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RESUMO  

Reabilitação Sustentável da Casa Pátio _Casa Gandaresa 

A reabilitação do património edificado é, de per si, um ato sustentável pois dilui os 

impactes induzidos pela construção, operação e manutenção do espaço edificado 

através do aumento do seu tempo de vida útil. Para além deste aspeto básico o ato de 

reabilitar tem outras implicações na sustentabilidade da construção, nomeadamente, de 

caráter social e económico, ao promover o emprego e a economia local, preservando 

ainda um património identitário e cultural da sociedade. Para a abordagem dos desafios 

da sustentabilidade inseridos no contexto da reabilitação, torna-se imprescindível que a 

Arquitetura contribua para dar resposta às dificuldades que o parque edificado tem em 

ser reintegrado no mercado imobiliário. Estabelecer diferenças entre as opções de um 

sistema construtivo convencional e um sistema construtivo sustentável e perceber como 

ao nível de projeto de arquitetura se pode alterar o comportamento de uma edificação 

em termos de sustentabilidade.  

O caso de estudo do património edificado, selecionado para esta análise, envolve um 

dos exemplos típicos da arquitetura vernacular portuguesa a casa-pátio. Existem nesta 

tipologia de habitação, presente em várias regiões do território nacional, necessidades 

prementes de reabilitação que servirão para discutir o contributo da arquitetura para 

uma reabilitação sustentável, principal objetivo desta tese. A metodologia estabelecida 

para esta abordagem envolve primeiro o desenvolvimento e atualização do estado da 

arte focando os conceitos envolvidos em trabalhos de outros autores e norteada por 

uma abordagem que terá em linha de conta as origens árabe e romana, refletindo-se 

sobre os exemplos similares existentes no sul da Europa e norte de África. Pretende-se 

depois demonstrar com o caso de estudo que, com critérios e soluções simples, se 

podem fazer grandes diferenças na eficiência energética, ambiental e económica do 

objeto construído. Com base na análise crítica dos resultados pretende-se criar um 

conjunto de critérios para a reabilitação sustentável, evidenciando o papel da arquitetura 

e seu contributo para a sustentabilidade do ambiente construído, revendo-se um 

conjunto de soluções e seus impactes no domínio do uso eficiente dos recursos. 

São objetivos específicos deste trabalho estabelecer e discutir as diferenças impostas 

por opções de sustentabilidade ao nível de projeto de reabilitação, tendo em atenção as 

características deste exemplo identitário do património edificado nacional, traduzido 



 

pela casa-pátio. Será efetuado um levantamento das diferentes tipologias, materiais e 

sistemas de construção deste tipo de habitação e elencadas as principais anomalias 

para uma intervenção com soluções sustentáveis de reabilitação. Este caso de estudo 

servirá de enquadramento experimental e de validação dos conceitos a explorar durante 

o doutoramento, enquanto fonte de estabelecimento de critérios para uma reabilitação 

sustentável. Estes critérios terão em linha de conta o ciclo de vida do edifício. Na 

aquisição e consolidação de conhecimento sobre o ato de reabilitar edifícios desta 

tipologia, reforça-se a importância do papel fundamental da arquitetura para se 

incorporar os conceitos de sustentabilidade. 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Reabilitação; Património; Casa-pátio. 
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ABSTRACT 

  Sustainable Conservation of Courtyard Houses - “Gandaresa House” 

The conservation of the built heritage is in itself a sustainable act because it reduces the 

impacts induced by the construction, operation and maintenance of the built space by 

increasing its useful life. In addition to this basic aspect, the act of rehabilitation has other 

implications for the sustainability of the construction, namely of a social and economic 

nature, in promoting employment and the local economy, while preserving a cultural and 

identity heritage of society. In order to address sustainability challenges in the context of 

rehabilitation, it is imperative that the architecture contributes to the difficulties faced by 

the built-up park in its reintegration into the real estate market. To establish differences 

between the options of a conventional constructive system and a sustainable building 

system and to understand how at the level of architectural design the behavior of a 

building in terms of sustainability can be altered. 

The case study of the built heritage selected for this analysis involves one of the typical 

examples of Portuguese vernacular architecture, the house-patio. In this typology of 

housing, present in several regions of the national territory, urgent rehabilitation needs 

will serve to discuss the contribution of architecture to a sustainable rehabilitation, the 

main objective of this thesis. The methodology established for this approach involves 

first developing and updating the state of art focusing on the concepts involved in the 

work of other authors and guided by an approach that will consider the Arab and Roman 

origins, reflecting on similar examples in southern Europe and North Africa. It is intended 

to demonstrate with the case study that, with simple criteria and solutions, great 

differences can be made in the energy, environmental and economic efficiency of the 

built object. Based on the critical analysis of the results, it is intended to create a set of 

criteria for sustainable rehabilitation, highlighting the role of architecture and its 

contribution to the sustainability of the built environment, reviewing a set of solutions and 

their impacts in the field of efficient use resources. 

The specific objectives of this work are to establish and discuss the differences imposed 

by sustainability options at the level of rehabilitation project, considering the 

characteristics of this example of the national built heritage, translated by the patio 

house. A survey of the different typologies, materials and construction systems of this 

type of housing will be carried out and the main pathologies for an intervention with 

http://context.reverso.net/traducao/ingles-portugues/sustainable+rehabilitation


 

sustainable rehabilitation solutions will be listed. This case study will serve as an 

experimental framework and validation of the concepts to be explored during the PhD, 

as a source for establishing criteria for sustainable rehabilitation. These criteria will 

consider the life cycle of the building. In the acquisition and consolidation of knowledge 

about the act of rehabilitating buildings of this typology, the importance of the 

fundamental role of architecture to incorporate the concepts of sustainability is 

reinforced. 

Keywords: Sustainability, Rehabilitation, Heritage, Courtyard houses. 
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1. INTRODUÇÃO 

 MOTIVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO TEMA  

A reabilitação do património edificado é, de per si, um ato sustentável pois dilui os impactes 

induzidos pela construção, operação e manutenção do espaço edificado através do 

aumento do seu tempo de vida útil e da sua utilização. Para além deste aspeto básico o 

ato de reabilitar tem outras implicações na sustentabilidade da construção, nomeadamente, 

de caráter social e económico, ao promover o emprego e a economia local, preservando 

ainda um património identitário e cultural da sociedade.  

Para a abordagem dos desafios da sustentabilidade inseridos no contexto da reabilitação, 

torna-se imprescindível que a arquitetura contribua para dar resposta às dificuldades que 

o parque edificado tem em ser reintegrado no mercado imobiliário. Estabelecer diferenças 

entre as opções de um sistema construtivo convencional e um sistema construtivo 

sustentável e perceber como ao nível de projeto de arquitetura se pode alterar o 

comportamento de uma edificação em termos de sustentabilidade.  

O caso de estudo do património edificado selecionado para esta análise envolve um dos 

exemplos típicos da arquitetura vernacular portuguesa, a casa pátio típica da região da 

Gândara, conhecida como a casa gandaresa. Existem nesta tipologia de habitação, 

presente em várias regiões do território nacional, necessidades prementes de reabilitação 

que servirão para discutir o contributo da arquitetura para uma reabilitação sustentável, 

principal objetivo desta tese. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Reabilitação; Património; Casa-pátio. 

 

 

 

 



2 

 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

De modo a atingir os objetivos propostos, a metodologia estabelecida envolve assim as 

seguintes fases: 

a) Estado da arte:  

✓ Revisão bibliográfica;  

✓ Contacto com especialistas;  

✓ Congressos, workshops, palestras sobre o tema.   

Nesta fase pretende-se aprofundar o estado da arte, através de uma revisão bibliográfica 

permanente ao longo do tempo da escrita da tese, as questões envolvidas neste domínio, 

focando os conceitos até às evoluções que trabalhos de outros autores têm reportado nos 

temas da sustentabilidade e da reabilitação como, por exemplo, os relativos à eficiência 

energética, ambiental e hídrica bem como às opções existentes em termos de soluções 

técnicas e materiais de construção para a reabilitação. Neste domínio, procura-se 

identificar o papel relevante da arquitetura nas opções tomadas e suas consequências em 

termos de sustentabilidade. Abordar-se-ão os parâmetros críticos da arquitetura 

bioclimática, revendo-se um conjunto de soluções e seus impactes no domínio da 

sustentabilidade como, por exemplo, das soluções energéticas, de poupança de água e na 

escolha de materiais em projeto. 

O estado de arte será orientado para servir de apoio geral à discussão, mas também ao 

desenvolvimento do estudo de caso incluído nesta tese, o mesmo será enriquecido com 

os contributos de especialistas na matéria da reabilitação e da sustentabilidade, através da 

participação em workshops, congressos e palestras sobre o tema.  

b) Caracterização do caso de estudo – a casa pátio  

Na fase de caracterização do caso de estudo, pretende-se estabelecer as bases para uma 

análise e estudo do edificado, do tipo rural, com esta tipologia, para reabilitação, situada 

na região de Aveiro, datado do início do século XX. Neste âmbito, pretende-se estabelecer 

os parâmetros relevantes para a identificação dos edifícios em causa a reabilitar, tendo em 

atenção a arquitetura, a tipologia, origens e época de construção para que se possa, 

posteriormente, escolher dois exemplos de caso de estudo relevante para o trabalho de 

desenvolvimento de soluções. Procurar-se-á avaliar também a forma de construção, os 

materiais e soluções utilizadas, para que se consigam desenvolver e adaptar soluções que 

contribuam para a reabilitação ou requalificação sustentável da casa pátio. 
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c) Desenvolvimento de soluções de reabilitação com base nos casos de estudo:  

O objetivo passa por estudar um conjunto de técnicas, soluções e produtos de reabilitação 

compatíveis com os materiais e soluções construtivas utilizadas nas diferentes épocas da 

construção destes edifícios. Pretende-se discutir os parâmetros críticos da arquitetura e o 

seu contributo para a sustentabilidade do ambiente construído, apresentando um conjunto 

de soluções e discutindo os seus impactes no domínio das soluções energéticas, de 

poupança de água e na escolha de materiais em projeto. A recuperação arquitetónica tem 

de ponderar esta compatibilidade e elencar soluções alternativas que tenham em 

consideração a sustentabilidade da intervenção. Esta fase deve abordar conjugadamente 

estes dois conceitos, compatibilidade e sustentabilidade, para conseguir dar um contributo 

que conduza à requalificação do espaço a reabilitar. A avaliação da sustentabilidade das 

soluções terá por base considerações envolvendo a avaliação de ciclo de vida e 

ponderando aspetos relacionados com a eficiência energética e ambiental. 

d) Síntese e Conclusões:  

Avaliam-se e analisam-se os critérios construtivos, tendo em conta a compatibilidade das 

soluções existentes no mercado com o ambiente construído ou, as questões patrimoniais 

deste tipo de caso de estudo, tais como, valores culturais sociais e económicos bem como 

os critérios intrínsecos á sustentabilidade no que toca prioritariamente às questões da 

eficiência energética, ambiental e económica do edificado antes e durante a reabilitação.  

Desta forma procurar-se-á demonstrar, com os casos de estudo, que, com opções simples, 

envolvendo a escolha de materiais e as tecnologias da sua aplicação, aproveitamento da 

água e, ainda, soluções energéticas ativas e passivas, se podem fazer grandes diferenças 

na eficiência e atratividade do objeto construído, nestes casos através de dois exemplos 

de  reabilitação sustentável da casa-pátio denominada de  “casa gandaresa” , construção 

típica da região da Gândara.  

As premissas para validar este tipo de abordagem quanto à reabilitação sustentável em 

dois programas funcionais distintos passam por inquirir os Municípios nos seus 

representantes máximos, ou seja, nos seus presidentes envolvidos nos diferentes domínios 

geográficos, através de inquéritos, acompanhado de analises dos casos de estudo por 

vários levantamentos realizados, como o fotográfico, topográfico, construtivo e ainda o 

histórico e cultural dos diferentes casos de estudo. 
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Este trabalho procurará salientar e valorizar a escolha de alguns critérios no domínio da 

arquitetura, incitados pela reabilitação e que deverão resultar num conjunto de soluções 

tipificadas em torno da construção da casa-pátio, qualquer que seja a função que a mesma 

tenha.  

 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA – A CASA PÁTIO 

O Desenvolvimento Sustentável resulta de uma sintonia conjunta dos fatores económico, 

ambiental e social. Pensar de uma forma sustentada é uma preocupação crescente na 

sociedade atual, pois os recursos naturais tendem a escassear e o meio ambiente precisa 

de medidas para que o seu ciclo natural se possa refazer (Brundtland, 1987). 

A escolha de materiais construtivos, o desenho arquitetónico, com reflexo na economia, de 

energia e outros recursos, como a água, a comunicação dos vários intervenientes no 

projeto, as escolhas em função da relação dos três pilares da sustentabilidade (económico, 

social e ambiental), são fundamentais para a criação de projetos sustentáveis (Lauria, A., 

2007). 

A reabilitação tem um papel importante na sustentabilidade dos edifícios. Torna-se 

fundamental, com o sector da construção em dificuldade, dar resposta à enorme 

quantidade de potencial que o parque edificado a reabilitar apresenta. A construção 

sustentável foi definida por Kibert em 1994 (Kibert, 1994)  como “a criação e manutenção 

responsáveis de um ambiente construído saudável baseado na utilização eficiente de 

recursos e em princípios ecológicos” (Kibert, 2005). Baseado nesta definição apresentou 

os seguintes sete princípios para uma Construção Sustentável: 

1. Reduzir o consumo de recursos (reduzir); 

2. Reutilizar recursos (reutilizar); 

3. Utilizar recursos recicláveis (reciclar); 

4. Proteger a natureza (natureza); 

5. Eliminar os produtos tóxicos (resíduos tóxicos); 

6. Analisar os custos de ciclo de vida (economia); 

7. Assegurar a qualidade (qualidade). 

 

Estes princípios aplicam-se a todo o ciclo de vida das edificações, desde o projeto à 

demolição, passando pelas fases da construção, operação e manutenção do edificado. A 

seleção dos materiais de construção, a arquitetura e as soluções construtivas, o desenho 

estrutural, a interligação entre os integrantes do projeto, os fatores ecológicos, 
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socioculturais, económicos, são ferramentas necessárias à criação de projetos 

sustentáveis. (Mateus, R., Bragança, 2006; Tirone, 2007)  

A arquitetura deve ter a preocupação de intervir na reabilitação de uma forma compatível 

com materiais e soluções construtivas existentes e inovadores (Green Building, 2005; 

Power, 2008; Maia, M., 2011). Deve-se assim procurar reabilitar de uma forma não 

intrusiva, com soluções e materiais compatíveis que cumpram os critérios da 

sustentabilidade e em simultâneo proporcionem ambientes de conforto e bem-estar, 

aliando a reabilitação à reversibilidade e possibilitando a adaptação dos próprios espaços 

a novas funções da habitação (Green Building, 2005; Alikhani, 2009; Lopes, T., Amado, M., 

2010). 

Vários são os exemplos ao longo dos tempos que aplicam os princípios da construção 

sustentável e se encontram representados um pouco por todo o mundo, como é por 

exemplo o caso das práticas do Arquiteto Hassan Fathy, no Egipto, em que apresenta 

como principais preocupações sustentáveis a integração na envolvente ambiental e local, 

paredes de armazenamento de calor e ainda as pérgulas existentes por alguns pátios da 

habitação que possibilitam sombreamentos regulados dos espaços (Steele, J., 1997). O 

termo pátio tem na sua génese intrínseca, o modo como Homem vivia ainda no tempo das 

cavernas contendo toda a feminilidade de um espaço (habitação), bem como a intimidade 

e proteção relacionada com o mesmo espaço. 

O pátio é apresentado por Johannes Spalt, como sendo um lugar que transmite uma 

determinada sensação de tranquilidade e paz interior em que o mesmo está sujeito às 

condições climatéricas e físicas. (Blaser, 1997) 

Com necessidades intrínsecas ao Homem e sendo a proteção uma das mais primordiais, 

o mesmo tem necessidade de se isolar construindo o seu próprio abrigo. O surgimento e o 

desenvolvimento de técnicas inovadoras para o manejo da terra e consequentemente com 

o domínio da agricultura, o Homem cria então condições propícias para o seu 

estabelecimento definitivo na terra. No entanto, Norbert Schoenauer demonstra que este 

processo foi muito lento, e a adaptação das moradias rurais às novas condições urbanas 

foi gradual (Schoenauer, N., 2000) 

O enquadramento normativo europeu atual, desde a diretiva sobre a energia nos edifícios 

(2010/31/EU) até ao novo regulamento europeu dos produtos da construção, aponta para 

o conceito da eficiência no uso de recursos, estabelecendo o conceito do edifício de 

balanço zero e a sua possível integração na recuperação do parque edificado existente.  

Alguns estudos têm aflorado este conceito (Kibert, C., 2008; Coelho, A., Ramos, C., 2010) 

mas existe um longo percurso a fazer e este trabalho pretende dar um contributo sobre o 

papel da arquitetura em opções sustentáveis de reabilitação através de um caso típico de 



6 

edifícios que constituem parte do património edificado a preservar em Portugal, a casa 

pátio. 

Este tipo de edifício tem sido alvo de estudo por vários autores (Silva, 2009; Cachola L., 

2014) com diferentes abordagens mas com a preocupação da conservação deste 

património e da sua reabilitação. Estes autores apresentam e discutem desde as razões 

históricas que marcam as origens desta tipologia de edifício até às soluções de conforto 

térmico que podem requalificar a casa-pátio e suscitar o interesse na sua reabilitação. 

 METODOLOGIAS  

A metodologia estabelecida envolve primeiro o desenvolvimento e atualização do estado 

da arte focando os conceitos envolvidos em trabalhos de outros autores e norteada por 

uma abordagem que terá em linha de conta as origens árabe e romana, refletindo-se sobre 

os exemplos similares existentes no sul da Europa e norte de África. Pretende-se 

demonstrar com o caso de estudo que, com critérios e soluções simples, se podem fazer 

grandes diferenças na eficiência energética, ambiental e económica do objeto construído. 

Com base na análise crítica dos casos de estudo, pretende-se criar um conjunto de critérios 

para a reabilitação sustentável, evidenciando o papel da arquitetura e o seu contributo para 

a sustentabilidade do ambiente construído, revendo-se um conjunto de soluções e seus 

impactes no domínio do uso eficiente dos recursos., Fez-se uma recolha de dados, um 

levantamento desenhado e fotográfico dos casos de estudo, bem como uma recolha de 

opinião, através de inquéritos com autarquias e agências imobiliárias, com o intuito de 

consolidar a análise realizada nos casos de estudo, das casas pátio gandaresas.    

 OBJETIVOS  

O objetivo deste trabalho é estabelecer e discutir as diferenças impostas por opções de 

sustentabilidade a nível de projeto de reabilitação da casa-pátio “casa gandaresa”. 

Focalizam-se estas transformações em três domínios fundamentais, nomeadamente, no 

domínio dos materiais sustentáveis, da eficiência energia e da eficiência hídrica, de modo 

a tornar o edificado mais eficiente a nível económico, social e ambiental, respeitando os 

três pilares básicos da construção sustentável.  

O foco deste trabalho, tendo em atenção as características de um exemplo identitário do 

património edificado nacional, casa-pátio, passa por efetuar um levantamento das 

diferentes tipologias, materiais e sistemas de construção deste tipo de habitação e elencar 

os principais desafios para uma intervenção com soluções sustentáveis destes casos 

reabilitação.  
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Os casos de estudo servirão de enquadramento experimental e de validação dos conceitos 

a explorar, enquanto fonte de critérios para uma reabilitação sustentável. Estes critérios 

terão em linha de conta o ciclo de vida do edifício e a sua desconstrução e 

desmantelamento seletivo, com vista á reutilização e reciclagem dos materiais que 

compõem o edifício, e a redução dos impactes ambientais negativos resultantes da sua 

construção e exploração até ao fim do seu ciclo de vida útil. Na aquisição e consolidação 

de conhecimento sobre o ato de reabilitar edifícios desta tipologia, reforça-se a importância 

do papel fundamental da arquitetura para se incorporar os conceitos de sustentabilidade 

quer no ato de construir ou de reconstruir. 

Numa altura em que no espaço europeu e, em particular, no mercado nacional a 

reabilitação atinge uma relevância extrema em termos da economia e da preservação da 

identidade histórica e patrimonial. O ato de reabilitar de uma forma sustentável, faz com 

que a consolidação deste conhecimento, se torne fundamental para um contributo de valor 

acrescentado do património edificado existente. 
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2. SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 CONCEITO 

Um novo vocabulário emerge no âmbito da sustentabilidade e das alterações climáticas 

para levantar uma serie de preocupações á humanidade, tais como: pegada ecológica, 

ecoeficiência, economia ecológica entre outros. Por outro lado, surgem, lado a lado, com 

estas preocupações, o desenvolvimento de soluções e técnicas para debater este novo 

paradigma da construção sustentável, tais como ferramentas de avaliação de ciclo de vida, 

edifício verde “green building”, design ecológico e o desempenho ambiental entre outras. 

(Kibert, 2005)  

O desenvolvimento sustentável surge com o principal intuito de preservar as gerações 

futuras no que diz respeito á qualidade de vida e bem-estar. Apenas temos um planeta e 

os seus recursos são limitados e como tal a preservação e o uso eficiente de recursos 

proporcionam a continuidade das gerações vindouras. (Keoleain, Gregory, 1994)   

A preocupação com o meio ambiente e o seu desenvolvimento sustentável teve na sua 

génese um livro intitulado de “Primavera Silenciosa”, escrito na década de 60 pela escritora 

Rachel Carson nos Estados Unidos e que logo a seguir na década de 70 se torna um marco 

fundamental em conferencias, palestras entre outros eventos. Este movimento 

ambientalista é seguido e defendido por médicos e cientistas entre outros especialistas. 

(Saccomani, Marchi and Rosely Alvim., 2018) 

Em 1984 as Nações Unidas, considerando a importância dos problemas ambientais 

globais, criaram a comissão World Commission on Environment and Development 

(WCED), intitulada Comissão Brundtland. Esta comissão produz, um relatório com o título 

“Our Common Future” em 1987, no qual se define o conceito de desenvolvimento 

sustentável cujo paradigma poderá ser compreendido com algo que permite “satisfazer as 

necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

poderem vir a satisfazer as suas próprias”. (Nações Unidas, 1987; Sousa, 2009)  

Em 1992 no rio de janeiro no Brasil surge a Conferência das Nações Unidas, o evento que 

determina uma série de regras ambientalmente sustentáveis para um vasto número de 

países (cerca de 108 representações), com o principal objetivo de preservar os recursos 

naturais disponíveis no Planeta. Evento este que tem outras denominações e que ficaram 

internacionalmente conhecidas como Cúpula da Terra ou Eco-92. Desta Conferência que 

decorreu entre os dias 3 a 14 de junho de 1992, resultaram uma série de documentos com 

metas, estratégias e princípios como forma de comprometimento e responsabilidade dos 



10 

vários países presentes na referida conferência, com um sentido único de ação, que é o 

de alcançar o desenvolvimento sustentável através do cumprimento de um leque com 

cerca de dual mil e quinhentas sugestões reunidas num documento conhecido como 

Agenda 21. (Leandro, D., 1992; Teixeira, 2006) 

Em 2015 surge outro momento marcante para as questões relacionadas com o Clima, 

desta vez e com a crescente necessidade de fazer reduzir o aquecimento global com que 

o Planeta se vem debatendo cada vez mais, é realizada desta vez em Paris, França a 

Conferência de Paris ou COP 21 (conferência  das partes), de 30 de Novembro a 11 de 

dezembro de 2015. As alterações climáticas são o mote para fazer cumprir uma serie de 

regras com objetivos claros a atingir no que toca aos temas da redução das emissões dos 

gases com efeito de estufa, da descarbonização através da diminuição da temperatura 

media global em cerca de 2ºC , confiando que desta forma se possa reduzir 

significativamente os impactes das alterações climáticas.(Ágata G., 2017; APA, 2020)  

O percurso perfeito para o caminho da sustentabilidade resulta da capacidade de 

interligação entre a sociedade, a economia e o ambiente sem nenhuma ordem específica. 

A este circuito pertencem os três pilares fundamentais da sustentabilidade representados 

em esquema na ilustração1. 

 
Ilustração  1 - Pilares da Sustentabilidade 

Fonte: esquema adaptado (Nações Unidas, 1987) 

O Conseil International du Batiment (CIB), no ano 1999, apresenta como principais linhas 

orientadoras da Construção os 4 “R’s”: 

▪ Reduzir; 

▪ Reabilitar; 
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▪ Reutilizar; 

▪ Reciclar. 

A ideia era sensibilizar os principais agentes decisores, durante o processo das várias 

etapas de desenho e construção do edificado, para análise do seu comportamento e 

manutenção. (CIB, 1999) 

Tabela 1 - Impactos Pilares da Sustentabilidade 
Fonte: tabela 1, adaptada (Oliveira, J. F. Santos, 2005)  

 

Em 2003, surgem uma série de comportamentos e linhas orientadores no que diz respeito 

á construção do edificado e que tem por princípio a sustentabilidade, com o intuito de 

garantir a qualidade de vida das gerações através do uso eficiente de recursos. (OCDE, 

2003) 
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Sendo assim, e com vista á garantia da eficácia quanto á interligação do pilar económico, 

ambiental e social, arquitetos e engenheiros tem pela frente o repto de articularem soluções 

e técnicas para aumentar a qualidade construtiva do parque edificado, tanto o existente e 

que carece de requalificação, quanto o que pretenderá edificar. (Amado, M.,; Reaes Pinto, 

A., et al, 2015) A tabela 1 torna bem patente os impactes que resultam dos três pilares da 

sustentabilidade no que concerne essencialmente ao seu desenvolvimento. (Oliveira, J. F. 

Santos, 2005) 

 CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL  

2.2.1. PRINCÍPIOS 

Em Novembro de 1994, na Florida, nos Estados Unidos da América, é apresentado pela 

primeira vez, por um grupo de especialistas em Construção Sustentável pertencentes ao 

conselho Internacional do Batiment (CIB),a definição formal do conceito Construção 

Sustentável e que articula seis princípios de construção sustentável passando mais tarde 

de seis para sete princípios e que posteriormente se relacionam e articulam com o edifício 

”verde” pensado e concebido para ser sustentável bem como a sua interligação com o 

ambiente construído. (Kibert, 1994)  

A ilustração 2 resulta de um desenho/esboço apresentado por Bilge Çelik e que tal como 

Charles Kibert fazia parte do tal grupo de especialistas (CIB), onde pretende claramente 

evidenciar e chamar a atenção para as preocupações a ter em consideração perante a vida 

do edifício tendo em conta o design sustentável e ecológico e o uso eficiente de recursos. 

(Kibert, 2005) 

 

Ilustração  2 - Articulação entre o Ambiente Construído e o Desenvolvimento Sustentável 
Fonte: Imagem retirada _desenho original de Bilge Çelik (Kibert, 2005)  
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Sendo Charles Kibert quem definiu pela primeira vez em 1994 de uma forma estruturada o 

conceito de construção sustentável, o mesmo e juntamente com um conjunto de 

especialistas pertencentes ao CIB constituíram um grupo de trabalho “TG16 - Center for 

Construction and environmental” , na School of Building Construction, no college of 

Architecture, da universidade da Flórida, determinaram um conjunto de princípios 

ecológicos conforme nos apresenta a tabela 2 e que tem por base o uso eficiente de 

recursos e que tem como objetivo descrever as responsabilidades da industria da 

construção em relação ao conceito e objectivos da sustentabilidade. (Kibert, 2013) 

Outras definições surgem acerca deste conceito, dizendo que a construção sustentável 

apresenta um conjunto de diretrizes quanto á ocupação do solo, do planeamento do projeto 

de arquitetura bem como a própria execução física da obra tendo especial atenção, á 

redução dos impactes ambientais e reservas dos próprios ecossistemas não esquecendo 

também as questões relacionadas com o conforto e saúde dos próprios utilizadores. 

(Adam, 2001). 

Tabela 2 – Princípios da Construção Sustentável Definidos pelo CIB 
Fonte: tabela 2, adaptada (Kibert, 2013) 

 

Entre outros, a energia, a água e os materiais são domínios onde a construção sustentável 

mais atua e contribui para um desenvolvimento sustentável. Para podermos criar os 

designados projetos sustentáveis e através da integração de questões intrínsecas á própria 

conceção de projeto, como sendo: agentes ecológicos, socioculturais e económicos. A 

própria escolha dos materiais de construção, as soluções construtivas a adotar e o próprio 

7 PRINCIPIOS DA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

Reduzir o consumo de recursos (reduzir) 

Reutilizar recursos (reutilizar) 

Utilizar recursos recicláveis (reciclar) 

Proteger a natureza (natureza) 

Eliminar os produtos tóxicos (resíduos tóxicos) 

Analisar os custos de ciclo de vida (economia) 

Assegurar a qualidade (qualidade) 
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desenho arquitetónico tornam-se elementos fundamentais a ter em conta quando se 

pretende como resultado um projeto sustentável. (Tirone, 2007) 

As preocupações ambientais bem como o aumento significativo de catástrofes naturais tem 

vindo a aumentar exponencialmente de alguns anos a esta parte e como tal tornou-se 

imperativo mudar a forma de pensara e agir perante estas adversidades. O uso indevido e 

mal gerido dos recursos, que detemos á nossa disposição fez com que a Indústria 

procurasse novas alternativas, novas soluções tecnológicas articuladas com a inovação 

para tornar as matérias-primas a utilizar menos tóxicas e com uma forte capacidade de se 

poderem reciclar e reutilizar. Como resultado destas preocupações e atitudes surge um 

conceito diferenciador no modo de pensara a arquitetura. Com o intuito de reduzir o máximo 

possível os impactes ambientais que resultam da construção, surge a arquitetura 

sustentável também denominada por alguns por arquitetura Bioclimática ou arquitetura 

Ecológica. (Lauria, A., 2007) 

2.2.2. APLICAÇÃO EM EDIFÍCIOS  

Segundo Brusecke, a construção sustentável como conceito, e que tem evoluído ao longo 

do tempo, terá que ser aplicada diretamente aos edifícios, apresentando um papel 

preponderante no que diz respeito á sustentabilidade da construção e aos seus pilares 

fundamentais; ambiental, económico e social.(Brusecke, 1996) 

 

 
Ilustração  3 - Níveis de definição de um edifício Sustentável 

Fonte: (Brusecke, 1996) 
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Neste contexto a definição de um edifício sustentável pode definir-se em três níveis de 

definição: Sustentabilidade Ambiental, Económica e Social, evidenciando claramente 

preocupações no âmbito da proteção de recursos, bem como dos seus ecossistemas, 

protelando, ainda, uma maior disponibilidade de recursos a longo prazo e apresentando 

em simultâneo, custos reduzidos quanto á sua própria utilização.  

A proteção da saúde e do conforto, e ainda a preservação dos valores sociais e culturais, 

fecham um ciclo de questões de que Brusecke faz questão de identificar para que o edifício 

em si possa ser integrado no âmbito da construção sustentável, tal como nos mostra a 

ilustração 3.(Brusecke, 1996) 

No que toca a gerir a construção de edifícios sustentáveis, as regras estão bem definidas. 

Dá-se prioridade á duração dos materiais, á sua própria eficiente enquanto solução 

construtiva, e á própria requalificação em vez de tentarmos rentabilizar a escolha dos 

materiais através de investimentos aparentemente mais económicos e soluções 

construtivas menos eficientes e rentáveis. (Lauria, A., 2007) 

A longevidade de uma construção com os princípios da sustentabilidade diretamente 

considerados desde o início das opções construtivas apresenta na sua vida útil uma maior 

durabilidade no que concerne á eficiência bem como um menor investimento no que diz 

respeito á sua própria manutenção. Depois de analisadas estas questões entre 

investimentos e soluções eficientes nos edifícios o grau de satisfação enquanto utilizador 

aumenta consideravelmente.(Kibert, 1994) 

Um fator determinante durante a manutenção do edifício é sem dúvida o fator energético. 

O consumo energético depende bastante do tipo de construção que se pratica e das 

soluções e materiais escolhidos, seja o edifício habitacional, industrial ou de serviços. No 

processo que antecede a própria construção é determinante pensar com reservas nas 

questões da vida útil do próprio edifício bem como no seu próprio uso/manutenção. (Brown, 

L., 1981) 

O sector da Construção apresenta na sua génese o uso excessivo de recursos e não 

eficiente dos mesmos, contudo com o passar do tempo as preocupações do setor têm 

aumentado no sentido de reduzir os seus impactes ambientais, económicos e também 

sociais conseguindo assim pensar no uso eficiente dos recursos naturais e dando 

prioridades aos aspetos positivos dessas mesmas escolhas. (Pinheiro, 2003) 
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Um estudo desenvolvido nos Estados Unidos da América apresenta-nos uma série de 

fatores ponderados e equacionados nos impactes ambientais que podemos considerar 

num edifício e ao longo do seu ciclo de vida. (Pinheiro, 2003) 

 

Ilustração  4 - “Falling Water” do Arqtº. Frank Lloyd Wright, em Bear Run, Pennsylvania, USA, (1935-39) 
Fonte: (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3678115) 

A imagem que integra a ilustração 4 apresenta-nos aquela que se tornou num verdadeiro 

ícone da arquitetura “Orgânica”, a casa intitulada de Falling Water, obra de referência do 

arquiteto Frank Lloyd Wright, na região de Pennsylvania, nos Estados Unidos da América, 

com início em 1935 e conclusão no ano de 1939. Como podemos observar na referida 

ilustração existe uma relação direta entre a integração ambiental e o ambiente construído. 

Tirar partido da orientação solar, da localização, da matéria-prima local entre outros fatores 

que dispomos de uma forma natural faz com que sejam os criadores das ideias, daqueles 

que concebem o edifício passem a adaptar o próprio de uma maneira natural e espontânea, 

que é precisamente o contrário do que acontece quando temos que adaptar a conceção 

às soluções mecânicas para satisfazer o conforto necessário á função do edifício. (Wines, 

2008)   

Esta casa é caracterizada como sendo moderna, orgânica em que o termo organicismo se 

prende com o ser natural e intrínseco da envolvente direta e que se prolonga dentro da 

própria casa, tais como os materiais, as texturas, as cores e como elemento principal e 

inovador, a água torna-se o grande elemento diferenciador e de destaque nesta obra em 

particular e que acaba por determinar o nome que lhe foi atribuído. Frank Lloyd Wright 

surpreende muito nesta época por experienciar soluções inovadoras através de elementos 

naturais nas suas obras á semelhança da casa da cascata com a água. (Wines, 2008).  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3678115
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É decerto conhecido o gosto e a influência de Frank Lloyd Wright pela arquitetura japonesa 

e a casa da cascata é sem dúvida o reflexo disso mesmo. Num dos muitos escritos sobre 

Tadao Ando, importa reter uma das expressões descritas numa biografia sua em que o 

mesmo diz e passo a citar “Eu penso que Wright aprendeu o mais importante aspeto da 

arquitetura, o tratamento de espaço, da arquitetura japonesa. Quanto visitei a casa da 

cascata na Pensilvânia, encontrei essa mesma sensibilidade de espaço. Mas havia ali os 

sons adicionais da natureza que me atraíram”. (Ando, T., et al., 1995) 

 

Ilustração  5 - “Nine Houses” do Arqtº. Peter Vetsch, em Dietikon, Switzerland, (1993) 
Fonte: (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3083981)  

 

Seguindo os exemplos dos princípios da sustentabilidade, na Suíça, encontramos um 

complexo habitacional de nome “Nine Houses” bastante peculiar do arquiteto Peter Vetsch 

datado de 1993 representado pela ilustração 5, em que um dos princípios da 

sustentabilidade que é o da reutilização de recursos é bastante evidenciado pela 

composição das coberturas das nove casas que integram o complexo habitacional e que 

são compostas por uma camada com cerca de 25 cm de espessura de vidro reciclado e 

que cumprem a função de isolamento e que em conjunto com a própria terra (solo) 

constituem uma cobertura de leitura contínua, ajardinada e que pelo facto de ser enterrada 

possibilita as trocas térmicas relativas ao verão versus inverno. Como é comum nas 

intenções do arquiteto Peter Vetsch, as opções quanto à escolha dos materiais a utilizar 

em detrimento da função que possam assumir nas habitações devem ser livres e 

conscientes dos recursos disponíveis. (Wines, 2008) 

Peter Vetsch e Quarmby, em conjunto com uma série de cientistas ligados às questões 

ambientais levantaram uma série de questões relevantes para a década de 70 relacionadas 

com a arquitetura dita “enterrada” indo até ao ponto de a considerarem uma consciente e 

relevante opção para um novo milénio. A utilização de materiais locais, a integração na 

própria paisagem envolvente ajudando por um lado a proteger a natureza mais um dos 

princípios da sustentabilidade e por outro lado a reforçar a identidade do local ou da região 

onde está inserida. (Wines, 2008) 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3083981)
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3083981)
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Ilustração  6 - “Underhill” do Arqtº. Arthur Quarmby, em Yorkshire, Inglaterra (1974) 
Fonte: (http://www.one17design.com/underhill.html)  

No seguimento da tentativa da redução do impacte visual e integração quase que total na 

paisagem surge como um verdadeiro trabalho de arquitetura paisagista do Arqtº. Arthur 

Quarmby a casa de nome “Underhill” (figura 6). Esta casa foi construída para o próprio 

arquiteto Arthur Quarmby e sua família e para desmistificar algumas ideias pré-concebidas 

pela sociedade em geral resolveu dar uma entrevista a um jornal de nome “Huddersfield 

Daily Examiner” deixando a sua opinião pessoal, e onde refere que, as pessoas não 

gostam da ideia de construírem debaixo do solo e que a ideia de existirem vermes que 

gostam da escuridão, da humidade e do frio na verdade é uma ideia pré-concebida e 

errada, como nos mostra a sua própria casa “Underhill” (figura 6). O seu abrigo de terra, 

como o Arthur Quarmby gosta de lhe chamar é afinal uma eficiente congregação de luz, 

espaço e onde os elementos naturais tais como a vegetação e água harmonizam as suas 

mais-valias dentro e fora da casa.(Riba,Harral,J., 2012) 

O tornar o edifício quase impercetível na própria integração paisagista reduz o impacte 

visual sobre a mesma, casos como a “Underhill” do arquiteto Arthur Quarmby ou a “EFA 

Radio Satellite Station” do Arquiteto Gustev Peichl são exemplos disso mesmo. (ilustrações 

6 e 7). Deste modo o ambiente construído passa a ter como parte integrante a paisagem, 

onde os princípios da construção sustentável se articulam diretamente numa nova forma 

de construir usando a integração eficiente dos recursos naturais. A estação de rádio do 

arquiteto Gustev Peichl (ilustração 7) com a organicidade da sua forma, bem como a 

http://www.one17design.com/underhill.html
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disposição da estrutura pelo próprio terreno faz com que o ambiente passe a ter tanta 

relevância como o próprio objeto, elevando-o assim a um patamar de funcionamento como 

um todo, independentemente do local onde está inserido, criando deste modo uma 

simbiose perfeita entre a sustentabilidade do ambiente construído e os seus princípios. 

(Wines, 2008) 

 
 

Ilustração  7 - “EFA Radio Satellite Station”,do Arqtº Gustev Peichl, em Aflenz, Austria, (1976-79) 
Fonte: (Wines,2008) 

O arquiteto Hans Hollein projeta em 1994 a obra intitulada de “Vulcânica” e que funciona 

como sendo um centro europeu de vulcanismo em França mais concretamente na região 

Cleremont-Ferand (ilustração 8) e que se encontra construído a cerca de 1000 metros de 

altitude e foi construído na base de um vulcão já extinto.  

O edifício apresenta na sua linguagem formal a forma circular e enterrada fazendo 

sobressair do seu centro de funcionamento uma torre em forma de vulcão potenciando 

assim uma forte simbiose com a envolvente linguística e formal dos vulcões. Sendo os 

vulcões um ícone natural daquela região o arquiteto Hans Hollein, quis mostrar as pessoas 

enquanto transeuntes e utilizadores daquele espaço arquitetónico como o termo erupção 

vulcânica pode ser determinante na formação da terra e que as morfologias obtidas por 

essas mesmas erupções podem dar origem a novos espaços por descobrir. 
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Ilustração  8 - “Vulcania” European Center of Volcanism do Arqtº. Hans Hollein, França (1994-2001) 
Fonte : (https://www.weekendesk.fr/week-end/10684282/week-end-a-La_Bourboule-Auvergne-parc_attraction)  

 

 A geologia, e os seus materiais, que lhe é intrínseca e local podem ser integrados de forma 

natural aproveitando a própria paisagem criando camadas de rochas e sedimentos que 

podem originar tetos e paredes. A estrutura e o contexto marcam de uma forma imponente 

a região em causa Clermont-Ferrand, através dos volumes quase que escultóricos 

recriando as metamorfoses da topografia da própria região. Esta obra representa no seu 

compete geral a complexidade estrutural, a magnifica energia entre o contexto cultural e 

regional e a própria arquitetura integrada com o local. (Wines, 2008) 

É de facto muito importante a visão de vários autores e experiências em culturas e países 

diferentes, pois percebemos como se desenvolve o ambiente construído podendo 

apresentar á sociedade de um modo geral um conjunto de soluções ecologicamente 

eficientes, dando assim resposta á questão dos desafios societais.(Xiaolong et al., 2015)    

Apresentamos, neste subcapítulo dos princípios da sustentabilidade vários exemplos de 

construções em vários países em contextos locais e regionais únicos em que existiram 

diversas abordagens de projeto e de soluções construtivas no sentido da aplicabilidade dos 

princípios da sustentabilidade apresentados na tabela 2 e que foram descritos com 

exemplos desde as ilustrações 4 á 9 inclusive. Começamos na ilustração 4 com uma obra 

de referência do arquiteto Frank Lloyd Wright, a “Falling Water” e terminamos este 

subcapítulo com uma obra também de referência agora do seu discípulo, o arquiteto Eddie 

Jones, o “Arizona Public Service Environmental Showcase Home” (ilustração 9). Ambas as 

obras se tornaram ícones na arquitetura pela sua intemporalidade de contexto, de local e 

ou região, onde sobretudo a natureza faz parte integrante da construção. Neste caso em 

particular, este edifício (ilustração 9) teve como intenção de Eddie Jones e seu irmão Neal 

Jones, os dois fundadores dos estúdios “Jones”, ser uma montra de soluções para 

problemas de construção em ambientes desérticos. (Wines, 2008) 

https://www.weekendesk.fr/week-end/10684282/week-end-a-La_Bourboule-Auvergne-parc_attraction
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Ilustração  9 - “Arizona Public Service Environmental Showcase”, Jones Studio, Phoenix, USA (1992) 
Fonte: (http://jonesstudioinc.com/project/aps-environmental-showcase-home/) 

Este edifício funciona como uma montra de tecnologias, materiais e diversas soluções 

construtivas, com o objetivo de serem consideradas numa qualquer outra construção, e em 

qualquer ambiente. Este foi o primeiro edifício público resultado de uma parceria público-

privada nos Estados Unidos da América. A principal preocupação dos seus autores foi fazer 

com que o próprio edifício fosse um demonstrador de que o pensar “verde” era uma mais-

valia tanto a nível social, económico como e principalmente ambiental, potenciando assim 

uma melhor qualidade de vida e tudo isto conseguido através da chamada então 

arquitetura verde. O edifício dos estúdios “Jones” dos irmãos e arquitetos Eddie Jones e 

Neal Jones é sem dúvida um exemplo de construção que resume com detalhe os 

princípios, conceitos e aplicações da arquitetura bioclimática. (Wines, 2008) 

2.2.3. FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE EM EDIFÍCIOS 

Voltando um pouco á fase de projeto inicial, quando se fala em estratégias e soluções 

eficientes e sustentáveis a apresentar no edifício com o objetivo de conseguir o melhor 

desempenho ao longo da sua vida útil, importa referir que ao serviço do arquiteto, do 

técnico e ou especialista da arquitetura e construção sustentável, estão ao seu dispor um 

conjunto de ferramentas de avaliação de sustentabilidade, o que permite uma maior clareza 

na integração dos custos/benefícios associados às varias fases anteriormente 

apresentadas e que no final permitem apresentar resultados finais mais completos e mais 

próximos da realidade.(Lucas S., 2008; Mateus, R., 2009)        

Além da sensibilização para as questões da sustentabilidade que começaram a surgir, a 

partir da década de 60 já no seculo XX, a sociedade começa a ter em conta, medidas 

intrínsecas á sustentabilidade principalmente ambientais e sua conservação. A partir desta 

altura e no seguimento das várias normas e regulamentos que foram ocorrendo, surge 

também a ISO 14001, que é e norma que dá conta da gestão ambiental e é assim que 

surge o conceito de Construção Sustentável. (Kibert, 1994) 

http://jonesstudioinc.com/project/aps-environmental-showcase-home/
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De salientar que neste seguimento, surgem também metodologias para a correta 

implementação da construção sustentável, através de modelos de avaliação de 

reconhecimento e desempenho ambiental e sustentável. 

Existem vários modelos e ferramentas de avaliação no que toca á sustentabilidade 

distribuídos um pouco por todo o mundo, como nos descreve a tabela 3. 

Tabela 3 - Modelos de Avaliação e Certificação de Desempenho  
Fonte: tabela, adaptada (Amado, M.,; Reaes Pinto, A., ; Alcafache, AM.,; Ramalhete, 2015)  
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Demonstrando mais o foco das questões ambientais relacionadas com o conceito da 

Construção Sustentável, surgem vários modelos de avaliação da sustentabilidade 

apresentados na tabela 4, dos quais se irão evidenciar os mais ligados às questões 

ambientais sendo também dos mais conhecidos e aplicados, sendo eles o BREEAM 

(Builing Research Establishment Environmental Acessent Method), o LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design) e num enquadramento Português o LiderA. Para que 

estes e outros modelos de gestão ambiental tenham sucesso nos seus objetivos, é 

fundamental que os mesmos se articulem com o desempenho do edifício, com as políticas 

ambientais e, para que, isso se possa tornar eficiente, é imprescindível uma monitorizada 

gestão de atividades, produtos e serviços para que no conjunto global, a certificação do 

edifício seja positiva.(Amado, M.,; Lucas, V., 2013)  

Com o intuito de uniformizar as metodologias de avaliação no que diz espeito á construção 

sustentável e seus modelos de avaliação/certificação, a união europeia decide em 1991 

apresentar um conjunto de indicadores considerados pertinentes no âmbito da construção 

sustentável e que constam da tabela 4.(Mateus, R.,; Bragança, 2004) 
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Tabela 4 - Construção Sustentável – Indicadores de Avaliação 

Fonte: tabela, adaptada (Mateus, R.,; Bragança, 2004) 

Indicadores Principais Satisfação dos utilizadores 

Impactes nas alterações climáticas 

Mobilidade e transportes públicos 

Acesso às áreas de serviços e espaços verdes 

Qualidade do ar 

Indicadores Secundários Distância aos espaços de ensino 

Sistemas de coordenação do desenvolvimento 
sustentável 

Ruído 

Uso sustentável do solo 

Produtos que respeitem o desenvolvimento 
sustentável 

Todos os indicadores tornam-se difíceis de considerar nos vários sistemas de avaliação, 

uma vez que os mesmos variam consoante o país, região ou local em que o objeto de 

avaliação esteja inserido. Como tal o mais indicado é a avaliação caso a acaso tendo como 

principal enfoque e atenção os fatores de referência do objeto de estudo para se poder 

comparar quanto ao objetivo ambiental, quanto ao seu desempenho funcional. (Bragança 

L., 2005)   

O BREEAM (Builing Research Establishment Environmental Acessent Method) surge por 

volta de 1990 no Reino Unido, e aparece como sendo o primeiro sistema de avaliação de 

desempenho ambiental em edifícios. Como já foi anteriormente referido, este sistema é um 

dos mais referenciados e aplicados tornando-se num exemplo a nível mundial, no que 

concerne á construção sustentável (ilustração 10).  

