a crer que este tipo de construção tradicional e que é feita a 

partir de terra tem forte potencial de utilização na atualidade. 

 

- Palha do centeio (colmo), é um material reaproveitado, resultante de um resíduo da 

produção de centeio, sendo durante muito tempo utilizado em elementos construtivos de 

algumas regiões. Dentro das suas principais vantagens salienta-se o facto de ser um material 

biodegradável, de baixo custo, com bom comportamento em situações de chuvas e neve e 

um bom isolante térmico. 

Para melhor entender as suas propriedades, é conveniente comparar a utilização de telha 

cerâmica e o poliestireno extrudido com fardos de palha: “um fardo de palha com 60 cm 

de espessura tem um coeficiente de transmissão térmica de 0.09-0.12W/m2ºC e energia 

incorporada correspondente de 0,13-0.25 MJ/kg” e as coberturas convencionais que 

utilizam “telha cerâmica e o poliestireno extrudido com 8 e 130 MJ/kg de energia 

incorporada, respectivamente” (Fernandes, 2012:160).  

Assim depreende-se que este material tradicional poderá ser mais eficaz como isolante 

térmico que muitos dos materiais comuns utilizados nas soluções construtivas atuais. No 
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entanto, as principais desvantagens relativamente às telhas cerâmicas e ao poliestireno 

extrudido é a sua fragilidade ao fogo e na sua manutenção periódica, ainda que a mesma 

tenha um custo reduzido. 

Ainda assim, fruto das suas vantagens é um material com grande potencialidade de aptidão 

para aplicações na arquitetura contemporânea e sustentável, e com forte potencial de 

utilização e evolução quando combinado com novos materiais e sistemas construtivos que 

permitam minimizar as suas desvantagens.  

 

- Abóbadas tradicionais. As abobadas tradicionais são elementos normalmente associados 

a construções passadas, de caracter mais antigo e tradicional e que se destacam pela sua 

composição estética que caracterizam um tipo de arquitetura. Tornando-se por isso num 

sistema construtivo muito mais rico e interessante do que as atuais lajes de betão armado.   

Ainda assim, o costume de construir utilizando a técnica de abóbadas tradicionais em tijolo 

para as coberturas começou a desaparecer com a crescente utilização destas lajes em betão.  

 

Estudos recentes revelam no entanto que, a utilização da técnica construtiva tradicional 

revela-se mais sustentável na fase de construção que as lajes convencionais em betão, pelo 

que as coberturas abobadas tradicionais em comparação com as lajes de betão, necessitam 

de menos 75% de energia e produzem menos 69% dióxido de carbono, para além de terem 

um custo médio semelhante ou inferior às das lajes de betão e ainda produzirem menos 

117% de desperdício (Fernandes, 2012:162).   

 

- Salão é um tipo de barro utilizado, que serve como impermeabilizante nas coberturas e é 

utilizado nas habitações da ilha de Porto Santo.  

Como principais vantagens deste material tradicional destaca-se: a dinâmica do seu 

comportamento que fruto da sua composição, cria uma espécie de goma que greta no verão 

capacitando a ventilação no interior do edifício, e que volta agregar-se facilmente no 

contacto com as primeiras gotas de água das chuvas; é um material económico; aplicação 

na construção é a cru; baixa energia incorporada associada; fácil manutenção e reparação, 

sendo esta feita de forma simples através da aplicação de outra camada.  

Apesar de atualmente este sistema construtivo ter sido substituído de maneira substancial 

pelas coberturas em telha, a sua fácil extração, composição e comportamento físico 

adequados ao clima da ilha de Porto Santo, fazem com que este material continue a ter 

potencial de utilização sobretudo nas construções da mesma.  
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No entanto, a recuperação deste sistema construtivo torna-se importante não só como 

maneira de preservar a sua memória, mas também como forma de o reinventar, estudando 

a sua possível evolução e adaptabilidade às construções contemporâneas. As suas 

características podem ainda servir para estudos que influenciem a criação de novos 

materiais de arquitetura de comportamento semelhante no âmbito da sustentabilidade.  