 

Ilustração  10 - “Building 3000, Cambridge Research Park”, RH Partnership, Reino Unido 
Fonte: (https://www.breeam.com/offices/building-3000-cambridge-research-park/) 

 

https://www.breeam.com/offices/building-3000-cambridge-research-park/
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Este sistema incide em várias vertentes de construção tais como:  

→ Habitações (EcoHomes); 

→ Edifícios para escritórios (Offices); 

→ Unidades industriais (Industrial BREEAM); 

→ Edifícios comerciais (BREEAM Retail); 

→ Outros Tipos de edifícios (Bespoke BREEAM). 

Se a necessidade energética for maior que os outros parâmetros então a sua ponderação 

irá ser maior que o das restantes a considerar, mas se a necessidade hídrica for mais 

importante então o seu factor de ponderação terá de ser diferente dos restantes e assim 

sucessivamente com as restantes áreas de avaliação a ter em consideração no caso do 

BREEAM que são dez conforme o representado na tabela 5. 

Tabela 5 - BREEAM – Áreas, Parâmetros e Ponderações de Avaliação 
Fonte: tabela, adaptada (DCLG., 2010)   

Áreas de Avaliação Parâmetros de Avaliação Ponderações 

Gestão Aspetos globais de política e procedimentos ambientais 12% 

Saúde e bem-estar Ambiente interno e externo do edifício 15% 

Energia Energia Operacional e emissão de CO2 19% 

Transporte 
Localização do edifício e emissão de CO2 

(relacionada com o transporte) 
8% 

Água Consumo e vazamentos 6% 

Materiais Implicações ambientais da seleção de materiais 12,5% 

Resíduos 
Eficiência dos recursos através de uma gestão eficaz e 

adequada dos resíduos de construção 
7,5% 

Ocupação do solo 
Ecologia local 

Direcionamento do crescimento urbano e valor ecológico 
do local 

10% 

Poluição Poluição de água (excluindo poluição relativa a CO2) 10% 

Inovação Introdução inovações no âmbito da sustentabilidade 10% 

O BREEAM apresenta na sua génese o Builing Research Establishment Ltd (BRE), 

formando avaliadores independentes para o efeito. (DCLG., 2010), dependendo do local 

ou região em que se insere o edifício a avaliar e de forma a atingir o objetivo, que é o de 

obter o maior desempenho ambiental possível do respetivo edifício. As áreas a ponderar 

podem ter relevâncias distintas podendo variar consoante o contexto do local.(DCLG., 

2010; Amado, M.,; Reaes Pinto, A., ; Alcafache, AM.,; Ramalhete, 2015) 
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O LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) surge nos Estados Unidos da 

América em 1994, é um sistema de avaliação difundido através do United States Green 

Building Council (USGBC), que passa a ter a designação formal de LEED. Este sistema 

apresenta, como ideal de base, os princípios fundamentais do uso eficiente dos recursos 

tais como a água e a energia entre outros, fatores determinantes no edifício. (Pinheiro, M., 

2006b)  

Um dos primeiros edifícios a ser certificado, por este sistema, é a academia de ciências do 

arquiteto Renzo Piano nos Estados Unidos da América, apresentado na ilustração 11. 

 

Ilustração  11 - Academia de Ciências, do Arquiteto Renzo Piano, Califórnia, EUA (2008) 
Fonte: (Horta, 2009)  

O LEED é um sistema de avaliação/certificação bastante utilizado sobretudo no Brasil, 

usando as terminologias; prata, ouro e platina para determinar a melhor categoria em 

termos de critérios de sustentabilidade, entre as quais se destacam a seleção rigorosa de 

parâmetros como a eficiência energética, hídrica, a própria localização e onde a escolha 

dos materiais a utilizar desempenha um importante papel bem como o uso de recursos 

naturais em função da qualidade do ar interior. (Pinheiro, M.D., 2007) Este sistema é, 

contudo muito semelhante ao BREEAM, sobretudo no que diz respeito às diversas 

variantes de edifícios a considerar aquando a sua certificação. Temos exemplos distintos 

mediante a utilização/função do mesmo tais como:  

→ Novas construções comerciais e projetos de renovação com dimensão 

considerável (LEED-NC); 

→ Habitações “verdes” (LEED-H); 

→ Operações de melhoria e manutenção sustentável de edifícios existentes 

(LEED-EB); 

→ Espaços comerciais interiores (LEED-CI); 

→ Escolas com necessidades especiais (LEED-S) 

→ Espaços dedicados á saúde (LEED-HC); 
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→ Espaços comerciais exteriores (LEED-R); 

→ Construção de elementos estruturais e do envelope dos edifícios (LEED-

CS); 

→ Desenvolvimento urbano envolvente (LEED-ND). 

O LEED torna-se igualmente semelhante à distribuição do BREEAM no que toca á 

distribuição dos critérios de avaliação, através de áreas de atuação e respetivos 

parâmetros, como podemos observar na tabela 6.  

Tabela 6 – LEED – Áreas de Avaliação  
Fonte: tabela, adaptada (Amado, M.,; Reaes Pinto, A., ; Alcafache, AM.,; Ramalhete, 2015) 

Áreas de Avaliação da 
Sustentabilidade na 

Construção 
Parâmetros 

Localização Sustentável  

Escolha do local 

Interação da comunidade 

Acesso a transportes públicos 

Locais para bicicletas 

Baixas emissões de gases e veículos 

Capacidade de estacionamento 

Restauração do local 

Espaço aberto 

Efeito Térmico 

Redução da poluição luminosa 

Eficiência da Água  
Aproveitamento das águas residuais 

Redução do consumo de água 

Energia e Atmosfera  

Otimização do desempenho energético 

Energia renovável  

Reforço de sistemas de refrigeração  

Energia “verde” 

Materiais e Recursos  

Reutilização dos constituintes dos edifícios (tetos, paredes, etc.) 

Controlo de resíduos de construção e de demolição 

Reutilização de materiais  

Utilização de materiais recicláveis  

Utilização de materiais existentes na região 

Qualidade Ambiental Interna  

Comportamento da qualidade mínima do ar interior 

Aumento da Ventilação 

Monotorização da distribuição do ar  

Planeamento da qualidade interior do ar na construção 

Materiais de baixa emissão  

Conforto térmico  

Controlo das fontes poluentes interior  

Inovação e processo de 
Design  

Inovação e design  

Acreditação profissional 

Prioridade Regional  Prioridade regional 
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O sistema LEED permite, neste contexto, a transferência dos conceitos aplicados na 

sustentabilidade para o sector da construção, permitindo que haja um aumento de edifícios 

ambientalmente responsáveis, numa panóplia alargada de mercados dentro deste mesmo 

setor através de padrões comuns no que toca a avaliação em si, uniformizando até a 

linguagem associada á construção sustentável em formato de guia de construção “verde”. 

O LiderA (Sistema de Avaliação da Sustentabilidade) é um sistema de avaliação de 

carácter voluntário e que surge em Portugal com as primeiras certificações no ano de 2007, 

pelo professor Manuel Duarte Pinheiro, desenvolvido pelo próprio, no departamento de 

engenharia civil do Instituto superior Técnico de Lisboa. (Pinheiro, M.D., 2007)  

O modelo de certificação LiderA apresenta-se sob a forma de 6 categorias (Tabela 7) e é 

constituído por cerca de 43 critérios divididos por 2 áreas e seis vertentes bem como a 

percentagem de ponderação que os mesmos contemplam e que determinam o grau de 

avaliação do edifício a certificar. A categoria de maior desempenho ambiental é distinguida 

pela nomenclatura de A++, quanto ao nível mínimo de desempenho do edifício, o mesmo 

serve para indicar que cumpre apenas o legalmente exigido, sem quaisquer fatores de 

desempenho ou propostas de melhoria.(Pinheiro, M., 2006) 

A particularidade do Sistema LiderA assenta no facto de este estar fortemente interligado 

com os parâmetros apresentados pela Agenda 21 bem como do próprio regulamento Geral 

das Edificações Urbanas (RGEU). Para atingir os objetivos de desempenho ambiental e 

construtivo a que o sistema se propõe, o mesmo determina um conjunto de metas a 

considerar, tais como:  

✓ Valorizar a dinâmica local promover uma adequada integração – identificar e 

potenciar as características do solo, valorizando-o ecologicamente; 

✓ Eficiência no uso de recursos – água, energia e materiais; 

✓ Minimizar os impactes dos efluentes, emissões, resíduos e ruído, através da 

redução das cargas; 

✓ Promover o conforto térmico, acústico e da iluminação, garantindo a qualidade do 

ambiente interior; 

✓ Promover as experiências socioeconómicas sustentáveis; 

✓ Difundir o uso sustentável dos espaços construídos através da inovação e da 

gestão ambiental. 
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Tabela 7 – LiderA – Áreas de avaliação  
Fonte: tabela, adaptada (Pinheiro, M., 2011)   

Vertentes Áreas de Avaliação 
Sustentáveis da 
Construção 

Parâmetros Ponderação 
Área     
Total 

Integração 
Local 

Solo Valorização territorial 7 14 

Otimização ambiental da implantação 

Ecossistemas 
naturais 

Valorização ecológica 5 

Interligação de habitats 

Paisagem e 
património 

Integração paisagística 2 

Proteção e valorização do património 

Recursos Energia Eficiência nos consumos e 
certificação energética 

17 32 

Desenho passivo 

Intensidade em carbono 

Água Consumo de água potável 8 

Gestão das águas locais 

Materiais Durabilidade 5 

Materiais locais 

Materiais de baixo impacte 

Produção 
alimentar 

Produção local de alimentos 2 

Cargas 
Ambientais 

Efluentes Tratamento de águas residuais 3 12 

Caudal de reutilização de águas 
usadas 

Emissões 
atmosféricas 

Caudal de emissões 2 

Resíduos Produção de resíduos 3 

Gestão de resíduos perigosos 

Valorização de resíduos 

Ruido exterior Fontes de ruido para o exterior 3 

Poluição ilumino-
térmica 

Poluição ilumino-térmica 1 

Conforto 
Ambiental 

Qualidade do ar Níveis de qualidade do ar 5 15 

Conforto térmico Conforto térmico 5 

Iluminação e 
acústica 

Níveis de iluminação 5 

Conforto sonoro 

Vivência 
Socioeconómica 

Acesso para todos Acesso a transportes públicos 5 19 

Mobilidade de baixo impacto 

Soluções inclusivas 

Diversidade 
económica 

Flexibilidade 4 

Dinâmica económica 

Trabalho local 

Amenidades e 
interação social 

Amenidades locais 4 

Interação com a comunidade 

Participação e 
controlo 

Capacidade de controlo 4 

Condições de participação e 
goverança 

Controlo de riscos naturais 

Controlo de ameaças humanas 

Custos no ciclo de 
vida 

Custos no ciclo de vida 2 

Uso Sustentável Gestão Ambiental Condições de utilização ambiental 6 8 

Sistema de gestão ambiental 

Inovação Inovações 2 
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A valorização de espaços sem qualquer consideração no contexto histórico-cultural, bem 

como socioecónomico, através da requalificação de os ambientes urbanos edificados, 

apoiada nos critérios do LiderA, proporciona uma significativa melhoria na rentabilidade do 

mercado imobiliário, bem como a nível da revitalização do próprio espaço edificado. É disso 

exemplo o que aconteceu na zona da Expo em Lisboa, e onde se situa o 2º edifício avaliado 

e certificado pelo sistema LiderA, a “Torre Verde” da arquiteta Livia Tirone construído em 

1998 e certificado no ano 2007 (ilustração 12), com  a classificação de “A”, cujo 

desempenho ambiental é 50 % superior à prática da altura.(Pinheiro, M., 2011) 

 

Ilustração  12 - “Torre Verde”, Tirone Nunes, Sa, Lisboa, Portugal (1998) 
Fonte: (Pinheiro, M., 2006) 

No seguimento da linha das principais preocupações da construção sustentável e no 

sentido de todos os métodos e ou sistemas de avaliação, voluntários ou não, existentes 

em diversos países do mundo, torna-se de facto imprescindível recorrer aos princípios do 

desenvolvimento sustentável, principalmente no que diz respeito á sensibilidade do 

desenho arquitetónico. Tentando assim minimizar impactes ambientais graves, resolvendo, 

através do desenho logo no início do projeto, com soluções passivas e evitando gastos 

desnecessários com soluções mecânicas para o aquecimento e arrefecimento do edifício, 

tanto no Verão como no Inverno. O arquiteto assume deste modo um papel muito 

significativo na escolha das soluções construtivas como o objetivo de alcançar uma edifício 

bioclimático tirando partido do clima e da localização.(Silva P.B., Reaes Pinto, A., 2010) 

 ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA  

A arquitetura Bioclimática resulta do desenho enquanto conceito integrado na envolvente 

direta onde se insere o edifício. Os desafios lançados pela sustentabilidade são postos á 

prova desde a conceção do desenho arquitetónico até á construção do próprio edifício, o 

mesmo utiliza a energia a água e os materiais enquanto recursos naturais e resulta num 

edifício eficiente e sustentável. (Silva P.B., Reaes Pinto, A., 2010). Este conceito de 

arquitetura não é de todo inovador no que concerne às preocupações de sustentabilidade, 

a orientação solar, por exemplo, sempre foi uma preocupação desde os tempos mais 

antigos se não vejamos o exemplo das cidades romanas ou das casas mais ao sul de 
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Portugal. Charles Kibert diz-nos que já com o protocolo de Quioto, vários países que se 

preocupam com aumento significativo de CO2 e que assinaram o respetivo protocolo, e ao 

mesmo tempo comprometeram-se a tomar medidas para reduzir o impacte do efeito estufa 

através da redução da emissão de gases em cada país. (Kibert, 2005) ; (Lanham, Gama 

and Braz, 2004) 

 

Ilustração  13 - Ciclo do Carbono _ esquema  
Fonte: (Lanham, Gama and Braz, 2004)  

A ilustração 13 representa o ciclo que o carbono realiza até se transformar num gás 

carbónico, gás esse prejudicial á saúde do ecossistema vivo do planeta, desde os 

compostos de carbono que se decompõem e se transformam em combustíveis, passando 

pelos elementos de combustão, respiração, fotossíntese, compostos de carbono nas 

plantas, comida e compostos de carbono nos animais, é um ciclo constante e permanente 

que resulta na concentração elevada de CO2 na atmosfera, resultando no tão falado e 

discutido aquecimento global, impossibilitando que os raios solares incidam sobre a 

camada terrestre com a intensidade que deveriam incidir.(Lanham, Gama and Braz, 2004)  
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Ilustração  14 - emissões de carbono a nível mundial – produção de energia” _ esquema 
Fonte: (Amado, M.,; Reaes Pinto, A., ; Alcafache, AM., ; Ramalhete, 2015) 

A ilustração 14 reflete a evolução das emissões de carbono no que diz respeito à produção 

de energia a nível mundial prevista até 2030, e são esperados grandes impactes 

ambientais resultante destas produções de energia, com a utilização dos recursos fosseis, 

tais como o carvão e o petróleo que não são de todo infinitos. A utilização de fontes não 

renováveis dão origem a grandes emissões de gases que provocam o efeito estufa. Até o 

ano de 2030 a expetativa de crescimento da energia deverá rondar ao 40% o que irá 

originar cerca de 16,8 mil milhões de TEP (tonelada equivalente de petróleo).(Torgal, F.P., 

Jalali, S., 2010) 

Com os compromissos assumidos na assinatura do protocolo de Quioto, o pensar no 

edifício e na forma como o construir veio tornar-se um fator preponderante, tanto para a 

construção como para a arquitetura. O projetar de forma eficiente, no que diz respeito aos 

princípios da sustentabilidade, tem a partir de agora uma implicação direta nas metas a 

alcançar por todos os países que se propuseram baixar a pegada de carbono através do 

setor da construção e a par dos setores da energia e dos transportes, que são hoje os 

principais responsáveis pela significativa presença da pegada de carbono. Por isso se fala 

tanto da necessidade da descarbonização ou dos edifícios de balanço quase nulo (NZEB) 

para ajudar a colmatar as necessidades fundamentais da escassez de recursos naturais e 

a travar o efeito estufa. A arquitetura Bioclimática, e na  sequência de constrangimentos 
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ambientais, económicos e sociais, tem um papel preponderante, enquanto 

desenvolvimento sustentável, no novo paradigma da construção.(Feio, 2006) 

Tabela 8 - Dimensões do desenvolvimento sustentável _ repercussões  
Fonte: tabela adaptada (Amado, M.,; Reaes Pinto, A., ; Alcafache, AM.,; Ramalhete, 2015)  

 

A tabela 8 descreve-nos os impactes que as dimensões, ambiental, social e económica 

têm no desenvolvimento sustentável, com particular incidência nesta abordagem no 

edifício. A realidade do edifício, considerado sustentável, é no seu todo considerado eficaz 

quando as três dimensões, ambiental, social e económica estão em sintonia e são 

ponderadas quanto à construção do mesmo, tendo em conta as escolhas da aplicação das 

matérias primas na construção, bem como o destino das mesmas aquando a sua 

desconstrução. 

Segundo Pinheiro 2006, a realidade do desenvolvimento sustentável, atualmente, está em 

discordância com as três dimensões de desenvolvimento sustentável, apesar dos esforços 

praticados nestas matérias pela união europeia, o setor da construção continua a ser um 

dos principais responsáveis pelos impactes ambientais negativos. O facto do mercado 

imobiliário, que caminha a par com os construtores, terem no pensamento de que a 

construção sustentável é mais dispendiosa, faz com que o papel da sustentabilidade na 

arquitetura, adquira um papel importante nestes desafios. Transformar o paradigma da 

Dimensão Ambiental 

Consumo de recursos naturais (água, energia e materias-primas); 

Emissão de gases com efeito de estufa e outros compostos poluentes; 

Produção de residuos; 

Conforto termico e acústico; 

Contaminação dos solos; 

Ocupação do solo; 

Impactes na biodiversidade; 

Dimensão Social 

Saúde e segurança no trabalho; 

Formação profissional; 

Integração e envolviemnto das comunidades locais; 

Alterações paisagisticas; 

Impacto Visual;  

Dimensão Económica 

Valorização do activo imobiliário; 

Criação de emprego directo e indirecto; 

Catalisador de desenvolvimento de outros sectores. 
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construção através do desenho torna-se perentório para uma considerável melhoria das 

construções através da eficiência de recursos como a energia, a água e os materiais. 

(Pinheiro, M., 2006a)      

Passam a existir um conjunto de regras e documentos com vista a incluir os princípios da 

construção sustentável, possibilitando assim, e para além de fazer cumprir o disposto pelas 

diretivas europeias relativamente às emissões de carbono e a procura do edifício de 

balanço quase nulo, uma vasta panóplia de soluções ao serviço da sociedade deixando ao 

critério de cada um a aplicação das mesmas. Tendo, porém, a certeza que as ditas 

soluções têm como finalidade a redução de utilização de recursos naturais., tentando não 

comprometer ainda mais a vida das gerações futuras. (OCDE, 2003)    

Recuando um pouco no tempo, podemos constatar que a arquitetura bioclimática na época 

de construção de cidades romanas ou das casas tradicionais existentes um pouco por todo 

o mundo, não tiveram aquando da sua conceção as tecnologias inerentes à construção a 

que assistimos nos dias de hoje, o que possibilitou que a arquitetura repensasse a forma 

de projetar do edificado, tirando partido do clima, dos materiais locais, dos recursos 

disponíveis na envolvente. A capacidade de integração dos materiais fornecidos pela 

natureza faz com que as soluções encontradas fossem pouco dispendiosas e mais 

eficientes, como por exemplo a orientação solar que tem necessidades diferentes mediante 

o país (ilustração15).  



34 

 

Ilustração  15 - Horas de sol distribuídas na europa _ mapa 
Fonte: (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_sunshine_hours_map.png)  

 
 

Em Portugal a questão da orientação solar é determinante e muito importante em zonas 

como o Algarve e o Alentejo, assim como a composição formal das casas que na sua 

maioria são em banda, com paredes grossas entre arruamentos estreitos, permitindo 

sombreamento e pintadas de cor branca para uma maior inercia térmica e menor absorção 

de luz solar.  

Questões como a eficiência energética são fundamentais em climas tão agrestes como por 

exemplo o algarvio e o alentejano. Várias são as realidades e os exemplos que 

encontramos distribuídos por vários países, como por exemplo em países nórdicos em que 

os telhados contem uma grande inclinação na sua composição formal, tendo como função 

o rápido deslizamento da neve, não permitindo, por isso, grandes sobrecargas da mesma. 

Abordagens simples como estas, que foram descritas tanto na correta orientação dos 

edifícios e abertura de vãos envidraçados mediante a correta exposição solar, como no 

simples desenho de cobertura, não tornam a construção mais cara, mas sim mais eficiente. 

(Lanham, Gama and Braz, 2004) 
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Ilustração  16 - Orientação solar em Portugal _Verão / Inverno  
Fonte: http://www.sca-aluminios.com/?q=pt-pt/node/281 

  

2.3.1. OBJETIVOS E CONCEITOS 

A Arquitetura Bioclimática é somente uma etiqueta para uma arquitetura que atua de uma 

forma natural e articulada com os princípios da construção sustentável. A ilustração 16 

representa a trajetória solar de verão e inverno em Portugal em que importa referir que a 

intensidade da radiação solar varia consoante as estações do ano, logo a necessidade 

formal do desenho do edifício tem de se adaptar a estas intensidades de luz solar. A 

arquitetura bioclimática apresenta-se segundo alguns conceitos básicos que ajudam a 

cumprir determinados objetivos no domínio da área do saber da construção sustentável, 

principalmente em questões de consumos energéticos em que o desenho ou design 

passivo tem como foco principal reduzir ao máximo a necessidade de recorrer a estratégias 

http://www.sca-aluminios.com/?q=pt-pt/node/281
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mecânicas para garantir as necessidades básicas de conforto, no que diz respeito á 

climatização, recorrendo a escolhas adaptadas ao contexto local do edificado tirando 

proveito da orientação solar e dos recursos naturais existentes na envolvente mais 

próxima. (Silva P.B., Reaes Pinto, A., 2010)  

Mediante estas preocupações e objetivos da arquitetura bioclimática, a questão é como 

devemos nós construir os edifícios ditos sustentáveis e quais os conceitos que deveremos 

ter em consideração aquando o seu desenho? Sabemos á partida que não existe a solução 

perfeita, no entanto podemos elencar alguns conceitos básicos e determinantes como 

estratégia no design passivo: 

▪ Energia Solar;  

▪ Temperatura; 

▪ Humidade;  

▪ Vento; 

▪ Água;  

▪ Vegetação;   

▪ Inércia Térmica; 

▪ Conforto Térmico; 

▪ Efeito de Estufa. 

2.3.2. SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS   

Segundo Charles Kibert existem três princípios básicos e basilares nas regras de 

construção de “edifícios sustentáveis” ou os chamados “green buildings” a ter em 

considerarão e apresentam grandes vantagens para a área do imobiliário, sendo os 

referidos princípios a construção de edifícios sustentáveis, os custos de construção desses 

mesmos edifícios, e as questões ligadas ao conforto e à saúde humana. (Kibert, 2005)  

O conceito de construção sustentável tem vindo a ser testado por um determinado nicho 

de especialistas e arquitetos ao serviço da “Green Architecture”, ou arquitetura bioclimática. 

Desde a conceção, passando pela construção, e manutenção do edifício dito sustentável, 

existe a constante procura da eficiência nos diferentes patamares da construção e que está 

fortemente interligada com uma série de elementos principais e ou regras de construção 

em torno das dimensões ambiental, social e económica, como se pode verificar na 

ilustração 17. Procedimentos que são processados como técnicas a utilizar para que se 

possa de fato alcançar a sustentabilidade na construção. (Kibert, 2005)  
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Ilustração  17 - Ciclo de vida da construção   
Fonte: (Pinheiro, M., 2006) 

Segundo os três princípios de kibert, as principais vantagens de projetar edifícios 

sustentáveis, prendem-se com os seguintes fatores explanados;  

▪ A construção de edifícios sustentáveis; 

▪ Custos de construção; 

▪ Conforto e saúde humana. 

A construção de edifícios sustentáveis tem como alicerce a suscetibilidade pela 

dimensão ambiental e seus impactes diretos e indiretos, bem como o uso eficiente de 

recursos. Salvaguardando a eficiência do ambiente construído a construção de edifícios 

deve fazer atenção a um conjunto de fatores a ponderar, tais como: 

✓ O ciclo de vida do edifício; 

✓ A extração das materiais primas; 

✓ Vida útil dos materiais a utilizar e a forma de fabrico dos mesmos; 

✓ Integração preferencial de recursos renováveis; 

• Energia;  

• Reciclagem; 
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• Reutilização das águas; 

✓ Integração na envolvente direta/local; 

✓ Soluções passivas no aquecimento, no arrefecimento e na ventilação; 

Todos estes fatores são de extrema relevância quando o principal objetivo da construção 

de edifícios sustentáveis, os intitulados nos dias de hoje de Green Buildings, é o caminho 

para chegar aos edifícios de energia quase zero NEZEB (Nearly Zero Energy Buildings) 

reduzindo significativamente os impactes ambientais bem como o consumo de recursos 

naturais. (Kibert, 2005) 

Quanto aos custos de construção, os mesmos contemplam, sobretudo, a dimensão 

económica em torno do investimento versus retorno, transformados em benefícios na 

manutenção do edifício abordando aspetos como:  

✓ Opções iniciais nas escolhas de materiais e soluções construtivas relativas à 

conceção poderão fazer toda a diferença a nível da manutenção do edifício; 

✓ O design passivo é claramente diferenciador, quanto à substituição de 

equipamentos mecânicos em torno da eficiência energética; 

✓ O investimento inicial, mesmo sendo mais elevado que o modelo de construção 

tradicional, é justificado pelo retorno em volta das poupanças nos consumos ao 

longo do ciclo de vida do edifício no que diz respeito à manutenção dos custos:  

✓ Energéticos (painel solar e sistemas de aquecimento através da 

biomassa entre outros);  

✓ Hídricos (através da reciclagem e da reutilização das águas). 

Estas medidas possibilitam, sobretudo, que a manutenção do edifício a médio e longo 

prazo, em termos de retorno, se torne vantajoso. À medida que os tempos avançam, as 

novas tecnologias a favor das soluções eficientes, sobretudo no domínio da construção, 

também evoluem permitindo, assim, que o investimento inicial em torno da sustentabilidade 

se torne mais diluído no tempo de retorno em benefício da poupança. 

Já nas questões do conforto e saúde humana, importa relembrar que a construção 

convencional provoca mais problemas relacionados com a saúde, e com o próprio conforto 

do ser humano, enquanto utilizador permanente do edifício construído, especialmente em 

áreas determinantes como a qualidade do ar interior através de meios mecânicos, no que 

toca, particularmente, aos sistemas de aquecimento versus arrefecimento. Estas 

preocupações são bem conhecidas no design ou da conceção de edifícios sustentáveis e 

nas preocupações em torno das práticas de design passivo, no sentido de tornar mais 



Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 

Marlene da Costa Maia  39 

constante o uso de energias renováveis. Também a gestão de resíduos na construção dos 

Green Buildings, tem influência positiva no conforto e saúde do utilizador do edifício, 

possibilitando até, em muito casos, uma redução de custos no orçamento. 

Tomando como exemplo estes princípios definidos por Charles Kibert, surgem alguns 

edifícios que se tornaram, de algum modo, emblemáticos por terem adotado estes mesmos 

princípios intrínsecos á construção sustentável, nos mais variados contextos geográficos e 

climáticos. Sobretudo, desafiando, através do design passivo e da incorporação de 

materiais e soluções eficientes, os meios mecânicos questionando vantagens e 

desvantagens da arquitetura bioclimática. (Kibert, 2005) 

Vários são os autores de obras de referência no tema da sustentabilidade, nomeadamente 

da arquitetura bioclimática ou ecológica (Ilustrações 18 a 21). As  ilustrações 18,19, 20 e 

21 correspondem a um dos exemplos mais agregadores dos princípios elencados por kibert 

, e que irá neste caso ser o mais detalhado em detrimento dos restantes não por este ser 

mais relevante que todos os outros mas por se encontrar construído num ambiente 

académico de escola em que o mesmo se tornou num objeto de estudo e de referencia e 

que assenta nos princípios fundamentais da sustentabilidade passando á posterior por uma 

analise mais sucinta de outros exemplos que nos mostrarão a inserção destes e de outros 

conceitos, no entanto, em ambientes e culturas diferentes. (Kibert, 2005) 

 

Ilustração  18 - “Adam Joseph Lewis Center”, do Arqtº. William McDonough, Ohio, USA, (2000) 
Fonte: (https://www.oberlin.edu/aj-lewis) 

A figura 18 representa o centro ambiental Adam Joseph Lewis, centro este que se encontra 

inserido no colégio de Oberlin em Ohio nos Estados Unidos da América. O arquiteto William 

McDonough projetou um edifício cujos princípios fundamentais da sustentabilidade 

enunciados anteriormente por Charles Kibert como redução de consumos, reutilizar e 

reciclar, tornam-se peças chave de conceito neste edifício. Este é apontado por muitos 

https://www.oberlin.edu/aj-lewis
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como sendo um edifício demonstrador da eficiência no que toca á sustentabilidade, se não 

vejamos alguns dos principais conceitos e princípios aplicados no funcionamento e 

desempenho deste centro ambiental em fatores como materiais, energia, 

aquecimento/arrefecimento e ventilação e arranjos exteriores.  

No que diz respeito aos Materiais não foram poupados os conceitos de sustentabilidade e 

redução de impactes ambientais elevando a fasquia no que concerne á sua escolha e 

utilização. Uma das suas prioridades como função é a durabilidade, detalhe importante no 

ciclo de vida do edifício e a sua manutenção como por exemplo: 

→ Tijolo para as paredes exteriores; 

→ Utilização de molduras de aço reciclado; 

→ Reciclar e reutilizar prendem-se com escolhas do tipo alumínio para o telhado, e 

janelas, material cerâmico nas zonas de estar e de passagem; 

→ A madeira usada no edifício foi devidamente acautelada quanta á sua certificação, 

nomeadamente à madeira proveniente da reflorestação e neste caso no próprio 

país, mais concretamente a norte de Pensilvânia. 

 

Ilustração  19 - “Adam Joseph Lewis Center” – Produção e Consumo de Energia   
Fonte: (Petersen, 2007) 

Já na Energia e como foi anteriormente referido, o edifício em questão foi na altura 

bastante divulgado no sentido de ser um edifício com inúmeras vantagens no que diz 

respeito à eficiência energética (ilustração 19) através de: 

→ Cerca de 1220 m2 de painéis fotovoltaicos que cobrem toda a área de cobertura do 

edifício; 



Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 

Marlene da Costa Maia  41 

→ Fornecimento de cerca de 45 Quilowatts de energia elétrica para consumo do 

próprio edifício através dos painéis fotovoltaicos; 

→ Fornecimento de energia á rede pública; 

A eficiência energética alcançada por este edifício é consequência dos sistemas integrados 

mecânicos em simbiose direta com sistemas de segurança, de fogo e ainda de sistemas 

de tratamento e reaproveitamento de águas como nos mostra a Ilustração 20, em que a 

numeração apresentada representa a seguinte descrição:  

1. Matriz Fotovoltaica através de painéis fotovoltaicos; 

2. Localização do solo para circuito de bomba de calor; 

3. Aquecimento solar e ventilação passivos; iluminação natural; 

4. Sistema ecológico de tratamento de águas residuais através da exposição 

solar.(Petersen, J., 2004) 

 

Ilustração  20 - “Adam Joseph Lewis Center” – Desempenho do edifício _ Recursos   
Fonte:(Petersen, J., 2004) 

Com o clima rigoroso que caracteriza Ohio, em que no verão existem picos de frio e de 

calor e onde no Inverno, predominam as baixas temperaturas e o tempo está praticamente 

sempre encoberto. As técnicas usadas para o aquecimento, arrefecimento e ventilação 

passaram sobretudo por técnicas passivas, tais como; 

→ Sistema de aquecimento de circuito fechado, baseados na geotermia, usando as 

trocas de temperatura do subsolo e aproveitando as mesmas para o aquecimento 

e arrefecimento da canalização que faz o circuito da água por todo o edifício; 

→  Piso radiante hidráulico, que aquece simultaneamente a água e a temperatura do 

edifício; 

→ A orientação solar do próprio edifício facilita, na maior parte dos meses de inverno, 

através das trocas térmicas da própria alvenaria das paredes, com a absorção da 

radiação solar, o aquecimento das paredes durante o dia, libertando calor para o 

interior durante o período noturno, como se pode observar na figura 21.  
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→ Nos meses de verão e para compensar a elevada incidência solar, a área 

envidraçada é composta por janelas “funcionais”, ou seja, janelas que possibilitam 

uma abertura manual, e desta forma o edifício usufrui de ventilação natural e de 

forma passiva, o que diminui significativamente o recurso do sistema mecânico do 

ar condicionado que é acionado de forma automática mediante a ocupação do 

edifício e as suas necessidades de conforto. 

 

Ilustração  21 - “Adam Joseph Lewis Center” – peça desenhada (corte) 
Fonte: https://www.oberlin.edu/aj-lewis 

No que toca às questões da iluminação, as claraboias instaladas nas áreas das salas de 

aulas e no respetivo átrio de distribuição, providenciam uma luz clara e natural. Onde se 

torna imprescindível a luz elétrica, os sensores de presença ou de uso ajudam a reduzir os 

desperdícios nos consumos, aumentando a eficiência energética. 

Os arranjos exteriores do edifício não são fatores menos relevantes neste processo de 

edifício sustentável que é o “Adam Joseph Lewis Center” pelo contrário, além dos 

elementos e soluções sustentáveis no que toca ao projeto e á construção propriamente 

dita, o pilar ambiental está bastante presente na envolvência do referido edifício através 

dos seguintes componentes; 

• Ecossistemas variados com espécimes únicas e pouco comuns, bem como a 

própria vegetação; 

• Permacultura com exemplos de agricultura urbana, como por exemplo, algumas 

árvores de fruto como maças e pêras; 

https://www.oberlin.edu/aj-lewis
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A título de curiosidade existe na área exterior social / convívio dos utilizadores deste 

edifício, uma espécie de tributo, com o nome de praça do sol, cujo intuito é o de agradecer 

pela luz, pelo calor e pela energia que o sol fornece gratuitamente ao próprio centro. O 

“Adam Joseph Lewis Center” sendo um edifício académico tornou-se num modelo em todo 

o país, principalmente, no que que toca ao baixo consumo energético, muito próximo da 

procura incessante pelos especialistas do edifício de balanço quase zero.  

Ainda no caminho dos exemplos dos princípios da construção sustentável, aplicados aos 

edifícios sustentáveis, temos as conhecidas construções do arquiteto Hassan Fathy, mais 

conhecido pelo arquiteto dos pobres no Egito e neste caso como nos mostra a ilustração 

22 é dado a conhecer uma mesquita localizada em Luxor no Egipto. Hassan Fathy privilegia 

de uma forma tão natural tão integradora do edifício na paisagem, que faz com que pareça 

que o mesmo faz parte integrante do local desde sempre. Como os pobres ou os menos 

capazes, financeiramente, não tinham possibilidades de ter edificações que fossem 

suportadas pelas soluções mecânicas ou ativas das mesmas, Hassan Fathy tentava 

colmatar todas essas questões ativas, apresentando soluções passivas, possibilitando que 

os três pilares da sustentabilidade se articulassem de uma forma espontânea, entre si, e 

sem grandes impactes ou até mesmo nenhuns a nível ambiental, social e económico. 

 

Ilustração  22 - “A Mesquita de Nova Gourna” do Arqtº. Hassan Fathy, Gurna, Luxor no Egito (1945) 
Fonte: (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14646024)  

As principais características das suas obras passam pela integração das seguintes 

soluções e preocupações; 

• Integração na envolvente direta, ambiental e local; 

• Eficiência energética, tirando partido da massa térmica das paredes, dando 

conforto térmico ao interior; 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14646024
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• Ventilação cruzada no interior devido às variadas aberturas existentes no 

edifício, fazendo circulação do ar interior de forma natural; 

• No que diz respeito á intensidade da luz solar, Hassan Fathy usa de forma 

repetida as pérgulas e as lâminas de sombreamento, possibilitando espaço de 

luz e sombra controladas, quebrando em simultâneo a intensidade da luz solar. 

(Steele, J., 1997) 

Hassan Fathy, o arquiteto egípcio, conhecido como o arquiteto dos pobres, defensor dos 

princípios da arquitetura bioclimática, torna-se o especialista da construção em climas 

desérticos, onde o principal material de construção de sua preferência é o adobe, 

conseguindo soluções de refrigeração natural dos seus edifícios. As suas obras são 

conhecidas pelo seu excelente comportamento térmico e que ainda nos dias de hoje se 

distinguem das novas construções no Egito.(Serageldin, 2007) 

 

Ilustração  23 - “House in Regensburg”, do Arqtº Thomas Herzog, em Regensburg, Germany, (1997-79) 
Fonte: (http://www.obiebowman.com/pn-brunsell.html)   

A arquitetura bioclimática desempenha um papel elementar no que toca à poupança de 

energia, e como tal, a construção de edifícios passa a impor como alvo principal a atingir, 

a eficiência construtiva, quer ao nível do projeto de design arquitetónico quer ao nível do 

projeto de execução. (Feio, 2006)  

Para minimizar os problemas afetos ao setor da construção e seus consumos energéticos, 

a arquitetura bioclimática recorre aos princípios da sustentabilidade através da Implantação 

do edifício, tendo em conta o sentido de orientação do mesmo como no caso da ilustração 

23, que representa a imagem da casa em Regensburg, na Alemanha, do arquiteto Thomas 
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Herzog, mais concretamente da fachada sul e que devido á sua localização tem uma maior 

incidência solar, como podemos observar na figura 24. (Wines, 2008) 

 

Ilustração  24 - “House in Regensburg” – Planta de Implantação 
Fonte: (https://www.mydstudio.com/blog/sustainable-modernism-house-in-regensburg.htm)  

Thomas Herzog aplica de uma forma simples e discreta, na conceção do edifício em 

questão, os princípios chave da construção sustentável, especialmente aquele que diz 

respeito á solução passiva do aquecimento e arrefecimento.  

Á semelhança do “Adam Joseph Lewis Center”, Herzog aproveita igualmente a energia 

geotérmica para libertar calor durante a noite, depois de esta ser conseguida através dos 

envidraçados em forma de parede/fachada inclinada, situada a sul, e cuja cobertura 

articulada, permite em tirar o maior partido da iluminação natural, e que é transposta de 

forma imediata para o interior da casa. (ilustração 25) 

Herzog determina de uma forma intencional, no entanto, quase despercebida, a forma do 

edifício que mesmo sendo arrojada e inovadora não se deixou comprometer pela 

integração dos princípios da sustentabilidade. 

https://www.mydstudio.com/blog/sustainable-modernism-house-in-regensburg.html
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Ilustração  25 - “House in Regensburg” – Diagrama de Secção 
Fonte: (https://www.mydstudio.com/blog/sustainable-modernism-house-in-regensburg.ht/  

 
 

O seu impacte visual torna-se parte integrante do contexto local onde está inserido e a forte 

componente envidraçada que caracteriza o edifício acaba por diluí-lo na paisagem, através 

da transparência que o mesmo proporciona, bem como pela utilização da madeira, em 

zonas distintas, bem como o do próprio mobiliário que reforça a integração no contexto 

local. (Wines, 2008) 

Surge na Costa da Sardenha, na Califórnia, nos Estados da América mais um exemplo de 

construção Bioclimática, da autoria do arquiteto Obie Bowman, intitulado residência 

Brunsell, (ilustração 26).  Á semelhança dos irmãos Eddie Jones e Neal Jones, com o 

“Arizona Public Service Environmental Showcase”, também nos Estados Unidos da 

América, mas desta vez em Phoenix (apresentado anteriormente na ilustração 9), Obie 

Bowman torna-se também mais um arquiteto cujas obras mais emblemáticas são aquelas 

que andam mais ligadas á arquitetura Bioclimática, como é o caso da residência Brunsell 

(ilustração 26) onde a integração direta na paisagem se torna o fator mais relevante desta 

obra. A sua cobertura ajardinada funciona como elemento natural que contribui para a 

integração do edifício na paisagem.  

 

https://www.mydstudio.com/blog/sustainable-modernism-house-in-regensburg.ht/
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Ilustração  26 - “Brunsell Residence”, do Arqtº Obie Bowman, Sea Ranch,California, USA (1987) 
Fonte: (http://www.obiebowman.com/pn-brunsell.html) 

Á semelhança das anteriores obras e de outras igualmente relevantes nesta área da 

arquitetura bioclimática, os princípios da sustentabilidade ligados á construção, foram 

igualmente tidos em conta, neste caso, no que diz respeito à preocupação com a 

orientação solar do edifício, as soluções passivas respeitantes ao aquecimento 

/arrefecimento do edifício, a captação da energia solar para aquecimento de água e o uso 

eficiente dos recursos entre outros. 

Trabalhos como os dos Jones Studio, Obie Bowman, Thomas Herzog, William McDonough 

entre outros, da mesma escola do “Green Design”, tiveram uma influência profunda no 

trabalho do arquiteto Frank Lloyd Wright, tendo como base a sua organicidade arquitetural, 

bem como as preocupações ambientais, sociais e económicas da sustentabilidade, 

podendo, no entanto, cada um dos diversos arquitetos, tirar partido de contextos históricos 

e culturais distintos concebendo várias vertentes inovadoras, relacionadas com as 

soluções construtivas, e que em sintonia com a vertente tecnológica ao serviço da 

dimensão ambiental se tornam em muitos casos emblemáticos. (Wines, 2008) 

As soluções que resultam da simbiose tecnológica, aliadas ao conforto em consonância 

com a dimensão ambiental de uma forma integrada, proporcionam marcos relevantes, 

intemporais e capazes de se tornarem modelos da Construção Sustentável, assumindo um 

papel determinante para as preocupações da conceção do edifício.(Pinheiro, 2003) 

http://www.obiebowman.com/pn-brunsell.html
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Os pilares da construção Sustentável nas suas três dimensões anteriormente citadas 

(ambiental, social e económica) devem ser considerados logo desde o início do processo, 

ou seja, logo a partir do plano da conceção do edifício. (Kibert, 1994) 

No sentido de otimizar as construções e de poder avaliar as soluções propostas desde a 

conceção do edifício, torna-se fundamental assegurar a eficiência do mesmo. Para que tal 

aconteça torna-se fundamental considerar as fases do ciclo de vida do edifício através 

dos princípios da sustentabilidade. Construir de uma forma eficiente e sustentável tem 

como base uma coerente e responsável simbiose entre as dimensões da sustentabilidade. 

Para podermos ter uma ação direta relativamente à qualidade e eficiência do edificado para 

o setor do imobiliário poder ser mais abrangente e responsável na sua oferta, terá o mesmo 

que cumprir toda a legislação em vigor e simultaneamente ser atrativo para o mercado em 

relação ao uso e manutenção do edifício no que se refere a questões tão simples como 

são os consumos de água, luz e gás entre outros e que podem ser colmatados logo nas 

escolhas iniciais do projeto de arquitetura. (Barbara C.L., Boyes, A.S., 2001)  

As estratégias associadas ás fases de ciclo de vida do edificio (CVE) podem enumeram-

se da seguinte forma: 

1. Planemento 

É sem duvida uma das fases mais significativas do ciclo de vida dos edificios. O papel do 

arquitecto é determinante nesta fase, uma vez que o mesmo é o responsavel pela escolha 

de soluções e materiais que determinam se o edificio é de fato ou não sustentavel e 

sobretudo eficiente.(Ordem dos Arquitectos, 2001) 

O arquiteto passa a ter um papel fundamental em muitos fatores importantes a considerar:  

• análise de ecossistemas e especies existentes, implantação do edificio; 

• Uso racional da energia;  

• Integração de sistemas solares passivos; 

• Seleção rigorosa de materais (reciclados e ecologicos); 

• Seleção de sistemas que permitam a reutilização e reciclagem da àgua. 

Todos os estes fatores são determinantes para que desde o projeto até à construção se 

transformem num edifício eficiente, com custos controlados e com sistemas ao nível da 

energia, da água e dos materiais se se articulam de uma forma sustentável e controlada. 

(Lucas S., 2008)   
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Devido ao grau de exigência de cumprimento dos vários fatores a ter em conta nesta fase 

de planeamento do edifício, ficamos também mais perto de conseguiremos um edifício 

mais eficiente e com menores impactes ambientais. (Pinheiro, M., 2006a)  

2. Projecto de Execução  

Ainda na fase de projeto, mas numa condição um pouco mais avançada, o projeto de 

execução de um edificio dito eficiente e sustentável, com a capacidade de reduzir custos 

de manutenção, ter em atenção, uma série de medidas capazes de satistfazer o resultado 

final, que é o de termos um edificio com um eleveado nível de desempenho ambiental, 

social e económico e que implica a articulação de uma série de factores de 

desempenho,tais como:  

• Uso eficiente de recursos naturais de otimização de desempenho; 

• Soluções eficientes em termos de consumos de energia e água; 

• Gestão e tratamento de residuos e efluentes; 

• Escolha de materais de baixo impacte. 

As vantagens de um projecto de execução, com base nestes fatores de desempenho, 

podem ser comprovadas ao longo de vida util do edificio e também testatadas atraves de 

um comnjunto de várias ferramentas de análise do custo do ciclo de vida do edifício. 

(Augusto C., 2008) 

3. Construção / Renovação  

Na fase da construção os impactes ambientais estão claramente presentes durante o 

processo da obra, seja ela de construção nova ou de reabilitaçao/renovação. A 

legislação em Portugal tem acompanhado,sob influência das normas europeias, todos 

os parâmetros que contribuem para uma construção sustentável. Nesta fase torna-se 

imprescindivel o ccumprimento dos seguintes parametros; 

• Movimentação de terras; 

• Ruido; 

• Emissão de particulas e de poeiras; 

• Gestão dos residuos em obra; 

• Gestão do trafico de máquinas e veículos em obra/estaleiro; 

• Gestao do uso materiais, àgua e energia. 
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É nesta fase, também, que se implementam as opções consideradas nas fases anteriores 

de uma forma articulada, e com o intuito de maximizar as estratégias eficientes e 

sustentaveis estudadas e equacinadas no âmbito da aqruitetura bioclimatica.(Brown, L.,C., 

Postel, S., 1991; Pinheiro, M., 2006a)  

4.  Operação e Manutenção 

Esta fase é praticamente toda afeta ao período de utilização do edifício ao longo de toda  

a sua vida útil, em que as tarefas afetas a essa mesma utilização incidem na manutenção 

com pequenas intervenções de reabilitação, embora de uma forma temporária e com 

carácter de prevenção, ou seja, nesta fase de operação e manutenção do edifício, o tempo 

correspondente á utilização do mesmo, depois de terminado o período de construção a 

utilização por parte do utilizador, passa a ser de parcial a total. (Degani, C., M., ; Cardoso, 

F., 2002)   

Mediante a utilização do edifício, a manutenção do mesmo irá variar circunstancialmente, 

por isso se torna tão importante as fases anteriores á utilização no sentido de garantir o 

uso de soluções sustentáveis, como sendo por exemplo o uso eficiente da água e da 

energia em detrimento do utilizador escolher entre poupar e consumir. Se o sistema já está 

à partida integrado nas soluções construtivas então a sua utilização irá ser eficiente. No 

caso da reciclagem dos resíduos domésticos a questão da consciencialização é fator 

preponderante na execução da tarefa, pois depende da vontade própria do utilizador em 

querer reciclar ou não. No sentido da poupança e da eficiência torna-se relevante 

contemplar dispositivos de monotorização para melhor controle e melhoria contínua do 

desempenho e eficiência do edifício, no sentido da procura constante da sustentabilidade 

ao longo da vida útil do edifício.(Mateus, R., 2009) 

5. Desativação e Demolição 

Relativamente ao fim do ciclo de vida do edifício, a sua desconstrução, deverá ser pensada 

de forma responsável em vários sentidos, nomeadamente quanto aos impactes causados 

por essa mesma desconstrução. Alguns desses impactes são reduzidos, nesta fase, como 

por exemplo no que diz respeito aos materiais, o mesmo já não podemos dizer quanto a 

aspetos como o ruido causado pelas obras de demolição, as vibrações que se fazem sentir 

mais intensas e com mais frequência. As preocupações com a gestão dos resíduos, e com 

a própria reutilização dos mesmos devem ser detalhadas fazendo parte integrante de um 

plano de reutilização, e desta forma tentar reduzir ao máximo os contentores de resíduos 
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em estaleiro e que estão inerentes aos custos de manutenção, de transporte e ou de 

distribuição. (Pinheiro, M., 2006a)  

Dada a importância que o setor da construção representa para a economia portuguesa, 

bem como para a importância que o mesmo setor representa na “Descarbonização”, todas 

as regras preconizadas para serem seguidas e utilizadas na construção sustentável, 

devem permanecer e fazer-se respeitadas, no sentido da disseminação da sustentabilidade 

do próprio sector, podendo avaliar os resultados esperados resultantes das diversas 

medidas implementadas nas diferentes fases do ciclo de vida do edifício. Este é um objetivo 

defendido pela Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável. (Brusecke, 1996) 

2.3.3. SISTEMAS BIOCLIMÁTICOS NOS EDIFÍCIOS   

As características biofísicas locais pensadas ao nível da conceção do projeto implicam a 

consideração de fatores decisivos tais como:  

✓ Uso previsto para o edifício; 

✓ Definição da tipologia de habitação; 

✓ Ventilação natural (orientação favorável aos ventos predominantes);  

✓ Sombreamento passivo; 

✓ Radiação solar direta (orientação favorável); 

✓ Disposição e dimensão dos vãos nas fachadas; 

✓ Forma e a orientação das coberturas; 

✓ Materiais a utilizar e resistência térmica dos mesmos; 

✓ Cores a utilizar.  

Os sistemas bioclimáticos apresentados na ilustração 27, são nada mais do que um 

conjunto de regras que servem para apoiar, de uma maneira geral a arquitetura 

bioclimática. Segundo (Gonçalves, H., Graça, 2004) os fatores climáticos determinam o 

modo da ocupação do edifício com o objetivo de conseguir o melhor desempenho 

ambiental possível.     



52 

 

Ilustração  27 -Sistemas Bioclimáticos  
Fonte: adaptado (Amado, M.,; Reaes Pinto, A., ; Alcafache, AM.,; Ramalhete, 2015) 

Os Fatores bioclimáticos, são um importe marco quando são bem ponderados na fase 

inicial do desenho arquitetónico do edificado. Pensar de que forma o edifício se irá 

posicionar em relação á orientação solar, como se reflete na própria implantação do edifício 

e sobretudo de que forma se poderá tirar o melhor partido no que concerne ao 

arrefecimento nos períodos quentes do verão bem como no aquecimento durante os 

períodos mais frios e húmidos do inverno. Os fatores bioclimáticos são orientados por 

elementos essenciais ao desempenho eficiente do edifício, tais como:   

Geometria solar – é imprescindível quando o desenho inicial ponderar a movimentação 

solar para percebermos ao longo da vida útil do edifício quais as vantagens e as 

desvantagens para os ganhos energéticos. A incidência da luz solar é fundamental para a 

componente térmica do edifício e dos seus espaços, sendo que no verão convém absorver 

o menor possível de radiação solar de modo a evitar grandes aumentos de temperatura, 

enquanto  no inverno se procura a maior absorção possível dos raios solares para que se 

possa usufruir de um conforto térmico no interior dos espaços o mais distribuído e uniforme 

possível (ilustração 28). 
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Ilustração  28 - Orientação e forma do Edifício face às condições solares 
Fonte: (Carina O.,Durão., 2013)  

A correta orientação do edifício proporciona grandes ganhos solares para o próprio 

edifício, dependendo de elementos tão significativos como; a orientação da fachada, as 

diferentes situações e a contemplar sejam as de verão ou as de inverno como podemos 

observar pela tabela 9. 

Tabela 9 – Ganhos solares mediante correta orientação e situação de edifício 
Fonte: (Gonçalves, H., Graça, 2004)     

Orientação da 
Fachada 

Situação de inverno Situação de verão 

NORTE 
Não recebe radiação solar 
direta 

Recebe uma pequena fração de radiação solar 
direta ao início da manhã e ao fim da tarde. 

SUL 

É a orientação que favorece 
os maiores ganhos solares 
pois o percurso solar ao longo 
do dia efetua-se para azimutes 
muito próximos do sul 
geográfico.  

O percurso solar ao longo do dia é próximo do zénite e por 
isso os ganhos solares são facilmente atenuáveis se existir 

sombreamento sobre os vãos envidraçados.   

ESTE 

Recebe apenas durante 
algumas horas da manhã 
radiação solar direta na 
fachada e com um pequeno 
angulo de incidência. 

Recebe bastante radiação solar: desde o nascer 
do sol até ao meio dia. Os raios incidem 
perpendicularmente à fachada, maximizando os 
ganhos, algo que é indesejável nesta estação. 

OESTE 

A fachada rebe pouca 
radiação solar durante 
algumas horas da tarde uma 
vez que os ângulos de 
incidência são elevados, 
reduzindo o efeito da radiação. 

A fachada recebe radiação solar durante longas 
horas: desde o meio-dia até ao pôr-do-sol. Estas 
fachadas são responsáveis por grandes cargas 
térmicas e por isso é necessário ter especial 
atenção em termos de áreas, vãos envidraçados 
e sombreamento. 
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Mediante a altura do ano, importa estabelecer, com o intuito de aumentar ou diminuir os 

ganhos e as perdas térmicas e mediante as diferentes situações de verão ou de inverno, 

algumas estratégias como, por exemplo, as de convecção, as de condução e as de 

radiação (Tabela 10) (Gonçalves, H., Graça, 2004). 

 
Tabela 10 – Balanço térmico de edifícios – estratégias  

Fonte: (Gonçalves, H., Graça, 2004)   

 

Situação de Inverno Situação de Verão 

Promover Ganhos Restringir perdas Restringir Ganhos Promover perdas 

Convecção -------- Minimizar a condução 
Adoção de 

materiais com 
elevado albedo  

Condução -------- -------- Ventilação 

Radiação Ganhos solares -------- Proteção solar 
Arrefecimento 

radiativo  

Quanto às Barreiras bioclimáticas, os ventos predominantes, bem como a propagação 

de fluxos de ar, sobretudo nos meios urbanos, fazem com que o local para construir o 

edifício deva ser alvo da estratégia do seu desenho e da sua orientação, entre outros 

fatores que se podem determinar quando da conceção do projeto. Tenta-se logo de início 

minimizar os meios mecânicos para colmatar as diferentes necessidades de conforto, quer 

no verão quer no inverno. Podemos observar vários cenários, (ilustração 29) sobretudo nos 

ambientes urbanos em termos de efeitos de ventos predominantes e de fluxos de ar, sendo 

eles caracterizados pelas seguintes nomenclaturas; (Hernandez, 2013) 

A. Efeito de esquina; 

B. Efeito venturi; 

C. Efeito de turbilhão ou redemoinho; 

D. Efeito de esteira; 

E. Efeito de barreira.  
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Ilustração  29 - Efeitos de ventos (exemplos) 
Fonte:(http://laboratoriodeconfortocau.blogspot.pt/2016/09/grupo-2-abner-alana-fernanda-s-germana.html)   

Ainda no âmbito das barreiras bioclimáticas e não menos importante que a os ventos ou 

os fluxos de ar, temos a vegetação, um elemento que é determinante para a proteção do 

edifício, sendo a folha caduca a mais aconselhada pelos especialistas, pois durante os 

meses de verão, pela sua característica folha larga, atenua com maior abrangência a 

radiação solar, através da sombra que oferece e que ajuda a combater as trocas térmicas 

durante o verão, servindo ainda de barreira aos ventos dominantes que acompanham 

grande parte do inverno.  A escolha da vegetação pode ainda oferecer uma camada 

impermeável á chuva e ao ruido. Podemos observar através da ilustração 30 uma 

representação da barreira da vegetação face á radiação solar. (Hernandez, 2013)  

http://laboratoriodeconfortocau.blogspot.pt/2016/09/grupo-2-abner-alana-fernanda-s-germana.html
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Ilustração  30 - Barreira de vegetação à radiação solar 
Fonte: (Amado, M.,; Reaes Pinto, A., ; Alcafache, AM.,; Ramalhete, 2015)  

 

 

 
Ilustração  31 - “Edifício solar XXI”, arquiteto Pedro Cabrita, Lisboa (2004-2005) 

Fonte: (Gonçalves, H., Cabrita, P. and Cabrito, 2005) 

Os Sistemas passivos de aquecimento, tem como base soluções não mecânicas, com 

a absorção da energia solar natural através de áreas envidraçadas, com uma correta 

orientação de preferencial a sul ou sudeste e dimensionamento de forma a potenciar a 

troca de massa térmica contida em diferentes materiais. Exemplo deste sistema é o edifício 

solar XXI do INETI (Instituto Nacional de Tecnologia e Inovação) em Lisboa, que apresenta 

como principal ícone de referência a fachada revestida a painéis fotovoltaicos que 

contribuem de uma forma significava para a geração de energia, tornando o edifício mais 

eficiente energeticamente (ilustrações 31e 32). 
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Ilustração  32 - Esquema de funcionamento do sistema fotovoltaico com aproveitamento térmico 

Fonte: (Gonçalves, H., Cabrita, P. and Cabrito, 2005) 
  

O sistema de Ganho direto (ilustração 33) é fortemente apoiado pelas significativas áreas 

envidraçadas em torno de uma orientação estratégica de preferência orientada a sul, onde 

acontece a melhor captação da energia solar. Portugal é um país onde a massa térmica já 

existe e com grande expressão na construção, facto esse que quando complementado com 

os apoios anteriormente mencionados (boa orientação e os vãos envidraçados) permite 

uma aplicação destes sistemas sem problemas de maior, através de um equilíbrio entre a 

massa térmica dos espaços com a área envidraçada, a localização e a orientação do 

edifício.  

 

Ilustração  33 - Esquema do sistema de ganho direto 
Fonte: (Gonçalves, H., 2007) 
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Este sistema, quando bem equacionado, apresenta inúmeras vantagens para o conforto 

térmico do edificado, ou seja o calor que absorve durante o dia é libertado durante o período 

noturno (Gonçalves, H., Graça, 2004; Gonçalves, H., 2007) 

Já com o sistema de Ganho Indireto, pressupõe que a massa térmica seja libertada de 

forma gradual mediante a ativação da circulação do ar que é controlada (ilustração 34). A 

área envidraçada, que recebe diretamente a energia captada pela luz do sol gerando calor, 

fica retida no espaço vazio até á parede. 

 
 

Ilustração  34 - Esquema do sistema de ganho indireto 
Fonte: (Gonçalves, H., 2007) 

 

Existem outros sistemas de ganho direto como a parede de armazenamento, as colunas 

de água e ainda a parede de trombe que á das mais utilizadas no design passivo. A parede 

de armazenamento, absorve o calor durante o dia, retendo a massa térmica que é libertada 

durante a noite, processo feito através de uma parede bastante significativa em termos de 

espessura, o que permite uma maior estabilização das temperaturas. As colunas de água 

são muito parecidas com as paredes de armazenamento no sistema de funcionamento. A 

diferença está no material a utilizar na construção das mesmas. Enquanto as paredes de 

armazenamento são construídas com pedra, betão, tijolo e outros materiais pesados, a 

coluna insere-se em contentores de sustentação, junto às áreas envidraçadas, sendo 

aquecidas através da incidência solar e por transferência de calor para o interior dos 

espaços. A ilustração 35 representa um esquema de funcionamento de uma parede de 

trombe. é constituída por um conjunto formado por uma área envidraçada e uma parede, 

tendo no total uma espessura que varia entre os 10 e os 30 cm de espessura. Na maior 

parte dos casos estes vãos são pintados de cores escuras para obter a maior percentagem 
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de absorção possível da energia captada, podendo atingir temperaturas entre os 30ºc e os 

60ºc. A parede de trombe cumpre basicamente a função de armazenamento e pode ser 

controlada através de pequenas aberturas reguláveis de uma forma direta, o que 

proporciona uma ventilação natural.(Gonçalves, H., 2007)  

 

Ilustração  35 - Esquema de funcionamento de uma parede de trombe 
Fonte: (Gonçalves, H., 2007) 

 No sistema de Ganho Combinado, a solução para a captação da energia é realizada 

através de espaços agregados ao edifício como por exemplo os coletores a ar e estufas. 

(ilustração 36) Este sistema apresenta um conjunto integrado de sistemas de ganho direto 

e indireto. Acautelando devidamente a circulação do ar, as trocas térmicas surgem através 

do calor que permanece no espaço adjacente às paredes com o vidro em circuito de 

convecção. (Gonçalves, H., Graça, 2004)  

 
 

Ilustração  36 - Esquema do sistema de ganho combinado 
Fonte: (Gonçalves, H., 2007) 

A tabela 11 apresenta, de uma forma sucinta, os sistemas passivos de aquecimento que 

devem ser acautelados na fase inicial do projeto, no âmbito da construção sustentável, 

bem como a sua aplicação num contexto de ocupação pelo utilizador. 
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Tabela 11 – Resumo dos sistemas passivos de aquecimento  
Fonte: adaptada (Gonçalves, H., Graça, 2004) 

   

 Sistemas passivos de aquecimento 

Sistema passivo Aplicabilidade 

Ganho Direto Envidraçados – promovem o 
rápido aquecimento dos espaços 
e devem localizar-se nas 
fachadas orientadas a sul 

Todos os edifícios com 
ocupação diurna e noturna 

Ganho Indireto Paredes de Trombe- permitem a 
absorção diurna da energia cujo 
efeito ocorre durante o período 
noturno 

Sistema a utilizar em zonas com 
a ocupação noturna 

Ganho Combinado Estufas – funcionamento 
semelhante á parede de trombe, 
porém exige maiores cuidados 
durante a estação de verão 

Para uso diurno na estação de 
inverno 

Coletores de ar- promove a 
introdução do ar quente nos 
espaços com grande 
necessidade de renovação de ar 
na estação de inverno 

Edifícios com ocupação elevada 
durante o dia (auditórios, 
escolas) 

Os Sistemas passivos de arrefecimento são soluções passivas para controlo de 

temperaturas, ou seja, soluções de arrefecimento. Servem sobretudo para atenuar as 

temperaturas altas das estações quentes (verão). Contribuem para um conforto térmico 

significativo e em simultâneo melhoram a qualidade do ar interior. As escolhas 

consideradas logo na fase inicial do projeto, e até mesmo no início da construção, poderão 

fazer toda a diferença para que estes mesmos contributos de melhoria do ar interior 

possam fazer a diferença quanto às necessidades de arrefecimento, com recurso a 

soluções mecânicas, tais como; (Gonçalves, H., Graça, 2004; Gonçalves, H., 2007) 

→ Considerar vidros adequados, com soluções de sombreamento pelo 

exterior; 

→ Colocação de isolamento na envolvente do edifício; 

→ Atenção na escolha dos materiais e cores referentes à cobertura;  

→ Ter em consideração que cores claras refletem a radiação solar, em vez de 

beneficiarem a absorção. 

O arrefecimento passivo contempla sistemas como o arrefecimento pelo solo 

(geotermia), tirando partido das trocas térmicas do próprio solo durante as duas estações 

do ano onde as temperaturas têm maior fator de intensidade, ou seja, durante o verão e 

inverno (ilustrações 37 e 38).  
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Ilustração  37 - Esquema de sistema de arrefecimento pelo solo 
Fonte: (Mainwaring, 2008) 

 

Ilustração  38 - Esquema de sistema de arrefecimento pelo solo – inverno/verão 
Fonte: (Mainwaring, 2008) 

No verão a temperatura do solo é inferior à temperatura do exterior o que permite arrefecer 

o interior equilibrando a temperatura ambiente, sendo que no inverno o processo é o 

inverso. Processo este que pode ocorrer de uma forma direta ou indireta, dependendo do 

método escolhido.(Gonçalves, H., Graça, 2004) 

Na ventilação natural, assume na arquitetura bioclimática um papel relevante 

especialmente no que diz respeito á garantia da qualidade do ar interior. Contribuem para 

o seu correto funcionamento as chaminés ou tubos solares, aspiradores estáticos, 

coletores de ar e torres de vento. A ventilação cruzada é a mais desejada para o edifício, 

pois é a que garante que o conforto térmico seja mais equilibrado, principalmente durante 

os períodos mais quentes e é obtido de uma forma simples e eficaz e que pode e deve ser 

contemplada logo em projeto, considerando as aberturas em lados opostos dos 

espaços.(Gonçalves, H., Graça, 2004)  
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Quanto às proteções solares, desempenham um papel determinante no que diz respeito á 

proteção, quer quanto à intensidade da luz solar, quer relativamente à proteção á própria 

temperatura. As proteções solares existem nas mais variadas formas, em palas, em 

lâminas de sombreamento, em toldos e até como já foi anteriormente referido e analisado, 

pela própria vegetação. Importa referir ainda que as proteções solares quando deviamente 

ponderadas apresentam vantagens no controlo da temperatura durante o verão, sem 

comprometer a necessidade da mesma durante o inverno.(Gonçalves, H., Graça, 2004; 

Oliveira, C., Reaes Pinto, A., 2010) 

A tabela 12 apresenta de uma forma resumida os sistemas passivos de arrefecimento, que 

devem ser acautelados, na fase inicial do projeto, no âmbito da construção sustentável, 

bem como a sua aplicação num contexto de ocupação pelo utilizador. 

Tabela 12 – Resumo dos sistemas passivos de arrefecimento 
Fonte: adaptada (Gonçalves, H., Graça, 2004)   

 
Sistemas passivos de aquecimento 

Sistema passivo Aplicabilidade 

Ventilação 

Ventilação transversal- permite o 
arrefecimento dos espaços e 
mantem a salubridade dos 
mesmos   

Todos os edifícios em especial 
os de habitação 

Arrefecimento 

Arrefecimentos pelo solo – os 
espaços são arrefecidos por 
contacto com o solo e o ar 
exterior. 

Todos os edifícios   

Restringir ganhos solares  

Proteções solares e elementos 
de sombreamento – permitem 
sombrear os vãos envidraçados 
reduzindo a incidência de 
radiação solar direta 

Todos os edifícios   

Os Sistemas ativos energéticos e de aquecimento, consideram todos os sistemas ditos 

ativos, ou seja, são os sistemas que dão prioridade às energias renováveis, em que a 

aplicação de equipamentos mecânicos complementa, quando necessário e com o intuito 

de tornarem o edifício energeticamente eficiente, com custos controlados, o desenho 

passivo.  

No que diz respeito aos coletores solares e aos painéis fotovoltaicos, Portugal encontra-

se numa posição privilegiada para poder tirar a maior rentabilidade possível destes 

equipamentos, graças a grande incidência solar que caracteriza o nosso país quase 

durante todo ano, com especial incidência mais a sul do que propriamente a norte do país. 

Portugal apresenta cerca de 2.500 horas anuais de sol, face á media dos países da união 

europeia. Tanto os coletores solares como os painéis fotovoltaicos são equipamentos de 

captação da radiação solar, a diferença é que o coletor solar recebe a energia aquecendo 
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um coletor, o que proporciona o fornecimento de água quente para o consumo da 

habitação. No entanto, este sistema torna-se pouco eficiente aquando o apoio para 

grandes picos de utilização, recorrendo muitas vezes a outro tipo de equipamentos para 

satisfazer as necessidades pretendidas, como sendo, as caldeiras a gás e os 

esquentadores, entre outros. Quanto aos painéis fotovoltaicos a diferença é que para além 

de cumprir os mesmos requisitos funcionais dos coletores, estes conseguem converter a 

captação da energia solar em energia elétrica. Este é, no entanto, um sistema um pouco 

mais significativo em termos de custos de aquisição e de instalação, mas revela-se a medio 

prazo, mais económico quanto à fatura energética. Tanto os coletores solares como os 

painéis fotovoltaicos, para serem considerados sistemas eficientes, devem obedecer a um 

conjunto de regras quanto á sua instalação, no sentido da obtenção de um bom 

desempenho quanto a eficiência energética.  

Quanto às precauções relativas aos eletrodomésticos é à iluminação artificial, na 

escolha de equipamentos devem-se considerar os de maior eficiência no sentido da 

redução do consumo energético, o que se irá refletir na fatura mensal da habitação. Temos 

hoje em dia á disposição uma serie de rótulos para os eletrodomésticos que nos permitem 

a escolha em função dos consumos, segundo as classes eficientes, de A+, A++ e A+++. A 

escolha por parte do utilizador só neste âmbito poderá fazer com que consiga uma redução 

de cerca de 50% nos consumos de energia. Já quanto à Iluminação artificial, temos 

também uma vasta panóplia de opções, que vão desde as lâmpadas florescentes (de baixo 

consumo), em detrimento das incandescentes (apresentam consumos elevados), a 

utilização de lâmpadas solares para os exteriores, as lâmpadas com sensores para zonas 

de passagem e as Leeds (lâmpadas muito eficientes, com um custo um pouco mais 

elevado, mas que compensam no retorno pelas significativas redução de consumos).  
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3. REABILITAR PARA REQUALIFICAR  

 CONCEITO - CONTEXTO 

Numa época em que o domínio pertence claramente às novas tendências tecnológicas e 

de conhecimento, torna-se imperativo que as escolas de arquitetura tenham um contributo 

determinante para as escolhas das soluções responsáveis e sustentáveis do edificado, em 

particular do local, num contexto social, ambiental e económico.  

Segundo (Reaes Pinto, 2012)  em Portugal, até à bem pouco tempo o parque edificado 

existente encontrava-se saturado, resultado de um crescimento significativo e uma forma 

insustentável de construir. O sector da banca atravessou uma fase conturbada devido à 

elevada reserva de imoveis por incumprimento de contrato por parte dos 

compradores/utilizadores da maioria dos imoveis. Com o intuito de diferenciar o tipo de 

imoveis existente, torna-se imperativo a mudança no rumo das escolhas no que diz respeito 

ao tema da construção e uma vez que a tecnologia e a inovação caminham a passos largos 

para a eficiência em vários setores, o papel do arquiteto é potenciar os princípios da 

construção sustentável e colocá-los á disposição da indústria da construção com o principal 

enfoque da redução significativa dos impactes ambientais pela mesma. 

Prolongar a vida útil do edificado torna-se um fator preponderante quando se pretende dar 

continuidade aos espaços anteriormente pensados e projetados, permitindo acrescentar 

valor e conforto através de soluções sustentáveis e que contemplam a adaptação e a 

reversibilidade desses mesmos espaços (Costa, Aníbal, 2012). 

Em Portugal o património edificado é bastante significativo no que diz respeito á quantidade 

e também á qualidade, a grande questão está centrada na sua conservação. Com o forte 

aumento da construção nova, da década de 90 do século passado, acompanhar os tempos 

através da tecnologia e da inovação para poder acompanhar os edifícios termos de 

parametrização do conforto, da eficiência energética e hídrica entre outras novas soluções 

construtivas e sustentáveis, foi algo que não se verificou, o que acabou por determinar a 

forma de reabilitar atualmente. 

A maioria dos imoveis antigos existentes acabam por sofrer uma forte degradação em 

termos de anomalias, o que determinou a falta de atratividade por parte do utilizador. 

(Madeira, Carolina, 2015)  

A escolha entre a habitação nova e a conservação de antigos imoveis refletiu-se em 

percentagens evidentemente distanciadas, num momento em que era mais fácil obter 
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crédito junto da banca para construção nova do que propriamente para conservação e/ou 

restauração do edificado existente. Desde modo os apoios estatais tiveram repercussão 

em termos dos mercados de arrendamento e de aquisição de novo imóvel, como podemos 

observar no gráfico apresentado na ilustração 39. Sendo que a compra de casa própria 

acende mais de 70% em apoios estatais em relação ao parque de arrendamento e á 

recuperação de edifícios que juntos não chegam a atingir os 30% de apoios. (Costa, Aníbal, 

2012) 

 

Ilustração  39  – Apoio anual do estado ao setor da habitação entre 1992 e 2002 
Fonte: (Madeira, Carolina, 2015) 

No seguimento do elevado número de fogos devolutos torna-se evidente a urgência da sua 

reabilitação, com o intuito de voltarem a estarem disponíveis no mercado imobiliário 

cumprindo a função de primeira habitação. É fundamental que a reabilitação dos edifícios 

antigos cumpra no seu conjunto geral, os parâmetros da construção nova, no que diz 

respeito sobretudo às questões de eficiência energética, de conforto e da sua integração 

no território. No entanto, é importante referir que a conjuntura económica de Portugal não 

é a mais satisfatória, no momento, e que por esse motivo a construção enfrenta serias 

dificuldades em articular-se com o crescimento sustentado. De qualquer modo, os dados 

para que o “Euroconstruct” aponta são positivos quanto a sua previsão de recuperação em 

especial no domínio da manutenção e reabilitação nos edifícios de habitação. (Costa, 

Aníbal, 2012)  

Em Portugal em 2011 a população era composta por 10.6 milhões de habitantes e que 

estariam distribuídas por cerca de 4 milhões de famílias. O Instituto Nacional de Estatística 

(INE) mostra-nos que no que diz respeito à distribuição do parque habitacional, os edifícios 
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eram cerca de 3.5 milhões, dos quais 68,1% correspondem a  residenciais permanentes e 

31.9% a segundas habitações de entre as quais algumas estariam em estado de 

degradação (Reaes Pinto, 2012). 

A reabilitação em Portugal representa uma percentagem ainda muito pouco significativa 

em relação á maioria dos outros países da união europeia no que toca às preocupações 

do setor da construção em especial na habitação. Contudo e tendo em conta a situação 

económica e financeira do país, importa referir que segundo dados da 

(EUROCONSTRUCT, 2017) apresentados na tabela 13, Portugal avançará com uma 

recuperação significativa, prevista para o setor de habitação com especial incidência na 

reabilitação até 2020. (Costa, Aníbal, 2012;)  

Tabela 13 – Crescimento da construção na europa entre 2014-2020 
Fonte: adaptada (EUROCONSTRUCT, 2017)   

% 

PAÍS/ANO 
Estimada Previsão Perspectiva 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Áustria -0.1 1.1 1.1 2.8 1.5 1.4 1.4 

Bélgica 1.5 2.3 3.7 2.5 3.7 2.3 3.5 

Dinamarca 3.2 3.7 4.5 2.0 2.7 2.8 2.5 

Finlândia -1.9 1.9 8.6 3.5 1.4 -3.3 -1.3 

França -6.0 -2.0 2.6 3.6 2.7 2.3 1.2 

Alemanha 1.8 0.2 2.5 2.6 0.9 -0.3 -0.4 

Irlanda 10.1 9.0 14.2 14.6 12.7 7.9 5.2 

Itália -2.2 0.9 1.1 1.0 2.0 1.8 1.6 

Holanda 0.5 7.7 5.8 5.4 4.9 3.8 2.6 

Noruega 2.3 -0.1 5.2 6.8 3.5 2.5 1.8 

Portugal -1.0 3.5 -1.5 6.0 5.0 5.0 4.0 

Espanha -1.7 2.9 1.8 4.1 3.8 3.7 3.0 

Suécia 7.7 6.1 5.8 9.9 3.6 0.0 -3.2 

Suíça 3.5 1.7 0.9 1.6 2.5 1.9 0.7 

Reino Unido 9.3 4.0 3.9 2.7 0.7 1.9 0.2 

Europa Ocidental 0.9 1.6 3.0 3.3 2.3 1.7 1.01.0 

Republica Checa 4.1 7.1 -5.8 1.6 5.0 6.7 2.5 

Hungria 6.5 3.4 -19.3 25.5 21.4 7.9 1.4 

Polonia 4.7 4.0 -4.5 8.7 9.0 10.3 4.2 

Republica Eslovaca -3.5 18.5 -11.4 3.1 1.8 0.4 -0.5 

Europa Oriental 4.3 5.4 -7.1 8.6 9.3 8.7 3.2 

EUROCONSTRUCT 
PAÍSES (EC-19) 

1.1 1.8 2.5 3.5 2.6 2.1 1.1 

Segundo os dados da Euroconstruct anteriormente referenciados, existem países que 

apresentam um crescimento bastante significativo relativamente às expetativas do setor da 

construção, com base nos anos entre 2014 a 2017, em que as projeções quanto ao 

crescimento estavam muito aquém do esperado.  

A partir de 2017 no pelotão da frente surge a Hungria com mais 25% de crescimento 

seguida de imediato pela Irlanda com mais15%, a Suécia com mais 10% e a Polónia com 

mais 9% de crescimento face aos três anos anteriores. Margens significativas de 
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crescimento como estas são resultado de linhas de apoio de fundos comunitários tanto 

para a construção como também para as áreas da engenharia civil, e em que as referidas 

medidas de fundos comunitários foram aplicadas de uma forma consciente e responsável 

de forma a atingir o sucesso das mesmas.  

Novamente aqui neste domínio a Hungria e a Irlanda destacam-se com mais 28% de 

crescimento, situando-se a Polónia na linha dos 25% e em que países como a República 

Checa e Portugal atingem um crescimento de 15%, conseguindo assim estar numa frente 

competitiva e onde se espera que o caminho seja o do crescimento constante e sólido. Até 

2020 a reabilitação/renovação irá ser a crescente expetativa face á construção nova pela 

primeira vez desde 2014. (Costa, Aníbal, 2012; EUROCONSTRUCT, 2017). 

No que toca a Portugal nos últimos tempos importa referir a existência de alguns programas 

como sendo linhas de apoio de âmbito nacional para a reabilitação do património edificado 

tais como: 

• SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana; 

• RECRIA - Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis 

Arrendados; 

• RECRIPH - Regime Especial de Comparticipação e Financiamento na 

Recuperação de Prédios Urbanos em Regime de Propriedade Horizonta; 

• REHABITA - Regime de Apoio à Recuperação Habitacional em Áreas Urbanas 

Antigas;  

• SOLARH - Programa de Solidariedade de Apoio à Recuperação de Habitação. 

Estes programas segundo (Martins, José P., 2012) de incentivo á recuperação /reabilitação 

do nosso património edificado mostram uma reconhecida mudança no paradigma da 

construção, no entanto não são tão eficazes nos termos quantitativos quanto o desejado 

para nos podermos posicionar perante a média da união europeia na área da reabilitação 

e que ronda os cerca de 49,9%. Sendo que a mesma em Portugal ronda apenas os 6,5%, 

face os valores que nos apresentam por exemplo países como a França com 39,4%, da 

Alemanha com 44,6% e da Itália com 45,5% entre outros países europeus e que perfazem 

uma média de 36,8%. (Costa, Aníbal, 2012) 

A revolução Industrial surge entre 1850-1870, e foi um marco muito importante para alguns 

países, principalmente com o grande aumento da população e a sua deslocação para os 

grandes centros industriais, fazendo com que centros das cidades ficassem vazios e que 

com o passar do tempo ficassem também degradados e obsoletos. No início do seculo XX 
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a vontade de muitos especialistas no conceito da revitalização provoca manifestações de 

intenções do ato de reabilitar os grandes centros das cidades, contudo somente os 

monumentos históricos ganham atos de restauro e conservação.  

Com a II Guerra Mundial que ocorre entre 1939 e 1945, a destruição material e cultural é 

acentuada em muitos dos países envolvidos. Como tal a partir de 1945 urge reconstruir o 

que havia sido destruído bem como reabilitar e conservar o existente, e assim restituir um 

dos principais princípios dos direitos do Homem que é o do direito á habitação. Constata-

se à época que algumas cidades sofreram demolições na sua totalidade dando assim lugar 

á renovação urbana no seu todo, designação essa que fez com que a UNESCO 

(Organização das Nações Unidos para a Educação, Ciência e Cultura), com o intuito de 

salvaguardar o património subsistido da guerra, desenvolveu uma série de linhas 

orientadoras que ajudavam a orientar a forma de reabilitar. No decorrer deste novo 

movimento pós-guerra dão lugar uma série de acontecimentos todos num ambiente de 

reabilitação como tema principal, com a seguinte ordem cronológica:  

• 1931 - Carta de Atenas; 

• 1933 - Carta de Atenas (CIAM - Congresso Internacional de Arquitetura Moderna); 

• 1945 – UNESCO (Organização das Nações Unidos para a Educação, Ciência e 

Cultura); 

• 1954 – Convenção de Haia (UNESCO); 

• 1957 – Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos em Paris; 

• 1964 – Carta de Atenas; 

• 1964 – Carta de Veneza; 

• 1965 – ICOMOS (Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios); 

• 1972 – Convenção do Património Mundial Cultural e Natural (UNESCO); 

• 1975 – Conselho da Europa_ Carta Europeia do Património Arquitetónico; 

• 1987 – Carta Internacional para a Salvaguarda das Cidades Históricas (ICOMOS); 

• 2000 – Carta de Cracóvia.  

Estes exemplos fazem parte de uma série de contributos conscientes e responsáveis no 

domínio do tema relevante que é sem margem de dúvida o tema da reabilitação. 

Atualmente importa salientar que mesmo dispondo de várias estratégias e ferramentas de 

intervenção é imprescindível conduzir o processo de reabilitar cada vez mais no caminho, 

na procura da sustentabilidade. (Madeira, C., Marques , Pereira, B., 2010; Felix, Ana, 

2015). 
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A reabilitação é parte integrante nos princípios da sustentabilidade dos edifícios bem como 

dos seus processos de reutilização sustentáveis. Importa pensar em reabilitar de uma 

forma responsável e sustentável com o intuito principal de preservar recursos, energia e 

identidade local e histórica sem comprometer o conforto do utilizador. (Boavida, 2004) 

“Se pretendermos devolver a edifícios pré-existentes a atratividade e manter a sua função 

(de albergar pessoas), temos que abraçar criativamente todos os desafios, integrando-os 

no processo continuo e essencial de transformação do meio edificado, em sintonia com as 

mudanças de estilo de vida na sociedade e com obrigações éticas planetárias.”  (Tirone, 

2007) 

 REABILITAÇÃO _ CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

O conceito de reabilitação sustentável deriva da construção sustentável e surge com a 

necessidade de preservar, manter e ou renovar o edifício com a sustentabilidade implícita 

nos seus princípios com especial enfoque no uso eficiente dos recursos naturais e 

ambientais. A reabilitação sustentável deve assegurar os requisitos mínimos exigidos a 

uma construção nova, em especial no âmbito de conforto, no controlo de custos e na gestão 

de consumos do edifício. Dependendo das esferas ou das dimensões correspondentes a 

atividades do setor da construção como nos mostra a figura 40, desde a construção em 

geral, passando pela reabilitação do edificado e abordando as questões da conservação e 

restauro importa saber que podemos rotular a reabilitação sustentável como os” Rs” da 

Construção.  

São vários os “Rs” que constituem o mundo da construção nos dias de hoje, tais como: 

Recuperação; Renovação; Revitalização; Restauro; Requalificação; Reparação; Reforço; 

Restruturação e Reabilitação (Cóias, 2007; Rebelo, 2011). 
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Ilustração  40   – As três esferas em que pode ser esquematizada a atividade do sector da construção 
Fonte: adaptada (Cóias, 2007) 

O “R” mais contextualizado é o da Reabilitação. Segundo o autor (Rebelo, 2011) existem 

vários termos para a Reabilitação no que diz respeito á expressão em si e dependendo do 

país em que nos encontremos, como podemos verificar na tabela 14.  

Tabela 14 – Palavras-chave no conceito de reabilitação em diferentes idiomas 
Fonte: adaptada (Rebelo, 2011)     

PORTUGUÊS 
Reabilitação; Reforma; Recuperação; Requalificação; Renovação; 

Reparação. 

INGLÊS 
Building Rehabilitation; Retrofit; Refurbishment; Home Improvement 

Renovation; Renewal; Repair; Adaptive Reuse 

FRANCÊS Réhabilitation; Récupération; Réforme 

ESPANHOL Rehabilitacíon; Recuperacion; Reforma; Remodelación. 

Não é apenas no conceito da definição do termo que a reabilitação apresenta distinções, 

o mesmo ocorre na abordagem construtiva que se divide em vários campos de ação, no 

entanto os mais atuais são a reabilitação da cidade à escala do edifício. No que diz respeito 

á cidade, a reabilitação denomina-se de reabilitação urbana, com estratégias no âmbito da 

requalificação das cidades nos aspetos socioeconómicos, das infraestruturas e 

equipamentos e mobiliário urbano em que o principal intuito é o da garantia do bem-estar 

das populações através da requalificação do parque edificado. Já no que toca ao edifício, 

devemos considerar o edifício comum com carência de recuperação e o edifício com 

caracter de preservação ou seja o edifício que corresponde a um património a preservar, 

com valor arquitetónico  social  ou cultural.(José Aguiar, 1997; Cóias, 2007)  

Construção 

em Geral 

Reabilitação 

do Edificado

Conservação

do 
Património 
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A sustentabilidade na reabilitação é um parâmetro diferenciador da reabilitação 

convencional, ou seja, a reabilitação sustentável acrescenta, ao processo de reconstrução, 

questões económicas, sociais e ambientais, tendo em conta o ciclo de vida do edifício, os 

custos de manutenção e ainda o uso eficiente de recursos. A construção nova em termos 

comparativos á reabilitação não acrescenta vantagens nestas matérias uma vez que 

consome mais recursos e causa impactes ambientais de maior escala em especial no que 

diz respeito ao uso eficiente de recursos, tais como a água, a energia e os materiais. No 

âmbito das três dimensões (ambiental, social e económico) e tendo em atenção o maior 

ciclo de vida útil do edifício, é possível reabilitar de uma forma sustentável e responsável. 

Para que tal aconteça torna-se imprescindível assumir um conjunto de prioridades 

estratégicas nas diversas abordagens a ter em consideração as tabelas 15,16 e 17 (Dinis 

R., 2010; António, 2014). 

Tabela 15 – Sustentabilidade Ambiental – Prioridades Estratégicas – Reabilitação   
Fonte: adaptada (Felix, Ana, 2015) 

USTENTABILIDADE AMBIENTAL  

ÁGUA ENERGIA MATERIAIS 

Seleção de materiais 

ou componentes com 

baixa quantidade de 

água incorporada; 

 

Seleção de aparelhos 

sanitários e de 

dispositivos de 

utilização mais 

eficiente; 

 

Reutilização de águas 

através de sistemas 

de captação e 

armazenamento de 

águas pluviais para 

posterior reutilização. 

Aumento do nível de desempenho 

energético da envolvente; 

Reforço do desempenho térmico dos 

vãos envidraçados; 

 

Reforço do isolamento térmico da 

envolvente opaca do edifício; 

 

Seleção de eletrodomésticos 

energeticamente eficientes (aplicação 

de lâmpadas compactas de baixo 

consumo, aplicação de sistemas de 

águas quentes solares, instalação de 

sensores de presença nos espaços 

exteriores, aplicação de sistemas para 

a produção doméstica de energia 

elétrica e de calor a partir de fontes 

renováveis, adoção de sistemas de 

ventilação natural) 

 

Aquisição de 

materiais locais; 

Adoção de materiais 

de acordo com a sua 

durabilidade; 

 

Adoção de 

materiais/produtos 

com menor energia 

incorporada e 

menores emissões de 

CO2; 

 

Adoção de materiais 

com capacidade de 

reciclagem ou 

reutilização. 
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O consumo dos recursos começa por ser um fator determinante para os resultados 

positivos na construção sustentável e na maioria das vezes primeiramente e antes das 

questões técnicas afetas á construção importa abordar a contextualização dos mesmos 

bem como o fator da sensibilização junto da população para podermos analisar se o 

proposto para as estratégias tanto da construção como da reabilitação fazem sentido nos 

diferentes países e culturas.   

Tabela 16 - Sustentabilidade Social – Prioridades Estratégicas- Reabilitação 
Fonte: adaptada (Felix, Ana, 2015) 

SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

• Adaptação às características estéticas dos edifícios envolventes; 

• Proteção do Património durante a fase de construção; 

• Cumprimento das exigências funcionais de segurança; 

• Aplicação de soluções que aumentem a iluminação natural; 

• Monotorização da qualidade do ar, temperatura interior e humidade relativa; 

• Redução/eliminação de potenciais fontes de contaminantes. 

Com o aumento significativo da população mundial nas últimas décadas e segundo os 

dados estimados pelas Nações Unidas (ONU) os valores do aumento populacional no 

mundo irão ser num curto espaço de tempo muito preocupantes, se não, vejamos: 

→ 1950 – 2.6 Biliões de pessoas; 

→ 1987 – 5 Biliões de pessoas; 

→ 1999 – 6 Biliões de pessoas; 

→ 2009 – 7 Biliões de pessoas. 

 
Tabela 17- Sustentabilidade Económica – Prioridades Estratégicas - Reabilitação  

Fonte: adaptada (Felix, Ana, 2015) 

SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA 

• Elaboração do Manual de utilização e manutenção; 

• Avaliação de custos de periodicidade de manutenção; 

• Controlo rigoroso do processo de construção 

A previsão é de que até 2030 a polução apresente um aumento exponencial na ordem dos 

8,3 biliões de pessoas e que atinga os 9,1 biliões em 2050. Já a polução urbana existente 

passar para um aumento de cerca do dobre no mesmo ano. Com todas estas estimativas 

de crescimento polucional no mundo é fundamental o uso racional dos recursos de que 

temos á disposição, tendo algo como ponto de partida que é único e sem capacidade de 

reprodução que é Planeta Terra. (António, 2014). 
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Ilustração  41  – Consumos de matérias-primas na Indústria da Construção 
Fonte: adaptada (Dimson, B., 1996; Berge, B., 2009) 

No que toca ao uso eficiente de recursos, o sector da construção é um dos grandes 

responsáveis pelo consumo excessivo de recursos naturais, cerca de 50% do global, em 

especial no que diz respeito á extração às matérias-primas e seu transporte. Tendo em 

consideração que a poluição que está associada a este tema é no momento atual uma 

grande preocupação em todo o mundo. Na indústria da construção e no caso da 

reabilitação, está em causa o processo de desconstrução ou demolição, o consumo de 

energia no caso de transportes de longo curso, de materiais a utilizar em obra seja de 

estaleiro ou de edifício, o que faz com que todo este processo tenha que ser repensado. 

Depois da indústria alimentar, a indústria da construção é a maior consumidora de recursos 

no que diz respeito às matérias-primas ilustração 41. (Mendonça P., 2015)  

Com o aumento exponencial da população mundial e a um ritmo acelerado até 2050, 

estima-se que o modo de vida das populações desenvolvidas seguidas pelas que se 

apresentam em desenvolvimento, o impacte sobre os recursos naturais começa a ser 

insustentável e começa a dar origem a curto medio prazo a uma escassez dos mesmos. 

➢ Água na Construção; 

Na abordagem descrita no que confere ao uso eficiente de recursos relativamente ao setor 

da construção é importante evidenciar que os recursos mais explorados no domínio da 

sustentabilidade tais como a água, a energia e os materiais e o consumo excessivo dos 

mesmos torna mais difícil o equilíbrio entre a construção, o homem e o ambiente.(Nelson, 

A., Rakau, O., 2010)  
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A água é sem dúvida um dos recursos mais importantes no planeta, não sendo um recurso 

infinito e como tal torna-se imperativo a sua utilização racional e eficiente. A Água enquanto 

recurso natural é escasso e fundamental para que haja vida no Planeta, logo a sua 

sustentabilidade é prioritária. Existe cerca de 40% de população no planeta que é afetada 

diretamente com a escassez de água e as estimativas apontam para um aumento com 

cerca de 47% da população no mundo com escassez total de agua em muitas regiões 

(UnWater, 2012; Mota, A., 2013).    

Só a indústria da construção consome cerca de 0,6% na fase de construção e de 99,4% 

na fase de utilização dos edifícios e estas duas fases repercutem-se no ciclo de vida do 

edifício com um período de 50 anos. Segundo (Barroso, L., 2010) estas duas fases tornam-

se bastante mais significativas no que diz respeito ao consumo de água, em detrimento da 

fase da desconstrução do edifício que apresenta um consumo de água praticamente 

inexistente.  

Com a escassez de água que o mundo enfrenta em diferentes contextos históricos e 

culturais, Portugal não é exceção e já se encontra numa zona delimitada de stress Hídrico 

conforme nos indica a ilustração 42 (EEA, 2012). Este é um fator determinante para o 

repensar de soluções para combater este facto, e que só tem tendência a piorar com as 

questões preocupantes que envolvem toda a temática das alterações climáticas. Existe um 

aumento da superfície da água é certo, entre 1990 e 2010 que passou de 76% para 89%, 

mas a qualidade da mesma é que não é de todo satisfatória bem como o seu acesso 

(Miranda, A., C., 2012; UNICEF, 2012; UnWater, 2012). 
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Ilustração  42 - Índice de Exploração de água 
Fonte: (EEA, 2012) 

Um dos grandes responsáveis pelo elevado consumo de água é sem dúvida o fabrico dos 

materiais utilizados essencialmente na construção. A tabela 18 mostra-nos a quantidade 

de água utilizada no fabrico de materiais em função do seu próprio peso. Depois de 

analisados os valores correspondentes a cada material em questão constata-se que os 

elementos naturais como a cortiça, a pedra, a fibra de cânhamo e os fardos de palha são 

os que apresentam consumos de água no seu processo de fabrico muito baixos e em 

alguns chegam mesmo a apresentar a nulidade de consumo de água como sendo a palha 

e o cânhamo, uma vez que não necessitam de água para o seu fabrico. Já o mesmo não 

se pode dizer quanto aos materiais como o alumínio, o cobre, o aço galvanizado e que 

chegam a apresentar valores na ordem 29000 litros/kg no caso do alumínio, o cobre ronda 

os 15900 litros/kg e o aço galvanizado apresenta 3400 litros/kg.  
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Tabela 18 – Quantidade de água utilizada no fabrico de materiais em função do peso  
Fonte: adaptada (Berge, B., 2009)    

 Peso (Kg/m3) Água (litros/Kg) 

Aço galvanizado 7500 3400 

Alumínio 2700 29000 

Cobre 8930 15900 

Chumbo 11300 1900 

Betão com cimento Portland 2400 170 

Vidro 2400 680 

Lã de rocha 30-120 1360 

Pedra 2700 10 

Madeira 550 330 

Cortiça 130 25 

Linóleo 1200 140 

Fibra de cânhamo 20-40 0 

Fardos de palha 80-100 0 

Este tipo de análise permite-nos constatar que é muito importante selecionar bem os 

materiais que pretendemos utilizar na construção do edifício na fase de projeto e no caso 

de a construção ser nova. No caso da reabilitação do já existente é fundamental conhecer 

o que o mercado nos oferece e conhecer bem as soluções construtivas a adotar de modo 

a potenciar a eficiência dos recursos a utilizar (Berge, B., 2009). 

➢  Energia na Construção;  

Assim como a população tem vindo a aumentar exponencialmente em todo o mundo 

também o consumo energético tem vindo a aumentar significativamente. Se, entretanto, 

nada for feito de forma regrada e institucional com tomadas de decisão políticas nesse 

sentido, a previsão é de um aumento para o dobro do consumo de energia em todo o 

mundo. É do conhecimento de todos de que a energia significa desenvolvimento e 

progresso, assim como é do conhecimento de todos que esse mesmo desenvolvimento e 

progresso é um dos maiores, ou talvez o maior responsável pelos efeitos de estufa através 

da emissão de gases para a atmosfera e que dão origem ao grande paradigma da 

atualidade que é o do aquecimento global (Nações Unidas, 1987; Nelson, A., Rakau, O., 

2010). 