 

 

4.2 Conclusão 

 

A reabilitação torna-se pertinente como primeiro ato sustentável e urgente dentro da 

conjuntura atual ambivalente, que se situa entre uma imensidão de edifícios antigos de 

património deixado ao abandono e em estado de degradação, e a euforia pela construção de 

novos edifícios e tecnologias.  

 

Hoje em dia assiste-se cada vez mais ao interesse e empenho em reabilitar e revitalizar os 

centros urbanos históricos como forma de otimizar os edifícios obsoletos e degradados, e 

recuperar um património devoluto, que agora tornamos a valorizar, não só pela importância 

social e económica ligada à revitalização que a reabilitação destes centros históricos 

proporciona, como também por todo o valor cultural, artístico e até simbólico que este tipo 

de património acarreta.  

 

Contudo, a pertinência de reabilitar o património não se deve remeter somente aos núcleos 

históricos urbanos, mas sim também, à arquitetura rural, menos erudita, mais espontânea, 

enraizada ao lugar e à natureza que a rodeia, que personaliza e caracteriza a imagem e 

caracter de cada lugar, denominada de arquitetura vernácula.  

 

Ao reabilitar este edificado (grande parte também deixado ao abandono e preterido pela 

arquitetura moderna e atual) estamos não só a reaproveitar estruturas, matérias-primas e 

recursos naturais outrora utilizados, como também estaremos a analisar e reinterpretar uma 

arquitetura que é por muitos considerada a primeira arquitetura verdadeiramente 

sustentável, que de forma empírica e intuitiva foi chegando a formas de construir que 

melhor adapta as necessidades de sobrevivência e conforto do homem à natureza 

circundante. Na maioria dos exemplos da arquitetura própria de uma região verifica-se a 

dotação de várias técnicas que demonstram a preocupação em valorizar acima de tudo, não 
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a estética, mas assim a correta adaptabilidade ao clima, à natureza e à função precisa de 

cada espaço. 

 

A reinterpretação deste tipo de arquitetura torna-se valiosa pois através da mesma, 

recuperamos aprendizados fundamentais, que foram sendo perdidos na ansia de 

sobrevalorizar a inovação, a estética, a modernidade e a tecnologia na arquitetura. A 

construção em massa deste tipo de arquitetura, desenraizada e cujos sistemas construtivos 

são de cunho global, contribuiu para o aparecimento de problemas ambientais e 

consequentemente para o paradigma cada vez mais pertinente da arquitetura sustentável. 

 

Torna-se por isso pertinente o retrocesso dos princípios do desenho na arquitetura no 

sentido de a convergir num futuro realmente mais sustentável. Para tal é necessária uma 

análise e interpretação sobre as características vantajosas do edificado vernáculo que nos 

interessa recuperar, sintetizando-as como princípios fundamentais a adquirir e utilizando-

as como matriz na conceção de edifícios. 

 

Na arquitetura vernácula, podem-se constatar vários princípios sustentáveis elementares, 

que se patenteiam em estratégias passivas que utilizam soluções e elementos construtivos, 

que vão sendo desenvolvidos de maneira inata e fruto da adaptação às condições naturais 

circundantes. 

 

Dentro dos princípios sustentáveis encontrados destacam-se: a eficiente gestão de recursos; 

escolha materiais locais e técnicas construtivas tradicionais; orientação e implantação 

favoráveis; captação de ganhos solares e de outros ganhos de calor; redução das perdas de 

calor; redução de ganhos de calor; promoção de ventilação; proteção contra vento e chuva 

e aproveitamento de águas pluviais. 

As diferentes estratégias passivas são utilizadas segundo estes princípios enunciados, pelo 

que diferem de local para locar, estando muito associadas e dependentes dos fatores 

climatéricos e geográficas onde se encontram, não existindo por isso todas as estratégias 

em cada uma das regiões analisadas. 

 

Relativamente à aplicabilidade destas soluções tradicionais estudadas na arquitetura 

moderna atual, as mesmas não devem ser entendidas como elementos estagnados, somente 

utilizadas na arquitetura (ultra)passada ou associada a culturas subdesenvolvidas. O 
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caracter evolutivo e experimentalista próprio deste tipo de arquitetura revela também o seu 

potencial de evolução e aplicabilidade na atualidade.  