A indústria da construção é um grande consumidor da energia enquanto recurso, ou seja, 

entra a fase de produção, passando pela operação e desconstrução dos edifícios a energia 

gasta situa-se na ordem dos 40%. Segundo (Berge, B., 2009) a construção sustentável 

veio colocar desafios muito interessentes do ponto de vista económico, social e ambiental. 

Se olharmos para o mercado nacional, em termos de importação de energia fóssil, uma 

vez que a produção das energias renováveis ainda estão muito longe de atingirem as 
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metas da autossuficiência, o que torna a importação da energia vinda de outros países 

economicamente dispendiosa, o que torna vulnerável o próprio pais no que concerne á 

oscilação dos preços dos diferentes mercados (Berge, B., 2009). 

 

Ilustração  43 - Percentagem da distribuição da energia incorporada nos materiais de construção 
Fonte: adaptada (Tavares, S., 2006) 

 

A ilustração 43 representa a percentagem da distribuição da energia incorporada no fabrico 

dos materiais de construção, neste caso os mais utilizados na indústria da construção. 

Depois de analisados os valores correspondentes a cada material em questão podemos 

constatar que elementos como a pedra, os impermeabilizantes e a cal são os materiais que 

menos energia incorporam durante o processo do seu fabrico, gastando no seu total cerca 

de 8,07% de energia incorporada. Já o mesmo não podemos dizer quanto aos materiais 

como a cerâmica vermelha, o cimento e o aço, que juntos perfazem um gasto energético 

na ordem dos 61,54%.Importa ainda referir que durante este processo e em particular no 

cado da produção do cimento  e segundo dados estatísticos do (INE, 2012), sendo o betão 

o material mais utilizado na construção em Portugal, o que é exigido por lei é que a sua 

produção incorpore a mesma quantidade de energia que o cimento Portland, o que faz com 

que na produção de apenas uma tonelada de “clínquer” de cimento Portland, se obtenha o 

mesmo resultado em termos de quantidade de CO2 intrínsecas aos gastos energéticos da 

produção de cimento (Tavares, S., 2006; Fernandes, F., 2010).  

A Energia gasta na produção e no próprio transporte dos materiais é tão importante como 

a energia que o próprio edifício gasta na sua utilização direta. Na opinião de (Berge, B., 

2009) a energia gasta com os materiais desde a sua extração, produção e transporte até 

á obra está entre os 85% e os 90% da energia gasta na construção de um simples edifício, 
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logo cabe aos decisores ter em consideração as melhores opções de escolhas de quais os 

melhores materiais em termos de eficiência energética. (tabela 19)     

 
Tabela 19 – Consumo de Energia por tipo de transporte 

Fonte: adaptada (Berge, B., 2009) 

Tipo de transporte MJ/ton Km 

Pelo Ar 33 - 36 

Por Estrada, diesel 8,8 - 2,2 

Por Linhas Férreas, diesel 0,6 - 0,9 

Por linhas Férreas, elétrico  0,2 - 0,4 

Por Mar 0,3 - 0,9 

Se for analisada com atenção a situação do parque edificado em Portugal em termos de 

gastos energéticos, concluímos que a construção dos edifícios não ajuda a obter 

classificações energéticas satisfatórias, pelo contrário, diz-nos que a época em que a 

maioria desses mesmos edifícios, era uma época em que a regulamentação existente não 

era suficiente em termos de exigências do conforto em especial no que que diz respeito ao 

térmico, o que faz com o mercado da reabilitação se torne mais interessante e rentável no 

que diz respeito essencialmente á eficiência energética e que sem duvida uma das grandes 

preocupações das pessoas (Sousa, J., Silva, S., Almeida, 2012). 

 

Ilustração  44 - Percentagem de Certificados Energéticos Emitidos por classes para Edifícios 
Fonte: adaptada (Baptista N., 2012) 

A falta de painéis solares, caixilharia de baixa qualidade, isolamento térmico insuficiente, a 

falta de exposição solar ou o contrário em que os vãos envidraçados se encontram 

demasiado exposto á radiação solar, a ausência de proteção de vãos, a falta de 

equipamentos de aquecimento de águas entre outros fatores contribuiu para que nesta 
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época os edifícios não pudessem obter classificações eficientes no que toca á energia. É 

de salientar que a procura do conforto interior dos edifícios aponta para um leque de várias 

soluções construtivas no âmbito da construção sustentável e que ajudam a reabilitar o 

parque habitacional em Portugal de uma forma eficiente. A introdução das energias 

renováveis nos edifícios como o solar térmico para aquecimento das águas quentes 

sanitárias (AQS) contribui para o conforto térmico e para a eficiência energética e em 

especial para redução da fatura energética das populações (Baptista N., 2012; Sousa, J., 

Silva, S., Almeida, 2012). 

➢ Materiais na Construção;  

Os recursos naturais podem classificar-se como sendo renováveis ou não renováveis e 

sendo a indústria da construção uma grande consumidora de materiais, segundo (Mateus, 

R., Bragança, 2006) vive-se atualmente uma enorme procura de matérias-primas para 

satisfazer o setor da construção, no entanto importa referir que existe uma escassez de 

reservas de fontes de energia, o que faz com que e mais uma vez a escolha dos materiais 

tenha de ser criteriosa e consciente da sua aplicação seja em construção nova como na 

reabilitação. E este fator deve pesar tanto nos materiais, como na água como na energia 

(Mateus, R., Bragança, 2006).  

Grandes impactes visuais e ambientais são provocados pela crescente procura das 

matérias-primas pela forma como intervêm na paisagem e no território, seja através das 

escavações, seja através do devastamento das florestas entre outros fatores. Consumos 

na ordem dos 25% de madeira e cerca de 40% para os agregados, são valores 

preocupantes que apontam para uma escassez de reservas num período de tempo não 

muito extenso, como podemos observar pela tabela 20 (Mateus, R., Bragança, 2006; 

Berge, B., 2009).   

Grande parte dos materiais utilizados na construção, podem ser facilmente reciclados e ou 

reaproveitados para a construção nova, como para a reabilitação. Nos dias de hoje e a par 

das novas tecnologias ao serviço da investigação surgem as novas soluções e técnicas 

construtivas. Entra a partir desta fase a reciclagem de uma boa parte dos materiais 

utilizados na construção, tais como, o metal, a madeira, o plástico e o vidro. Os resíduos 

tornam-se uma componente bastante significativa na construção em especial no que diz 

respeito á demolição/desconstrução, criando assim uma grande oportunidade de reciclar 

para reutilizar, neste caso o mercado mais apetecível é o da reabilitação, contemplando 

previamente a separação dos resíduos e restantes materiais atribuindo-lhes outras formas 

e outras funções. (Mateus, R., Bragança, 2006; Berge, B., 2009)  
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Tabela 20 – Materiais usados na construção – durabilidade das reservas matérias-primas no tempo  
Fonte: adaptada (Mateus, R., Bragança, 2006; Berge, B., 2009) 

Materiais Reserva (anos) 

Aço não reciclado 21  

Aço (100 % reciclado) difícil quantificação 

Agregados (areia, cascalho) Muito ampla 

Alumínio (50% reciclado) 220 

Argila Muito ampla 

Betão difícil quantificação 

Ferro Fundido 95 

Lã Mineral 390 

Madeira Laminada 390 

Poliestireno Extrudido (XPS) 40 

Tela Asfáltica 40 

Vidro difícil quantificação 

No mercado nacional a gestão dos resíduos de construção e demolição (RCD) toma 

proporções cada vez mais acentuadas, aqui com grande responsabilidade para o Decreto-

lei (46/2008) aprovado recentemente e que regula a gestão de RCDs em Portugal, fazendo 

que a própria gestão dos resíduos se torne mais eficaz. Contudo e, não obstante das taxas 

de produção serem diferentes tanto na produção de resíduos na reabilitação que se situa 

entre os 30% a 40% como na taxa da demolição de edifícios que além de ser superior, 

entre 40% e 50% é mais adversa para o ambiente. Importa salientar que a Reabilitação é 

um caminho mais favorável em detrimento do menor consumo de recursos e de produção 

dos mesmos (Pereira, P., 2009; Lopes, T., 2010).       

A reabilitação torna-se assim uma mais-valia para a sustentabilidade e os seus princípios, 

apelando fortemente ao uso eficiente dos recursos, aumentando a eficiência do ambiente 

construído (António, 2014) . 

 TECNOLOGIAS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS  

A sustentabilidade na construção é o fator determinante na alavancagem de novas 

soluções construtivas readaptando os ditos materiais tradicionais tais como o adobe, a 

taipa, a madeira e a pedra para outras vertentes de aplicação versus função. A 

necessidade crescente nos últimos anos no que diz respeito á proteção de áreas e ou 

ambientes com valor patrimonial atribuídos essencialmente pela UNESCO (Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) atingem já valores 

significativos quanto a exemplares de arquitetura em terra e que constituem 10% dos locais 

identificados na lista de património mundial e segundo o World Heritage List in Danger a 
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mesma identificou que cerca de 57% dos locais identificados pertencem a construções em 

terra.  (Trindade, Vanda, 2008) 

Fazendo parte de uma pesquisa mais pragmática de (Mateus, R., Bragança, 2006) a 

abordagem mais comum no que diz respeito á construção seja ela nova ou de reabilitação 

resulta primeiramente na combinação de materiais utilizados na construção e que se 

designa de solução construtiva, onde a mesma se apresenta em componentes como 

pavimentos, paredes e coberturas. Já o sistema construtivo vem reforçar a evolução da 

inovação tecnológica que ao longo dos últimos tempos tem vindo a aumentar 

significativamente dando origem a novos sistemas construtivos.  

Materiais considerados tradicionais como o Adobe a Taipa e o BTC têm sido pouco 

considerados até aos dias de hoje, começando a ressurgir essencialmente no mercado da 

reabilitação aliados a novas soluções e sistemas construtivos garantindo uma maior 

aplicabilidade no conceito de renovação das construções, sendo um contributo sustentável 

ao ambiente social, económico e ambiental. 

Importa realçar nas soluções construtivas dois grupos de soluções que nos ajudam a 

caracterizar as mesmas, tais como as soluções construtivas pesadas e as soluções 

construtivas leves.  

Soluções construtivas pesadas; apresenta na sua génese de composição, materiais de 

grande peso no domínio da construção, tais como, o tijolo, a pedra, blocos de betão, o 

cerâmico entre outros.  

Soluções construtivas leves; são caracterizados nos sistemas construtivos estruturais ditos 

leves, os perfis metálicos leves e as madeiras. No que concerne á aplicabilidade extra 

estrutural utilizam-se os gessos cartonados, os aglomerados de madeira entre outros.  

A tabela 21 descreve-nos, em termos de grau de comparação, os dois tipos de soluções 

construtivas. Importa reter desta informação que uma significativa parte dos casos em que 

as soluções construtivas leves em adequada articulação com soluções construtivas 

pesadas dar origem á melhor solução, tendo em conta os parâmetros económicos e 

sobretudo os ambientais.  
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Tabela 21 – Soluções construtivas pesadas e soluções construtivas leves – comparação        
Fonte: adaptada (Chris Reardon, 2003; Mateus, R., Bragança, 2006)  

Aspeto 
Tipo de solução construtiva 

Pesada Leve 

Energia incorporada 
Geralmente, grande 
quantidade. 

Geralmente, baixa 
quantidade. 

Consumo energético para 
a manutenção das 
condições de conforto 

Quando utilizada em 
conjugação com o desenho 
passivo e com um bom 
isolamento térmico, o 
comportamento térmico é 
otimizado, sendo reduzida a 
quantidade de energia 
necessária às operações de 
aquecimento/arrefecimento. 

A sua utilização em 
climas com baixa 
amplitude térmica diurna, 
pode promover a 
diminuição do consumo 
global de energia 
durante o ciclo de vida do 
edifício. 

Clima apropriado 
Climas com grandes 
amplitudes térmicas diurnas. 

Climas quentes com 
baixa amplitude térmica 
diurna. 

Impacte no terreno de 
construção 

Geralmente elevado, devido ao 
maior volume de trabalhos de 
fundação e de movimento de 
terras. 

Geralmente pequeno 
devido ao maior peso 
dos edifícios. 

Distância aos 
produtores/fornecedores 
de materiais 

Devido ao seu maior peso, não 
deve ser utilizada em locais 
remotos onde a distância de 
transporte dos materiais e 
componentes é elevada. 

Adequada a locais 
remotos, onde as 
distâncias de transporte 
são elevadas. 

Impacte ambiental dos 
processos de construção 

Elevado, principalmente devido 
à produção de grande 
quantidade de resíduos, 
utilização de equipamentos 
pesados, etc. 

Geralmente, mais baixo. 

Segundo o manual técnico “Greenhouse” de (Chris Reardon, 2003) e quanto aos sistemas 

construtivos a ponderar na fase de construção é fundamental ter em consideração alguns 

parâmetros importantes como a durabilidade, a análise global dos custos da solução, o 

comportamento térmico, o impacte ambiental, a disponibilidade de técnicos e de empresas 

de construção, a disponibilidade de materiais, a manutenção a flexibilidade da solução bem 

como a distância do transporte em obra são parâmetros a analisar quanto às vantagens de 

utilização. 

Uma vez que os sistemas e soluções construtivos existem em número significante e para 

podermos apurar coerentemente quanto ao tipo de clima, á distância a percorrer no acesso 

ao recurso natural do material aos aspetos económicos e á linguagem arquitetónica do 

edifício a ter em conta os sistemas e soluções construtivos anteriormente mencionados 

devem ser criteriosamente selecionados (Chris Reardon, 2003). O contributo que os 

sistemas construtivos dão á construção sustentável são determinantes no que diz respeito 
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à eficiência das construções e com relevância acentuada se os sistemas construtivos forem 

sustentáveis para a dimensão ambiental. Se forem sistemas low cost reforçam a dimensão 

económica que possibilita que todos de um modo geral possam ter acesso e usufruir dos 

mesmos já a dimensão social no caso dos sistemas construtivos prende-se basicamente 

com um fator de integração do local, bem como a própria identidade cultural tanto do local 

como das vivências das pessoas.  

Dando continuidade á abordagem dos sistemas construtivos importa caracterizar os 

sistemas de construção em terra que se dividem em três técnicas construtivas; a taipa, 

o adobe o Bloco de terra compacta mais conhecido por BTC. Em que se aborda um pouco 

do contexto histórico das construções em Terra, uma vez que foi a construção primordial 

da maioria do património edificado existente no mundo, seguindo depois para o sistema 

construtivo de aço leve, que é um dos mais utilizados nos dias de hoje, tanto na construção 

feita de raiz como nas variadas soluções de renovações e ou reabilitações existentes, mais 

conhecido por Light Steel Framing (LSF).  

 

Já na categoria dos materiais e produtos nos dias de hoje e através da inovação 

tecnológica os mesmos fazem parte integrante de muitas soluções que o mercado dispõe 

e que está ao serviço tanto da construção nova como da reabilitação e em que o mote para 

a inovação é o caminho da sustentabilidade como é por exemplo o caso da cortiça, da fibra 

de coco, e do cânhamo (Mateus, R., Bragança, 2006; S.,C., Morais Neves ; P., M., Gameiro 

Henriques., 2011; Reaes Pinto, 2015).  

Como já foi anteriormente referido a construção em terra remonta aos primórdios da 

existência das cidades construídas pelo Homem e apresenta uma descendência que 

remonta a cerca de dez mil anos atrás. Sem dúvida e por ser um recurso de fácil acesso e 

bastante acessível economicamente, a terra foi um material bastante usado em ambientes 

construídos, desde cidades, edificações públicas ou simples habitações como podemos 

observar nas ilustrações 45,46 e 47. 

 



Reabilitar para requalificar 

Marlene da Costa Maia  85 

 

Ilustração  45 -- Cidade “Shibam”, conhecida como a Manhattan do Deserto no Yemen 
Fonte: (https://aventar.eu/2012/03/23/arquitectura-de-terra/) 

 

 
 

Ilustração  46 - Reboco esgrafitado num interior em Timimoun, na Argélia 
Fonte: (https://aventar.eu/2012/03/23/arquitectura-de-terra/) 

 

 

Ilustração  47  - Habitação de terra no Canadá 
Fonte: (https://aventar.eu/2012/03/23/arquitectura-de-terra/) 

https://aventar.eu/2012/03/23/arquitectura-de-terra/
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A génese deste tipo de construção remonta ao período das culturas Caldeias e Assírias, 

período esse que ficou conhecido pelo progressivo e produtivo do Mesopotâmico.  

A construção em terra foi também um sistema construtivo bastante utilizado por outros 

povos ou culturas como os Egípcios, Romanos e Muçulmanos. Um dos principais fatores 

para esta proliferação de aplicação da construção em terra prende-se com o fato de as 

mesmas se construírem em zonas onde chove muito pouco em alguns casos quase nem 

chove, o que faz com que as referidas construções não necessitem de grande manutenção.  

Importa ainda reter sobre este tema em particular, que a expansão deste tipo de 

construções teve grande influência um pouco por todo o mundo através de ciclizações 

como os hindus, monges e budistas na Ásia, na América pelas culturas Maia e Inca e foi 

sobretudo no período dos Romanos e na sua ascensão de poder e expansão de cultura 

que a construção em terra obteve um crescimento geográfico fortemente significativo 

(Lourenço, 2002; Mateus, R., Bragança, 2006).  

Como já foi anteriormente contextualizado, temos integradas nos sistemas construtivos da 

construção em terra temos técnicas de construção como a Taipa, o Abobe e o BTC (bloco 

de terra comprimido) com as seguintes considerações relativas a estas técnicas 

construtivas: 

A Taipa é uma técnica construtiva que se destaca pela construção de paredes continuas 

com consideradas espessuras que rondam cerca de 50cm em terra humedecida. Nesta 

técnica a compactação da terra húmida resulta da utilização de dois painéis que servem 

de cofragem que no final do processo de secagem natural ao sol são retiradas. A terra 

utilizada neste tipo de técnicas construtivas é essencialmente constituída por agregados 

tais como; gravilha, areia, siltes (areias muito finas) e argila em pouca quantidade. Quando 

se pretendem paredes com menos espessura e para conterem igual sustentação estrutural, 

junta-se á mistura de base ou cimento ou cal.  

As construções de Taipa existentes em vários países e têm como ponto comum na sua 

linguagem formal a ligação com o meio envolvente bem como os recursos locais. 

(Ilustrações 48, 49 e 50). Com a evolução dos tempos as construções apresentam um 

design muito interessante do ponto de vista arquitetónico e dos princípios da construção 

sustentável também. (Chris Reardon, 2003; Mateus, R., Bragança, 2006) 
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Ilustração  48 - Execução de uma parede de taipa no Alto Atlas, Marrocos 
Fonte: (https://aventar.eu/2012/03/23/arquitectura-de-terra/) 

 

Ilustração  49 - Moradia em Taipa do Arqtº. Bartolomeu Costa Cabral, no Alentejo em Beja, 2006-2008 
Fonte: (https://jgarq.blogs.sapo.pt/5629.html) 

 

Ilustração  50 - “Great Wall _Western” Austrália (Grande Muralha) - utiliza taipa em moradias na Austrália  
Fonte: (https://sustentarqui.com.br/construcao/projeto-ecologico-taipa-moradias-australia/) 

 

O Adobe resulta numa técnica construtiva que consiste na utilização de tijolos em terra 

crua na construção de paredes. A técnica é simples e consiste em moldar a terra em 

moldes de madeira que está previamente humedecida e logo apos o processo de 

enchimento dos moldes, o tijolo é retirado do mesmo e colocado a secar diretamente ao 

sol á temperatura ambiente. Inserido o termo “adobe” no seu significado e contexto 

histórico importa salientar que o mesmo deriva da terminologia Árabe e Berber (Bárbaros) 

https://aventar.eu/2012/03/23/arquitectura-de-terra/
https://sustentarqui.com.br/construcao/projeto-ecologico-taipa-moradias-australia/
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e aparece na Península Ibérica com o domínio no continente europeu dos povos vindos do 

Norte de Africa. (Lourenço, 2002) 

Para a execução dos tijolos de adobe prepara-se uma mistura de terra e água e coloca-se 

a mesma nos moldes, os mesmos podem ter a consistência mais líquida se utilizar terra 

líquida. 

Os processos do fabrico do tijolo do adobe nos dias de hoje diferem um pouco do 

tradicional, essencialmente quanto à tração do tijolo em que para ajudar á resistência dos 

adobes começam a misturar-se fibras naturais como a palha na mistura de terra e água, 

no entanto, a palha ainda faz parte do processo de fabrico tradicional. Nos dias de hoje o 

processo de fabrico evoluiu para a junção de fibras metálicas ou fibras de vidro e os moldes 

dos adobes são estandardizados e pré-fabricados. Importa salientar a implementação 

desta técnica que em alguns casos é de fato imponente e um marco na história da 

construção em Adobe como é por exemplo a cidadela “Bam” construída na província de 

Kerman, no Iraque e que é conhecida por ser considerada a maior edificação do mundo 

em adobe, assinalada no tempo quinhentos anos antes de cristo (500ª a.C.). (Ilustrações 

51, 52, 53 e 54) (Lourenço, 2002; Mateus, R., Bragança, 2006) 

 

Ilustração  51  -  Processo de fabrico do Adobe – Esquema  
Fonte: (http://blogs.canalrural.com.br/casanocampo/2016/07/29/adobe-aprenda-a-fazer-tijolos-com-terra-crua/)  

http://blogs.canalrural.com.br/casanocampo/2016/07/29/adobe-aprenda-a-fazer-tijolos-com-terra-crua/
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Ilustração  52 - Fabrico tradicional do adobe - Imagem 
Fonte: (http://www.betaoetaipa.pt/es/servicos_detail.php?servico=adobe) 

 

Ilustração  53 - Fabrico de blocos de adobe em Sheikh Zayed, na Faixa de Gaza 
Fonte: https://aventar.eu/2012/03/23/arquitectura-de-terra/) 

 

 

Ilustração  54 - A cidadela de” Bam”, ou Arg-é Bam, província iraniana de Kerman 
Fonte: (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=775158) 

 

O BCT (Bloco de Terra Comprimido) surge como complemento ao sistema construtivo das 

construções em terra mais concretamente á técnica do abobe. Trata-te de uma técnica 

mais requintada mais moderna de apresentar o adobe. O processo apenas difere na 

questão da compactação da terra durante o fabrico em vez que no caso do adobe o 

processo é natural e só atinge a sua resistência máxima depois de passar pela chamada 

cura natural (secagem ao ambiente natural). Já a resistência do BCT é conseguida através 

https://aventar.eu/2012/03/23/arquitectura-de-terra/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=775158
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de uma prensa que melhora também o especto do próprio bloco que ficam assim mais 

regulares e uniformes (Ilustração 55). 

Embora esta técnica onde a prensa assume um papel preponderante na compactação dos 

Blocos tenha surgido primeiramente em França no século XVIII pelo inventor François 

Cointereaux que aproveitou o facto de existirem prensas na agricultura, mais 

concretamente na produção de vinho e as adaptou para o adobe e que já por si só veio 

melhorar bastante o processo até então realizado através de pilões de madeira que eram 

utlizados pelo homem para compactar a terra nos respetivos moldes. Esta técnica surge 

por volta de 1952 e com grande pujança na construção, visto que os tempos de produção 

e de entrega se tornaram mais curtos e não dependem exclusivamente das condições 

climatéricas para o seu tempo de cura. Este feito deveu-se essencialmente á prensa 

CINVA-RAM construída por um engenheiro de nome Raul Rimenez e que rapidamente 

passou a ser utilizada praticamente em todo o mundo. Graças a este sistema mais 

simplificado e simples o BTC passou a técnica mais usada no que que diz respeito ao tema 

da construção em Terra. (Rigassi, 1985; Lourenço, 2002; Mateus, R., Bragança, 2006) 

 
 

Ilustração  55 - Prensa manual – fabrico mecânico de blocos de adobe 
Fonte: (Ferreira, 2012) 

Dando continuidade á abordagem dos sistemas construtivos importa caracterizar os 

sistemas de construção leves como é o caso do LSF (Light Steel Framing). Este sistema 

surge como uma alternativa ao sistema construtivo tradicional, em que a estrutura assenta 

essencialmente na alvenaria de tijolo e estrutura de betão armado. Este sistema aparece 

por volta do seculo XIX e a necessidade de redução no consumo de matérias-primas, de 

processos mais rápidos, industrializados e standard, proporcionam uma propagação 

bastante interessante no setor da construção um pouco por todo o mundo atingindo cerca 

de 90% de edifícios construídos em países como o Canadá, os Estados Unidos da América, 

Austrália, Nova Zelândia e Japão. (Ilustrações 56 e 57) O LSF é um sistema construtivo 

bastante atrativo do ponto de vista da sustentabilidade nos seguintes parâmetros:  
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• Estrutura em perfis de aço galvanizado de baixa espessura (aço leve); 

• Permite construções mais leves e de maiores dimensões; 

• Consomem menores quantidades de matérias-primas; 

• Possibilita a reutilização e ou reciclagem no fim de vida útil do edifício; 

• Maior rapidez na construção; 

• Menor quantidade de mão-de-obra; 

• Diminuição da quantidade de desperdício em obra. 

O Light Steel Framing é constituído na sua génese de composição por aço em que o fabrico 

do LSF consiste num processo de moldagem a frio da chapa de aço galvanizado com uma 

espessura reduzida. O sistema na sua totalidade de aplicação perfaz um peso bastante 

menor que o utilizado na construção tradicional de betão e tijolo, daí a denominação de 

Light Steel Framing ou estrutura de aço leve (Mateus, R., Bragança, 2006). 

 

Ilustração  56 - Cool Haven - Casa Modular em LSF (Light Steel Framing) execução de obra - Portugal 
Fonte: (http://www.cool-haven.com/blog/?p=399)  

 

Ilustração  57 - Cool Haven - Casa Modular em LSF (Light Steel Framing) – Portugal 
Fonte:(http://arquitecturaengenhariamagazine.blogspot.pt/2013/06/cool-haven-casa-modular-em-portugal.html) 

Torna-se fundamental a analise dos princípios da construção sustentável aquando a 

escolha de qual o sistema construtivo a implementar no edifício, uma vez que o setor da 

construção é um dos maiores responsáveis pelos impactes ambientais entre outros 

problemas que estão associados ao mundo da construção (Torgal, F.P., Jalali, S., 2010). 

http://arquitecturaengenhariamagazine.blogspot.pt/2013/06/cool-haven-casa-modular-em-portugal.html
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4. CASA PÁTIO 

 CONCEITO 

Não podemos falar do conceito de “pátio” sem referirmos o conceito de “casa” que lhe está 

diretamente interligado. O termo casa deriva dos primórdios (primeiros tempos de 

existência de vida), onde a palavra abrigo se tornou essencial para o desenvolvimento da 

vida humana.  

Designações como: caverna e cabana tornam-se fundamentais no que toca aos termos e 

ou definições de abrigo e proteção. Entre um e outro conceito a terminologia do ato do 

instinto animal para o simples abrigo” caverna”, evolui par o pensamento humano para o 

ato de construir “cabana” e que para o desenvolver o ato de pensar temos o homem a 

determinar a forma de como se pode habitar a “casa” de uma forma lógica na forma e na 

função. (Blaser, 1999; Baeza, 2004) 

Segundo Raul Lino desde sempre as preocupações com a habitação existiram, seja na 

forma de caverna, cabana ou casa., seguindo sempre o conceito embrionário que lhe está 

patente ou seja o da proteção do exterior, proporcionando vivências intrínsecas a cada 

individuo como por exemplo a privacidade. (Raul Lino, 1992) 

Importa ainda salientar que segundo (Rodrigues Maria; Fialho de Sousa e Horácio 

Bonifácio, 2002)  o termo casa deriva do latim ”casa”, ou seja é o termo que determina uma 

habitação em que a mesma é composta por divisões. 

Sendo na maioria das vezes, elemento chave do desenvolvimento da casa, onde assume 

um papel central da análise no que que diz respeito á originalidade e particularidade 

intrínseca a casa tipo de habitação, o pátio torna-se num espaço curioso e versátil. O 

conceito de pátio torna-se um pouco indefinido devido á multiplicidade de opções que o 

pátio adquire em função do edificado. (Ana M., C., 2011)  

Segundo (Rodrigues Maria; Fialho de Sousa e Horácio Bonifácio, 2002) o pátio apresenta 

como descrição um espaço a céu aberto ou seja a descoberto onde o mesmo poderá ser 

rodeado de um conjunto de edificações ou habitações. Torna-se complexo determinar um 

conceito único e diferenciado quanto ao conceito de pátio uma vez qua ao longo dos 

tempos o mesmo foi sofrendo alterações quanto á sua própria tipologia, forma e função e 

alguns casos até o próprio clima e a religião foram fatores de mudança. O termo pátio 

deriva do latim “pactus”, na linguagem arquitetónica e de um modo geral o conceito de 

pátio é apresentado nos termos vestíbulo e átrio. Na opinião de (Recanses, Gonzalo Diaz-
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Y, 1992), termos como; curral, claustro, pátio seja ele público ou de tradição mediterrânica, 

átrio, saguão entre outros, torna o conceito de pátio quase impossível de determinar uma 

regra única a seguir, no entanto o termo “lugar” é algo que une todos estes termos em torno 

do pátio (Ilustração 58). 

 

Ilustração  58 - Claustro do Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa, Portugal 
Fonte: (https://institutodehistoriadaarte.wordpress.com/2013/01/18/cfp-encontro-internacional-sobre-claustros-no-mundo-

mediterranico/dsc08029/) 

 

O pátio surge na maioria das vezes como organizador do espaço e também um eficiente 

distribuidor de funções das várias edificações onde o mesmo se insere. Ao longo dos 

tempos o pátio foi-se adaptando a várias realidades arquitetónicas, culturas e climas, no 

entanto conservou sempre a sua logica de entidade como sendo a centralidade e a função 

(Ilustração 59). 

 
 

Ilustração  59 - Casa Borujerdi, Kashan, Isfahan, Irão 
Fonte: (https://chadelimadapersia.blogspot.com/2015/07/) 

   

https://institutodehistoriadaarte.wordpress.com/2013/01/18/cfp-encontro-internacional-sobre-claustros-no-mundo-mediterranico/dsc08029/
https://institutodehistoriadaarte.wordpress.com/2013/01/18/cfp-encontro-internacional-sobre-claustros-no-mundo-mediterranico/dsc08029/
https://chadelimadapersia.blogspot.com/2015/07/
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Na maioria das vezes os pátios assumem um carácter protecionista dos vários espaços 

envolventes através das diferentes tipologias que lhes estão associadas, tais como: 

• Pátio ajardinado; 

• Pátio comum; 

• Pátio em “L”; 

• Pátio fracionado; 

• “Átrio”; 

O pátio sendo aberto ao exterior sem delimitações em cobertura, ou seja, como sendo um 

elemento central e aberto ao céu, apresenta um carácter de centralidade e onde ele próprio 

distribui as funcionalidades ao seu redor de fora para dentro do edifício. Consegue através 

do seu principal conceito de centralidade e de distribuidor de funcionalidades do edifício se 

tornar ao longo dos tempos numa referência da linguagem arquitetónica até aos dias de 

hoje, tornando-se num arquétipo ou seja num modo de projetar a arquitetura (Oliveira, 

Joana, 2017). 

 DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO-CULTURAL - ORIGENS  

O tema em torno das casas - pátio nos últimos tempos tem juntado muito especialistas na 

matéria na procura de questões ligadas á génese do tema. 

Podemos observar que os pátios inseridos em espaços edificados são utilizados desde as 

civilizações mais antigas (grega, hindu, romana e árabe) com uma característica muito 

particular entre elas, como sendo por exemplo o clima quente, ou seja estas civilizações 

dispõem de uma localização geográfica privilegiada no que concerne á existência de 

temperaturas altas na maior parte do tempo. O pátio adquire um relevante papel de 

centralidade a “céu aberto”, lugar que determina o caracter social das várias culturas que 

dele usufruem, o facto de ser central acaba por determinar toda uma organização de 

espaços para o interior do edifício. É de facto interessante como a localização deste 

arquétipo arquitetónico se torna dominante na linguagem arquitetónica pelo facto de a sua 

colocação ser preponderante e na maioria das vezes é determinante pela sua posição face 

á entrada do edifício e dos próprios espaços em seu redor (Seker Ilgin, Aysegül, 2008). 

Voltando um pouco mais atras no tempo e antes de abordar as civilizações mais antigas 

como a grega e a romana, importa analisar a génese das culturas adjacentes ao pátio de 

uma forma tão presente e ao mesmo tempo tão importante e peculiar.  
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Mesmo nos primórdios das civilizações nas culturas nómadas o conceito de proteção e 

alargamento dos abrigos temporários, os mesmos eram configurados em torno de um 

espaço interior e central que lhes era comum com o mesmo conceito formal do pátio, como 

podemos observar na ilustração 60 e corresponde ás habitações denominadas de casa 

típica “Mesakin” em Mesakin Quisar do povo Nuba no Sudão assim como as habitações 

“yurta”, denominação de origem russa e que se estendem ainda até aos dias de hoje como 

forma de habitar na Mongólia dos povos nómadas (Ilustração 61).  

 

Ilustração  60 Casa típica Mesakin em Mesakin Quisar, Sudão 
Fonte: (http://www.tslr.net/2007/12/round-huts-and-cluster-arrangement.html) 

 

As características comuns a estas culturas prende-se com  as atividades praticadas por 

cada um destes povos sejam elas de caracter agrário (povo Nuba) ou de caça e transporte 

de animais como era o caso dos povos nómadas e que transportavam igualmente as suas 

“yurtas” (Blaser, W., 1999; Schoenauer, N., 2000; Capitel, Antón, 2005). 

A multiplicidade deste tipo de aglomerados habitacionais foram-se desenvolvendo ao longo 

dos tempos e dependendo do sucesso das atividades de subsistência das civilizações os 

aglomerados habitacionais também se foram desenvolvendo quer em subsistência 

alimentar quer em proporção dando origem mais tarde em aglomerados urbanos (vilas e 

cidades) (Angelucci, 2012). 

 

http://www.tslr.net/2007/12/round-huts-and-cluster-arrangement.html
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Ilustração  61 - Habitações “Yurta” construídas por povos nómadas 
Fonte: (http://www.laveletacadiz.com/que-es-una-yurta/) 

 

Como já foi anteriormente referido, o clima foi um fator determinante na existência do 

conceito e utilização do “pátio”. No período do crescente fértil na antiga Mesopotâmia, a 

sua localização geográfica (Ilustração 62), o facto de o clima apresentar temperaturas 

quentes e ainda a presença abundante de água, pelo facto de o “crescente fértil” estar 

rodeado pelos rios Tigre e Eufrates proporciona às atividades agrícolas as melhores 

condições de expansão.  

 

Ilustração  62 - “Crescente Fértil” – antiga Mesopotâmia, localização geográfica 
Fonte: (http://www.historiadetudo.com/wp-content/uploads/2017/11/crescente-fertil.jpg) 

O conceito básico de pátio surge num contexto de proteção dos ventos, das próprias 

temperaturas no verão e na necessidade do aproveitamento solar no inverno, no 

seguimento deste raciocínio a implementação da tipologia da casa-pátio começa a ter uma 

presença muito determinante em todas as regiões próximas (Goitia, F., 2010).  

http://www.laveletacadiz.com/que-es-una-yurta/
http://www.historiadetudo.com/wp-content/uploads/2017/11/crescente-fertil.jpg
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Segundo (Pinheiro Nuno, 1992), o termo habitação e a necessidade de proteção são o que 

melhor caracteriza toda uma época de civilizações referentes à Mesopotâmia, em particular 

o “pátio” como recurso elementar ao modo de vida e da cultura de cada sociedade.  

Sendo o povo sumério um dos primeiros povos a habitar a região da Mesopotâmia, entre 

3000 e 3500 A.C. começam a surgir as denominadas cidades fortificadas, onde o domínio 

público através do edificado procurava ser claramente inferior face ao carácter habitacional 

do povo uma vez que as mesmas tinham mais capacidade de se adaptarem ao carácter 

irregular do terreno, valorizando assim o espaço privado em termos económicos (Benevolo, 

1993; Schoenauer, N., 2000). 

 

Ilustração  63 - Planta da cidade de “Ur” na Mesopotâmia, II milénio a.C. 
Fonte: (RIBEIRO JR., 2018) 

A cidade de Ur (ilustração 63) foi uma das primeiras cidades Sumérias na Mesopotâmia a 

surgir cercada com muralhas, as mesmas muralhas que agregavam os primeiros conjuntos 

aglomerados de edificações urbanas (primeiros conceitos físicos de cidades) e onde a 

tipologia casa-pátio se torna o pilar base da malha ou aglomerado existente (Kostof, 1988). 

Ainda nas civilizações clássicas e ao contrário do que acontecia na época micénica na 

Mesopotâmia em que as fortificações eram bastante presentes na sua cultura entretanto 

difundida por outras regiões como foi o caso da Grécia devido á sua colonização, o que 

acontece, entretanto na cidade de Creta insurge no sentido contrário da tendência da 

muralha como cidade fechada.  



Casa Pátio 

Marlene da Costa Maia  99 

Mais uma vez questões como o clima, os costumes e as vivências se tornam fatores 

relevantes no desenvolvimento territorial do ambiente construído, como é o caso dos 

cretenses que eram um povo que não viviam em ambientes murados. São um povo com 

hábitos de subsistência como a pesca, a agricultura e com alguma afinidade artística em 

matérias como a cerâmica ou o trabalhar com o bronze. Creta apresenta face ao habitual 

na Mesopotâmia o palácio sendo localizado no centro da cidade e não isolado da mesma, 

o que potencia o crescimento naturalmente ordenado e natural da restante malha urbana.  

Fazendo parte integrante deste contexto, o palácio de Cnossos (ilustrações 64 e 65) na 

ilha de Creta agrega no seu todo estrutural os elementos públicos mais importantes para 

dar resposta às necessidades do provo cretense, tais como os espaços religiosos, políticos, 

económicos e também residências.  

O pátio do palácio de Cnossos adquire assim um marco relevante na agregação de vários 

momentos importantes na vida das pessoas através da sua imponente centralidade e da 

sua capacidade de distribuição de funções. 

Já nas restantes habitações mais de caracter familiar, o que acontece é que pátio era mais 

usado para o receber luz natural e menos para a distribuição até então mais usada de 

redistribuição de funcionalidades através das várias divisões existentes envoltas ao pátio 

da casa, no entanto conseguiam manter o carácter privativo que o mesmo lhes 

proporcionava (Ana M., C., 2011)         

 

Ilustração  64 - Palácio de “Cnossos”, na ilha de Creta 
Fonte: (https://foliosdehistorias.files.wordpress.com/2015/02/2011_08_22_cnos4.jpg) 
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Ilustração  65 - Planta Esquemática do Palácio de “Cnossos”, na ilha de Creta 
Fonte: (https://foliosdehistorias.files.wordpress.com/2015/02/2011_08_22_cnos44.jpg) 

Reforçando a abrangência da disseminação do conceito da casa-pátio verificamos que 

depois da implantação das civilizações micénicas por volta de 2000 A.C. na península 

Balcânica entre os mares Egeu e Mediterrânico e ainda pelos continentes Asiático e 

Africano, assistimos à proliferação do conceito de casa-pátio por diversas culturas e 

países, tomando e analisando como exemplo as seguintes civilizações: 

• Mesopotâmica;  

• Egípcia;  

• Grega;  

• Romana;  

• Chinesa;  

• Islâmica. 

A evolução da Casa pátio ao longo dos tempos foi-se adaptando aos diferentes modos de 

vida de cada civilização, da região e dos próprios materiais existentes no próprio local. A 

casa pátio no fundo passa a assumir uma serie de elementos opor acréscimo ao seu 

conceito base que é a sua centralidade, quer seja através de claustros e ou de espaços 

contíguos (Schoenauer, N., 2000). 
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4.2.1. CASA-PÁTIO MESOPOTÂMICA 

Na Casa-Pátio Mesopotâmica, conforme a morfologia do território podemos encontrar a 

casa-pátio adaptada por completo ao terreno. Intitulada de a casa do frio a mesma ficava 

situada nas colinas de Assíria onde predominava a construção de caracter habitacional 

sem janelas sob forma retangular sendo que a porta se situava do lado mais pequeno da 

forma do retângulo (Ilustração 66).  

O traçado evidenciado pela cidade de “Ur” torna evidente a complexidade da própria malha 

urbana que a cidade foi desenvolvendo. As ruas movimentam-se fisicamente de uma forma 

labiríntica, ou sejas as mesmas foram surgindo de forma natural e orgânica ao longo dos 

tempos. As habitações de “Ur” desempenham um papel de proteção dos seus habitantes 

tanto do ruido que é transposto da própria rua, como do próprio clima que nesta localização 

especifica se torna muitas vezes seco, muito ventoso e com tempestades de areia que lhes 

são muito frequentes e como tal o pátio central que se desenvolve no seu centro ajuda a 

reunir dentro da habitação os seus ocupantes conseguindo colmatar estas questões 

permitindo continuar com o desenvolvimento sociocultural nas suas vivencias quotidianas 

(Ilustração 67), (Schoenauer, N., 2000).       

 

Ilustração  66 - Cidade “Ur” na Mesopotâmia_ Plantas do quarteirão/casa do povo Sumério 
Fonte:(Benevolo, 2001) 
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Ilustração  67 - Perspetiva aérea sobre a cidade de “Ur” na Mesopotâmia (Adaptação)  
Fonte: (http://elfmaidsandoctopi.blogspot.com/2013_04_01_archive.html) 

4.2.2. CASA-PÁTIO EGÍPCIA 

No caso da Casa Pátio Egípcia e abordando um pouco da localização geográfica do antigo 

Egipto importa referir que o facto de toda a região se encontra numa localização geográfica 

relevante e propicia ao desenvolvimento da própria cultura egípcia possibilita o comércio 

através das rotas marítimas uma vez que está rodeada tanto pelo mar mediterrâneo como 

pelo mar vermelho (Ilustração 68).  

O facto de o povo egípcio estar junto do rio Nilo mais concretamente entre margens, acaba 

por tirar partido da fertilidade dos solos pela irrigação abundante o que acaba por colmatar 

as contrariedades dos climas desérticos e áridos característicos dos vizinhos desertos da 

Líbia e da Arabia. Elementos naturais tanto morfológicos quanto naturais como os 

climatéricos mais uma vez se tornam preponderantes para o desenvolvimento das 

civilizações e que acabam por ser reflexo pelas vivências dessas mesmas civilizações bem 

como das construções existentes à época.  

A civilização Egípcia é notória ao longo dos tempos pela afeição às construções fúnebres 

e determinam um período arquitetónico bastante proeminente na história da arquitetura. O 

registo presencial deste tipo de afeição remonta ainda aos nossos dias através dos 

achados arqueológicos de vários elementos fúnebres tais como: Túmulos, sarcófagos entre 

outros. A razão pela qual estes tipo de construções fúnebres resistiram até aos nosso dias 

prendesse com o facto de os egípcios usarem materiais mais resistentes ao contrario do 

que usavam nas habitações que era frequente a utilização do adobe e da taipa que derivam 

em muito da matéria-prima que o próprio rio Nilo lhes oferecia através das suas inundações 

causadas pela época das chuvas arrastando areias e lamas que permitiam assim a 

http://elfmaidsandoctopi.blogspot.com/2013_04_01_archive.html
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constante utilização de materiais locais embora pouco resistentes no que toca ao tempo 

(Benevolo, 1993). 

Mesmo sabendo ser difícil encontrar vestígios de construções relativas às habitações, o 

facto é que existem algumas resistentes às intempéries e outros contingentes que os 

aglomerados urbanos do antigo Egipto sofreram aos nossos dias. Como tal foi possível 

através de escavações junto das construções que resistiram em grande parte porque foram 

construídas com materiais mais resistentes como eram o caso dos edifícios mais 

importantes (pirâmides, túmulos entre outros), descobrir as habitações correspondentes ao 

povo egípcio da época, como por exemplo a chamada cidade dos trabalhadores a cidade 

atual de Kahun de nome antigo de IIIahun (Schoenauer, N., 2000; Goitia, F., 2010). 

 

Ilustração  68 - Localização geográfica do antigo Egipto   
Fonte: (https://pt.maps-egypt.com/o-egito-antigo-mapa) 

 

https://pt.maps-egypt.com/o-egito-antigo-mapa
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A chamada cidade dos trabalhadores a cidade atual de Kahun de nome antigo de IIIahun, 

adquiriu este “título” devido a uma elevada concentração de trabalhadores para a 

construção da pirâmide de Sesóstris II que foi mandada construir no reinado de Senusret 

II (IV faraó da XII dinastia egípcia que governo entre 1882 A.C. a 1872 A.C.). A cidade dos 

trabalhadores foi estruturada para ser temporária, ou seja, até ao término da construção 

da pirâmide de Sesóstris II, motivo pelo qual as construções das habitações eram 

igualmente de caracter temporário no que concerne aos materiais utilizados como sendo a 

taipa, as habitações eram muito reduzidas e mais uma vez constituindo no seu centro o 

pátio (Ilustrações 69 e 70). Os arruamentos eram ortogonalmente organizados, 

constituídos por arruamentos perpendiculares e muito estreitos por onde passam em 

simultâneo tanto as águas das chuvas como os próprios resíduos (esgotos a céu aberto 

entre outros) (Goitia, F., 2010). 

 

Ilustração  69 - Planta da Cidade atual de Kahun, antiga IIIahun no antigo Egipto   
Fonte: (http://imperio-medio.blogspot.com/2011/02/kahun-la-ciudad-del-imperio-medio.html) 

http://imperio-medio.blogspot.com/2011/02/kahun-la-ciudad-del-imperio-medio.html


Casa Pátio 

Marlene da Costa Maia  105 

Ao contrário do que acontecia na casa-pátio mesopotâmica, a casa pátio egípcia não era 

caracterizada pela privacidade nem pelas áreas um pouco mais generosas no que diz 

respeito às divisões contiguas ao pátio que esse sim continua central, mas desta vez 

fechado (reunindo um dos poucos direitos á privacidade de que os habitantes retinham). 

De salientar ainda que a cidade de Kahun, antiga IIIahun no antigo Egipto, era dotada de 

hierarquias que se distinguiam pelo tamanho dos seus corredores que á medida que se 

aproximavam dos lotes dos mais abastados economicamente os mesmos corredores 

alargavam deixando os corredores mais densos, estreitos e cumpridos para os mais pobres 

onde o pátio deixa de assumir um carácter de destruição de funções habitacionais para 

passar a ser um espaço de circulação e de atravessamento tento como fator comum a 

estas duas culturas o mesmo tipo de construção no que aos materiais diz respeito, sendo 

que na cultura egípcia o rio Nilo era a fonte de abastecimento dos “tijolos” seco ao sol 

provenientes das lamas alojadas nas suas margens depois das inundações que 

aconteciam com frequência na época das chuvas (Pinheiro Nuno, 1992; Schoenauer, N., 

2000; Goitia, F., 2010). 

 

Ilustração  70 - Planta das casas típicas da Cidade atual de Kahun, antiga IIIahun no antigo Egipto   
Fonte: (http://imperio-medio.blogspot.com/2011/02/kahun-la-ciudad-del-imperio-medio.html) 

 

4.2.3. CASA-PÁTIO GREGA 

Na abordagem da Casa-Pátio Grega importa primeiramente analisar a posição geográfica 

que a Grécia antiga possui, numa época de expansão e que o facto de a cidade de Atenas 

ser banhada pelos mares Egeu e Jónico e transportando ainda muito do legado da 

civilização mino-micénica, permite que Atenas se desenvolva superiormente às cidades 

http://imperio-medio.blogspot.com/2011/02/kahun-la-ciudad-del-imperio-medio.html
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vizinhas em grande parte pelo facto da sua própria  localização geográfica uma vez que a 

rota dos povos intrusos como os dóricos se encontrava fora dos caminhos de Atenas 

(Ilustração 71) (Blaser, W., 2004). 

A apoteose de Atenas ficou registada no período clássico entre os anos 508 e 322 A.C. 

Denominada de cidade estado, uma das mais relevantes até então, Atenas era a cidade 

“Polis” do momento, ou seja o centro mais desenvolvido e importante no que diz respeito 

tanto ao urbanismo com os seus prestigiados monumentos como as grandes muralhas da 

cidade bem como a Acrópole (Cidade Alta) (Ilustrações 72 e 73) ou ainda pela considerada 

escola de Atenas através dos grandes pensadores, filósofos, artistas e arquitetos que 

tornaram ainda mais importante a cidade de Atenas perante as restantes civilizações e 

culturas (Josiah Ober, 2008). 

 

Ilustração  71 - Localização Geográfica da Grécia Antiga   
Fonte: (http://lisiasyeufileto.blogspot.com/2010/09/la-casa-griega.html) 

Com a proliferação da Cidade-Estado na Grécia, concluímos que o povo começa a ter mais 

liberdade de expressão e de participação nas questões que envolve a sociedade da época. 

A nível Arquitetónico e numa linha de raciocínio por parte dos filósofos de Atenas onde era 

importante o “pensar” de uma maneira organizada e logica, proporcionada pelo raciocínio, 

surge o peristilo que segundo (Rodrigues Maria; Fialho de Sousa e Horácio Bonifácio, 

2002), não era mais do que uma colunata que se encontrava paralela normalmente à 

fachada do edifício dando origem formal à galeria e que noutras situações surgia como 

fazendo parte integrante da própria fachada mas desta feita sem qualquer tipo de galeria 

adjacente. 

O peristilo aparentado na tipologia da casa pátio grega transporta da casa-pátio egípcia a 

simplicidade dos espaços, no entanto agora com um carácter mais organizado, pensado e 

http://lisiasyeufileto.blogspot.com/2010/09/la-casa-griega.html
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desta vez sem apresentar um carater apenas de passagem, mas pelo contrário, o facto de 

o peristilo se apresentar contiguo a uma galeria que pela sua génese formal, determina a 

distribuição pelas restantes áreas da habitação. Torna-se assim bem patente a 

versatilidade da casa-pátio que se vai adaptando às épocas e culturas das várias 

civilizações (Schoenauer, N., 2000; Blaser, W., 2004). 

 

Ilustração  72 - Acrópole de Atenas_ planta, Grécia Antiga   
Fonte: (https://novahelade.com/o-partenon-e-a-acropole-de-atenas/) 

 

Ilustração  73 - Acrópole de Atenas_ maquete, Grécia Antiga 
Fonte: (https://novahelade.com/o-partenon-e-a-acropole-de-atenas/) 

Sendo que a casa pátio típica grega se desenvolviam em torno de um elemento 

organizacional central e estamos a falar do pátio, o mesmo torna-se muito importante na 

questão da incidência solar. Torna-se difícil saber se existirá um padrão quanto ao tamanho 

do pátio central nas habitações, uma vez que existem vários tamanhos de pátios e em 

alguns casos mediante as possibilidades económicas das famílias chega a haver mais do 

https://novahelade.com/o-partenon-e-a-acropole-de-atenas/
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que um pátio por habitação, no entanto a pratica corrente era o aproveitamento maior 

possível da radiação solar na maioria das vezes o pátio estava orientado a sul.  

A Casa-Pátio grega apresenta na sua génese a simplicidade formal aliada à função. 

Exemplos destas características verificam-se sobretudo nas casas existentes nas cidades 

de Delos e Priene, onde agora o elemento característico passa a ser em conjunto com o já 

anteriormente referido peristilo, o megaron que no fundo é mais um espaço, que é 

composto por pórticos inseridos num pátio central constituído por colunas em apenas num 

dos seus lados, nomeadamente ao lado correspondente á ligação que é feita através de 

corredores que por sua vez conduziam a galeria como acesso ou ligação ao exterior. O 

pátio passa a adquirir então um carácter mais social de apreciação de momentos lúdicos 

e de socialização sem deixar de cumprir as suas funções primordiais como sendo o de 

carácter privado e de proteção ao que se passa do lado de lá da porta de entrada, ou seja 

da rua, como podemos observar pela Ilustração 74 que nos ilustra uma casa-pátio típica 

desta feita existente na cidade de Priene, onde se pode verificar a existência do pátio com 

significativa relevância visual e espacial como elemento central (Schoenauer, N., 2000; 

Blaser, W., 2004). 

 

Ilustração  74 - Casa-Pátio Grega_ (Planta e Ilustração) _ Cidade de Priene, Grécia Antiga 
Fonte: (http://lisiasyeufileto.blogspot.com/2010/09/la-casa-griega.html) 

 

4.2.4. CASA-PÁTIO ROMANA 

A Casa-Pátio Romana mais conhecida pela terminologia de Domus apresenta na sua 

génese a mistura da casa peristilo característica de Atenas e da casa Atrium Etrusca. Como 

tal a Domus passa a integrar dois espaços (pátios) articulados entre si, um maior e um 

menor, tais como o atrium e o peristilo sendo que o atrium à semelhança da casa pátio-

grega, o mesmo desempenha a função mais sociável e de receção da casa (Janson, 1998).  

http://lisiasyeufileto.blogspot.com/2010/09/la-casa-griega.html
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Acontece como fator inovador a recolha das águas das chuvas possibilitando o 

escoamento das mesmas através do prolongamento dos terminais dos telhados em forma 

de quadrado no peristilo e que é denominado de compluvium e que é o espaço que 

determina o caracter mais privativo da casa, sendo este um pouco maior que o atrium 

(Rodrigues Maria; Fialho de Sousa e Horácio Bonifácio, 2002).  

 

Ilustração  75 - Ilustração da Casa-Pátio Romana_ “Domus”  
Fonte: (http://www.arkiplus.com/la-domus-o-casa-romana) 

 

Ilustração  76 - Planta da Casa-Pátio Romana_ “Domus”  
Fonte: (https://ladomusromanablog.wordpress.com/estructura-basica-de-la-domus/) 

 

A Domus Romana apresenta como um dos principais elementos diferenciadores face às 

civilizações Grega e Egípcia que é o fato da Domus romana, ou seja, a casa-pátio romana 

é independente no que concerne ao número de famílias a habitar a mesma, onde o fator 

diferenciador passa a ser o económico em que as famílias mais abastadas aumentam em 

tamanho o das respetivas habitações e na maioria das vezes o elemento pátio passa a ser 

replicado na mesma edificação. É de salientar que com o desenvolvimento da cultura 

romana no tempo o atrium ou seja o pátio descoberto por volta do século I D.C tem 

tendência a ir desaparecendo da tipologia da casa romana, ficando o Peristilo a cumprir as 

funções que anteriormente o atrium assumia sendo que o peristilo passa a adquirir também 

o fator decorativo através das estátuas e fontes de agua como elementos artísticos que 

http://www.arkiplus.com/la-domus-o-casa-romana
https://ladomusromanablog.wordpress.com/estructura-basica-de-la-domus/
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eram bem característicos de muita da cultura romana. O peristilo passa então a ser um 

espaço mais familiar e contido nas suas relações com a sociedade ( Ilustrações 75 e 76), 

(Alarcão, 1985; Schoenauer, N., 2000). 

4.2.5. CASA-PÁTIO CHINESA 

Já a Casa-Pátio Chinesa faz do pátio um espaço repleto de mística e transforma-o no 

elemento principal na sua arquitetura. A natureza é o elemento que estava em falta nas 

anteriores culturas. O povo chines cria em torno do pátio um espaço de utilização comum 

aos vários módulos habitacionais que o circundam, ou seja, o pátio torna-se num elo de 

ligação sinalizado por quatro cantos que simbolizam as quatro estações do ano. Cada um 

dos quatro lados ou cantos é composto por três portas que no total simbolizam os doze 

meses do ano e ainda os doze símbolos do zodíaco (ilustração 77). A cultura chinesa 

apresenta muito simbolismo nas suas perspetivas arquitetónicas e em especial na sua 

ligação á natureza (Silveira, 1999). 

 

Ilustração  77 - Exemplo da Casa Tradicional Chinesa   
Fonte: (http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.063/436/) 

 

A denominação existente para a casa típica chinesa é Ming-t’ang, a casa tradicional 

chinesa é caracterizada na sua essência por um eixo ortogonal bem vincado na distribuição 

espacial e geométrica das habitações. Outro elemento característico são os muros altos 

que mais não parecem se não muralhas que envolvem a área privada das habitações. No 

entanto o elemento mais “trabalhado” neste conceito é a organicidade dos elementos 

naturais trazidos pela natureza para o pátio. A particularidade no conceito destes pátios 

reflete-se na razão pela qual ele foi estruturado. Durante o século XIII os denominados Hu-

https://ladomusromanablog.wordpress.com/estructura-basica-de-la-domus/
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t’ung’s (bairros os aglomerados urbanos da época) aparecem com um caracter de 

densidade populacional associados ao seu crescimento (Ferreira, 2011). 

 

Ilustração  78 - Exemplo da Casa Tradicional Chinesa com portal, pátio e planta em "u"  
Fonte: (https://italostephanarquiteto.blogspot.com/2010/08/algumas-impressoes-sobre-o-patrimonio.html) 

O palácio adquire um marco importante na hierarquia das habitações, ou seja, a 

implantação geográfica das casas dos mais nobres localizavam-se a nascente e poente do 

palácio imperial enquanto as casas dos menos favorecidos economicamente se 

localizavam a norte/sul. Como este tipo de construções se encontravam em ruas contiguas 

e estreitas com elevado movimento comercial e onde a maioria das famílias trabalhava, o 

pátio interior das habitações acabava por se transformar num retiro onde as famílias se 

concentravam para conviver com tranquilidade e dar continuidade às vivências e 

experiencias da cultura chinesa, contrariando assim o ritmo agitado fora destes centros 

familiares que são os pátios chineses (o coração da casa). O facto de a cultura chinesa ser 

muito ligada e centrada nos laços familiares, as preocupações da harmonia e da paz de 

espírito podem ser comtempladas nos pátios ajardinados e que mais tarde os europeus 

vão estender este conceito às habitações contemporâneas.  A casa pátio chinesa congrega 

a harmonia familiar murando um conjunto de blocos habitacionais normalmente habitados 

pelas gerações familiares através de ou mais pátios consoantes os aglomerados 

habitacionais e sempre com a abertura principal dos Hu-t’ung’s eram sempre situadas a 

sul, (Ilustração 78), (Schoenauer, N., 2000).  

 

https://italostephanarquiteto.blogspot.com/2010/08/algumas-impressoes-sobre-o-patrimonio.html
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4.2.6. CASA-PÁTIO ISLÂMICA 

A Casa-Pátio Islâmica o valor do pátio tem ainda mais relevância que nas culturas 

anteriormente descritas, ou seja, apesar da densidade populacional que a maioria das 

cidades islâmicas apresentam, o facto de as construções serem apresentadas em 

aglomerados urbanos extensos e cujas habitações se entrelaçam através das ruas 

demasiado estreitas onde as habitações possuem poucas ou quase nenhumas aberturas 

para o exterior. A cultura islâmica não transpõe para o interior toda a agitação que ocorre 

no exterior das habitações ou seja o que se passa na rua (Goitia, F., 2010). A ideia de 

recriar um oásis dentro da habitação islâmica retrata com clareza a importância 

arquitetónica que o pátio adquiriu na civilização islâmica. Devido às suas crenças e ideais 

religiosos o povo islâmico não ostenta para o exterior quaisquer tipos de riquezas e como 

tal todas casas são ladeadas por paredes com uma altura bastante significativa e sem 

quaisquer tipos de ornamentações. Motivo pelo qual o pátio no interior da habitação acaba 

por transpor o conceito do oásis no meio do deserto através das fontes de água, vários 

tipos de vegetação, colunas e arcos entre outro tipo de elementos. O clima é outro dos 

fatores que contribui em grande parte para o relevante papel que o pátio passou a 

desempenhar na casa-pátio Islâmica. O clima no Mediterrâneo é bastante árido e seco com 

grandes e frequentes ventos fortes que arrastam areias e como tal o pátio acaba por ter a 

função de proteção e em simultâneo volta a família islâmica em torno de um elemento de 

harmonia e privado que a sua cultura islâmica tanto preza, (Ilustrações 79 e 80) (Silveira, 

1999; Goitia, F., 2010).   

 

 

Ilustração  79 - Casas-Pátio Islâmica – Ilustração 
Fonte: (https://tuscienciassociales-teodosio.blogspot.com/2011/02/535-islam.html) 

 

https://tuscienciassociales-teodosio.blogspot.com/2011/02/535-islam.html
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Ilustração  80 - Casas-Pátio Islâmicas (vista aérea) 
Fonte: (http://www.mailxmail.com/curso-arte-islamico/mundo-culturas-islam-mezquita) 

 

 A CASA PÁTIO EM PORTUGAL 

4.3.1. ORIGENS E CARACTERIZAÇÃO 

Portugal encontrasse geograficamente numa posição claramente vantajosa pelo facto de 

tirar vantagens tanto do clima mediterrânico como do atlântico. A península Ibérica é, por 

conseguinte, um dos países que mais luz solar recebe durante a maioria parte do ano. 

Portugal recebe por influência direta ou seja pela posição geográfica que ocupa as 

influências do Atlântico e recebe o mediterrânico por afinidade natural através da cultura 

com maior índice de relevância transmitida pelas influências que nos foram deixadas tanto 

pelos Romanos como pelos Árabes (Ribeiro, 1991). 

O desenvolvimento tanto do desenho arquitetónico das casas como do próprio pátio sofre 

alterações ao longo dos tempos. Em Portugal o fator climático tem influências significativas 

na forma da expressão arquitetónica das habitações nas regiões próximas e diretamente 

relacionadas como o clima do Atlântico face as adaptações provenientes do mediterrâneo 

e as suas descendências árabes e romanas. Se não vejamos, a casa pátio do algarve bem 

a sul de Portugal e a casa pátio a Norte em Portugal, enquanto as temperaturas a sul de 

Portugal no algarve por exemplo são bastante mais altas que a norte do país como tal a 

forma de pensar a casa pátio algarvia é distinta da casa- pátio do norte do país. 

O conceito de pátio em Portugal surge com o intuito direto de manter controlados os 

espaços adjacentes ao mesmo e manter a articulação entre os espaços redistribuindo-os 

de uma forma previamente pensada. Tirando partido do equilíbrio que Portugal dispõe 

durante os doze meses do ano, a casa-pátio torna-se interessante enquanto tipologia 

arquitetónica.  

http://www.mailxmail.com/curso-arte-islamico/mundo-culturas-islam-mezquita
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O facto de termos o oceano bem presente na localização de Portugal o mesmo possibilita 

à arquitetura vernacular e ou tradicional o pensar a integração do elemento pátio nas casas 

de formas distintas consoante a acentuação do clima distinto das regiões. (Ribeiro, 1991). 

Enquanto o Algarve e o Alentejo dispõem de um clima mais seco, menos chuvoso e com 

temperaturas mais altas bem acima da média do resto do país e também menos ventoso, 

o pátio é usado mais com um caracter mais privado aproveitando ao máximo a salubridade 

do espaço que é contiguo à habitação principal e não central como na maioria dos vários 

casos anteriormente analisados. 

 No caso da casa-pátio do Norte do país o clima é mais húmido, mais chuvoso e ventoso 

e as temperaturas são mais amenas, aqui o conceito de pátio está mais relacionado com 

a agricultura apresentando um uso mais funcional e menos formal de apoio às atividades 

das populações.  

Importa ainda salientar que a proliferação do conceito da casa-pátio se acentua de uma 

forma significativa ao longo do litoral atendendo à proximidade e tirando partido do oceano 

Atlântico permitindo que a casa-pátio do Norte represente as diferentes características face 

ao sul e ao seu clima descendente do Mediterrâneo.  

O Norte é caraterizado pelo seu espaço verdejante e pela riqueza de água e a sua 

densidade populacional o que contraria o Sul com a falta de população, com o seu clima 

mais seco de temperatura altas e escassez do recurso tão essencial à vida como é a água 

devido aos grandes períodos sem água da chuva. Assim sendo e de um modo um tanto ao 

quanto influenciável pelas culturas árabes e romanas no nosso país, o pátio surge em 

Portugal com a função de dinamizar os espaços exteriores á habitação criando a 

privacidade necessária por parte dos seus ocupantes enquanto utilizadores regulares.  

Apesar de todas as influenciais deixadas pelos povos árabes e romanos, o pátio em 

Portugal com o passar do tempo na sua história, vai-se adaptando a novos usos e 

interpretações principalmente no seu período moderno, já que a arquitetura possui a 

capacidade da reinterpretação dos lugares, dos territórios, funções, culturas e religiões 

distintas possibilitando diferentes pontos de vista de olhar para “pátio” como exemplo de 

reintegração da privacidade ainda que exterior à habitação fazendo com ele faça parte 

integrante de um conjunto de espaços que no seu todo constituem um programa funcional 

do modo de habitar de cada indivíduo (Ribeiro, 1991).  
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Não obstante do pátio em Portugal ter o conceito de organizador de espaços e aberto às 

vivências da habitação, a casa-pátio não dispensa em consonância com a rua diretamente 

da exposição da sua própria fachada que é disposta de uma forma fechada face à rua 

apenas com uma porta ou portão de entrada assumindo claramente um carácter de divisão 

entre o social que é a rua e o privado que é o pátio. 

Mesmo o norte e o sul sendo verdadeiros “polos” demonstrativos desta tipologia 

habitacional, o facto é que a casa-pátio se encontra presente por todo o país com muito ou 

pouco relevo, ela existe em Portugal de norte a sul, do litoral ao interior com morfologias 

distintas consoante o local e a função a que se destina (Associação dos Arquitectos 

Portugueses, 1980; Ribeiro, 1991). 

4.3.2. O PÁTIO NA ARQUITETURA TRADICIONAL – TIPOLOGIAS 

A Arquitetura tradicional respeita as origens e as vivencias das diferentes sociedades e 

culturas onde a mesma se insere. Numa abordagem de Giorgio Grassi a arquitetura 

popular é designada como sendo a arquitetura do óbvio, ou seja, não é nem melhor nem 

pior que qualquer outro tipo arquitetónico, é óbvia é clara e cumpre os requisitos funcionais 

para o simples ato de “habitar” (Pinto, 2013). 

A arquitetura vernacular ou tradicional revela um interesse pela integração direta ao local 

onde a mesma se insere, quer seja através dos materiais locais, da paisagem de elementos 

culturais entre outros, ou seja, é um tipo de arquitetura rico em identidade e originalidade 

no que toca ao ambiente construído. A arquitetura popular ou tradicional responde às 

exigências da comunidade de uma forma direta e sem demais questões, essencialmente 

no que concerne às necessidades das pessoas (Pinto, 2013). 

Podemos observar em alguns dos nomes sonantes do mundo da arquitetura moderna 

como por exemplo Frank Lloyd Wright ou Le Corbusier, apontamentos que estes artistas 

foram buscar em algum momento das suas carreiras à arquitetura tradicional existente um 

pouco por todo o mundo e onde nas suas obras transportam como influências as 

características mediterrânicas. (Goldfinger, 1993). 

Devido á diversidade dos conceitos de família, a sociedade a tipologia da casa tradicional 

começa a sofrer alterações ao longo do tempo. O modo de vida das pessoas altera-se é 

mais dinâmico e exigente em termos de vivências familiares, o que faz com que a tipologia 

da casa se altere e se adeque às necessidades de mudança das famílias.  
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O que acontece com a casa-pátio depois da época da revolução industrial é reflexo disso 

mesmo, devido ao aumento populacional a tipologia da casa-pátio deixou de satisfazer 

vários requisitos, a necessidade de espaço, passa a ser um dos principais fatores a 

solucionar. 

As figuras seguintes reúnem uma serie de exemplos de tipologias relativas á casa pátio em 

que as tipologias trabalham os significados na arquitetura (Günter Pfeifer ; Per Brauneck, 

2009). 

A casa com pátio ajardinado (Ilustração 81) proporciona um ambiente bastante mais 

reservado e íntimo, normalmente ladeada por muros altos e parte integrante de uma 

paisagem urbana organizada entre casas contiguas.  

Quando os aglomerados de vários volumes se articulam diretamente ligados entre si, 

geram os pátios comuns de partilhada utilização (Ilustração 82). 

Já as casas em “L” (Ilustração 83) são eficientes por excelência se a sua orientação solar 

for a correta, com a principal preocupação na organização interna do espaço de modo a 

criar dinamismo, funcionalidade e eficiência construtiva principalmente no que concerne á 

eficiência energética de um modo económico. O mesmo podemos afirmar no caso das 

casas “L” mas agora em aglomerados ou em grupo (Ilustração 84), uma vez que permitem 

tirar partido de uma forma mais eficaz e direta a captação da luz solar e permitir 

desenvolver urbanizações com mais qualidade e eficiente no que à construção diz respeito.  

Outra forma de criar espaços interessantes quer a nível da arquitetura quer a nível de 

espacialidade através de pátios inteiros qua surgem como se fossem retirados de um 

volume como que por inteiro, permitindo abrir a casa ao exterior “céu” permitindo 

salubridade e ambientes mais saudáveis no campo das vivências dos próprios espaços 

(Ilustração 85).  

Encarando a casa com o pátio central e como já verificamos antericamente com grande 

influências na sua génese nas culturas gregas e romanas, o pátio assume aqui um carácter 

de centralidade na casa dando origem á distribuição dos espaços de uma forma organizada 

e funcional às áreas adjacentes ao pátio (Ilustração 86) (Günter Pfeifer ; Per Brauneck, 

2009).  
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• Tipologias – Casa Pátio (exemplos)  

 

Ilustração  81 - Pátio ajardinado _esquema 
Fonte: (https://www.slideshare.net/royvas10/casas-patio)- adaptado (Günter Pfeifer ; Per Brauneck, 2009) 

 

Ilustração  82 - Pátio comum a várias casas _esquema 
Fonte: (https://www.slideshare.net/royvas10/casas-patio)- adaptado (Günter Pfeifer ; Per Brauneck, 2009) 

 

https://www.slideshare.net/royvas10/casas-patio)-
https://www.slideshare.net/royvas10/casas-patio)-


118 

 

Ilustração  83 - Casas em “L” _ esquema 
Fonte: (https://www.slideshare.net/royvas10/casas-patio)- adaptado (Günter Pfeifer ; Per Brauneck, 2009) 

 

Ilustração  84 - Conjunto de casas em “L” _ esquema  
Fonte: (https://www.slideshare.net/royvas10/casas-patio)- adaptado (Günter Pfeifer ; Per Brauneck, 2009) 

 

Ilustração  85 - Conjunto de casas com pátios _esquema 
Fonte: (https://www.slideshare.net/royvas10/casas-patio)- adaptado (Günter Pfeifer ; Per Brauneck, 2009) 

https://www.slideshare.net/royvas10/casas-patio)-
https://www.slideshare.net/royvas10/casas-patio)-
https://www.slideshare.net/royvas10/casas-patio)-
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Ilustração  86 - Casas-Pátio  
Fonte: (https://www.slideshare.net/royvas10/casas-patio)- adaptado (Günter Pfeifer ; Per Brauneck, 2009) 

Podemos concluir dos vários exemplos de tipologias que observamos, que o pátio foi na 

antiguidade, é no mundo moderno e tudo indica que continuará a ser no futuro elemento 

arquitetónico, interessante e caracterizador de muitas vivências ao longo dos tempos.  

O pátio é um elemento formal versátil com muitas “nuances” e aspetos intrínsecos a muitas 

culturas, a muitas vivências e variadas formas de pensar distintas. E como tal o pátio surge 

nesta abordagem temática por mim escolhida para encontrar mais uma forma de repensar 

este elemento arquitetónico tão sui gemerem como é o caso do pátio enquanto elemento 

agregador da casa em torno de si mesmo, no entanto desta suma o elo de ligação escolhido 

será a casa de caracter tradicional, característica de uma região e de uma cultura muito 

ligada as atividades ligadas ao mar e a terra (pesca e a agricultura) e tornar a enquadrar o 

pátio nas vivencias das populações, embora agora com um carácter e uma vivência 

funcional adaptada aos tempos modernos e que poderá influenciar a forma da requalificar 

os vários ambientes construídos e semelhantes que existem por Portugal um pouco por 

todo o território, trazendo a sustentabilidade da construção no que concerne aos ao uso 

eficiente de recursos através de inovação, com o claro intuito de recuperar a atratividade 

arquitetónica recuperando identidade através da reinterpretação das próprias casas pátio, 

neste caso em especifico a casa típica das terras da Gândara, ou seja a casa gandaresa. 

https://www.slideshare.net/royvas10/casas-patio)-
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5. CASA GANDARESA  

 ENQUADRAMENTO: CONTEXTO HISTÓRICO, CULTURAL E GEOGRÁFICO 

Segundo a opinião de vários autores conhecedores do tema que aborda a arquitetura e as 

construções rurais, Portugal é um país rico na diversidade deste tipo de habitações, sendo 

que as mesmas detêm uma forte capacidade de adaptação às diferentes condicionantes, 

sendo elas de caracter geográfico, económico ou histórico (Demangeon, A., 1942). 

A arquitetura tradicional Portuguesa resulta, na maioria das vezes, numa perfeita simbiose 

entre o Homem e a Natureza, sendo que, frequentemente, a sua evolução é fruto de 

transformações lentas ao longo do tempo, através da cultura dos povos, das regiões onde 

as mesmas se inserem, derivando das várias tipologias que se centram, em grande parte, 

dos casos no meio de subsistência das populações (António, 2014).Sendo um facto que a 

casa popular ou tradicional portuguesa varia na sua forma/função consoante a região onde 

está situada, não deixa de ser notório que os fatores que as distinguem são igualmente os 

mesmos que as tornam comuns: os materiais locais, condicionantes geográficas e 

climatéricas e ainda pelas distintas questões culturais e sociais. Influências dos diferentes 

povos que passaram ao longo dos anos pela península ibérica ajudam-nos até aos dias de 

hoje juntamente com características territoriais a podermos dispor geograficamente as 

casas rurais de caracter tradicional em dois sentidos: Norte e Sul.  

Segundo (Oliveira, E., Galhano, 2003), o Norte apresenta-se como uma região montanhosa 

com um litoral plano, enquanto que o sul apresenta-se como sendo uma região de planícies 

e de terrenos com condições mais adversas onde o clima é mais árido. A nível de 

características arquitetónicas as casas apresentam-se como:  

• Norte - casa-torre, de rés-do-chão e andar; 

• Sul – térrea. 

Importa ainda referir que além das diferenças da arquitetura popular ou rural portuguesa, 

é necessário analisar a envolvente da casa popular no que diz respeito á estrutura 

organizacional das respetivas povoações. Oliveira e Galhano dizem-nos que existem três 

modos de fixação de povoações apresentados nas Ilustrações 87,88 e 89. 



122 

 

Ilustração  87 - Povoações Localizadas em Planícies   
Fonte: (Martins, 2010) 

 

Ilustração  88 - Povoações Localizadas em Montanha   
Fonte: (Martins, 2010) 
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Ilustração  89 - Povoações Localizadas em Cristas Montanhosas 
Fonte: (Martins, 2010) 

Estes três exemplos de fixação das povoações permitem conceber determinadas 

características que permitem distinguir as mesmas, tais como: 

• Povoações Localizadas em Planícies;  

• Área de ocupação mais vasta; 

• Maior afastamento entre as casas;  

• Arruamentos mais largos; 

• Espaços Públicos maiores, mais amplos (largos e praças).  

 

• Povoações Localizadas em Montanha;  

• Estrutura da povoação é mais condicionada; 

• Clima mais agreste e o relevo é mais acentuado;  

• As casas são mais próximas como proteção do clima agreste; 

• Espaços Públicos menores dimensões e irregulares devido ao relevo. 

 

• Povoações Localizadas em Cristas Montanhosas;  

• Possuem uma única rua principal; 

• A envolvente desenvolve-se em torno do arruamento principal, 

nomeadamente a maioria das casas bem como os espaços públicos;  

• Ruas secundárias derivam da rua principal e na maioria dos casos são 

perpendiculares. 
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De uma forma geral, as Habitações desenvolvem-se em aglomerados e em torno de 

ícones, ou de caráter tradicional, ligado a profissões, como é o caso dos pátios onde se 

comercializa gado ou para as transações agrícolas, ou ainda em torno dos largos das 

igrejas onde a população se juntava para a devoção e para o convívio. 

Aproveitando ainda toda a atividade desenvolvida pelos vários tipos de populações 

encontramos um denominador comum, o pátio. Elemento este que não sendo um espaço 

totalmente publico, considerado por muitos um espaço semipúblico, começa por fazer parte 

integrante da maioria das habitações e com um formato em ‘’U’’ provoca uma certa esfera 

mística de privacidade. (Figueiredo, E., 2004) 

O pátio é o elo de ligação a um tipo de casas rurais que irá ser abordado com mais detalhe 

e profundidade no capítulo 5 deste trabalho de investigação, e que é apresentado como 

sendo um património cultural do qual a casa gandaresa é parte integrante e significativo, e 

em que o pátio apresenta um papel preponderante na sua estrutura organizacional. 

As várias interpretações quanto á classificação das casas tradicionais na península Ibérica, 

derivam igualmente de várias opiniões de autores especialistas no tema. Segundo 

(Demangeon, A., 1942) as casas rurais devem ser analisadas ou classificadas 

principalmente no que diz respeito à sua relação direta entre a função de habitar e a função 

agrícola. Já a forma exterior, bem como os materiais utilizados na sua construção, para 

este autor, não apresenta um pormenor determinante quanto á classificação ou análise das 

casas. Para Demangeon a tipologia da casa varia consoante o ofício ou a profissão 

atribuída ao utilizador bem como a própria condicionante geográfica onde a mesma está 

implantada. Já a questão dos pormenores construtivos e materiais construtivos utilizados, 

na sua opinião, não ajudam muito na classificação deste tipo de habitações (Demangeon, 

A., 1942).  

Importa, nesta fase, percebermos um pouco deste termo distinto no património cultural e 

arquitetónico da casa pátio gandaresa que é a região Gandaresa, onde se situa? Quais 

as suas principais características? E o que a torna tão propícia a um tipo de arquitetura tão 

característica e que foi proliferando ao longo do território nacional, absorvendo os principais 

conceitos e adaptando-se a novas culturas, contextos geográficos e históricos.  

Distintos autores definem e defendem as diferentes designações sobre o aparecimento do 

termo «Gândara». Salientam-se nomes como: (Girão, A., 1922); (Bertoldi, 1931); (Piel, J., 

1945); (Faria, E., 1857); (Cravidão F., 1988). 
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Os termos “Gandra” ou “Gândara” descrevem, segundo (Girão A., 1922), uma região 

caracterizada pela existência de terrenos maioritariamente arenosos, pobres em termos de 

relevo pouco intensificado, terrenos esses que se tornaram intrinsecamente na génese da 

toponímia da região da Gândara. 

Já para (Piel, J., 1945), o conceito da região da Gândara torna-se mais simplificado uma 

vez que que se baseia na existência da simplicidade de terrenos planos e arenosos pobres. 

O mesmo autor diz-nos ainda que este tipo de características no que aos termos 

gandareses dizem respeito, derivam da linguagem pré-romana predominante e 

essencialmente existente na Península Ibérica (Portugal) e ainda na região da Galiza, em 

Espanha, onde os termos Gandarela e Gandarinha estão presentes nas suas gentes. 

 

Ilustração  90 - Mapa de Enquadramento /Delimitação da Região da Gândara 
Fonte: retirado de (Tomé, 2015) 
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Por sua vez (Bertoldi, 1931) aposta nas diferenças de Toponímias consoante as diversas 

regiões e suas diferenças, no entanto, as expressões de “terra inculta “ ou “solo pobre” são 

os conceitos que melhor definem as terras da Gândara. Entretanto (Faria, E., 1857; 

Cravidão F., 1988) são da opinião que com os areais que o rio Mondego deixa a descoberto 

das suas águas, surgem as denominadas terras da Gândara, que derivam da existência 

de pouca água, e são constituídas por um solo com muita areia e de pouca consistência. 

Se formos mais além no rigor da tradução à letra quanto á definição da Gândara, o 

dicionário da língua portuguesa diz-nos que os termos “arenoso”, “pouco produtivo” ou 

“estéril” são os que a definem. É notório que o significado do termo “Gândara” ou “terras 

da Gândara” é pacífico de se caracterizar e definir.  

O mesmo já não acontece quanto à questão geográfica da região da Gândara no que 

concerne ao seu espaço físico e às suas delimitações geográficas o que torna o processo 

bem menos pacifico segundo a opinião de diferentes autores (Oliveira C., 2010). 

Alguns autores definem os limites da Gândara através da geologia, tendo como exemplo 

(Choffat, 1900) que nos diz que os seus limites se confiam a oeste litoral pelas dunas e 

pela serra de Buarcos a sul. Já a serra de Montemor-o-Velho bem como a presença do 

relevo rochoso de Cantanhede e da Bairrada, servem de limite a este, seguido da linha do 

Vouga que constitui o limite físico a Norte. Também (Girão A., 1922) partilha da mesma 

opinião, quanto à delimitação da região da Gândara, que Choffat. 
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Ilustração  91 - Mapa de Delimitação do Território Gandarês segundo Amorim Girão  
Fonte: retirado de (Oliveira C., 2010) 

Já para (Gaspar, J., 1970), a região da Gândara é uma região mais diminuta  no que diz 

respeito aos seus limites, e defende que esses limites se definem pelos aspectos 

diretamente ligados á cultura do cultivo de produtos alimentares, tais como o milho, a batata 

e alimento para o gado e ainda pelo gado tipico da região.  
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Ilustração  92 - Mapa de Delimitação do Território Gandarês segundo Jorge Gaspar  
Fonte: retirado de (Oliveira C., 2010) 

Por sua vez, (Cravidão F., 1988) defende uma delimitação das terras da Gândara através 

de um inquérito ás populações que moram naquelas terras, com o objectivo claro de 

quantificar os residentes com dados numéricos precisos, no entanto, o inquérito obteve 

como resultado final a excepção de algumas areas de territorio anteriormente consideradas 

gandareses por outros autores. 

Partindo de um ponto de vista mais relacionado com a etnografia a visão de (Dias J., 

Galhano F., 1959; Vasconcelos J., 1980), é em muito semelhante aos pontos de vista 

geograficos tanto de (Girão A., 1922) como de (Choffat, 1900).  

Não obstante, algumas e pequenas diferenças nas delimitações físicas do território que os 

diferentes autores possuem (Ilustrações 90, 91,92,93 e 94), torna-se evidente que as 

características intrínsecas às povoações de características das gentes gandaresas existem 

até nas zonas consideradas de exclusão, em alguns estudos, segundo autores como 

(Gaspar, J., 1970).  

Podemos assim concluir que as terras da Gândara se caracterizam e se apresentam como 

sendo uma sub-região de território que se alonga entre os campos provenientes de 
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Coimbra estreitando relações com a ria Aveiro, terras de gentes com características muito 

únicas no que concerne á sua identidade social, pessoal e cultural das terras da Gândara.  

 

 

Ilustração  93 - Mapa da Região Gandaresa 
Fonte: retirado de (João Reigota, 2000) 

Encontramos ainda marcas da região da Gândara numa perspetiva de continuidade que 

surge em Montemor, passando por Cantanhede, Mira, Vagos, Ílhavo seguindo ainda 

algumas zonas do Norte/interior e pontualmente com expressividade também a sul como 

nos mostra o mapa da Ilustração 94.  

O território característico da região da Gândara acabou por condicionar as vivências da 

população uma vez que o solo, sendo agreste e difícil, torna igualmente agreste e difícil a 

vida das populações em que os meios de subsistência foram provenientes, durante muitos 

anos, da agricultura e da pesca.  
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As gentes da Gândara acabaram por tornar os solos, que anteriormente aos séculos XVI 

E XVII eram terrenos abandonados, duros e sem serventia em terrenos produtivos e de 

mais-valia até para a habitação (Cravidão F., 1988).  

 

Ilustração  94 - Distribuição Geográfica Nacional da Casa Gandaresa 
Fonte: retirado de (de Jesus, Custódio, M., 2014) 

Amorim Girão refere que surge no Mondego e termina na ria de Aveiro, uma vasta e 

extensa faixa de areias que surge com cerca de 5km de largura. Sensivelmente, com a 

mesma área de extensão e características, aparece mais para o interior outra faixa, desta 

feita, com o dobro da largura, ou seja, com 10km de areias pliocénicas. A principal 

característica, neste caso predominantemente presente, é o tipo de solo que além de ser 

do tipo plano, também se encontra inserido numa região de afloramentos do jurássico 

interior e do cretácico, composto por arenitos e margas e que por sua vez apresentam 

grandes semelhanças com as areias pliocénicas (Girão A., 1944). 

Existe ainda uma terceira extensão de faixa arenosa, situada ainda mais no interior, em 

que a consistência do solo é mais intensificada no que ao relevo diz respeito. Esta faixa 

arenosa acaba por fazer a transição da Região da Gândara e da Bairrada, onde o jurássico 
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é abundante e proeminente, no entanto ressurgem frequentemente vários apontamentos 

ou registos de fragmentos do pliocénico, possibilitando a interligação dos respetivos tipos 

de solos originando alguma confusão na sua própria distinção. 

 

Ilustração  95 - Carta Geológica de Portugal  
Fonte: http://questaogeo-logica.blogspot.com/2012/01/carta-geologica-de-portugal.html 

A título de exemplo, desta mistura de características, é a freguesia da Amoreira da Gândara 

pertencente ao concelho de Anadia zona da Bairrada (Girão A., 1944). A ilustração 95 é 

representativa dos tipos de solos e suas composições de Norte a Sul de Portugal em que 

a região da Gândara está presente e que nos ajuda a perceber, com mais detalhe, as 

características dos materiais utilizados nas construções das casas pátio gandaresas com 

especial atenção para os adobes (Oliveira C., 2010).   

http://questaogeo-logica.blogspot.com/2012/01/carta-geologica-de-portugal.html
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  A CASA GANDARESA – CARACTERÍSTICAS E DESCENDÊNCIAS  

A casa Gandaresa apresenta características marcadamente mediterrânicas e de 

influências construtivas Romanas e Árabes. É de salientar a peculiaridade da dispersão 

deste tipo de construções sendo, no entanto, é importante referir que as mesmas se 

denotam com maior expressão quantitativa na região da Gândara, anteriormente descrita, 

o que não torna o rigor do seu traçado geográfico nem maleável, nem estruturado, 

tornando-se, por isso, semelhante ao traçado de muitas povoações Islâmicas. No que diz 

respeito às habitações de caracter tradicional a influencia árabe permanece até aos dias 

de hoje. À semelhança do que acontece com outras culturas e noutras regiões, também a 

região da Gândara não é exceção no que toca aos condicionalismos que lhe estão 

diretamente relacionados, tais como a cultura e a envolvente natural e económica, onde as 

vivências tradicionais e regionais acabam por demarcar a composição formal da casa 

gandaresa (João Reigota, 2000). 

5.2.1. ARQUITETURA  

O fator primordial neste tema passa pela atividade principal das terras e das gentes da 

Gândara, seja na zona mais próxima ao litoral ligada à pesca, quer seja no interior com 

atividade laboral ligada à agricultura.  

Torna-se evidente a atividade de subsistência dos povos na Arquitetura da própria casa. 

No caso da atividade piscatória, a arquitetura característica passa pelos chamados 

palheiros construídos sob estacaria de madeira (Ilustração 96). Já no caso da casa típica 

do agricultor encontramos como marca identitária a chamada casa gandaresa construída 

com adobes (Ilustração 97). Este tipo de realidade arquitetónica leva-nos a relacionar a 

forma e a função pertencente à ligação direta da arquitetura com as vivências e 

necessidades do homem, baseado nas realidades económicas e ambiências envolventes 

(Oliveira C., 2010; Elisabete Miranda Carlos, 2015). 
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Ilustração  96  - Palheiros da Praia de Mira, “Habitação de pescadores” 
Fonte: Imagem retirada de (Tomé, 2015) 

(Vasconcelos J., 1983) diz-nos que os Palheiros enquanto habitações de pescadores, são 

caracterizados essencialmente pelo tipo de fundações, que são assentes numa estrutura 

de madeira, a denominada “estacaria” em que as mesmas se apresentam pintadas de uma 

forma rústica. A ausência da estacaria de madeira, onde assentam a maioria dos palheiros, 

é devido à presença de estábulos denominadas de “abegoaria”, que não são mais que 

albergues de animais, neste caso os bois, que serviam para ajudar a levar os barcos para 

o mar, bem como para puxar as redes trazidas pelos mesmos para terra. 

Os palheiros eram típicos das gentes ligadas às atividades do mar, em que, as suas 

tipologias apenas variavam por serem compostos ou por um único compartimento, tipo 

conceito de “open space”, onde se desenvolviam todos os espaços ligados ao ato de 

habitar, o comer, o dormir entre outros, ou por divisões de carácter simples às funções do 

dia-a-dia, como a cozinha, dois quartos e uma pequena sala de estar (Vasconcelos J., 

1983). 

Autores como (Brito, R., S., 1960; Oliveira, E., V., d., & Galhano, 1964; Bebiano, A., 2002; 

Frada, J., J., 2015) partilham da mesma opinião no que toca á identidade deste tipo de 

construções quando dizem que os materiais utilizados, desde a madeira para as estacas 

até ao “estorno” mais conhecido por caniço e que envolvido com o barro era o ideal para 

impermeabilizar os telhados na época das chuvas. A forma como caracterizam este tipo de 

construções é, portanto, unânime o que permite assumir uma técnica construtiva típica da 

região de Aveiro e que assim passa a ser disseminada como tal.  

Existe em Portugal uma enorme variedade e quantidade de arquitetura vernacular como 

consequência das variações climáticas e geográficas de cada região, o que permite 
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diversas técnicas construtivas, aproveitando essencialmente o que cada região tem para 

oferecer. 

 A quase nula existência de tecnologias na construção faz com que as soluções adotadas 

fossem mais próximas dos conceitos de sustentabilidade, tirando partido dos recursos 

naturais que tinham á disposição em cada região e que ajudam a caracterizar os vários 

tipos de construção Em Portugal como, por exemplo, no Sul e Centro Litoral, a construção 

em terra é mais utilizada, sendo que no Norte e Centro Interior, a alvenaria de pedra é mais 

utilizada como recurso estrutural. Já a sul a taipa é o método construtivo mais 

predominante.  

As regiões começam a ser distinguidas pelos materiais e processos construtivos mediante 

a quantidade dos materiais existentes.  

A região de Aveiro sendo conhecida pelas construções de Palheiros, em estacaria de 

madeira, também pertencentes á Região da Gândara, é também peculiar nas técnicas da 

construção em adobe e mais concretamente nas casas Gandaresas (Humberto Varum et 

al, 2005; Fernandes, J., & Silva, J., 2007; Portela, 2016).  

A Arquitetura Vernacular e Tradicional tem como fator intrínseco e indiscutível a Identidade 

e, como tal, à semelhança do que se conseguiu fazer com a recuperação de muitos dos 

Palheiros existentes na região de Aveiro, devemos voltar a recuperar a identidade, agora 

com mais conforto, desses edifícios, quer seja para os recuperar para Habitar, quer seja 

para os recuperar no sentido de os dar a conhecer através de museus, quer ainda para 

outras funções relacionadas com o turismo interno ou internacional, como hostels, pensões 

ou outras. Esse processo de recuperação sustentável torna-se fundamental repetir, agora 

para as Casas Gandaresas, património identitário muito rico e variado cuja reabilitação 

sustentável pode valorizar o património e desenvolver como fator diferenciador e 

privilegiado uma determinada região ou local.   

Olhar para o Património Vernacular existente e reabilitá-lo possibilita o desenvolvimento 

tanto da investigação como da própria economia local, repensando as suas funções, dando 

oportunidade ao ressurgimento de profissões e indústrias/comércio (Humberto Varum et 

al, 2005; Fernandes, J., & Silva, J., 2007; Portela, 2016).  
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Ilustração  97 - Casa Típica Gandaresa, “Habitação de agricultores” 
Fonte: Imagem retirada de (Elisabete Miranda Carlos, 2015) 

A casa gandaresa tornou-se num ícone arquitetónico ou se quisermos numa imagem 

identitária da região da Gândara. A mesma consegue através da sua arquitetura 

caracterizar a pobreza e a riqueza das famílias que habitam a casa, ou seja, fazem a 

distinção socioeconómica da burguesia ou do povo.  

A construção da casa Gandaresa para a maioria das pessoas acarretava um grande 

esforço de realização e que, por conseguinte, só e apensas com a entreajuda de familiares, 

vizinhos e ou amigos é que era de possível a sua concretização. Sendo o adobe o material 

nobre por excelência devido á facilidade que a s pessoas tinham no seu fabrico, ou seja, 

no próprio local, através de areias grossas com cal viva e colocadas em moldes de madeira 

e deixados a secar ao sol por vários dias, e menos frequentemente  apareciam uns adobes 

com mistura de barro (Ilustração 98) (de Jesus, Custódio, M., 2014).  
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Ilustração  98 - Exemplo da Casa Gandaresa Térrea  
Fonte: Imagem retirada de (https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/e-se-as-casas-voltassem-a-ser-feitas-de-areia-e-cal-arquitetos-querem-

recuperar-a-tradicao-9907174.html)  

Já as casas abastadas ou com maior poder social e económico eram construídas não com 

adobes, mas antes em alvenaria de pedra de Ançã ou de Portunhos e a habitação dispunha 

de dois andares, em que rés-do-chão era a área de servidão dos senhorios da casa e o 

primeiro andar mais conhecido por celeiro ou sobrado, teria a função de armazenar os 

cereais tomando conforme o exemplo da ilustração 99.  

 
 

Ilustração  99 - Exemplo da Casa Gandaresa com sobrado (1º andar) 
Fonte: Imagem retirada de (Gonçalves Rui, 1997) 

A arquitetura da casa gandaresa é bastante peculiar a nível da própria linguagem formal, 

ou seja, a imagem de marca deste tipo de habitações passa pela porta no centro de duas 

janelas, na fachada principal da casa.  

https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/e-se-as-casas-voltassem-a-ser-feitas-de-areia-e-cal-arquitetos-querem-recuperar-a-tradicao-9907174.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/e-se-as-casas-voltassem-a-ser-feitas-de-areia-e-cal-arquitetos-querem-recuperar-a-tradicao-9907174.html
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Num dos lados do corpo principal, na maioria dos casos, situa-se do lado esquerdo um 

portão de expressão bastante acentuada, em termos de dimensões, que servia de apoio á 

entrada e saída dos carros ou juntas dos bois para dar servia aos trabalhos da agricultura, 

bem como para armazenar todas as alfaias pertencentes aos trabalhos. 

A maioria das casas típicas gandaresas são casas térreas, na sua generalidade, e pelo 

facto de estas serem construídas com adobes (material frágil e pouco resistente) tanto as 

janelas como as portas e portões, tinham os vãos reforçados pelas cantarias de pedra Ançã 

para poderem suportar as respetivas cargas. No chamado soco exterior da casa existiam 

umas aberturas pequenas que serviam de ventilação à caixa de ar entre o solo e o 

pavimento interior, cujo revestimento, na maioria das casas, era composto por soalho de 

madeira. Este sistema de ventilação era igualmente utilizado no exterior dos sótãos ou 

celeiros onde eram guardados alfaias, entre outros objetos, bem como para 

armazenamento dos produtos agrícolas, mas neste caso as aberturas, para além da função 

de arejamento, tinham também a função de iluminar de forma natural o espaço (João 

Reigota, 2000; Oliveira C., 2010; Elisabete Miranda Carlos, 2015) . 

Os telhados das casas gandaresas eram quase sempre constituídos por duas águas e 

revestidos com telha de barro (telha marselha para o corpo e habitação principal, e telha 

caleira para os corpos adjacentes, que serviam para arrumos ou currais de animais. O 

material constituinte para a sua estrutura de barrotes e ripas era de pinheiro de cerne roliço.  