 

No entanto devem-se fazer algumas ressalvas relativas a estes princípios, que não devem 

ser tidos como únicos receituários a serem aplicados na construção atual capazes de 

responder a todas as necessidades da sociedade atual, pois a realidade da mesma é 

radicalmente diferente da realidade que desenvolveu a arquitetura vernacular estudada, 

tanto a nível tecnológico como nos modos e níveis de vida e conforto, e que por isso, nem 

todas as evoluções tecnológicas devem ser desmerecidas ou descartadas. 

Pelo contrário, é cada vez mais pertinente a combinação entre estas estratégias estudadas e 

a nova tecnologia na arquitetura. A disponibilidade tecnológica atual pode contribuir para 

a melhoria e evolução destas soluções apresentadas na arquitetura tradicional, potenciando 

a sua validade e consequentemente a sua aplicação na arquitetura do presente. 

 

Não esquecendo que, mesmo que algumas destas soluções possam ser utilizadas na 

arquitetura contemporânea de maneira geral ou “arbitrária”, podendo ser utilizadas em 

diversas geografias e contextos culturais diferentes, na maioria dos casos a sua aplicação 

continuará a fazer sentido apenas onde foram desenvolvidas e segundo o seu enraizamento 

regional.  

De modo que a contextualização atempada entre o edifício e o ambiente natural, através da 

análise devida das condições do local se mantenha como fator fundamental prioritário, 

impreteríveis para o correto funcionamento de todas as soluções aplicadas no projeto.  

Esta contextualização ou a adaptabilidade da arquitetura ao lugar é precisamente um dos 

veículos principais capaz de convergir a mesma de maneira inata no sentido da sua 

sustentabilidade, para além de ser o fator capaz lhe de conferir mais “personalidade”, capaz 

de a caracterizar, de a tornar diversificada, peculiar e única através de vários tipos de 

manifestações segundo diferentes contextos e geografias.  

 

É curioso verificar que a escolha e utilização das estratégias adotadas consoante as 

necessidades de adaptação às diferentes características climatéricas, pateiam uma 

transformação gradual de sistemas construtivos e materiais que expressam diferentes 

texturas, contrastes, cores e intensidades de luz diferentes.  
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No caso específico de Portugal, esta sensação verifica-se quando comparamos as casas do 

norte e sul ou do interior e litoral. Por exemplo, as casas mais a norte do país, construídas 

em pedra granítica ou em xisto, apresentam uma imagem mais “escura” e robusta e 

demonstram um maior instinto de proteção através de plantas mais compacta e volumes 

mais proeminentes, que se escondem das intempéries mas que em simultâneo procuram o 

sol. Por outro lado, à medida que nos dirigimos mais a sul, gradualmente as habitações 

apresentam uma imagem mais leve, mais clara, de planta mais baixa e fluida.  

 

A “cataloguização” das soluções estudas pode ser um veículo importante para manter esta 

diversidade na arquitetura, podendo ser utilizado como um formulário base capaz de 

orientar a génese do desenho da mesma, onde posteriormente se integram e adaptam os 

sistemas construtivos contemporâneos necessários. 

 

Sendo que, a combinação entre a vertente tradicional e a vertente moderna é fundamental, 

tanto na reabilitação como na conceção de novos edifícios, e viabiliza a adaptação entre a 

inteligência construtiva mais sustentável do passado, e a arquitetura atual cada vez mais 

evoluída, resultando numa arquitetura mais equilibrada, característica e própria em cada 

lugar, e simultaneamente mais moderna, onde se possa usufruir de todo o conforto 

requerido nos tempos de hoje. 

 

Assim, este trabalho tem como preocupação evidente fomentar o interesse pela reabilitação 

e preservação da arquitetura vernácula, e de fundamentalmente recuperar as suas estratégias 

passivas e soluções inerentes que convergem no paradigma de sustentabilidade. 
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