A casa gandaresa tipicamente é constituída por dois corpos em forma de “L”. O corpo 

principal, que corresponde à fachada, é paralelo á via de circulação, e o outro, sendo 

complementar desenvolve-se perpendicularmente ao da fachada principal. Na fachada 

principal a cimalha assume uma função de ornamentação, e ainda, reforça a consistência 

no remate do próprio beiral, enquanto as pilastras, ao longo da fachada, apenas 

apresentam uma função estética uma vez que não têm funções estruturais. Quanto à forma 

e também quanto ao funcionamento da casa gandaresa, o “Pátio” assume um dos mais 

importantes elementos caracterizadores deste tipo de habitações. 

O pátio adquire um papel central de distribuição de funções dentro do que carateriza as 

vivências da casa, à semelhança do que acontecia na construção Romana e Árabe, 

construções essas que se revelaram embrionárias no tipo de arquitetura e da construção 

das casas Gandaresas (João Reigota, 2000; Oliveira C., 2010; Elisabete Miranda Carlos, 

2015).  
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Segundo (Dias J., Galhano F., 1959), o pátio fechado apresentado e disseminado em casas 

do tipo Gandaresas assume um ícone de referência a nível da região da Gândara embora 

o mesmo conceito seja replicado em outras regiões do país onde este conceito aparece 

representado noutras casas e onde variam apenas os materiais utilizados na construção, 

bem como em algumas diferenças tipológicas consoante a função a que se destinam. 

Sendo o Pátio um espaço central na casa é também nele que se centram os principais 

afazeres das gentes que nele moram. As atividades do dia-a-dia passam pelo pátio, 

enquanto zona de distribuição, tanto no que diz respeito aos currais, como aos galinheiros, 

alpendres, cobertos, arrumos, o corte da lenha, o secar dos cereais, entre outras tarefas 

que dinamizam e preconizam as vivências das gentes ligadas á agricultura, como podemos 

verificar nas ilustrações 100, 101,102 e 103 (Dias J., Galhano F., 1959). 

 
 

Ilustração  100 - Casa Gandaresa recente (1999) e esquema da tipologia 
Fonte: (Elisabete Miranda Carlos, 2015) 

Segundo (João Reigota, 2000) a arquitetura típica da Gândara teve uma vasta e forte 

disseminação por várias regiões do país e sofreu uma importante influência cultural 

relativamente a tempos antigos, mais concretamente às influências mediterrânicas. 

Através do seu livro com o título “A Gândara Antiga” passamos a conhecer com mais 

detalhe tudo o que à região da Gândara diz respeito, como as origens, a geografia, a 

cultura, as vivências, a arquitetura e a construção da casa Gandaresa. O mesmo podemos 

obter através da “Memória dos saberes e dos Sabores”, a dissertação de Mestrado de 

Elisabete Miranda Carlos, com um especial apontamento para a gastronomia das gentes 

da Gândara. (João Reigota, 2000; Elisabete Miranda Carlos, 2015)  
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Ilustração  101 - Desenho de uma casa gandaresa e esquema da tipologia  
Fonte: (Elisabete Miranda Carlos, 2015) desenho de (Dias J., Galhano F., 1959) 

 

 
 

Ilustração  102 - Pátio com parreiras (1978) 
Fonte: Imagem retirada de (Elisabete Miranda Carlos, 2015) 

A casa gandaresa, embora construída com materiais perecíveis e frágeis como o adobe, 

pode ter uma longa duração e algumas têm mais de 100 anos, e encontram-se ainda bem 

conservadas, no entanto, a maioria encontra-se em avançado estado de degradação. 

Segundo  (João Reigota, 2000; Oliveira, E., Galhano, 2003; Portela, 2016), a recuperação 

do património das casas gandaresas deve ter como principal objetivo a reposição da sua 

identidade cultural e, para essa recuperação devem ser encontradas soluções construtivas 

e materiais adequados e as mais correntes, no sentido da  sua reutilização, com mais 
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conforto e redução dos impactes negativos ambientais e visuais, resultantes da sua 

degradação.  As ilustrações 104, 105, 106, 107e 108 apresentam alguns exemplares da 

Casa Gandaresa de entre muitos outros existentes noutras regiões do país e que poderão 

ser consultados nas publicações de João Reigota 2000 e de Elisabete Miranda. 

 
 

Ilustração  103 - Pátio, cozinha do forno (1975) 
Fonte: Imagem retirada de (Elisabete Miranda Carlos, 2015) 

 

 
 

Ilustração  104 - Casa Gandaresa em Portomar- Mira  
Fonte: (http://arquitecturadouro.blogspot.com/2010/08/casa-gandaresa-na-regiao-de-mira-i.html) 

 

 
 

Ilustração  105 - Exemplos de “Casas Gafanhoas” (esq. Gafanha do Carmo e dirt. Gafanha da Nazaré) 
Fonte: (Maria Fernandes, 2007) 

A figura 105 corresponde à imagem de duas casas intituladas de “Casas Gafanhoas”. No 

entanto, são derivações das casas Gandaresas, com a particularidade que estas não 

http://arquitecturadouro.blogspot.com/2010/08/casa-gandaresa-na-regiao-de-mira-i.html
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pertenciam apenas a agricultores ou a pescadores, como acontecia em Mira, em Vagos ou 

na Tocha. Na zona das Gafanhas, onde estas casas pertenciam ao Município de Ílhavo, 

os pescadores eram em simultâneo agricultores e os agricultores pescadores (Maria 

Fernandes, 2007). 

 
 

Ilustração  106 - Casa Gandaresa Recuperada em Seixo, Mira  
Fonte: (de Jesus, Custódio, M., 2014) 

 

 
 

Ilustração  107 - Casa Gandaresa na Murtosa, Aveiro  
Fonte: http://www.meda-corpus.net/frn/portails/PDF/F1/Pr_t02.PDF    

 

Ilustração  108 - Casa-Pátio Rural – Casa Gandaresa, Gafanha da Nazaré 
Fonte: (Hermano Tiago Teixeira Martins, 2009) 

 

http://www.meda-corpus.net/frn/portails/PDF/F1/Pr_t02.PDF
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5.2.2. MATERIAIS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS 

As maiorias das soluções construtivas até cerca de metade do séc. XX em Portugal são 

caracterizadas por serem grandes utilizadoras de materiais locais com especial incidência 

na região Centro do país. Este fator prende-se, sobretudo, com questões sociais e 

económicas da época, bem como a relativa escassez e custo de meios de transporte para 

fazer as deslocações de outras zonas do país. As paredes estruturais, as fundações e as 

paredes interiores eram construídas em Adobe e revestidas com argamassas de cal e com 

revestimentos em azulejo pelo exterior. Os pavimentos eram revestidos com madeira e as 

coberturas revestidas de telha, enraízam a linguagem deste tipo de construções. A maioria 

dessas construções eram realizadas no próprio local (Cachim P., Velosa A., 2013). O 

património do ambiente construído na europa, segundo o mapa da ilustração 109, revela 

que a construção em terra se encontra presente em vários países tais como, Grécia, Itália, 

França, Espanha, Chipre e também se encontra presente em Portugal, entre outros países. 

No caso de Portugal a existência da construção em Terra está presente não só com o 

Adobe, mas também com a Taipa nas soluções construtivas e que remontam aos tempos 

pré-históricos (Bruno, P.; Faria, P.; Candeias, A.; Mirão, 2010). 

Segundo (Maria Fernandes, 2007; Silveira, D., Varum, H., Costa, 2007; Coroado, J., Paiva, 

H., Velosa A., Ferreira, V., 2010), as construções em Portugal, tanto de Adobe como de 

Taipa, encontram-se, com um maior registo físico, na zona costeira no litoral centro de 

Portugal. A variedade do tipo de construções em Terra, em Portugal, mais concretamente 

em Adobe, faz-se representar em edificações como: castelos, habitações vernaculares ou 

tradicionais e também em construções novas. Importa ainda referir que por volta dos anos 

90, o Algarve foi uma zona privilegiada para a implantação deste tipo de construções e 

onde as técnicas da taipa, do adobe e do tabique eram as mais utilizadas como se pode 

verificar pelas ilustrações 109 e 110 (Silva, R.A.; Oliveira, D.V.; Mirand, T.; Cristelo, N.; 

Escobar M.C, Soares, 2013).   
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Ilustração  109 - Mapa do património em Terra na Europa 
Fonte: (Inês Carvalho de Oliveira, 2017) 

A Construção em Adobe é uma técnica construtiva com uma durabilidade de centenas de 

anos relativamente à maioria do património edificado. Como podemos verificar, através da 

ilustração 109, é também uma técnica bastante disseminada e presente em vários países 

do mundo, o que faz com que a sua utilização se mantenha cada vez com mais interesse 

nomeadamente ao nível da reabilitação. A sustentabilidade, nos dias de hoje, é transversal 

a todo o conhecimento e cada vez mais um caminho a seguir e como tal é elementar 

preservarmos os recursos que temos à disposição. Neste sentido o Adobe é um material 

que se integra no âmbito da sustentabilidade e da preservação do nosso património 

construído e que tem boas características para ser utilizado na recuperação e reabilitação 

sustentável da casa pátio do tipo gandarês.  (Calabria, J. A.; Vasconcelos, W. L.; 

Boccaccini, 2009).    
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Ilustração  110 - Mapa da construção com Adobe e Taipa em Portugal 
Fonte: (Hermano Tiago Teixeira Martins, 2009) 

Segundo a monografia de Maria Isabel Oliveira das Neves (Das Neves, Maria I., 2009) A 

construção da casa Gandaresa era um ritual bastante peculiar e curioso que importa aflorar 

para melhor percebermos as ambiências e as próprias tipologias da habitação, assim como 

a escolha dos materiais e das técnicas construtivas praticadas na construção deste tipo de 

habitação. 

O ambiente de festa resultante do pedido de casamento, desencadeava todo o processo 

para o início da construção. O jovem casal escolhia construir a casa num dos terrenos das 

respetivas famílias e como as condições económicas eram bastante reduzidas a entreajuda 

de familiares, vizinhos e amigos tornava-se fundamental para a maioria das pessoas 

poderem ter uma casa própria.    

Assim, sendo, todo o processo de construção intitulado de “o Barreiro ou Adobada”, 

funcionava como se de uma linha de montagem fabril se tratasse e com a escassez de 

máquinas para executar tarefas, o trabalho manual tinha que ser bem coordenado entre 
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todos. Vários voluntários predispunham-se a construir uma empreitada de cerca de 12 mil 

Adobes para a construção da casa para o jovem casal, sob a orientação de alguém que 

detinha o título de mandador e que orientava o ajuntamento de todos os voluntários, com 

o objetivo que a empreitada do fabrico de todos os adobes corria de feição como o desejado 

(ilustrações111 até à 116).  

Este processo de construção era apresentado sobre uma serie de fases que eram seguidas 

e orientadas pelos chamados mestres na arte da construção, que eram aqueles mais 

velhos, que detinham mais conhecimento e pratica da construção deste tipo de casas, com 

a seguinte cronologia: 

1. “À tiradela” _ Abertura da cova para extração da areia. Consistia no retirar do barro 

ou da areia grossa de um buraco com cerca de 4 a 5 metros de altura, e onde os 

homens se colocavam entre socalcos escavados tipo escadaria para poderem 

retirar a matéria-prima de uma forma mais facilitada uma vez que não existiam 

máquinas para facilitar o processo.   

2. “A Queimadela da Cal” _ Abertura do monte, colocação e queima da cal. Depois 

de a matéria-prima escorrer durante aproximadamente 3 dias, procedia-se à 

queimadela da cal.  

3. “O. Argamassar “ou “Amassadouro” _ Mistura da areia com a cal. Procedia-se ao 

argamassar depois de a matéria-prima ter repousado durante aproximadamente 3 

dias num monte sobre areia e onde o processo da sua pulverização era conseguido 

através de água que era depositada/regada em cima da matéria-prima com a 

camada de cal. O argamassar consistia basicamente no processo de mistura destas 

camadas numa primeira fase.     

4. “Transporte” - o transportar da mistura de areia com cal que já havia tido sido 

transportada em carros de bois de Cantanhede até Seixo de Mira. Devido á 

quantidade de cerca de 6 a 7 toneladas, eram necessários 7 carros de bois para a 

transportar e posteriormente era transportada com os carros de mão e depois em 

padiolas.  

5. “Construção dos adobes” - Os adobes eram construídos normalmente na eira 

com moldes de madeira e onde permaneciam durante, pelo menos, uma semana 

para a respetiva secagem.  

6. “Vira dos adobes”- ao fim de mais ou menos uma semana, dependendo do clima 

que permitia secar os adobes mais rapidamente ou mais lentamente, procedia-se á 

viragem dos adobes para uma igual secagem de ambos os lados (João Reigota, 

2000; Das Neves, Maria I., 2009; Oliveira C., 2010).    
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Ilustração  111 - Simulação de Uma Empreitada do “Barreiro /Adobada”_ Tiradela  
Fonte: (https://aurinegra.pt/seixo-faz-reconstituicao-do-barreiro/) 

 

Ilustração  112 - Exemplo de Uma Empreitada do “Barreiro /Adobada” em Seixo de Mira - Transporte  
Fonte: (http://www.seixo.net/) 

 

Ilustração  113 - Simulação de Uma Empreitada do “Barreiro /Adobada” - Queimadela da Cal 
Fonte: (https://aurinegra.pt/seixo-faz-reconstituicao-do-barreiro/) 

https://aurinegra.pt/seixo-faz-reconstituicao-do-barreiro/
http://www.seixo.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=87
https://aurinegra.pt/seixo-faz-reconstituicao-do-barreiro/
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Ilustração  114 - Simulação de Uma Empreitada do “Barreiro /Adobada” _ Argamassar 
Fonte: (Hermano Tiago Teixeira Martins, 2009) 

 
 

Ilustração  115 - Simulação de Uma Empreitada do “Barreiro/Adobada” – Construção de Adobes 
Fonte: (https://aurinegra.pt/seixo-faz-reconstituicao-do-barreiro/) 

 
 

Ilustração  116 - Empreitada do “Barreiro /Adobada” - Utensílio e Materiais 
Fonte: (http://www.seixo.net/) 

 

https://aurinegra.pt/seixo-faz-reconstituicao-do-barreiro/
http://www.seixo.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=87
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Ilustração  117 - Casa Gandaresa de Seixo de Mira 
Fonte: (http://www.seixo.net/) 

Importa ainda referir que nas casas cronologicamente mais datadas, ou seja, nas mais 

antigas, os adobes eram constituídos por um tipo de barro mais arenoso e com palha à 

mistura (arazil), que se torna mais tarde pouco utilizado pela deficiente qualidade do 

produto. Eram então utlizados para a construção da casa Gandaresa cerca de três tipos 

de adobes:  

1. Paredes exteriores – adobes com 42*30*10cm; 

2. Paredes interiores – adobes de ¾, com 42*25*10cm; 

3. Muros – adobes com 45*20*10cm.  

Cerca de mais ou menos um mês depois da confeção e secagem dos adobes considerados 

necessários à construção da casa e se o clima fosse propicio, não havendo perspetivas de 

precipitação ( que se torna agressivo para o abobe, uma vez que o deteriora com facilidade, 

por ser um material poroso e perecível) dar-se-ia início á empreitada final que era a da 

execução de paredes, pavimentos, cobertura, portas e janelas, resultando na finalização 

da construção de mais um exemplar da casa Gandaresa  (ilustração 117) (Das Neves, 

Maria I., 2009; Oliveira C., 2010).  

 

http://www.seixo.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=87
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6. CASO DE ESTUDO – SOLUÇÕES DE REABILITAÇÃO SUSTENTÁVEL 

 ENQUADRAMENTO E OBJETIVO 

O objetivo dos casos de estudo é o de potenciar e valorizar as valências, bem como o 

próprio desenho arquitetónico de um tipo de construção pertencente a um género de 

património construído existente, com raízes sociais e culturais e que caracterizam vivencias 

e experiências de todo um povo ligado, na sua essência, ao mar e á agricultura de pequena 

escala. Tomando consciência da necessidade de reabilitar os vastos exemplares que se 

dispõem um pouco por todo o país, com especial incidência na zona centro, no litoral, 

propõe-se a integração dos parâmetros da sustentabilidade, relacionados com novos 

conceitos de funcionalidades para os dois exemplos em questão. Utiliza-se, como exemplo 

de estudo, duas casas denominadas “gandaresas”, que se caracterizam com o fator 

principal de denominador comum o” pátio”.  

Pretende-se, com estes dois estudos, avaliar a potencialidade de reintegração deste tipo 

de construções no ambiente construído atual, de forma a não comprometer a atratividade 

quer seja a nível arquitetónico, quer seja a nível de requisitos atuais e intrínsecos às 

exigências do mercado imobiliário, tanto para habitação própria, como para turismo de 

habitação ou mesmo de habitação temporária. Essas exigências implicam soluções para a 

resolução dos problemas de conforto, de construção, e de reabilitação sustentável, 

abordando temas como a eficiência energética, a eficiência hídrica, bem como a escolha 

de materiais sustentáveis adequados a novas tipologias e funções a atribuir a este tipo de 

construções. 

Podemos contribuir, assim, para a requalificação sustentável do nosso ambiente 

construído, quer seja numa aldeia, vila ou cidade, potenciando a continuidade de utilização 

de um património arquitetónico interessante e esquecido. Valorizar o património edificado 

existente com caracter cultural e social importante para a região, numa época em que cada 

vez mais as questões ambientais, como a pegada ecológica, o uso eficiente de recursos 

(energia, água e materiais) quando devidamente pesadas em relação com os impactes 

diretamente relacionados com a construção ou reabilitação do parque edificado, são cada 

vez mais um fator diferenciador nas escolhas dos mercados. Nesse sentido, cria-se, deste 

modo, um valor acrescentado, através da reabilitação sustentável, desse património, que 

pode ser incentivado pelas autarquias ponderando uma redução de taxas municipais, 

nomeadamente no IMI (Imposto Municipal de Imóvel) para quem pretender reabilitar de 

uma forma sustentável este tipo de casas existentes com relativa abundância na região de 

Ílhavo e Vagos. 
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 DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL  

Este estudo desenvolve-se em três fases. Numa primeira fase descrevem-se dois projetos 

existentes (casos de estudo), onde se localizam, quais as funções que desempenhavam 

anteriormente e que desempenham atualmente. Descrevem-se ainda as características 

arquitetónicas e construtivas das mesmas. 

Numa segunda fase, apresentam-se as propostas de solução para os dois casos de estudo 

com o objetivo de encontrar soluções de reabilitação ou requalificação sustentável, através 

de técnicas diretamente relacionadas com a construção sustentável, alterando as tipologias 

bem como as soluções construtivas para acompanhar os questionários que se encontram 

no anexo B deste trabalho e que foram pensados para intensificar a necessidade de 

valorizar este tipo de construções existentes, reforçando o valor acrescentado tanto para o 

mercado imobiliário como para as respetivas autarquias. Ainda nesta fase de 

desenvolvimento experimental a proposta de intervenção é fundamentada com peças 

desenhadas, e com propostas sustentáveis de soluções construtivas existentes no 

mercado. 

Numa terceira fase são discutidos os resultados quanto aos objetivos de uma reabilitação 

sustentável deste tipo de casas, tendo como base o resultado dos questionários efetuados, 

como uma com uma análise das vantagens e desvantagens das soluções construtivas 

adotadas, com base em parâmetros da construção sustentável.   

As considerações finais expõem as conclusões quanto às soluções que se propõem 

considerar para o futuro próximo, relacionadas com a reabilitação da casa pátio e, 

considerando as vantagens, da reabilitação sustentável da casa pátio (casa gandaresa) 

para o turismo de habitação.    

 

6.2.1. CASOS DE ESTUDO A E B – MOTIVAÇÃO  

Os casos de estudo selecionados são significativos na região da Gândara, e são 

habitações maioritariamente conhecidas por “casas gandaresas”. Foram escolhidas para 

análise dois tipos de casas, um com carácter social mais modesto e o outro socialmente 

de nível mais elevado e que se encontram localizados em dois concelhos distintos 

pertencentes á região da Gândara, os Municípios de Vagos e Ílhavo.  
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No município de Vagos situa-se a casa gandaresa “Pobre” e que atualmente desempenha 

a função de “casa museu”, localizando-se no município de Ílhavo, a casa conhecida como 

“casa Gafanhoa”, caracterizada na origem como sendo a casa gandaresa “Rica”.  

Pretende-se apresentar e caracterizar estes exemplos de forma única e particular caso a 

caso, essencialmente nos parâmetros tipológicos, funcionais tendo como base as técnicas 

construtivas alusivas à época de construção das mesmas. Importa salientar que se 

pretende com estes dois casos de estudo explorar novos conceitos de experiências 

vivenciais, explorando igualmente novas soluções construtivas existentes na atualidade e 

que privilegiam a sustentabilidade da construção, seja ela de raiz ou reabilitação dos 

espaços, privilegiando o conceito do uso eficiente de recursos. 

A intenção de explorar a reabilitação este tipo de casas, surge do facto do parque edificado 

existente estar tão sobrecarregado de novas construções com graves deficiências 

construtivas, e com várias lacunas no que diz respeito à eficiência e à qualidade das 

mesmas, factos resultantes de uma época crescente e desproporcionada do sector da 

construção, sobretudo no que toca ao número de fogos construídos. 

Questões tão fundamentais como a ausência da eficiência energética e eficiência hídrica 

assim como a aplicação, sem critérios de sustentabilidade, de materiais, deram origem a 

um número significativo de construções de má qualidade. Esta situação foi agravada pela 

crise do sector da construção logo de seguida, e uma vez que, grande parte dos clientes 

que não conseguiu cumprir com os contratos de arrendamento que tinham com os bancos, 

viram-se obrigados a entregar esses mesmos imoveis. Entretanto, este acontecimento, 

desencadeou uma crise na banca, que de repente passou a ter em sua posse um vasto 

número de imoveis com graves carências construtivas e de má qualidade para voltar a 

vender. Sendo que a estratégia passou na maioria dos casos por reabilitar segundo 

critérios sustentáveis, para voltar a arrendar este tipo de imoveis, tornando-os mais 

atrativos para um mercado cada vez mais diferenciador.  

Assim sendo e de forma a ajudar a resolver a questão do mercado de arrendamento ou de 

aquisição de imoveis sobretudo pelos mais jovens e onde as dificuldades de empréstimo 

para construção nova são mais difíceis no mundo da banca e sobretudo de forma a dar 

resposta ao vasto número de habitações do tipo de casas gandaresas que Vagos e Ílhavo 

dispõem, tornam pertinente, dar prioridade à requalificação das mesmas, no sentido de 

puderem ser utilizáveis pelas  novas gerações de uma forma sustentável. Como 

consequência fortalece a economia local, quer integrando novos materiais e soluções 
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construtivas, quer através da eficiência hídrica e energética contribuindo para a poupança 

na manutenção e no uso da própria habitação ao longo do tempo.  

Desenvolvidas as tipologias dos casos de estudo A e B em torno de um elemento comum 

às duas habitações que é o “pátio”, importa questionar de que modo é que a arquitetura, a 

reabilitação e a sustentabilidade, seja para criar habitação permanente ou habitação 

coletiva, podem criar atratividade sem comprometer o carácter arquitetónico das casas 

gandaresas para o mercado de compra ou de arrendamento. Para abordagens a 

considerar num futuro próximo, surge num outro contexto de investigação desta vez no 

Município de Aveiro através do turismo de Habitação, integrando igualmente a casa 

gandaresa. 

Abordar-se-á também a descrição do existente e do proposto dos dois casos de estudo 

identificados, e que são complementados com o registo fotográfico, levantamento do 

existente, de novas tipologias propostas através de peças desenhadas, de inquéritos de 

interesse tanto de agências imobiliárias como de autarcas dos respetivos municípios em 

questão, bem como ilustrações das soluções existentes.  

Pretende-se que da análise destes dois casos de estudo possa resultar uma contribuição 

para a reabilitação, de uma forma consciente e sustentável, fomentando o interesse 

regional e arquitetónico dos municípios que defendem a requalificação através da 

reabilitação sustentável, mantendo o interesse pelo património arquitetónico existente, com 

o conforto e a atratividade que os dias da modernidade exigem.  

O objetivo final, consiste em publicar um pequeno livro (livreto) de linhas orientadoras e de 

parâmetros ligados á reabilitação sustentável, contendo uma série de soluções e 

recomendações no âmbito da construção sustentável. Pretende-se que este livreto venha 

a ser facultado pelos municípios, aquando a pretensão dos munícipes na requalificação 

deste tipo de casas, de modo a dar a conhecer a importância e também as vantagens 

relacionadas com a Construção e com a Reabilitação Sustentável. 

6.2.2. DESCRIÇÃO DO CASO DE ESTUDO A: CASA GANDARESA DE VAGOS 

“CASA MUSEU” 

Importa dar a conhecer, primeiramente, e antes de entrar na descrição deste caso de 

estudo, um pouco do concelho de Vagos e da freguesia de Santo António de Vagos, onde 

se localiza fisicamente a casa gandaresa, para melhor entendermos a realidade física, 
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geográfica e populacional ,deste concelho pertencente ao distrito de Aveiro, como também 

as diferentes ambiências e vivências onde esta casa se insere.  

Segundo o Instituto Nacional de Estatística “INE”, o concelho de Vagos fica situado na 

região centro de Portugal e conta com uma população de cerca de 3800 habitantes. (INE., 

2013).  

De acordo com os dados do Instituto Geográfico Português (IGP., 2013) a área 

correspondente à delimitação do próprio município ou concelho de Vagos é de cerca de 

164,92 km², área esta a que corresponde o número aproximado de 22 851 em termos de 

habitantes residentes no concelho e que em termos de cálculo demográfico por Km2 ronda 

mais ou menos os 138,6 habitantes e onde os mesmos se encontram distribuídos pelas 8 

freguesias que constituem o município de Vagos, tais como;  

• Calvão 

• Fonte de Angeão e Covão do Lobo 

• Gafanha da Boa Hora 

• Ouca 

• Ponte de Vagos e Santa Catarina 

• Santo André de Vagos 

• Sosa 

• Vagos e Santo António (freguesia este onde localiza a casa gandaresa que 

corresponde ao caso de estudo A). 

Conforme nos mostra a ilustração 118 o Município de Vagos encontra-se localizado entre 

dois lados da Ria de Aveiro, ou seja, entre a fiada dunar da Costa Nova e o lado continental, 

delimitado pelo município de Ílhavo a norte, por Aveiro a nordeste e por Oliveira do Bairro 

a leste. Cantanhede surge a sueste, Mira a sudoeste sendo que no Oceano atlântico surge 

o litoral a oeste (INE (a)., 2012; INE (b)., 2012; DR., 2013).           

https://pt.wikipedia.org/wiki/Calv%C3%A3o_(Vagos)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fonte_de_Ange%C3%A3o_e_Cov%C3%A3o_do_Lobo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gafanha_da_Boa_Hora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_de_Vagos_e_Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9_de_Vagos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vagos_e_Santo_Ant%C3%B3nio
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Ilustração  118 - localização geográfica e Brasão do Concelho Vagos 
Fonte: (https://pt.wikipedia.org/wiki/Vagos 

 

A Freguesia de Vagos e de Santo António, onde se situa a casa gandaresa, à qual pertence 

este caso de estudo, resulta da fusão de duas freguesias – Vagos e Santo António, depois 

da reestruturação das freguesias em Portugal nos anos 2012 e 2013.  Esta freguesia 

pertencente ao Município de Vagos e segundo os dados estatísticos publicados em Diário 

da República, bem como os parâmetros numéricos do Instituto Geográfico Português, tem 

cerca de 31,32 Km2 de área com uma população de cerca de 6 359 habitantes (IGP., 2012, 

2015; DR., 2013). 

6.2.3.  CASO DE ESTUDO A: CASA GANDARESA DE VAGOS “CASA MUSEU”  

O Caso de Estudo, A: Casa Gandaresa de Vagos “Casa Museu”, situa-se na Rua de Santo 

António nº 37, 3840-502, Vagos, Portugal (ilustração 119). O seu ano de construção 

remonta a 1937 e tem como seu autor Claudino Domingues dos Santos. Esta casa tem 

como característica tipológica o facto de ser composta por vários compartimentos com 

dimensões bastante moderadas para o tipo de casas gandaresas construídas à época. Tal 

acontece devido ao facto de os donos da casa terem sido emigrantes nos Estados Unidos 

da América e é desta forma que determina a condição social da família, que não era 

abastada, mas sim remediada, o que para a época era um fator bem positivo numa altura 

em que, a maioria das famílias existentes na sua envolvente mais próxima, eram pobres. 
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Tinham bastantes carências que eram bem patentes até pela forma como as suas casas 

eram caracterizadas, em termos de acabamentos, número e dimensões dos seus 

compartimentos. 

 
 

Ilustração  119 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Fachada Principal  
Fonte: Fotografia tirada – Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D)  

O pátio, à semelhança de todas as casas gandaresas, é o elo de ligação deste tipo de 

habitações, ou seja, a casa desenvolve-se e funciona em volta de um pátio interior que 

interliga todas as funções da casa, desde o celeiro, o telheiro, o curral dos animais, até ao 

galinheiro. Na maioria das vezes o pátio era constituído por uma vasta presença de 

parreiras, cujas folhas caducas protegiam do sol as várias utilizações nele exercidas nas 

várias épocas do ano, como era o caso da viragem do “palhuço”, que consistia em virar a 

palha que servia para fazer as camas dos animais (ilustração 120).  

 
 

Ilustração  120 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Pátio  
Fonte: Fotografia tirada – Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D)  
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Na época de verão, o pátio servia também de “eira”, onde, numa primeira fase se realizava 

a desfolhada das espigas do milho, seguida do “malhar” das espigas, que consiste no 

processo de separar os grãos de milho do caroço da espiga, que nos tempos mais antigos 

era feito manualmente e que mais tarde passou a ser mecanicamente com uma 

debulhadeira. Depois de debulhado o milho ficava a secar no pátio/eira, servindo mais 

tarde, no final do verão, tanto para alimentar os animais como para moer e fazer a farinha, 

quer para o pão como para a broa, entre outras funções ligadas à alimentação da família 

residente na casa. O pátio era um elemento funcional adequado às práticas da maioria das 

famílias ligadas tanto á pesca como a agricultura dos proprietários deste tipo de casas, 

bem como de agregação à privacidade dos seus residentes.        

Quanto á sua construção, é de referir que é construída por adobes, compostos por cal e 

areia e secos ao sol como já foi anteriormente referido no capítulo 5, mais concretamente 

no ponto 5.2.2 que refere, de uma forma mais detalhada, os materiais e as técnicas 

construtivas das casas gandaresas. O telhado é construído com vigas e barrotes de 

madeira e é revestido com telha Marselha, um tipo de telha muito utlizado também na 

época e que reveste o telhado de duas e de quatro águas, conforme nos mostra a ilustração 

121. 

 
 

Ilustração  121 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Entrada Principal Interior_ cobertura 
Fonte: Fotografia tirada – Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D)  

 

No âmbito da tipologia arquitetónica, a casa, a nível da fachada, era caracterizada pelo 

desenho tipo, da janela, da porta-janela e do portão, sendo de considerar, ainda outro tipo 

de janela, quando contém o postigo. e no lugar da variante do postigo temos, neste caso 

concreto, outra janela. Todos os tipos de vãos eram enquadrados por uma moldura em 

cantaria, conforme a ilustração 128 (Anexos). 
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A composição formal da casa, como nos mostra a ilustração 122, é constituída por dois 

volumes retangulares e ortogonais entre si, dispostos em duas orientações distintas.  

 
Ilustração  122 - Planta de Rés-do-chão _ Casa Museu de Vagos 

Fonte: Levantamento do Existente – Marlene Maia 

O volume principal desta composição situa-se paralelo ao arruamento, sendo mais alto que 

os outros e apresenta um pé direito superior, devido ao meio piso que dispõe na área de 

celeiro e que se encontra à entrada do portão lateral esquerdo, integrando a fachada 

principal da casa. O portão de madeira, de folhas largas, marca a entrada comum de 

acesso à casa, onde se encontra a adega. No piso intermédio de madeira, está o celeiro 

que acondicionava os alimentos armazenados para o consumo da casa durante o ano, tais 

como, batatas e milho entre outros. Ainda, neste mesmo volume principal, existem dois dos 

Pátio
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elementos mais significativos que são, a sala e o quarto da frente. A sala é virada para a 

rua e é denominada de “sala do Senhor”, sendo muito importante, principalmente na 

Páscoa, para receber o “Senhor”, na visita pascal da terra, ou para velar o corpo de algum 

familiar durante as cerimónias fúnebres (ilustração 123). O quarto da frente, (ilustração 

124) era na maioria das vezes o quarto das visitas, havendo mais dois quartos pequenos 

que serviam os residentes da casa.  

 
 

Ilustração  123 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Sala do Senhor  
Fonte: Fotografia tirada – Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  124 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Quarto da Frente 
Fonte: Fotografia tirada – Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

O volume esquerdo e perpendicular ao frontal, caracteriza-se como sendo mais baixo e 

onde se encontram os compartimentos da sala de estar, mais pequena que a sala da frente, 
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e que é contígua a duas cozinhas, uma é de carácter mais social para as visitas (ilustração 

125)  e a outra mais rural que continha o tão conhecido borralho (ilustração 126). Nele se 

cozinhava com a lenha e a panela de ferro de três pés, e muitas das vezes este borralho 

continha, ainda, um pequeno forno também de lenha essencialmente para assar o pão ou 

a broa. O Borralho tinha algumas funções semelhantes às do próprio pátio, reunindo a 

família não só para as refeições, mas também para orientar as tarefas do dia seguinte. 

 
 

Ilustração  125 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Cozinha Social 
Fonte: Fotografia tirada – Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  126 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Cozinha Rural – “Borralho” 
Fonte: Fotografia tirada – Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

Importa ainda referir, que existia um último espaço ou compartimento onde se situava a” 

retrete” que servia a casa no seu exterior, e sendo anexa a um compartimento que servia 

a eira e que era denominada de casa da eira, que funcionava como apoio/arrumo às 
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funções desempenhadas no pátio, e onde se guardavam as alfaias agrícolas entre outros 

objetos (Ilustrações 127 e 128). Esta casa sofreu alterações na tentativa de a reabilitar, e 

devido ao seu estado de degradação, foi construído um edifício moderno e contiguo à casa, 

que, permite ao grupo etnográfico da região explorar a sua atividade cultural e assim 

usufruir da história da casa e das suas gentes e mantendo o uso e costumes da época. 

Faz parte da análise da casa gandaresa de Vagos, o seu levantamento fotográfico, que se 

encontra neste documento em anexo representado no ponto 9.1. 

 
 

Ilustração  127 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ “retrete” 
Fonte: Fotografia tirada – Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

  

 
 

Ilustração  128- Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Perspetiva Pátio_ alfaias agrícolas  
Fonte: Fotografia tirada – Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

A conservação e a reabilitação destas casas permite preservar viveres, saberes e dizeres, 

e ainda aproveitar a história para, através das novas gerações, dar novas vivências às 

antigas marcas arquitetónicas através de novas soluções sustentáveis, modernas e 

eficientes.      
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6.2.4. DESCRIÇÃO DO CASO DE ESTUDO B: CASA GANDARESA DA GAFANHA 

DA NAZARÉ “CASA GAFANHOA” 

O caso de estudo B, a “Casa Gafanhoa”, situa-se na freguesia da Gafanha da Nazaré, 

freguesia que pertence ao Município de Ílhavo.  

 
 

Ilustração  129 - localização geográfica e Brasão do Concelho Ílhavo  
Fonte:(https://pt.wikipedia.org/wiki/lhavo) 

Como podemos observar pela ilustração 129, o município de Ílhavo localiza-se 

geograficamente na Península Ibérica, em Território Português mais concretamente na 

região Centro de Portugal do Baixo Vouga. O município de Ílhavo é dividido em quatro 

freguesias em que duas delas são cidades. Gafanha da Nazaré e Ílhavo, sendo esta sede 

do município. As 4 freguesias são: 

1. Gafanha da Encarnação  

2. Gafanha da Nazaré 

3. Gafanha do Carmo 

4. Ílhavo (São Salvador) 

O município de Ílhavo desenvolve-se sobre uma área de cerca de 73,48 km², e em 2011 

dispunha de cerca de 38 598 habitantes. A sua delimitação territorial consiste em três 

frentes de ramificações da ria de Aveiro; a norte/nordeste situa-se o município de Aveiro, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Calv%C3%A3o_(Vagos)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gafanha_da_Boa_Hora
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dlhavo_(S%C3%A3o_Salvador)
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estando, a noroeste o limite físico do município e Aveiro, a Norte o limite da ria e a  sul o 

Município de Vagos como limite (INE, 2012; DR., 2013; IGP., 2013; INE (c)., 2013).  

A cidade de Ílhavo tem como descendência a cultura Romana, daí o seu nome derivar do 

nome em latim de “Illiabum”. O Município passa a ser reconhecido formalmente por D. Dinis 

em Outubro de 1296, atribuindo-lhe o Foral, e é no ano de 1990, a 13 de Julho, que Ílhavo 

é elevada a Cidade (DR., 1990).  

O município de ílhavo, num contexto nacional, é bastante reconhecido quer pela existência 

do Farol que é o mais alto a nível nacional, na praia da Barra, quer também pelos famosos 

“Palheiros” da, Costa Nova, vulgarmente conhecidos pelas casas às riscas coloridas, mas 

também é ainda conhecida pelas famosas peças de porcelana da Fábrica da Vista Alegre, 

e que tem reconhecimento nacional e internacional.  

O município de Ílhavo está fortemente ligado ao mar, mais concretamente à pesca do 

bacalhau, em especial durante o seculo XX, em que quase todos os capitães dos vários 

navios de pesca eram oriundos de Ílhavo, (existe até uma avenida principal conhecida 

como a avenida dos capitães). Todas as histórias ligadas ao mar encontram-se expostas 

no museu de ílhavo, que além de ser o único museu em Portugal que contem um aquário 

de bacalhaus vivos em exposição, apresenta, em detalhe, toda a história das suas gentes 

ligadas á tão conhecida pesca do Bacalhau. O próprio Museu é um edifício bastante 

identitário do local e bastante visitado anualmente.  (SILVA, 2015) 

São de referir alguns aspetos relevantes sobre a freguesia onde se situa a casa gandaresa 

que constitui o caso de estudo B. A freguesia da Gafanha da Nazaré é uma freguesia 

pertencente ao município de ílhavo, com cerca de 15 240 habitantes e com uma área de 

16,44 km² de território ocupado. A sua demografia em termos de população é de 942,9 

habitantes por km². 

6.2.5. O CASO DE ESTUDO B: CASA GANDARESA DA GAFANHA DA NAZARÉ 

“CASA GAFANHOA”    

O Caso de Estudo B, Casa Gandaresa da Gafanha da Nazaré “Casa Gafanhoa”, situa-se 

na Rua de R. São Francisco de Xavier 19, Gafanha da Nazaré, em Ílhavo. A casa Gafanhoa 

foi construída nos finais da década de 20, do século XX, mais concretamente em 1929. À 

semelhança do caso de estudo A (casa museu de Vagos), a casa Gafanhoa sofreu obras 

de reabilitação ficando a sua manutenção sob a orientação do Grupo etnográfico local, no 
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ano de 2000, ano em que as obras ficaram concluídas, tendo sido inaugurada em 11 de 

novembro a partir do qual passou a ser designada de casa museu (Ilustração 130).  

 
 

Ilustração  130 - Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Fachada Principal  
Fonte: Fotografia tirada - Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D)  

A casa Gafanhoa, contrariando a tendência da maioria da população desta época, 

pertencia a um lavrador rico. Esta casa possui ainda, no seu interior um vasto espólio de 

mobiliário e utensílios, que revelam a origem dos proprietários identificados como uma 

família abastada da época. Embora o desenho da casa seja simples e funcional, apresenta 

características que a diferenciam da generalidade de outras, igualmente simples, mas de 

características mais humildes, como é o caso de estudo A.  

A casa Gafanhoa apresenta como principais características uma tipologia com uma 

organização diferenciada de espaços, com diversas funções. É constituída por 9 

compartimento, que integram o edifício principal da habitação por 6 anexos exteriores 

(Ilustração 131). 

A casa dispõe de duas cozinhas, a chamada cozinha de fora e a cozinha de dentro. A 

cozinha de fora, não apresenta muitos cuidados na sua composição. O chão era forrado 

de junco (caniço duro e verde quando novo e que mudava a sua tonalidade para castanho 

depois de seco), o forno situa-se no canto, ao lado da salgadeira que acondicionava a 

carne para o uso da casa. A cozinha de dentro, continha uma organização mais 

apresentável, correspondente à condição social da família. Continha o “borralho” onde á 

sua volta, se juntava a família e os amigos mais próximos, para os serões (Ilustração 132). 
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Ilustração  131 - Planta de Rés-do-chão _ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré   
Fonte: Levantamento do Existente - Marlene Maia 

 

 
 

Ilustração  132 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Cozinha do “Borralho”  
Fonte: Fotografia tirada – Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D)  

Os quartos existentes na casa eram de dimensões pequenas, devido ao número grande 

de filhos do casal na maioria dos casos, no entanto a quarto da frente contrariava este 

argumento pois era o melhor quarto da casa e era também aquele onde os doentes 

Levantamento do Existente_ Planta de Rés do Chão_  Tipologias Esc: 1/100

QUARTO 1

SALA 1

QUARTO 2

SALA 2

QUARTO 3

 CURRAIS

 I.S.

 CELEIRO

 ARRUMOS

 COZINHA
 FORNO

 ALPENDRE

 PÁTIO 

QUARTO 4
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permaneciam para o “Sr. Doutor” poder cuidar deles com mais comodidade e onde existia 

um lavatório apenas para seu uso (ilustrações 133 e 134). Factos curiosos acompanhados 

de alguns detalhes que melhor ajudam a perceberem os usos e costumes que habitavam 

estas casas e faziam parte destas culturas. 

 
 

Ilustração  133  - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Quarto 
Fonte: Fotografia tirada pela própria (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D)  

 

 
 

Ilustração  134 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Quarto da Frente  
Fonte: Fotografia tirada pela própria (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D)   

Outro dos elementos relevantes deste tipo de casas é a chamada sala do Senhor, sala esta 

que em comparação com a outra sala de estar existente, tinha maior dimensão, com mais 

entradas de luz, até porque, resultante da entrada principal do edifício. Esta é sala que 



166 

recebe as visitas, que mostra o melhor e mais confortável que a família tem para oferecer 

(Ilustração 135). Era essencialmente aberta na altura da Páscoa, onde a família recebia a 

visita Pascal, e onde se velavam também os mortos da casa. 

 

 
 

Ilustração  135 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Sala do Senhor  
Fonte: Fotografia tirada pela própria (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D)  

Outro dos elementos notórios da importância da condição social da família eram as 

diferentes pinturas existentes nos vários compartimentos da casa, com frisos e desenhos 

pintados, os vidros coloridos e trabalhados existentes nas portas e janelas da casa, a 

belíssima componente de azulejaria que faz parte integrante da linguagem da fachada da 

casa bem como o cuidado da cantaria e do telhado bem executada e cuidada (Ilustrações 

136 e 137).  
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Ilustração  136 - Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ fachada (detalhes)   
Fonte: Fotografia tirada – Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D)  

 

 
 

Ilustração  137 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ interior (frisos e envidraçados) 
Fonte: Fotografia tirada – Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D)  

Elemento comum aos dois casos de estudo e motivo que envolve a análise em torno de 

novas propostas a adotar nos dois casos de estudo, é sem dúvida o pátio. Neste caso 

existem dois pátios, um pátio exterior e um pátio interior. Com funcionalidades distintas e 

que se completavam em termos de tarefas a desempenhar. O Pátio Interior é reservado ao 

armazenamento de tudo o que é afeto às lidas do campo, desde as alfaias agrícolas, aos 

carros de bois, com um pequeno compartimento, também existente para cá do portão de 

madeira e comtemplava a entrada na casa, depois das tarefas do campo. 
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Anexo ao celeiro e perpendicular ao corpo principal da casa com um pé direito mais baixo, 

surgem os currais dos animais, a retrete (que funciona em substituição do que atualmente 

é a instalação sanitária), e a zona de lavagem das roupas que era feita em grandes tanques 

de cimento (Ilustração 138). 

 
 

Ilustração  138 - Levantamento Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _Pátio Interior  
Fonte: Fotografia tirada – Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D)  

 

 
 

Ilustração  139 – Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Pátio Exterior/Eira 
Fonte: Fotografia tirada – Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

  

Localizado no tardoz da casa existe o segundo Pátio/Eira (Ilustração 139), Pátio este que 

é exterior, e em que a sua função se prende diretamente com o desempenho das tarefas 

agrícolas, desde a secagem dos cereais (milho, aveia e outros), a 

secagem/armazenamento do moliço (algas apanhadas nas bermas das marés da ria e que 
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eram fonte de muitos nutrientes para os terrenos como adubagem). Nesta área de quintal 

com cerca de 1 085 m2 existe ainda espaço para a construção das “medas” de palha 

(serviam de camas para os animais e também de alimentação no inverno fossem de erva 

ou de palhas de milho). Os animais saiam dos postigos dos currais diretamente para uma 

zona do quintal onde se alimentavam ao ar livre (porcos, galinhas etc.…). Outro dos 

elementos essenciais às atividades do campo, era o poço, tanto para o abastecimento 

doméstico, como para o de regadio, e também para dar de beber aos animais. Tal como 

no caso de estudo anterior, (casa gandaresa de Vagos), o levantamento fotográfico que 

faz parte da análise da casa gandaresa da Gafanha da Nazaré, encontra-se representado, 

em anexo, neste documento no ponto 9.3. 

 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS PROPOSTAS NOS CASOS DE ESTUDO 

A E B  

A abordagem das questões relacionadas com as alterações tanto a nível de desenho dos 

dois casos de estudo, como das funções que as duas casas passam a desempenhar 

depois das propostas a adotar, realçam o facto de tanto as soluções construtivas a propor, 

como a alteração de uso, são meramente indicativas num vasto leque de soluções e 

propostas que o mercado oferece, no entanto, as apresentadas foram escolhidas tendo 

como princípio de base e diferenciador o fator da sustentabilidade.  

O caminho da Sustentabilidade como mote para a inovação já não é mais uma questão de 

opção, mas sim e cada vez mais um caminho a seguir.  

As gerações vindouras podem e devem ter um legado bem menos pesado do que se 

augura em termos de pegada ecológica dos produtos, das alterações climáticas ou até 

mesmo da descarbonização ou de temas como os edifícios de balanço zero. Todos estes 

temas que estão em cima da mesa dos vários poderes políticos e países, mas que muitos 

caminhos ainda têm para percorrer até conseguirmos ter um conjunto se soluções a adotar 

para que possamos todos ter mais qualidade de vida sem comprometer as gerações 

futuras. 

Pretende-se com estes dois casos de estudo focar precisamente abordagens nestas 

temáticas requalificando o parque edificado existente, potenciando a própria economia 

local através de técnicas, produtos e soluções sustentáveis de forma a evitar causar 

impactes ambientais negativos, e visuais das intervenções a considerar, e não deixar 

degradar-se e esquecer-se um património do passado com identidade cultural e que pode 

ser reutilizado com a mesma função ou outras.     
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6.3.1. TIPOLOGIAS E FUNÇÕES CASO DE ESTUDO A: CASA GANDARESA DE 

VAGOS “CASA MUSEU” 

A casa gandaresa de vagos, dispõe de áreas bastante agradáveis para poderem ser 

adaptadas à função a que remonta na sua origem, que era a de habitação permanente de 

agricultores e que passa posteriormente para uma situação de museu de carácter 

identitário de uma época e de uma cultura que deu origem à denominação do termo “casa 

gandaresa” e que já foi anteriormente analisado e caracterizado. 

A tipologia proposta é a de “T2 Habitação Permanente” para uma família comum, casal 

com um filho e é constituída por:   

• Instalação sanitária privativa do quarto principal acompanhada de uma área 

reservada a zona de vestir; 

• Instalação sanitária de serviço de apoio às áreas sociais da mesma;  

• A sala de estar e a sala de jantar passam a estar contidas num espaço de 

interligação comum bem como a própria cozinha; 

• Zona de tratamento de roupas, em que o compartimento se subdivide também em 

dispensa; 

• A zona exterior de telheiro/alpendre contém ainda a casa das máquinas com 

equipamentos de apoio ao funcionamento da habitação para aquecimento da casa, 

das águas entre outros; 

• De apoio ao pátio exterior onde se desenvolvem atividades de lazer, de convívio, 

há uma pequena instalação sanitária de apoio; 

• A envolvente exterior ao pátio, é constituída por uma área ajardinada diretamente 

relacionada como vivências de lazer e de convívio; 

• A antiga adega existente passa a ser uma garagem, com a sua entrada localizada 

a sul; 

• Mantém-se a entrada existente pelo portão que integra a fachada sendo 

considerada uma entrada opcional à habitação, para além da entrada direta da 

casa, que é a entrada social da mesma; 

Estes parâmetros estão presentes nas peças desenhadas com as novas tipologias 

consideradas nas ilustrações 140 e 141.  

É muito importante perceber quais as soluções mais adequadas e existentes no mercado 

à disposição do consumidor, para melhor tirar partido em termos de eficiência, quer seja 

de eficiência energética, de eficiência hídrica ou através de novos materiais que ajudam a 
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melhorar a rentabilidade em termos do uso eficiente de recursos (energia, água e 

materiais). Estas questões são abordadas no ponto 6.3.3. deste documento.       

    

Ilustração  140 - Planta de Cobertura _ Casa Museu de Vagos _ Proposta 
Fonte: Peças Desenhadas – Marlene Maia 
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Ilustração  141 - Planta de Rés- do- Chão _ Casa Museu de Vagos _ Proposta 

Fonte: Peças Desenhadas – Marlene Maia  

 

6.3.2. TIPOLOGIAS E FUNÇÕES CASO DE ESTUDO B: CASA GANDARESA DA 

GAFANHA DA NAZARÉ “CASA GAFANHOA” - “T4 HABITAÇÃO COLETIVA – 

TIPO “HOSTEL TURÍSTICO” 

A casa gandaresa da Gafanha da Nazaré, denominada de casa Gafanhoa, dispõe de áreas 

e características adequadas, para poderem ser adaptadas a novas tipologias da habitação. 

Esta habitação pertencia, originalmente, a agricultores e o proprietário era uma um 

emigrante abastado, o que se refletiu nas suas características, de casa gandaresa “rica”. 
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Características essas, que se mantêm até aos dias de hoje, mantendo o conteúdo histórico, 

cultural e social através da sua função de “casa museu”.   

A tipologia proposta é a de “T4 Habitação Coletiva – tipo “Hostel Turístico” para uma 

proposta adaptada à tipologia T4, e com experiências e vivências partilhadas e que é 

constituída por:   

• Mantém-se a fachada principal, bem como os alçados laterais do edifício; 

• A ala correspondente à zona privada da casa, é organizada em dois 

compartimentos, separados por um corredor de distribuição.  

• O compartimento do lado esquerdo dispõe das seguintes áreas;  

o a área de receção  

o o hall de entrada 

o uma instalação sanitária de serviço e dois quartos de uso partilhado; 

• O compartimento do lado esquerdo dispõe das seguintes áreas;  

o dois quartos de casal com uma instalação sanitária comum; 

o a cozinha, onde se manteve a zona do borralho que serve agora de zona de 

lareira aberta,  

o a sala de jantar,  

o sala de estar, com uma instalação sanitária de apoio; 

• A entrada privada da casa, passa a ser uma área destinada ao estacionamento de 

bicicletas ou motos, que servem os hóspedes da casa.  

• Os arrumos/dispensa servem de armazenamento para o consumo da casa, que são 

provenientes tanto do pomar/horta, como dos animais criados nos diferentes 

compartimentos (currais) adjacentes (galinheiro, porcos, ovelhas e coelhos); 

• Numa área central temos o elemento chave de união a todos estes compartimentos 

que é o Pátio (espaço de convívio e lazer); 

• De apoio às novas funções da casa temos uma zona de lavandaria com máquinas 

e com os tanques que se mantiveram os originais, bem como, a instalação sanitária 

que se manteve das funções de apoio ao museu (função anterior à nova proposta); 

• O terreno exterior pertencente à casa, passa a fazer parte de um pacote de cultura 

e de lazer, de apoio às vivências do “hostel”, tais como: 

o  piscina para os hóspedes,  

o áreas exteriores para partilha de culturas anteriores ou das origens da casa, 

como sendo o forno a lenha para cozer o pão ou o cabrito como por 

exemplo, bem como o quintal para os animais que passa a servir a cozinha 
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bem como o pomar/horta que mantém a tradição de servir a cozinha da 

casa.   

Estes parâmetros, estão presentes nas peças desenhadas com as novas tipologias 

consideradas nas ilustrações de 142 a 145. 

Num município como o de ílhavo, é fundamental que alojamentos deste tipo, possam existir 

em vasto número, uma vez que, contruir novos hotéis, torna-se mais dispendioso e com 

impactes ambientais bastante significativos.   

De modo a reutilizar, um número significativo deste tipo de casas, reabilitando-as de forma 

sustentável, pretende-se em simultâneo, não deixar desaparecer, no tempo, as memórias 

e as vivências das gentes, enquanto, novas experiências são colocadas à disposição dos 

“hospedes”, num município rico em monumentos, museus, praias e eventos a explorar.        

À semelhança da casa gandaresa de vagos, o ponto 6.3.3 dá-nos a conhecer quais as 

soluções mais adequadas e existentes no mercado, e que estão à disposição do 

consumidor, para melhor tirar partido em termos de eficiência, quer seja de eficiência 

energética, de eficiência hídrica ou através de novos materiais que ajudam a melhorar a 

rentabilidade em termos do uso eficiente de recursos (energia, água e materiais), para 

poder aplicar à casa Gafanhoa da Gafanha da nazaré na função de Hostel Turístico.  

 

Ilustração  142 - Planta de Cobertura _ Envolvente do Terreno _ Casa Gafanhoa _ Proposta “Hostel Turistico” 
Fonte: Peças Desenhadas – Marlene Maia 
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Ilustração  143 - Planta de Rés-do Chão_ Envolvente do Terreno _ Casa Gafanhoa _ Proposta “Hostel Turistico” 
Fonte: Peças Desenhadas – Marlene Maia 

 

 
Ilustração  144 - Planta de Rés-do Chão _ Casa Gafanhoa _ Proposta “Hostel Turístico” 

Fonte: Peças Desenhadas – Marlene Maia 
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Ilustração  145 - Planta do Exterior _ Casa Gafanhoa _ Proposta “Hostel Turístico” 
Fonte: Peças Desenhadas – Marlene Maia 

6.3.3. CASOS DE ESTUDO A E B: _USO EFICIENTE DE RECURSOS (ENERGIA; 

ÁGUA E MATERIAIS) _SOLUÇÕES EXISTENTES SUSTENTÁVEIS _ CADERNO DE 

LINHAS ORIENTADORAS (PROPOSTA) 

• USO EFICIENTE DE RECURSOS (ENERGIA; ÁGUA E MATERIAIS) 

Segundo a abordagem de (Leite L., Sousa H., 2010) a principal e única fonte de energia 

que o planeta Terra tem à sua inteira disposição e em que a mesma se encontra a cento e 

cinquenta milhões de quilómetros da terra, a mesma tem a denominação científica de 
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estrela solar, vulgarmente conhecida pela palavra “Sol”. Apesar da totalidade de energia 

solar captada pelo planeta ser total, ou seja, 100%, apenas 47% desses 100% é na 

realidade absorvida pelo planeta, a restante energia solar é devolvida através das trocas 

de reflexão, novamente ao espaço. Toda a vida terrestre na sua simples existência seja 

através da atmosfera, dos oceanos, da fauna ou flora são uma forma natural de captação 

e absorção da energia solar. Importa ainda referir que Portugal é um dos países da Europa 

com mais horas de incidência solar durante particamente todo o ano. Observadas ao ano 

de 2010, ao ano recebe cerca de 160 Kcal/m2 de radiação solar conforme nos mostra o 

mapa da Ilustração146. 

 
 

Ilustração  146 - Esquema da distribuição média da radiação solar na Europa 
Fonte: (Leite e Sousa 2010) 

Proveniente das trocas entre a energia solar e os demais fatores naturais existentes e 

disponíveis no planeta destacam-se as energias, eólica; hídrica, biomassa e ainda a 

geotérmica. Sendo que a energia eólica resulta das trocas de ação entre os oceanos, a 

energia do sol e da atmosfera que dá origem ao vento. A energia hídrica resulta num 

barramento artificial de um curso de água (rios) existente através de uma construção 

denominada de barragem em que a mesma serve de reservatório de água para produção 

de energia elétrica, já a energia de biomassa resulta do processo de fotossíntese que tem 

a sua origem também na energia solar, enquanto a energia geotérmica é resultante direta 

das trocas térmicas entre a energia proveniente do sol em contacto com o solo. Falando 

de recursos naturais no que á energia diz respeito, estes são á partida os grandes 

responsáveis pelas energias renováveis existentes no planeta até ao momento e que se 

encontram representadas nas ilustrações 147, 148, 149 e 150 (Costa, J., 2008). 
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Ilustração  147 – Energia Eólica 
Fonte: (https://www.portal-energia.com/vantagens-desvantagens-da-energia-eolica/) 

 

 
 

Ilustração  148 – Energia Hídrica  
Fonte: (https://www.portal-energia.com/energia-hidrica/) 

 

 
 

Ilustração  149 – Energia Biomassa   
Fonte: (https://www.portal-energia.com/o-que-e-energia-biomassa/ ) 

 

https://www.portal-energia.com/vantagens-desvantagens-da-energia-eolica/
https://www.portal-energia.com/energia-hidrica/
https://www.portal-energia.com/o-que-e-energia-biomassa/
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Ilustração  150 – Energia Geotérmica  
Fonte: (https://www.portal-energia.com/energia-geotermica-seu-funcionamento-tecnologia/ ) 

Procurando a eficiência, quer a nível de recursos naturais, quer ao nível das várias técnicas 

e soluções construtivas sustentáveis que detemos hoje ao nosso dispor, observamos que 

o papel do design passivo no que diz respeito ao desenho arquitetónico é cada vez um 

caminho a seguir e não apenas uma opção a considerar.    

Quer a construção nova quer a reabilitação de um qualquer tipo de solução arquitetónica, 

pressupõe seguir um conjunto de soluções que ajudam a alcançar a eficiência em termos 

da energia, da água e dos materiais, quer sejam medidas a adotar em termos de conceção 

e ou conceito em termos de sustentabilidade quer seja para a alcançar a eficiência na 

utilização e ou função do próprio edificado.   

A título de exemplo temos soluções fundamentais a considerar tais como a questão 

relacionada com a exposição solar através da orientação da habitação de preferência 

orientada a sul contendo as divisões maiores da casa sendo que as de menor dimensão 

podem ficar orientadas a norte, de salientar que os vãos com maior exposição solar têm 

que ser protegidos pelo exterior do envidraçado, explorar uma iluminação natural em toda 

a casa bem como a as questões da ventilação cruzada através de janelas em sentidos 

opostos permitem uma vivência saudável no que toca a qualidade do ar interior e também 

á própria qualidade de vida dos ocupantes da referida habitação.  

Equacionar a escolha dos materiais a aplicar tendo em conta a sua durabilidade e vida útil 

da habitação, consentindo uma simples desconstrução e ou renovação. Questões como 

escolher o isolamento térmico das habitações, fazem com que se possa poupar na 

manutenção da habitação em termos de custos energéticos para aquecimento ou 

arrefecimento da mesma.  

https://www.portal-energia.com/energia-geotermica-seu-funcionamento-tecnologia/
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Se consideramos uma aposta clara nos sistemas passivos em detrimento dos ativos para 

a construção ou reabilitação do edificado então podemos considerar que a eficiência está 

em perfeita sintonia com a sustentabilidade e o uso eficiente dos recursos. Atendendo ao 

facto de que nos últimos anos houve uma clara aposta do mercado na oferta de soluções 

ligadas ao setor da energia sejam elas ao nível do aquecimento ou do arrefecimento 

acabaram por ditar as regras da adaptação da legislação à procura em detrimento da oferta 

fazendo com que os técnicos, arquitetos ou engenheiros se tornassem agentes 

determinantes nas soluções a adotar nas questões ligadas ás energias alternativas e 

adaptá-las ás vastas áreas das aplicações energéticas e seus consumos geradoras na sua 

maioria com impactes ambientais significativos em especial no domínio da climatização 

dos edifícios, passando pelos sistemas de AQS (aquecimento de águas sanitárias) (Tirone, 

2007; Casquiço, M., 2008).  

A água é sem dúvida um dos bens maia preciosos que existem no Planeta. O termo mais 

utilizado para descrever o Planeta Terra é o termo “Planeta Azul”. Esta designação deriva 

na sua essência da quantidade de água nele existente, e que é claramente vislumbrada do 

espaço. A água é cada vez mais, um bem fundamental à vida, e é também cada vez mais 

um bem raro. O facto de a população mundial, ter vindo a aumentar exponencialmente ao 

longo do seculo XX, em cerca de três vezes mais, provocou também um grande aumento 

no uso dos recursos hídricos disponíveis, em cerca de seis vezes mais que o normal.  

Especialistas de todo o mundo, na temática da água, reúnem-se periodicamente para 

debater as questões que afetam este bem essencial, e que é cada vez mais escasso. Estes 

especialistas criaram uma plataforma de carácter internacional, o World Water Council 

(WWC), onde se discutem problemas como, a disponibilidade da água potável na terra, as 

questões ligadas ao degelo, e quais os impactes destas questões, tanto no ser humano, 

como na fauna e na flora, uma vez que o stress hídrico, com que alguns países já se 

debatem, e outros se irão debater num futuro próximo (2025),é uma realidade que está 

bastante próxima no tempo como podemos observar pelas ilustrações 151 e 152. 

Numa estimativa de aumento em cerca de 50% do aumento da população na terra e com 

questões diretamente ligadas ao crescimento urbano e industrial, o WWC diz nos que a 

exponencial procura de água, ira produzir efeitos desastrosos ao meio ambiente e que 

neste momento se traduzem num dos termos mais comentados da atualidade, que é o das 

alterações climáticas. (Fry, 2005; Martins, José P., 2012) 
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Ilustração  151 – Água Disponível em 2025_ Previsão 
Fonte: (https://freshwaterwatch.thewaterhub.org/pt-br/content/water-limited-resource) 

Entrando no campo das percentagens, o  que nos revelam os vários estudos desenvolvidos 

nesta matéria, é que a água disponível na terra, e que se apresenta como sendo água doce 

esta dividida em três segmentos de existência, sendo que o mais significativo apresenta 

cerca de 69% só nos glaciares e águas subterrâneas, e o restante é dividido pelos lagos e 

ainda pelos  rios. Estes 69% de água doce fazem parte dos 2,5% apenas disponíveis, 

sendo que, cerca de 97,5% de água existente na Terra é água salgada, o que nos permite 

concluir que a água doce para consumo disponível é muito pouca face á salgada existente 

e que não pode ser consumida. (Peter H., Gleick, 1996)  

Importa salientar que segundo as estimativas apontadas pelas Nações Unidas, cerca de 7 

biliões de pessoas irão sofrer a médio prazo (2050) diretamente com a falta de água, em 

que, a água disponível por pessoa irá permanecer significativa em menos de 10% como 

nos mostram os mapas pertencentes á ilustração 152.  

 

 
 

Ilustração  152 – Evolução do Stress Hídrico 2002- 2025_ Previsão 
Fonte: (https://www.britannica.com/topic/World-Water-Crisis-Is-There-a-Way-Out-917294) 

 

Apontando para o facto de podermos viver sem energia, mas não podemos viver sem água 

na Terra, torna-se imperativo e sem margem para opção, a proteção deste bem tão 

precioso e tão raro que é a água. 

https://freshwaterwatch.thewaterhub.org/pt-br/content/water-limited-resource
https://www.britannica.com/topic/World-Water-Crisis-Is-There-a-Way-Out-917294
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As soluções a adotar no futuro passam na maioria dos casos pela redução dos agentes 

poluentes do planeta e pelo uso eficiente e responsável dos recursos naturais e renováveis. 

(Galvani, 2019)  

Recorrendo á construção ou reabilitação, importa apresentar soluções ao nível da 

sustentabilidade e da eficiência, sejam em questões de base, como o aproveitamento das 

águas das chuvas, ou da reciclagem das águas cinzentas, como em questões secundárias, 

mas não menos relevantes, como sendo a inclusão ou substituição de equipamentos ou 

dispositivos respeitando diretrizes e normas europeias no sentido de caminharmos para a 

poupança de um recurso tão escasso como é o da água, como podemos observar pela 

Ilustração 153. (Maia, M., 2011)  

A questão ligada aos materiais torna-se um pouco mais complexa enquanto opção e 

aplicação sustentável, seja na construção nova seja na renovação.  

 
 

Ilustração  153 – Eficiência hídrica nos edifícios – Soluções (exemplos) 
Fonte: (ADENE; EPAL, 2018) 

Os agentes ligados diretamente ao desenho, sejam eles arquitetos ou outros, devem ter a 

capacidade de discernir do que é realmente material sustentável e eficiente, uma vez que 

o mercado dita um vasto leque de opções quer a nível da escolha de produtos e soluções 

quer a nível da sua própria aplicabilidade. O que ajuda no momento da decisão é o facto 

de poder escolher os materiais e soluções que causem o menor risco de impacte ambiental 

e energético sem comprometer a sua eficiência e desempenho. (Maia, M., 2011) 

Uma vez que o caminho do edifício de balanço zero, como meta a atingir num curto prazo 

de tempo, é já uma realidade a realizar nas construções, logo, nunca fez tanto sentido 

como agora, repensarmos a forma de construir, de reabilitar e de procurar a eficiência das 
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soluções constritivas, através do uso eficiente de recursos, pensando sempre que não 

devemos comprometer o futuro das gerações vindouras. 

É fundamental incutir, seja nos cadernos de encargos da construção nova ou da 

reabilitação, alguns requisitos do chamado projeto sustentável. Começando por um dos 

fatores mais falados nos últimos tempos, como a escolha de materiais com possibilidades 

de serem reciclados, desmontáveis, apresentarem um inofensivo ou até mesmo um quase 

nulo impacto no que à produção e uso diz respeito. Apontar o uso de materiais provenientes 

da reciclagem e de soluções integradas na construção potencia o facto de o edificado poder 

vira a ser desconstruído (desmontado) de forma seletiva, não intrusiva no caso da 

reabilitação e eficiente nas suas funções desde a construção em terra passando por 

materiais alternativos como o betão reciclado, o tijolo térmico ou o aglomerado de 

cortiça.(Kibert, 2005; Maia, M., 2011) 

Com uma seleção baseada em critérios que interligam a construção e a sustentabilidade, 

podemos reforçar o papel da poupança, através do uso eficiente dos recursos naturais, das 

soluções de materiais eco eficientes, enquanto escolha consciente e responsável. Como 

tal importa considerar, materiais que aumentam a eficiência energética do edifício, a 

redução do consumo de materiais e eliminação de materiais acessórios ou a escolha de 

materiais recuperados, produzidos localmente, reciclados e que possam ser reciclados, 

materiais com origem em recursos renováveis e com baixa emissão de poluentes para o 

ambiente, materiais que não afetem a saúde e bem-estar dos utilizadores dos edifícios, 

materiais que apresentem uma elevada durabilidade e reduzida manutenção bem como a 

integração de materiais com baixa energia incorporada e de fácil processamento.  

E desta forma, integrando os materiais e as soluções constritivas, procurar atingir a 

sustentabilidade na construção. (Spiegel, R., Meadows, 1999; Kibert, 2005; Kibert, C., 

2008) 

Segundo (Ordem dos Arquitectos, 2001; Torgal, F.P., Jalali, S., 2010) o sector da 

construção é um dos grandes responsáveis pelo aumento expressivo em termos de 

resíduos e assim sendo é de todo perentório que logo na fase de conceção do projeto seja 

ele novo ou de renovação que se tenha em conta as questões do reaproveitamento dos 

vários resíduos que acontecem em obra bem como os recursos da energia, da água e dos 

materiais aquando a sua utilização tendo em conta o uso eficiente destes mesmos recursos 

naturais. Parâmetros como, a funcionalidade, o desempenho, a durabilidade, a estética e 

a função, bem como as questões relacionadas com os custos diretamente aferidos, assim 

como a génese tecnológica que lhes estão associadas são parâmetros que pertencem a 

toda uma avaliação de impactes diretamente relacionados com os materiais e com as 

soluções construtivas a considerar.     
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• SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS_ LINHAS ORIENTADORAS _ PROPOSTAS  

Para os dois estudos de caso apresentados foram analisados vários exemplos de materiais 

e soluções sustentáveis parciais ou integradas que dispomos no mercado ao serviço quer 

da nova construção quer da reabilitação e que poderão facilmente serem integradas em 

qualquer uma das situações. Como tal e antes de reportar exemplos de algumas soluções 

importam dar a conhecer e referenciar as três fases relativas aos critérios de seleção 

desses mesmos materiais (Tabelas 22, 23 e 24), para depois se poder aplicar em casos 

práticos como sendo o caso de estudo A e B dependendo das abordagens e necessidades 

de ambas as situações. 

Tabela 22 – Fase 1 - Extração e Produção (As 3 fases de uma construção sustentável) 
Fonte: adaptada (Eires, R., 2006)  

Fase de Extração e Produção 

Critérios na seleção de Materiais Objetivos 

Materiais com processos de fabrico 
simples 

Reduzir a produção de resíduos 

Materiais cujos processos de fabrico 
consomem menos energia 

Reduzir a energia incorporada 

Materiais cujas matérias – primas 
provêm de recursos renováveis 

Conservar a Natureza 

Materiais em que os processos de 
fabrico são menos poluentes em termos 
de libertação de gases de efeito estufa 

Reduzir as emissões de gases poluentes 
na atmosfera 

Materiais locais 
Reduzir a poluição e o consumo de energia 
associados ao transporte e contribuir para 
o desenvolvimento da economia local 

Materiais que incorporem resíduos de 
outras indústrias recicláveis 

Reduzir o consumo de resos naturais 

 
 

Tabela 23 – Fase 2 – Obra (As 3 fases de uma construção sustentável) 
Fonte: adaptada (Eires, R., 2006) 

Fase de Obra  

Critérios na seleção de Materiais Objetivos 

Materiais não tóxicos  
Garantir uma boa qualidade do ar interior 
nas habitações 

Materiais com um bom desempenho 
energético  

Reduzir a utilização e garantir um maior 
conforto  

Materiais com maior durabilidade 

Reduzir a substituição ou reparação de 
materiais durante a sua vida útil, 
minimizando a utilização de recursos, 
gastos energéticos e produção de resíduos   

Materiais reutilizáveis  
Reduzir a pressão sobre os recursos 
naturais  
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Tabela 24 - Fase 3 – Pós -Obra (As 3 fases de uma construção sustentável) 
Fonte: adaptada (Eires, R., 2006) 

Fase de Pós-Obra  

Critérios na seleção de Materiais Objetivos 

Materiais biodegradáveis  
Gerir de forma sustentável os resíduos 
produzidos que normalmente acabam 
depositados em aterro  

Materiais recicláveis  

Usar os materiais antigos como recursos 
para a produção de novos produtos, 
diminuindo assim os impactos ambientais 
associados à extração de matérias-primas 
e à produção de novos produtos.  

O objetivo nestas propostas de apresentar algumas linhas orientadoras para facilitar quem 

detém este tipo de património construído (casas gandaresas), no fundo ter à disposição 

um guia, uma base de dados com um conjunto de soluções existentes ao nível energético, 

hídrico e materiais, tudo no âmbito da sustentabilidade num futuro próximo perante as 

entidades que detém o poder de incentivar e promover a sustentabilidade como mote quer 

para a reabilitação quer para a nova construção e disponibilizar como orientação para 

possíveis escolhas do dono de obra através dos técnicos especialistas na correta 

integração quer no desenho quer na obra, sejam eles arquitetos ou engenheiros ou até 

construtores. 

O caso de estudo A (casa museu de Vagos) em termos de recursos naturais existentes é 

caracterizado pela ausência de recursos energéticos, hídricos e em termos de materiais 

com grande necessidade de renovação dos existentes, com o intuito de tornar o uso desta 

casa num uso confortável através dos novos materiais sustentáveis e eficientes disponíveis 

nos dias de hoje no mercado sem perder na maioria das soluções a linguagem original 

como marca característica do local em detrimento de recuperar a apetência na recuperação 

deste tipo de habitações.  

Podemos verificar pela tabela 25 as variantes existentes do antes e do depois, ou seja, do 

que dispomos como realidade do edifício já construído e do que podemos e temos á 

disposição no mercado que poderá ser equacionado como solução alternativa a adotar. No 

caso da casa gandaresa de Vagos uma vez que a proposta de requalificação passa pela 

alteração tipológica e função, ou seja, passa de casa museu para “T2 Habitação 

Permanente” em que como já foi anteriormente referenciado…” A casa gandaresa de 

vagos, dispõe de áreas com dimensões consideráveis para poderem ser adaptadas à 

função a que remonta na sua origem, que era a de habitação permanente de agricultores 

e que passa posteriormente para uma situação de museu de carácter identitário de uma 

época e de uma cultura que deu origem à denominação do termo “casa gandaresa” e que 

já foi anteriormente analisado e caracterizado…” Obviamente as necessidades variam da 
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função que cada proprietário tem em mente para cada caso a requalificar ou a construir, 

no entanto, importa referir as soluções propostas são meramente sugestivas quanto á sua 

integração mas que o que se pretende é que elas possam ser consideradas e integradas 

para uma reabilitação sustentável eficiente do edificado e ainda de uma forma responsável 

quer seja a nível económico, social mas principalmente ambiental e onde já anteriormente 

comprovados que os investimentos a medio longo prazo tem um beneficio compensatório 

a nível de poupanças que são relativamente consideráveis no beneficio /custo através do 

investimento inicial, segundo nos comprova (Maia, M., 2011).  

Tabela 25 – Caso de Estudo A- Soluções Sustentáveis _Linhas Orientadoras _ Exemplos 
Fonte: (Autora)  

 

Caso de Estudo. A: Casa Gandaresa de Vagos 
“Casa Museu” - “T2 Habitação Permanente” 

Existente  
Soluções Sustentáveis _Linhas 
Orientadoras 

Cobertura – Telha Marselha Limpar; tratar e manter a telha  

Paredes Exteriores – Adobe 
Caiado à cor branca e amarelo-
torrado 

Manutenção/substituição do adobe e 
consequente aplicação de revestimento ETISC 
pelo exterior, pintado á cor original (amarelo 
torrado e branco) 

Paredes Interiores – Adobe Caiado 
de branco 

Manutenção/substituição do adobe e 
consequente aplicação de isolamento pelo 
interior tipo “Gypcork”, pintado á cor original 
(verde água e branco) 

Tetos – forro de madeira pintados 
á cor beije e verde água-forte 

Renovação dos tetos aplicando isolamento (lã 
mineral tipo “Volcalis” em placas de gesso 
cartonado tipo” Protec”) com revestimento 
inferior do ripado de madeira existente, tratado e 
pintado à cor original.  

Vãos Exteriores – Madeira pintada 
á cor castanha 

Integração de caixilharia de madeira tratada com 
vidro duplo e com proteção exterior á radiação 
solar através de portadas simples também de 
madeira tratada.    

Vãos Interiores – Madeira pintada à 
cor verde água-forte e branco 

Integração de carpintarias de madeira tratada 
para portas e janelas igualmente pintadas à cor 
original.   

Pavimento exterior – cimento 
pobre á cor natural 

Pavimentos reciclados tipo” Extruplás” 
integrados com grelhas de arrelvamento e 
lajetas de betão reciclado tipo “Macel”. 

Pavimento interior – soalho de 
madeira natural pintado á cor 
castanho avermelhado. 

Renovação do pavimento existente 
complementando com isolamento natural (argila 
expandida) para inclusão de piso radiante.  

Sistema de abastecimento de água 
adaptado com torneiras para 

Renovação da rede de abastecimento de água 
para sistemas atualizados de materiais no que 
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instalação sanitária ausente à 
época 

aos materiais diz respeito aplicável a legislação 
em vigor.   

“Borralho a lenha “– aquecimento 
Integração de um recuperador de calor a lenha 
para aquecimento do ambiente e águas.  

Ausência de fonte de energia 
renovável  

Integração de Painel solar para aquecimento de 
AQS (Águas Quentes Sanitárias)  

Iluminação conseguida através de 
lâmpadas incandescentes  

Integração de iluminação LED em todos os 
equipamentos e iluminarias  

Algumas divisões sem iluminação 
natural e sem ventilação    

Nos lugares pouco iluminados como garagens, 
instalações sanitárias e ou arrumos considerar a 
integração de captadores de iluminação natural 
como os tubos solares. Aplicação de ventilação 
forçada.  

No Caso de Estudo B: Casa Gandaresa da Gafanha da Nazaré “Casa Gafanhoa”, esta é 

uma habitação com área considerável que acaba por se adaptar bem as novas funções de 

uso adaptado a uma nova tipologia de uso em que a mesma passa de casa de agricultores 

(posteriormente reformada pelo município e com função atual de museu reportado ás 

vivencias da época mantendo todas as formas e funções das respetivas vivencias de 

agricultores e pescadores) para uma tipologia agora a propor de um “T4 Habitação Coletiva 

– tipo “Hostel Turístico” em que a integração do uso eficiente de recursos é explorada de 

uma forma mais acentuada uma vez que o carácter coletivo de uso e manutenção exige 

uma maior dinâmica no que a consumos diz respeito. Logo as medidas a adotar na 

readaptação de usos aplicam com mais impacto as 3 fases de uma construção sustentável 

apresentadas nas tabelas 22, 23 e 24. À semelhança do caso de estudo A as soluções a 

adotar pressupõem interligar a sustentabilidade à inovação do que existe disponível no 

mercado ao nível do uso eficiente de recursos, quer da energia, da água e ainda dos 

materiais.  

As linhas orientadoras propostas não são determinantes nem limitadas no seio da busca 

pela sustentabilidade na construção seja ele construção nova ou reabilitação, no entanto 

são aquelas que foram selecionadas no âmbito do conceito pretendido no que à tipologia 

e a função diz respeito e uma vez que fazem sentido numa perspetiva de conjunto ou 

solução integrada para aplicação futura em casos semelhantes.  

A proposta de alteração da tipologia e da função determina um gasto mais significativo nos 

domínios da energia e da água, logo a escolha dos materiais e ou soluções a adotar devem 

ser analisadas num conceito que permite a poupança para recuperação do investimento 

num espaço a curto medio prazo. Uma vez que o dia-a-dia de um hostel pressupõe mais 

gastos em termos de energia, quer seja através dos equipamentos necessários ao seu 

funcionamento diário (eletrodomésticos, iluminação, sistemas de aquecimento e 

arrefecimento entre outros que poderão vir a ser equacionados) a integração de uma 
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fachada energética numa parede virada a sul potencia o uso de uma fonte renovável que 

é a energia solar potenciando uma redução na fatura da eletricidade significativa em 

detrimento do conforto do aquecimento e arrefecimento do espaço, bem como do usufruir 

de água quente e em conjunto com iluminação eficiente, passam a ser medidas que 

pressupõem poupanças diretas nas contas de manutenção do edifício com um 

investimento inicial pensado e analisado para o efeito.  

Em termos do uso de água quer seja para os banhos, a alimentação, o tratamento de 

roupas, a rega quer do jardim quer da horta de apoio à exploração do hostel e o uso da 

piscina como espaço de lazer, pressupõe adotar um conjunto de medidas de eficiência e 

poupança do recurso através de dispositivos eficientes (redutores de caudal, chuveiros e 

autoclismos com rótulos que evidenciam poupanças hídricas), sistemas que reaproveitam 

as águas das chuvas e que permitam a reciclagem das águas cinzentas são perspetivados 

igualmente num conjunto de soluções sustentáveis que permitem o uso do recurso agua 

de uma forma eficiente e consciente de uma forma poupada quer ambiental quer 

económica. Já na questão efetiva dos materiais a substituir ou nos sistemas a integrar, 

impor arreferir que as escolhas pressupõem uma poupança quando nos deparamos com 

as faturas mensais quer da eletricidade quer da agua, ou seja optar por um sistema de 

ETICS com cortiça para isolamento exterior faz com os gastos a ter com o aquecimento 

passe a ser bastante mais reduzido e que em conjunto com a fachada energética os custos 

passam a ser apenas relacionados com os consumos das máquinas de apoio ao 

funcionamento da respetiva fachada (ilustração 154).    

 
Ilustração  154 – Sustentabilidade na Construção – uso eficiente de recursos  

Fonte: (Maia, M., 2011)- adaptado 
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Os impactes que estes três parâmetros elementares têm na construção sustentável, muitas 

vezes são decisivos para o sucesso do próprio conceito de sustentabilidade. Desde a 

conceção em projeto, ou seja, diretamente em gestão de obra é fundamental ter em conta 

o uso eficiente destes recursos quer seja para salvaguardar a poupança dos mesmos 

enquanto recursos quer seja e como já foi anteriormente mencionado, para a poupança 

económica também. Com esta análise pretende-se essencialmente alertar que nunca foi 

tão importante numa época em que as alterações climáticas e as nossas escolhas em 

termos de impactes ambientais são decisores fundamentais á nossa própria sobrevivência. 

Desde logo incutir na nossa maneira de atuar e que as nossas opções ou escolhas são 

determinantes na redução de impactes quer ao nível social, ambiental e económico e que 

podem alterar comportamentos seja de uma nova construção ou de uma reabilitação 

através do uso consciente e eficiente dos recursos disponíveis como a energia, a água e 

os materiais.   

 
Tabela 26 – Caso de Estudo B- Soluções Sustentáveis _Linhas Orientadoras _ Exemplos  

Fonte: (Autora)     

 

Caso de Estudo B: Casa Gandaresa da Gafanha da 
Nazaré “Casa Gafanhoa” - “T4 habitação coletiva – 
tipo “Hostel Turístico” 

Existente  
Soluções Sustentáveis _Linhas 
Orientadoras 

Cobertura – Telha Marselha Limpar; tratar e manter a telha  

Paredes Exteriores – Adobe pintado 
à cor amarela com azulejo de 
revestimento 

Manutenção/substituição do adobe e 
consequente aplicação de revestimento 
“ETICS” pelo exterior, aplicando novamente o 
azulejo no revestimento recorrendo a serviços 
de recuperação de património.  

Paredes Interiores – Adobe com 
pintura de “frescos” variados 

Manutenção/substituição do adobe e 
consequente aplicação de isolamento pelo 
interior tipo “Gypcork”,  

Tetos – forro de madeira pintados á 
cor verde água  

Renovação dos tetos aplicando isolamento (lã 
mineral tipo “Volcalis” em placas de gesso 
cartonado tipo” Protec”) com revestimento 
inferior do ripado de madeira existente, tratado 
e pintado à cor original.  

Vãos Exteriores – Madeira pintada á 
vermelha escura 

Integração de caixilharia de madeira tratada 
com vidro duplo e com proteção exterior á 
radiação solar através de portadas simples 
também de madeira tratada.    

Vãos Interiores – Madeira 
envernizada/pintada à cor natural 

Integração de carpintarias de madeira tratada 
para portas e janelas igualmente pintadas à cor 
original.   
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Pavimento exterior – cimento pobre 
á cor natural 

Pavimentos reciclados tipo” Extruplas” 
integrados com grelhas de arrelvamento e 
lajetas de betão reciclado tipo “Macel”   

Pavimento interior – soalho de 
madeira natural pintado á cor 
castanho-escuro 

Renovação do pavimento existente 
complementando com isolamento natural 
(argila expandida) para inclusão de piso 
radiante.  

Sistema de abastecimento de água 
adaptado com torneiras para 
instalação sanitária ausente à época 

Renovação da rede de abastecimento de água 
para sistemas atualizados de materiais no que 
aos materiais diz respeito aplicável a legislação 
em vigor.   

“Borralho a lenha “– aquecimento 
Integração de um recuperador de calor a lenha 
para aquecimento de AQS – Biomassa. 

Ausência de fonte de energia 
renovável  

Integração de fachada energética (Águas 
Quentes Sanitárias + Aquecimento e 
arrefecimento da habitação). 

Iluminação conseguida através de 
lâmpadas incandescentes  

Integração de iluminação LED em todos os 
equipamentos e iluminarias. 

Algumas divisões sem iluminação 
natural e sem ventilação    

Nos lugares pouco iluminados como garagens, 
instalações sanitárias e ou arrumos considerar 
a integração de captadores de iluminação 
natural como os tubos solares. Aplicação de 
ventilação forçada.  

Rega e alimentação dos animais 
feita através de Poço  

Aproveitamento das águas das chuvas para 
sistema de rega e tratamento dos animais para 
consumo interno.  

 
 

Tabela 27 – ENERGIA - Soluções Sustentáveis Recomendadas – Linhas Orientadoras – características  
Fonte: (http://www.sighabitat.pt/p134-produtos-e-solucoes-pt) tabela adaptada   

ENERGIA 

Soluções Sustentáveis _Linhas Orientadoras Existentes 

Produto Características 

 

 

 
TUBO SOLAR DO TIPO “CHATRON” 
 
Este método de construção a seco gera 
menos ruído e detritos e possibilita 
extensões ou projetos de construção em 
espaços pequenos. Tratando-se de um 
método de construção rápida reduz o 
tempo de construção, tornando-se mais 
económico. Outras poupanças decorrem 
dos custos de energia, já que as casas 
construídas com este sistema oferecem 
excelentes níveis de isolamento, mesmo 
com espessuras finas. Os elementos de 
construção externos, isolados 
tipo “AGEPAN®” impedem pontes 
térmicas e a formação de condensações 
e assegura uma ótima temperatura 
interior - especialmente nos quartos 
existentes sob o telhado. 
Vantagens: estabilidade e resistência à 
pressão, durabilidade, pesam reduzidos, 

http://www.sighabitat.pt/p134-produtos-e-solucoes-pt
http://www.centrohabitat.net/sites/default/files/solucoes-img/1_1.jpg
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solução “chave-na-mão”, fácil de 
trabalhar, amigo do ambiente, criado 
para um modelo de vida saudável. 
Equipamentos de climatização, 
ventilação e transmissão de iluminação. 

 

 

 

 

 

 

 
FACHADA ENERGÉTICA 
 
Economia de energia (80% em relação 
aos edifícios com sistemas de 
aquecimento tradicionais e 20-50% em 
comparação a energia solar térmica) 
Permite que os edifícios cumpram o 
equilíbrio zero da diretiva. Permite 
dimensionar a fachada para as reais 
necessidades anuais. Gerenciamento 
automático do sistema, permitindo a 
ventilação e passagem do ar 
condicionado e sistema de controlo 
autónomo e inteligente. 
 
Vantagens: 
Água Quente 
Utiliza o Sol para aquecer a água com 
um custo bastante reduzido, 
comparando com a tecnologia 
convencional. 
 
Ventilação 
Fornece filtro de partículas de ar, 
removendo assim qualquer poeira, 
vestígios ou bactérias do ar. Assegura o 
nível de mudança de ar adequado e 
monitoriza os níveis de CO2. 
 
Arrefecimento 
Com o free cooling conseguimos 
arrefecer um espaço usando um 
ambiente mais fresco e expelindo o ar 
mais quente para fora do edifício. 
 
Aquecimento 
Também aquece o edifício a partir de 
água quente não sanitária, por isso pode 
ser usado para chão radiante, 
radiadores, entre outros, gera poupança 
e conforto. 
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Tabela 28 - ÁGUA - Soluções Sustentáveis Recomendadas – Linhas Orientadoras – características  
Fonte: (http://www.sighabitat.pt/p134-produtos-e-solucoes-pt) tabela adaptada  

 

ÁGUA 

Soluções Sustentáveis _Linhas Orientadoras Existentes 

Produto/Solução Características/Aplicação 

 

 

 

 

 

 

 
Com a adoção de medidas de eficiência 
hídrica, incluindo a utilização de 
equipamentos e dispositivos mais 
eficientes e tecnologias inovadoras, em 
substituição dos sistemas e 
equipamentos convencionais, é possível 
reduzir 30% a 45% o consumo de água 
em casa e nos edifícios. 
 
Existe um enorme potencial para a 
adoção de práticas de eficiência hídrica 
por parte dos consumidores com 
impacto direto nas faturas da água e 
energia, mantendo e até aumentando o 
conforto, a segurança e a qualidade da 
água. Medidas de eficiência geram 
potenciais de poupança de água até 
45%. 
 
Escolha de produtos e dispositivos mais 
eficientes ajuda a reduzir o consumo de 
água, com igual ou melhor conforto. 
Seleção de eletrodomésticos que 
utilizam água deve ter em conta o 
consumo de água. 
 
Em Portugal estima-se que, os custos 
das famílias com habitação, água, 
eletricidade e gás ultrapassem os 30% 
dos custos mensais e anuais totais das 
famílias. Com a adoção de medidas de 
eficiência hídrica, incluindo a utilização 
de equipamentos e dispositivos mais 
eficientes e tecnologias inovadoras, em 
substituição dos sistemas e 
equipamentos convencionais, é possível 
reduzir 30% a 45% o consumo de água 
em casa e nos edifícios. 
 
Poupar água significa ainda poupar 
energia, quer em casa quer na 
comunidade, dado que a captação, o 
transporte e o tratamento da água de 
abastecimento e das águas residuais 
são operações que implicam um elevado 
consumo e custo energético. 

  

http://www.sighabitat.pt/p134-produtos-e-solucoes-pt
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Tabela 29 – MATERIAIS - Soluções Sustentáveis Recomendadas – Linhas Orientadoras – características  

Fonte: (http://www.sighabitat.pt/p134-produtos-e-solucoes-pt) tabela adaptada   

MATERIAIS  

Soluções Sustentáveis _Linhas Orientadoras Existentes 

Produto /Solução Características/Aplicação  

 

 

 

 

 

 

 
MATERIAL NATURAL – CORTIÇA 
 
Processo de produção ecológico 
Os resíduos de cortiça resultantes do 
processo industrial são incorporados a 
100% na produção, criando um ciclo 
ecologicamente vantajoso. 
  
Uso intensivo de biomassa 
O pó de cortiça resultante do processo 
industrial é queimado para criar 
biomassa, a qual é posteriormente 
utilizada como principal fonte de energia 
na alimentação das instalações de 
produção. Isto permite à fábrica basear a 
sua produção numa fonte de energia 
sustentável. 
  
Baixas emissões de carbono 
A capacidade natural da cortiça de 
reduzir o CO₂, associada a um processo 
industrial ecologicamente sustentável, 
permite à marca desenvolver produtos 
ecologicamente eficientes com um baixo 
fator de emissão de CO₂, contribuindo 
de forma positiva para um ambiente 
sustentável. 
  
Qualidade do ar interior 
Refinados de modo a ficar isentos de 
ftalatos perigosos, os produtos do tipo 
“Wicanders” têm recebido certificações 
em matéria de qualidade do ar interior 
em todo o mundo, incluindo as 
certificações Greenguard e A+. 
  
Potencial de aquecimento global 
negativo 
A maior parte dos produtos do tipo 
Wicanders contribui para reduzir o 
aquecimento global, pois retém mais 
CO₂ do que emite. A cortiça é 
proveniente da casca do sobreiro, uma 
árvore de crescimento lento da bacia do 
Mediterrâneo que pode viver até 200 
anos e desempenha um papel 

http://www.sighabitat.pt/p134-produtos-e-solucoes-pt
http://www.centrohabitat.net/sites/default/files/solucoes-img/untitled3.png
http://www.centrohabitat.net/sites/default/files/solucoes-img/untitled4.png
http://www.centrohabitat.net/sites/default/files/solucoes-img/untitled5.png
http://www.centrohabitat.net/sites/default/files/solucoes-img/untitled.png
http://www.centrohabitat.net/sites/default/files/solucoes-img/untitled6.png
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fundamental no desenvolvimento social 
e económico dessa região. 
 
Verdadeiramente amiga do ambiente 
A extração de cortiça e as indústrias 
relacionadas são verdadeiramente 
sustentáveis, uma vez que a árvore não 
sofre quaisquer danos ou prejuízos 
durante o processo de extração e a 
casca se regenera após cada extração. 
  
Impacto ecológico positivo 
Estima-se que a floresta portuguesa de 
sobreiros – o montado – seja 
responsável pela retenção de 5% das 
emissões anuais de CO2 do país, o que 
representa 4,8 milhões de toneladas por 
ano. 
  
Uma atividade que atravessa 
gerações 
Os sobreiros são descortiçados 
manualmente, ocorrendo a primeira 
extração quando a árvore atinge os 25 
anos e, posteriormente, a cada 9 anos, 
sendo esta uma atividade que passa de 
geração em geração. 
  
 
Impacto social e económico positivo 
O descortiçamento é um processo cíclico 
e regular que contribui para a 
sustentabilidade social, económica e 
ambiental das áreas rurais da região 
mediterrânea. 
  
Motor económico das áreas rurais 
O setor da cortiça e as atividades 
relacionadas alimentadas por esta 
indústria criam emprego em várias áreas 
rurais do país, promovendo a fixação de 
pessoas nas mesmas. 
 
COBERTURAS 
Cobertura Inclinada com Subtelha 
Cobertura Inclinada Tradicional com Tela 
de Vapor 
Cobertura Inclinada com isolamento pelo 
interior entre traves 
Enchimento de caixas sobre laje esteira 
Cobertura Plana Ajardinada 
Cobertura Plana Tradicional 
Cobertura Plana com isolamento em 
pendente 
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Cobertura Inclinada com isolamento 
sobre laje de esteira. 
  
PAREDES EXTERIORES 
ETICS 
Parede Dupla com isolamento 
preenchendo parcialmente a caixa-de-ar 
Revestimento exterior à vista 
Revestimento exterior à vista com 
sistema de encaixe 
Fachada Ventilada 
Isolamento interior de paredes exteriores 
Suporte para lambril de madeira 
Suporte para gesso cartonado 
  
PAREDES INTERIORES 
Parede divisória com isolamento bifacial 
Parede Dupla com isolamento 
preenchendo totalmente a caixa-de-ar 
Divisória composta com isolamento 
Divisória composta com Isolamento 
“Corkoco” (cortiça com fibra de côco) 
Divisória Simples com isolamento 
Enchimento de Paredes Duplas 
Interiores com Granulado 
Decorativo de Paredes Interiores 
Desligamento de divisórias simples 
Desligamento de paredes interiores 
  
LAJE E PAVIMENTO 
Lajeta Flutuante com revestimento 
madeira 
Lajeta Flutuante com revestimento 
mosaico 
Lajeta Flutuante com fibra de coco 
Suporte para soalho 
Desligamento de betonilha de 
enchimento à parede 
Betonilha de Enchimento (betão leve) 
Preenchimento de Caixa de Soalho 
Enchimento de Caixa de Soalho  
Resiliência sobre soalho pregado sobre 
fibra de coco 
Piso radiante tradicional 
Piso radiante elétrico 
Piso rustico decorativo 
  
Pavimento Inovador do tipo 
“HYDROCORK” 
  
Este tipo de pavimento marca um ponto 
de viragem nos pavimentos de cortiça. 
Introduz, pela primeira vez, a resistência 
à água num piso com cortiça, a fina 
espessura e a fácil instalação tornam a 
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solução ideal para projetos de 
renovação. 
 
Constituído por um núcleo de compósito 
de cortiça aglomerada de reduzida 
espessura, este novo conceito de 
pavimentos assegura todos os 
benefícios deste material natural - 
nomeadamente em termos de 
isolamento térmico e acústico, conforto 
ao caminhar, resistência ao impacto e 
alívio de tensões corporais a que se 
juntam agora as mais-valias da 
resistência à água, ou seja, sem riscos 
de uma eventual dilatação do pavimento, 
e de uma rápida instalação. O resultado 
é um produto que, comparativamente 
com as soluções atualmente existentes 
no mercado, se apresenta com um 
desempenho técnico e uma garantia 
superiores. 
Com apenas 6 mm de espessura, este 
pavimento pode ser facilmente cortado e 
instalado em praticamente todo o tipo de 
superfícies, apresentando-se como uma 
solução ideal para projetos de 
reabilitação. 
Em simultâneo, o novo sistema de 
compressão PressFit, agora 
apresentado, permite uma instalação 
fácil, rápida e eficaz. Beneficiando das 
propriedades da cortiça - elasticidade, 
flexibilidade e compressibilidade - 
PressFit funciona na mesma lógica de 
uma rolha de cortiça, ou seja, as placas 
instalam-se através de uma simples 
pressão, que faz com que macho e 
fêmea fiquem sob tensão interna, 
criando uma vedação estanque.     
 
TECTOS 
Sistema de cofragem perdida 
Teto Falso Acústico 
Teto Decorativo 
  
OUTRAS APLICAÇÕES 
Juntas de Dilatação 
Cobre Tubos 
Eliminação de Vibrações HVAC 
Eliminação de vibrações de maquinaria 
pesada 
Preenchimento do núcleo de portas 
Desacoplamento e preenchimento do 
núcleo de Janelas 



Caso de estudo – Soluções de reabilitação sustentável 

Marlene da Costa Maia  197 

 

 

 

 
DERIVADOS DE MADEIRA – OSB 
 
Os painéis de OSB são adequados para 
situações estruturais ou não-estruturais. 
A sobreposição de três camadas de 
lâminas de madeira longas, orientadas 
perpendicularmente umas em relação às 
outras, forma um painel com excelentes 
valores no Módulo de Elasticidade e 
Resistência à Flexão. O OSB4 é um 
painel de elevada performance, com 
elevada resistência à humidade, ao 
stress e ao impacto. O OSB3 deve ser 
aplicado em condições normais de 
humidade e o OSB2 deve ser utilizado 
em espaços secos. O OSB é uma opção 
eco eficiente com excelente 
comportamento mecânico, que utiliza 
como matéria-prima troncos de diâmetro 
reduzido. Vantagens: elasticidade, 
resistência à flexão, resistência à 
humidade, versatilidade, estabilidade, 
fácil aplicação, solução económica e eco 
eficiente. 

 

 

 

 

 
PLACAS DE GESSO CARTONADO  
 
Placas de gesso: tipo a - standard | tipo 
h - hidrófuga | tipo f – antifogo | tipo d – 
alta-dureza. 
 
Placas Compostas: placa do tipo 
“GYPCORK” (icb) 
O aumento da eficiência energética é 
chave fundamental para a estratégia de 
crescimento do sector da construção.  
 
Existe um grande parque edificado 
degradado sem as mínimas condições 
de habitabilidade.  
é urgente promover a reabilitação 
associada ao isolamento e apostar em 
edifícios confortáveis, mas com baixo 
consumo energético.  
 
Neste contexto, devido à adaptabilidade, 
facilidade de aplicação e desempenho, o 
isolamento pelo interior é altamente 
recomendado como uma solução 
bastante competitiva e eficaz. 
 
 
 
 

http://www.centrohabitat.net/sites/default/files/solucoes-img/sonaearauco_osb_0.jpg
http://www.centrohabitat.net/sites/default/files/solucoes-img/sonaearauco_agepan_01_0.jpg
http://www.centrohabitat.net/sites/default/files/solucoes-img/gyptec_placa_gypcork.jpg
http://www.centrohabitat.net/sites/default/files/solucoes-img/gyptec_sistemas_divisorias.jpg
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Características e vantagens da solução: 
            
Ideal para a reabilitação;      
Utiliza materiais sustentáveis; 
Excelente comportamento térmico, 
aumenta o conforto interior e contribui 
para a poupança de energia; 
Assegura a permeabilidade da parede 
(sistema que respira); 
Aumenta o isolamento acústico a sons 
aéreos e de percussão; 
Sistema durável, de aplicação rápida e 
fácil; 
Suporta todo o tipo de revestimentos 
(tinta, papel de parede ou azulejos). 
 
Placas de gesso do tipo “GYPTEC 
PROTECT”:  
Placa revestida com uma tela especial 
em fibra de vidro em vez do tradicional 
papel, o que lhe confere uma excelente 
resistência à humidade e classificação 
de reação ao fogo A1. 
 
Placas perfuradas de gesso do tipo 
“GYPTEC VOGL”:  
Placa composta por uma placa de gesso 
perfurada e um véu acústico negro na 
face posterior, que absorve as altas 
frequências e impede a queda de 
poeiras. 
 

 

 

ARGILA EXPANDIDA PARA 
CONSTRUÇÃO, ISOLAMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÕES  
 
A argila expandida é produzida para uma 
vasta gama de aplicações, a sua 
utilização possibilita uma maior 
economia de energia, conforto térmico e 
acústico e proteção do ambiente. 
 
É a solução ideal para múltiplas 
aplicações: a regularização e isolamento 
de pisos, enchimentos, coberturas 
planas e inclinadas, drenagem dos 
solos, fabrico de abobadilhas e blocos 
de betão isolante, substrato e coberturas 
ajardinadas, aplicações geotécnicas, 
aplicações em ETARs, entre outras. 
 
Construção: Regularização, enchimento 
e isolamento de pisos | Drenagem da 
estrutura | Lajes aligeiradas | Coberturas 

http://www.centrohabitat.net/sites/default/files/solucoes-img/argex_regularizacao.jpg
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inclinadas e planas | Argamassas e 
rebocos leves | Betões estruturais leves 
 
Flora e Paisagismo:  
Coberturas ajardinadas | Horticultura | 
Substrato | Jardins, terraços e floreiras | 
Leitos cultivados | Hidrocultura  
 
Geotecnia:  
Suporte resistente e leve de estradas 
rodoviárias e caminhos-de-ferro | 
Enchimentos leves acima de túneis e 
estações de metro | Aterros leves e 
drenantes de encosto a muros de 
suporte em obras e cais portuários | 
Tardoz de muros | Garagens 
subterrâneas | Aterros 
 
Filtrante:  
Biofiltração em estações de tratamento 
de águas residuais (ETAR) | Tratamento 
de águas residuais de pequenos núcleos 
habitacionais | Enchimento de leitos de 
águas residuais, domésticas ou 
industriais | Suporte de biofilmes | 
Piscicultura 
 
Termo solar:  
Isolamento e enchimento de tanques de 
armazenamento de calor nas Centrais 
Termo solares   
 
Pré-Fabricados de Betão: 
Abobadilhas e blocos de betão isolante | 
Blocos para aligeiramento de lajes | Pré-
lajes | Barreiras acústicas, etc. 
 

 

 

 
MATERIAL RECICLADO – 
PAVIMENTOS 
  
O Deck do tipo “Extruplás”, para além 
das inúmeras vantagens como produto, 
principalmente para zonas que envolvam 
a utilização de águas, é esteticamente 
atraente e muito semelhante à madeira 
comum, um recurso natural que 
devemos preservar! Tipos de fixação: 
oculta ou visível! Tipos de tábuas: 
25x90x1940mm antiderrapante; 
40x90x1940mm antiderrapante; 
30x125x2400mm antiderrapante. 

  
 

http://www.centrohabitat.net/sites/default/files/solucoes-img/argex_construcao.jpg
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GESTÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL 
TIPO “SIGNINUM”: 
  
Gestão de Património Cultural onde se 
incluem as vertentes de reabilitação, 
conservação e restauro, manutenção de 
espaços culturais, desenvolvimento de 
soluções audiovisuais, promoção, 
divulgação e comunicação de património 
cultural. 
  
Reabilitação: 
Inspeção e diagnostico| Reabilitação de 
coberturas | Reabilitação de betão | 
Reabilitação e tratamento de cantarias | 
Tratamento de fachadas em azulejo | 
Reabilitação de gesso, estuque e estafe 
| Revestimentos em tabique e gesso 
cartonado | Sistema etics | Reforço 
estrutural | Estruturas de madeira | 
Tratamento de gradeamentos | 
Revestimentos contemporâneos | 
Iluminação. 
  
Conservação E Restauro:  
Cantarias | Azulejo; Pintura mural | 
Estuques | Talha dourada | Escultura | 
Pintura sobre tela ou sobre tábua | 
Mobiliário | Metais. 
 

A abordagem deste trabalho tem como objetivo final o conhecimento adquirido sobre o 

tema integrador que é sem dúvida a sustentabilidade interligada à arquitetura á construção 

e a reabilitação, com o intuito claro de promover a sustentabilidade numa época tão 

marcada pelas questões ligadas ao ambiente, á poluição entre outras demandas 

relacionadas com as alterações climáticas e a escassez de recursos.  

Com o conceito agora explorado e apresentado, pretende-se que estes dois casos de 

estudo sejam uma montra de soluções disponíveis que existem e que poderão ser 

completadas em mais detalhe por entidades com capacidades técnicas para o efeito.  

O guia de soluções aqui proposto não é nada mais que um conjunto de opções que se 

sugere que estejam disponíveis nas Câmaras Municipais (entidades decisoras de 

regulamentos e regras de construção) e que possam colocar ao dispor, logo no ato da 

intenção de construir ou reconstruir por parte do requerente sob forma de guia ilustrativo 

do que existe no mercado e que pode ser equacionado nas opções formais ou funcionais 

a levar a cabo sendo que neste caso o mercado escolhido, foi o mercado habitacional 

http://www.centrohabitat.net/sites/default/files/solucoes-img/1_0.jpg
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simples das casas gandaresas (caso de estudo A e B) em que as propostas anteriormente 

referidas passam por voltar a colocar de novo este tipo de habitação disponível e atrativo 

no mercado imobiliário com perspetivas de visão para o futuro da sustentabilidade e da 

construção por parte das autarquias facilitando a renovação das mesmas através de 

incentivos fiscais e não só, voltando assim a valorizar o património identitário de cada 

região e desta feita com novas soluções para a renovação deste tipo de casas típicas.  

Pretende-se que as boas práticas da construção sustentável passem assim a ser do 

conhecimento do público em geral com especificidades técnicas para os decisores 

(profissionais) do desenho e da obra, reunidas num só diretório de informação disponível 

em forma de guia (digital e ou papel) e onde caberá um capítulo sobre a introdução desta 

matéria aos mais pequenos que serão os decisores de amanhã.       

Influenciar a forma de pensar e de agir nas boas práticas de sustentabilidade na construção 

será certamente um compromisso assumido para o futuro em que os decisores económicos 

terão que olhar para a sustentabilidade como um investimento vantajoso e não como uma 

visão puramente cética quanto aos retornos, no final das contas apenas dispomos de um 

planeta para viver e não dinheiro algum que mude este paradigma. A harmonia entre 

investimentos e impactes ambientais é conseguido através do uso eficiente de recursos e 

das boas práticas de sustentabilidade.         

Para podermos constatar que o objetivo pretendido neste domínio era equacionado pelas 

entidades anteriormente mencionadas, ou seja, agentes imobiliários e autarquias, propôs-

se o preenchimento de um inquérito com questões pertinentes que pudessem levar á 

existência do guia bem como das vantagens de recorrer á reabilitação das casas 

gandaresas através deste tipo boas praticas. Estes mesmos inquéritos irão ser 

apresentados em forma de resumo no ponto seguinte, sendo que os originais pertencerão 

ao corpo de anexos deste trabalho devidamente identificados e referenciados.  

 INQUÉRITOS _ RESUMO  

6.4.1. A REABILITAÇÃO SUSTENTÁVEL DA CASA GANDARESA DO PONTO DE 

VISTA MERCADO IMOBILIÁRIO (“ARCADA”, “ERA”) - INQUÉRITOS  

Do ponto de vista do mercado imobiliário, existe uma abrangência significativa no que toca 

às principais necessidades de habitação, quer seja no domínio da compra, do 

arrendamento da reabilitação ou outras.  
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Face aos custos elevados a que se encontram as construções novas, o público-alvo que é 

na maioria dos casos o público em geral apresenta uma preferência pela reabilitação do 

edificado, seja ela moradia ou apartamento.  

Existe um exponencial interesse por parte das imobiliárias em potenciar a reabilitação de 

casas existentes com o objetivo final da habitação, sendo que as mais apetecíveis do ponto 

de vista de investimento são as casas da beira-mar, sendo que a tipologia das casas 

gandaresas é bastante procurada, uma vez que existem em quantidades significativas e 

com áreas exteriores de apoio às habitações interessantes para explorar, sendo elas as 

eiras, as hortas e os jardins que resultam em excelentes espaços de lazer depois de 

renovados.  

É fundamental existirem apoios das autarquias no âmbito da redução de taxas e ou outros 

impostos nomeadamente no imposto municipal sobre os imoveis (IMI), uma vez que torna 

ainda mais atrativo para o público a vontade de reabilitar este tipo de imoveis e voltar a 

reintegrá-los no mercado de habitação, aliando os fatores culturais e sociais aos apoios 

económicos.  

O mercado imobiliário considera importante o uso eficiente de recursos a ser tido em conta 

na reabilitação, até porque a questão das alterações climáticas nunca se mostrou tão 

pertinente como agora.  

O senão nesta temática do ponto de vista do mercado imobiliário e que atrasa um pouco 

este processo de construção ou de reabilitação e que muitas vezes faz com que as pessoas 

desistam quer de reabilitar quer de comprar, são os prazos de todo o processo de 

legalização bem como os prazos do requerimento das licenças quer de utilização quer de 

outras por parte das entidades competentes para o efeito, sendo nestes casos diretos as 

autarquias. Importa ainda referir neste ponto que a íntegra da informação respeitante aos 

inquéritos feitos e que servem de base para a reflexão da abordagem do ponto de vista do 

imobiliário no que a reabilitação sustentável da casa gandaresa diz respeito, encontram-se 

no separador de anexos existente neste trabalho devidamente identificados e 

referenciados pelas entidades inquiridas. 

6.4.2. A REABILITAÇÃO SUSTENTÁVEL DA CASA GANDARESA DO PONTO DE 

VISTA DAS AUTARQUIAS (VAGOS, ÍLHAVO E AVEIRO) - INQUÉRITOS  

Enquanto para uns municípios as maiores necessidades do sector da Construção são a 

nível do mercado de arrendamento, para outros o mercado de arrendamento teria que ser 
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mais apelativo no sentido de atrair mais jovens, ou seja, a oferta é reduzida face aos preços 

elevados que se praticam, no entanto a zona da beira-mar é bastante apetecível a nível de 

investimento quer por parte das novas construções quer das reabilitações em especial para 

alojamento local, ou para segunda habitação em alguns casos até para investimento em 

habitação permanente. Para outros municípios as necessidades são prementes a todas as 

áreas do sector, sejam elas de compra, arrendamento, reabilitação e ou outras. 

Já a questão do público-alvo prende-se em alguns casos com o crescimento gradual e 

significativo no sector industrial que proporcionou emprego e em virtude desse emprego 

houve necessidade de comprar casa ou arrendar. Temos ainda situações do publico – alvo 

ser transversal às faixas etárias, no entanto a diferença mais vincada prende-se com o 

facto de a camada mais jovem preferir a aquisição de apartamento ou moradia novos face 

ao mercado da reabilitação que se torna mais apelativo aos investimentos do mercado 

imobiliário ou particulares em casos pontuais, em especial nas zonas históricas das 

cidades recorrendo muitas vezes a apoios municipais ou nacionais. O Investimento feito 

assim gera uma mais-valia depois dos imoveis recuperados que voltam de novo para o 

mercado para venda ou arrendamento. Sendo o público-alvo para aquisição de 

apartamento, de moradia nova ou de moradia para reabilitar bastante diversificado importa 

o município ter a capacidade de dar resposta face às necessidades da procura. 

Potenciar a reabilitação das casas existentes para habitação é sem dúvida um 

denominador comum a todos os municípios inquiridos. O que distingue a forma como cada 

município apoia a reabilitação do edificado existente varia consoante os programas de 

apoios financeiros a que os mesmos estão sujeitos, desde o Centro 2020, o IFRRU 

(Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbana), a ARU (área de 

reabilitação urbana) ou o (RECUPERA Ílhavo) Programa Municipal de Apoio e Incentivo à 

Recuperação e Reabilitação de Edifícios, sendo que as casas Gandaresas são parte 

integrante de alguns destes programas que deram origem a um projeto desenvolvido com 

os municípios da região da Gândara que coloca este tipo de casas num roteiro “Gândara 

Tour Sensation” e onde o projeto passa por recuperar as casas gandaresas pelas 

características intrínsecas que lhe são conhecidas de base arquitetónica, passando pela 

relevância social, económica e cultural deste tipo de arquitetura habitacional.   

Os municípios consideram que se a reabilitação de casas existentes for apoiada pelos 

mesmos, nomeadamente na redução de taxas e ou impostos do tipo IMI (imposto municipal 

sobre imoveis), seria apelativo para o mercado imobiliário e por conseguinte para os 

munícipes e ainda que poderá ser um fator para atrair novos residentes para os próprios 

municípios. No entanto importa ressalvar que nem sempre é assim tão lineares os apoios 
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pois em alguns casos os planos de ação da regeneração urbana (PARU) não alcançaram 

os resultados esperados em termos de edifícios a explorar destes planos. Algumas 

estratégias passam por adotar reduções bastante interessantes na aplicação do cálculo do 

IMI, nomeadamente no coeficiente de qualidade e conforto aquando a aplicação de 

determinados fatores como sendo a exposição solar, o piso ou a qualidade ambiental que 

depois de verificados e analisados sejam fatores de impacto positivo ou negativo. Outra 

das medidas diferenciadoras e interessantes passa pela redução da taxa de imposto 

inserida também nos denominadores contabilizados para o cálculo do IMI a questão das 

famílias numerosas com 1, 2, 3 ou mais dependentes em que o desconto pode rondar os 

setenta euros. Para outros municípios a questão da isenção fiscal ou a redução da mesma 

é relevante sim no que á poupança diz respeito, no entanto não será único elemento 

diferenciador para fixar público num determinado local seja aldeia, vila ou cidade. Propiciar 

novos hábitos de vida, facilidades na gestão da própria vida em que estamos perto de tudo 

sem termos que fazer longos trajetos para dar resposta às questões fundamentais como 

levar os filhos á escola, ir trabalhar ter acesso à cultura entre outros fatores como o gosto 

pelo antigo pelo património cultural são igualmente fatores que levam pessoas a fixarem-

se nos locais com grande potencial de vivências culturais, arquitetónicas a par dos 

incentivos fiscais.     

Para as autarquias é relevante para a preservação da identidade cultural e social da região, 

potenciar e incentivar a ocupação das casas gandaresas existentes através da reabilitação 

das mesmas sendo que para uns importa salvaguardar a visão progressista no uso 

eficiente dos recursos ao nível da economia circular. Para outros a preservação cultural e 

identitária deste tipo de casas é uma questão de valores assentes de conservação de 

vivências e memórias culturais e sociais, sendo que as normas da habitabilidade são 

claramente distintas do passado e têm que obedecer a regras do presente. Contudo a 

reabilitação deste tipo de habitações é possível ser feita com novas apetências de conforto 

e funcionalidade e onde a arquitetura assume um papel fundamental na ligação à 

reabilitação através da sustentabilidade, dando assim continuidade no tempo aos valores 

culturais do nosso património edificado.   Sendo as casas gandaresas um marco forte da 

região da Gândara torna-se fundamental a sua preservação em especial como marco 

identitário das gentes e da cultura social que delas derivam, sendo que tudo pode ser 

mudado de sítio ou seja deslocalizado e adaptado a novos locais, o território dos valores 

ambientais e a cultura proveniente do povo de geração em geração não pode nunca ser 

deslocalizado e como tal, este tipo de linguagem arquitetónica a par de ambientes 

característicos da região entre outros marcos de património cultural e edificado, 

encontramos as casas gandaresas que estão integradas numa aposta diferenciadora de 
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marketing turístico de uma terra única, de gente única e é isto que faz com que cada terra 

seja diferente.  

Atendendo aos fatores atuais no que diz respeito às questões ambientais e climáticas, as 

autarquias/municípios consideram relevante ter em conta o uso eficiente dos recursos 

(água, energia e materiais) a ter em conta através da reabilitação sustentável das “casas 

gandaresas”, obedecendo a princípios da economia circular e da construção sustentável. 

Estratégias nos incentivos fiscais, nomeadamente no IMI, em especial para certificações 

energéticas de classe A ou A+ em cerca de 10 e 20%. Incentivando os promotores ou os 

construtores a consideram soluções construtivas sustentáveis mais eficientes, com menos 

resíduos de construção e que potenciem a poupança dos recursos naturais que temos á 

disposição. Adotar medidas que evidenciem impactes significativos por exemplo no 

domínio energético da iluminação dos arruamentos, trânsito e outros nos municípios é 

fundamental para a poupança além do recurso, da fatura mensal da própria autarquia. O 

equilíbrio da relação dos ecossistemas com o homem tem que ser gerido de forma 

inteligente para que, quer seja escolha dos materiais, no uso eficiente da água ou da 

energia, na introdução do espaço verde no território, a poupança dos recursos naturais 

seja uma meta a alcançar no domínio das alterações climáticas. A reabilitação sustentável 

tem o papel de contribuir através das boas práticas da sustentabilidade equilibrando os 

seus pilares, económico, social e ambiental, para que possamos estar em perfeita 

harmonia entre o tempo e a qualidade de vida e o ecossistema que nos permite viver e 

deixar viver as gerações futuras sem as comprometer. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

A construção é um dos setores que mais contribui para o PIB (produto interno bruto) dos 

países da Europa, sendo também dos que gera mais impactes negativos ambientais. 

Torna-se imprescindível adotar cada vez mais, medidas sustentáveis na construção, quer 

seja através de soluções construtivas, quer seja através do uso eficiente de recursos, e 

que devido aos enormes impactes ambientais de que o setor da construção é responsável, 

são cada vez mais escassos.     

Seja no âmbito da construção nova, seja na reabilitação, existe cada vez mais, uma procura 

diferenciada pelas questões da construção sustentável. O paradigma da construção tem 

vindo a mudar ao longo dos tempos, devido a problemas como, a escassez de recursos 

naturais disponíveis, e as alterações climáticas. Este paradigma, dá origem a que o 

desenvolvimento sustentável se transforme numa procura constante pela inovação.  

Procurou-se analisar o contexto histórico, cultural, social e económico das casas pátio, em 

diversos pontos do mundo e pertencentes a diferentes tipo de civilizações, para melhor 

poder enquadrar a pesquisa elaborada das casas pátio pertencentes à região da Gândara. 

Como tal procurou-se desenvolver novos conceitos tipológicos para as casas dos casos de 

estudo, de modo a potenciar a reabilitação sustentável das casas Gandaresas. O mercado 

da construção de que dispomos, em termos de inovação tecnológica, proporciona o 

surgimento com bastante frequência de novos materiais e soluções sustentáveis no âmbito 

da eficiência energética, hídrica e dos materiais, para integrar quer o setor da construção, 

quer o da reabilitação.  

Através da reabilitação deste tipo de casas, procura-se minimizar os impactes ambientais 

causados pela construção, enquanto se pretende dar resposta a um número de pessoas, 

cada vez mais significativo, no que diz respeito à procura de habitação. É certo que ainda 

existe um caminho a percorrer na questão da consciencialização do tema da 

sustentabilidade, e que nem tudo o que temos à disposição no mercado para o 

desenvolvimento sustentável, consciente e eficiente, tem autenticidade quanto a critérios 

sustentáveis. Contudo é através de modelos como os que estão desenvolvidos nos casos 

de estudo A e B, que se pode comprovar a existência de vantagens e de desvantagens, 

nas diferentes opções tomadas e que fundamentalmente o ato de reabilitar de forma 

sustentável possibilita voltar a dar dignidade ao edifício, e não se perder a sua memória, 
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não obstante, e de em simultâneo, poder dar conforto e contributos para uma manutenção 

eficiente e poupada ao longo da vida útil da casa, o que se torna num ponto forte na 

reabilitação a considerar.  

O facto de este tipo de opções poderem ficar mais dispendiosas em termos de 

investimento, poderá reduzir o número de interessados numa reabilitação sustentável, o 

que é um ponto fraco neste tipo de reabilitação. No entanto, atualmente o mercado já 

apresenta diferentes e variadas soluções sustentáveis, situação que induz a um 

investimento mais seguro, e com um período de retorno cada vez menor. Foram realizados 

inquéritos de recolha de opinião a profissionais do ramo imobiliário, e também a 

presidentes de camara. Estes inquéritos encontram-se em anexo, e que auxiliaram na 

análise da sensibilidade das autarquias e do mercado imobiliário relativamente a 

reabilitação deste tipo de casas. Foram também importantes para questionar o interesse 

dos municípios relativamente á possibilidade de disseminação da reabilitação destas 

casas, e simultaneamente criar condições interessantes como incentivos fiscais e outros, 

no sentido dessa reabilitação.  

Reabilitar as casas gandaresas, utilizando os princípios da sustentabilidade como mote 

para a inovação e para o aumento do ciclo de vida da utilização deste património, 

respeitando os princípios da construção sustentável e do desenvolvimento sustentável, 

potência a proteção dos recursos, dos ecossistemas, e garante maior disponibilidade de 

recursos a longo prazo. Reabilitar de forma sustentável propicia uma poupança no uso e 

manutenção da habitação, e ainda garante as condições essenciais ao conforto e bem-

estar do utilizador. É importante igualmente salientar que a reabilitação preserva no tempo 

os valores arquitetónicos, e também os socioculturais. 

A reabilitação em Portugal atingiu um espaço determinante e muito relevante no sector da 

construção, que funciona como alavanca, para dar resposta ao investimento particular e 

internacional nas grandes cidades com caracter turístico. É fundamental potenciar a 

escolha de soluções sustentáveis como elemento de valor acrescentado, para promover 

áreas de investimento, como é a área do imobiliário. A nível internacional o público-alvo é 

sensível e defensor deste tipo de parâmetros sustentáveis, uma vez que os reconhece 

como fator diferenciador no sector do turismo sustentável.  

A arquitetura assume um papel preponderante na reintegração deste tipo de edificado 

(casas gandaresas) de novo disponível para o mercado imobiliário, para que o edificado 

se torne mais atrativo a vários públicos cumprindo o papel da eficiência nos três pilares da 

sustentabilidade a nível económico, social e ambiental. Áreas como o uso eficiente de 
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recursos nos domínios da energia, da água e dos materiais oferecem verdadeiros desafios 

para a arquitetura dar resposta, ou seja, reabilitar de uma forma sustentável o património 

edificado.  

  FUTURAS INVESTIGAÇÕES – OPORTUNIDADES  

Portugal detém na sua capacidade empresarial, que nos últimos anos tem vindo a 

aumentar através da inovação e investigação, um vasto leque de opções no que diz 

respeito à questão das soluções sustentáveis. Pensando numa abordagem que determina 

um conjunto de linhas orientadoras para explorar num futuro próximo a investigar,  

considera-se oportuno a criação de um caderno de linhas orientadoras detalhadas para a 

“aplicabilidade” que passarão a fazer parte dos cadernos de encargos dos municípios e 

que servirão de guia aos investidores privados que decidam intervir nas várias reabilitações 

ou construções novas, acerca de vastas soluções que existem no mercado e outras que 

estão para dele fazer parte e que ainda estão no momento em discussão em sede de 

trabalho de investigação de vários meios científicos (universidades, centros tecnológicos, 

universidades entre outros).  

As casas gandaresas são um património, que dada a sua importância, deve ser recuperado 

no sentido de não ser perdido, para memória futura, mas com viabilidades de utilização 

atual, que justifica a sua reabilitação e reutilização com as mesmas funções de habitação 

ou outras. Porém, a reabilitação destas casas deverá ser no sentido de poderem ser 

integradas no mercado imobiliário do turismo.  Sugere-se numa perspetiva futura de 

investigação, analisar um edifício no município de Aveiro, em que se pretende abordar a 

integração deste modelo de habitação num contexto de turismo Hoteleiro presente no 

conceito de turismo diferenciado pelas vivências e culturas que se encontram na génese 

das gentes da região de Aveiro, e onde se pretende levar a cabo uma experiencia real de 

custos/benefícios desde a conceção do projeto passando pelo uso e manutenção do 

edifício e da relação monitorizada das opções escolhidas em função dos ganhos obtidos 

para o próprio edifício face aos investimentos da sua construção ou reabilitação. 
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 LEVANTAMENTO GRÁFICO DO CASO DE ESTUDO A: CASA GANDARESA 

DE VAGOS “CASA MUSEU” 

 

 

 
Ilustração  155 - Planta de Localização esc. 1/5000 - Casa Museu de Vagos  

Fonte: Imagem cedida Câmara Municipal de Vagos 

 

 

 

 

 

Planta de Localização _ Esc: 1/5000



Anexos  

 

Marlene da Costa Maia  229 

 

 
 

Ilustração  156 - Planta de Implantação - Casa Museu de Vagos  
Fonte: Imagem cedida Câmara Municipal de Vagos  
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Ilustração  157 - Planta de Cobertura _ Casa Museu de Vagos  

Fonte: Levantamento do Existente – Marlene Maia 
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Ilustração  158 - Planta de Rés-do-chão _ Casa Museu de Vagos  

Fonte: Levantamento do Existente – Marlene Maia 
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Ilustração  159 - Planta de Rés-do-chão _ Medições _ Casa Museu de Vagos  
Fonte: Levantamento do Existente – Marlene Maia 
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Ilustração  160 - Alçados _Nascente/Poente _ Casa Museu de Vagos  

Fonte: Levantamento do Existente – Marlene Maia 
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Ilustração  161 - Alçados _Norte/Sul_ Casa Museu de Vagos  

Fonte: Levantamento do Existente – Marlene Maia 
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Ilustração  162 - Planta de Cobertura _ Casa Museu de Vagos _ Proposta 
Fonte: Peças Desenhadas – Marlene Maia 
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Ilustração  163 - Planta de Rés- do- Chão _ Casa Museu de Vagos _ Proposta 
Fonte: Peças Desenhadas – Marlene Maia 
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 LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DO CASO DE ESTUDO A: CASA 

GANDARESA DE VAGOS “CASA MUSEU” 

 

 
 

Ilustração  164 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Fachada Principal em Perspectiva esq.  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D)  

 

 
 

Ilustração  165- Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Envolvente Direta Esquerda  
 Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  166 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Fachada Principal em Perspectiva dirt.  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  167 – Levant. Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Fachada Principal em Perspetiva Lateral Dirt.   
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  168 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Perspetiva Lateral Esquerda Parcial 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 

 
 

Ilustração  169 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Perspetiva Lateral Esquerda Total  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  170 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Perspetiva Pátio 1  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  171 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Perspetiva Pátio 2 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  172 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Perspetiva Pátio Envolvente  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  173 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Perspetiva Pátio/Telheiro   
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  174 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Telheiro   
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 

 
 

Ilustração  175 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Telheiro   
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  176 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Pátio com Parreiral   
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 

 
 

Ilustração  177 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Entrada Principal Interior 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  178 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Entrada Principal Interior 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 

 
 

Ilustração  179 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Entrada Principal Interior_ portão 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 

 



Anexos  

 

Marlene da Costa Maia  245 

 

 
 

Ilustração  180 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Entrada Principal Interior_ cobertura 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

  

 
 

Ilustração  181 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Entrada Principal Interior_ Adega e Celeiro 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  182 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Pátio e Telheiro  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  183 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Telheiro  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  184 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Perspetiva Pátio  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 

 
 

Ilustração  185- Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Perspetiva Pátio_ alfaias agrícolas  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  186 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ perspetiva do Pátio_ remate de parede  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  187 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Cozinha Rural 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  188 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Cozinha Rural_ Borralho 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 

 
 

Ilustração  189 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Cozinha Rural 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  190 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Cozinha Principal1 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  191 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Cozinha Principal 2 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  192 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Cozinha Principal 3 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  193 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Cozinha Principal 4 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  194 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Sala de Estar 1 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  195 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Sala de Estar 2 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  196 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Quarto Pequeno1 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  197 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Quarto Pequeno 2 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  198 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ perspetiva quarto e sala  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  199 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Sala do Senhor  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  200 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Sala do Senhor 1 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  201 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Sala do Senhor 2  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  202 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Sala do Senhor 3 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  203 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Quarto Pequeno  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  204 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Quarto da Frente 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  205 - Levantamento Fotográfico_ Casa Museu de Vagos_ Interior da casa _ Quarto da Frente 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 

  

 



258 

 LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DO CASO DE ESTUDO B: CASA 

GANDARESA DA GAFANHA DA NAZARÉ “CASA GAFANHOA” 

 

 

 
 

Ilustração  206 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Fachada Principal em Perspetiva  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 

 
 

Ilustração  207 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Perspetiva Lateral Esquerda1 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  208 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Perspetiva Lateral Esquerda 2 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  209 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Perspetiva Lateral Esquerda 3 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  210 – Levantamento Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Alçado Principal  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 

 
 

Ilustração  211 - Levantamento Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Alçado Principal  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  212 - Levantamento Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Interior Entrada Principal 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 

 
 

Ilustração  213 - Levantamento Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _Pátio Interior _envolvente2 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  214 - Levantamento Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _Interior Entrada de Serviço 3 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  215 - Levantamento Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _Interior Celeiro 1 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  216 - Levantamento Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Interior_ tanques de roupa  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  217 - Levantamento Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Arrumos  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  218 - Levantamento Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Quintal  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D))  

 

 
 

Ilustração  219 – Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Pátio Exterior/Eira _Quintal 1 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  220 – Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Pátio Exterior/Eira _Quintal 2  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  221 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Acesso Interior da Casa1 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  222 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Acesso Interior da Casa 2 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  223 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Cozinha do “Borralho” a 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  224 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Cozinha do “Borralho” b 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  225 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Cozinha do “Borralho” c 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  226 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Sala de estar Pequena a 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  227 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Sala de estar Pequena b 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  228 – Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Corredor Acesso Quartos  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  229 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ 1º Quarto 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  230  - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ 2º Quarto 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  231 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ 1º Quarto 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  232 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ 1º Quarto_ detalhe dos frescos 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  233 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ 3º Quarto 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  234 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ 3º Quarto 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

  

 
 

Ilustração  235 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Acesso Sala do Senhor 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  236 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Interior Sala do Senhor 1 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 

 

 
 

Ilustração  237 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Interior Sala do Senhor 2 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  238 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Interior Sala do Senhor 3 
Fonte: Fotografia tirada pela própria (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D)  

 

 
 

Ilustração  239 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Interior Sala do Senhor 4 
Fonte: Fotografia tirada pela própria (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D)  
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Ilustração  240 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Interior Sala do Senhor 5 
Fonte: Fotografia tirada pela própria (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D)  

 

 

Ilustração  241 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Acesso ao Quarto da Frente 
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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Ilustração  242 - Levant. Fotográfico_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré _ Quarto da Frente  
Fonte: Fotografia tirada por Marlene Maia (Máquina fotográfica _ Canon EOS 1300 D) 
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 LEVANTAMENTO GRÁFICO DO CASO DE ESTUDO B: CASA GANDARESA 

DA GAFANHA DA NAZARÉ “CASA GAFANHOA” 

 

 
 

Ilustração  243 - Planta de Implantação Área Total_ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré   
Fonte: Imagem cedida Câmara Municipal de Ílhavo 

 

 

 

Levantamento do Existente_ Área Total do Terreno_ S/ Esc.

Área Total 1085m2
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Ilustração  244 - Planta de Cobertura _ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré   
Fonte: Imagem cedida Câmara Municipal de Ílhavo 

 

 

 

 

 

Levantamento do Existente_ Planta de Cobertura_ Esc: 1/100
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Ilustração  245 - Planta de Rés-do-chão _ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré   
Fonte: Levantamento do Existente – Marlene Maia 

 

 

 

 

 

Levantamento do Existente_ Planta de Rés do Chão_  Tipologias Esc: 1/100
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Ilustração  246 - Planta de Rés-do-chão _ Medições _ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré   
Fonte: Levantamento do Existente – Marlene Maia  

 

 

 

 

 

Levantamento do Existente_ Planta Rés do Chão_ Medições Esc:1/100
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Ilustração  247 - Alçados _Lateral Direito / Principal e Posterior _ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré   
Fonte: Levantamento do Existente – Marlene Maia  

 

 

 

 

 

Levantamento do Existente_ Alçados Ext._ Esc: 1/100
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Ilustração  248 - Alçados _Lateral Direito / Principal e Posterior _ Casa “Gafanhoa” - Gafanha da Nazaré   
Fonte: Levantamento do Existente- Marlene Maia  

 

 

 

Levantamento do Existente_ Cortes/Alçados Int._ Esc: 1/100
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 ANEXO A -CASA GANDARESA “POSTAIS” 

Trabalhos realizados por alunos da C+S de Vagos – disciplina de Educação Visual – 

1990/1991 
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 ANEXO B- INQUÉRITOS REALIZADOS: AUTARQUIAS E AGÊNCIAS 

IMOBILIÁRIAS 

A REABILITAÇÃO SUSTENTÁVEL DA CASA GANDARESA DO PONTO DE 
VISTA DA AUTARQUIA 

Câmara Municipal de Ílhavo 

Nome de quem preenche o questionário: Eng. Fernando Caçoilo 

Cargo/Função na Câmara Municipal que Representa: Presidente da Câmara 

1 – Quais as principais necessidades do sector da Construção na Atualidade no 
Município? Compra, Arrendamento, Reabilitação e ou outras? 

Atualmente verifica-se que a procura de imóveis supera ligeiramente a oferta. 
Contudo seria benéfico que o mercado de arrendamento fosse mais apelativo para 
cativar jovens no início da sua vida profissional, na medida em que a oferta é reduzida 
e a preços elevados para pessoas que pretendam estabelecer-se na região. 

Por outro lado, e face às caraterísticas do Município de Ílhavo, pela existência das 
praias da Barra e Costa Nova, verifica-se igualmente o crescimento do mercado 
imobiliário naquelas zonas balneares, com o crescente interesse por parte dos 
promotores de novas construções bem como reabilitação, estimulada pela procura 
para alojamento local, segunda habitação ou investimento em habitação permanente. 

2 – Qual o público-alvo para aquisição de apartamento, de moradia nova ou de 
moradia para reabilitar? 

Na globalidade do mercado, o interesse é transversal às distintas faixas etárias, 
verificando-se que os agregados familiares situados na faixa etária entre os 25-45 
adquirem apartamentos novos ou usados ou constroem a sua moradia. No que diz 
respeito à aquisição de moradia para reabilitar, verifica-se que há algum interesse por 
parte de promotores imobiliários ou investidores, que adquirem imóveis 
especialmente nas zonas antigas, reabilitam com recurso a apoios municipais ou 
nacionais, e colocam no mercado para venda, procurando assim gerar mais-valias do 
investimento efetuado. 

3 – Existe Interesse por parte do município em potenciar a reabilitação de casas 
existentes para habitação? E quais os tipos de casas existentes poderão ser mais 
interessantes do ponto de vista da autarquia para reabilitar? 

Sim, e nesse sentido, o Município de Ílhavo tem em vigor o Programa Municipal de 
Apoio e Incentivo à Recuperação e Reabilitação de Edifícios do Concelho de Ílhavo 
(RECUPERA Ílhavo), que pretende incentivar os particulares, associando-se a eles, 
numa atitude que, considera, verdadeiramente pedagógica. Este programa pretende 
ser um complemento à iniciativa privada e a outros programas de apoio, de nível 
nacional, existentes e outros que se venham a perfilar. Trata-se de uma aposta clara 
na harmonia do crescimento do(s) conjunto(s) urbano(s), memória coletiva e móbil da 
reestruturação, planeada, do concelho de Ílhavo. O potencial turístico do concelho é 
claro, dadas as suas características naturais e construídas, por isso, zelar pela 
estética dos edifícios de relevância arquitetónica, urbana, cultural e simbólica é, 
indubitavelmente, uma responsabilidade de todos, que a todos beneficiará. O 
Recupera Ílhavo representa, assim, o empenho direto e o esforço da Câmara 
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Municipal de Ílhavo na recuperação do património do seu concelho, e uma campanha 
de sensibilização e motivação para esta tarefa de interesse da comunidade 

4 – Se a Reabilitação de casas existentes for apoiada pelas autarquias, 
nomeadamente na redução de taxas e ou impostos do tipo IMI, considera que será 
apelativo para o mercado imobiliário e por conseguinte para os Munícipes? Entende 
que poderá ser um fator de atrair novos residentes para o Munícipe? 

Seguramente que sim, e nesse sentido foram criadas condições nas propostas de 
pacote fiscal dos últimos anos, o Município de Ílhavo procurou atenuar os efeitos 
provocados pelas atualizações impostas pela legislação (DL 41/2016 de 1 de agosto) 
no que concerne ao coeficiente de “localização e operacionalidade relativas” que 
influencia decisivamente (aumentando ou diminuindo) o coeficiente de qualidade e 
conforto que é tido em conta no cálculo do valor patrimonial tributário, base sobre a 
qual é aplicada a taxa de IMI, possa ser aumentado até 20% ou diminuído até 10%, 
caso fatores como a exposição solar, o piso ou a qualidade ambiental sejam 
considerados positivos ou negativos. O CIMI determinava que este coeficiente tivesse 
uma ponderação máxima de 5%, no entanto a majoração quadruplicou, passando de 
5 para 20%, o que resultou num agravamento fiscal com assinalável para as famílias. 
Nesse sentido, o Município de Ílhavo que já aplicava a taxa intermédia de 0,4%, 
decidiu aplicar uma redução de 6,25% fixando a taxa em 0,375%. Adicionalmente, 
foram fixadas reduções fixas indexadas ao número de dependentes a cargo, isto é, 
famílias com 1, 2, 3 ou mais dependentes beneficiam de uma redução de 20, 40 ou 
70€, respetivamente. 

5 – Considera relevante para a preservação da identidade cultural e social da região, 
potenciar e incentivar a ocupação das casas gandaresas existentes através da 
Reabilitação das mesmas? 

A preservação da identidade cultural através do património arquitetónico é um dos 
valores defendidos pelo Município, seja no designado “Casco Antigo” da cidade, ou 
na praia da Costa Nova, ou mesmo nos exemplares de Arte Nova presentes no nosso 
território, existem algumas normas que determinam a conservação deste património. 
A Casa Gafanhoa, convertida em museu etnográfico, é um exemplo dessa 
conservação e da divulgação de um modo de vida dos anos 20 do século passado.  

Obviamente que as necessidades ou exigências de habitabilidade hoje são distintas 
das do passado, e nesse sentido temos assistido à reabilitação de inúmeras 
habitações no centro histórico da cidade de Ílhavo, que procuram adaptar a 
habitabilidade dos espaços à atualidade, mantendo a essência da aparência exterior 
das casas, permitindo assim perpetuar no tempo os valores identitários locais. 

6 – Atendendo aos fatores atuais no que diz respeito às questões ambientais e 
climáticas, considera relevante ter em conta o uso eficiente dos recursos (água, 
energia e materiais) a ter em conta através da reabilitação sustentável das “casas 
“gandaresas? 

Atenta a esta necessidade, a Câmara Municipal de Ílhavo colocou em prática uma 
isenção parcial (aplicável ao valor patrimonial) em sede de IMI para habitações com 
Certificação Energética de classe A ou A+ de 10 ou 20% respetivamente, procurando 
estimular os promotores de novas construções ou reabilitações para as vantagens 
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inerentes a novas metodologias de construção que potenciem a proteção e 
sustentabilidade ambiental, bem como a própria poupança familiar.  

Noutros domínios, temos obtido reconhecimento relativamente ao tratamento dos 
Resíduos de Construção e Demolição por parte de entidades de referência a nível 
nacional, e procuramos implementar nas novas construções novos materiais e 
métodos de sustentabilidade ambiental, adicionalmente estamos a desenvolver o 
processo de renovação da iluminação coerente com a necessidade de reduzir os 
custos energéticos da Autarquia. 

Observações Relevantes: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A REABILITAÇÃO SUSTENTÁVEL DA CASA GANDARESA DO PONTO DE 
VISTA DA AUTARQUIA 

Câmara Municipal de Vagos 

Nome de quem preenche o questionário: Silvério Regalado 

Cargo/Função na Câmara Municipal que Representa: Presidente CMVagos 

1 – Quais as principais necessidades do sector da Construção na Atualidade no 
Município? Compra, Arrendamento, Reabilitação e ou outras? 

-Neste momento, as maiores necessidades no Município são ao nível do mercado de 
arrendamento. 

2 – Qual o público-alvo para aquisição de apartamento, de moradia nova ou de 
moradia para reabilitar? 

-O público-alvo para aquisição de habitação são as várias pessoas que têm 
encontrado no município soluções de empregabilidade com o forte crescimento do 
emprego no setor industrial. 

3 – Existe Interesse por parte do município em potenciar a reabilitação de casas 
existentes para habitação? E quais os tipos de casas existentes que poderão 
ser mais interessantes do ponto de vista da autarquia para reabilitar? 

- Sim existe. Aliás esse interesse está claro no regulamento da ARU da Vila de Vagos, 
onde a reabilitação tem medidas de incentivo que os particulares podem usar. 

- No que diz respeito às casas mais interessantes a recuperar, elegemos a Casa 
Gandaresa, pelas características arquitetónicas e sobretudo pela importância 
socioeconómica e cultural da mesma. Aliás este desiderato está espelhado no projeto 
Gândara Tour Sensation que estamos a desenvolver em conjunto com os restantes 
municípios da Região da Gândara. 

4 – Se a Reabilitação de casas existentes for apoiada pelas autarquias, 
nomeadamente na redução de taxas e ou impostos do tipo IMI, considera que 
será apelativo para o mercado imobiliário e por conseguinte para os Munícipes? 
Entende que poderá ser um fator de atrair novos residentes para o Munícipe? 

- Infelizmente e pela experiência que temos tido, os benefícios fiscais associados ao 
regulamento da PARU não têm tido os resultados esperados e o número de prédios 
a utilizar estes mecanismos, bastante reduzido. 

5 – Considera relevante para a preservação da identidade cultural e social da 
região, potenciar e incentivar a ocupação das casas gandaresas existentes 
através da Reabilitação das mesmas? 
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-Considero fundamental que toda a envolvente ligada às casas Gandaresas seja 
preservada, até pela visão vanguardista que nos transmite ao nível da Economia 
Circular e do uso eficiente dos recursos. 

6 – Atendendo aos fatores atuais no que diz respeito às questões ambientais e 
climáticas, considera relevante ter em conta o uso eficiente dos recursos (água, 
energia e materiais) a ter em conta através da reabilitação sustentável das 
“casas “gandaresas? 

- O princípio usado pelas casas gandaresas é fabuloso e extremamente inovador. A 
arquitetura moderna usa, de forma abundante, todos os conceitos que eram usados 
na construção da casa gandaresa, nomeadamente os princípios térmicos, de 
exposição solar, de economia circular, etc. 

Observações Relevantes: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  

 

Marlene da Costa Maia  299 

A REABILITAÇÃO SUSTENTÁVEL DA CASA GANDARESA DO PONTO DE 
VISTA DA AUTARQUIA 

Câmara Municipal de Aveiro 

Nome de quem preenche o questionário: José Agostinho Ribau Esteves 

Cargo/Função na Câmara Municipal que representa: Presidente CMAveiro 

1 – Quais as principais necessidades do sector da construção na atualidade no 
município? Compra, arrendamento, reabilitação e ou outras? 

Numa cidade como Aveiro, num município como Aveiro, as nossas necessidades 
estão hoje por todas as áreas. Há uma oferta escassa em relação áquilo que é a 
procura do mercado, seja na área da habitação em que nós temos uma escassez de 
oferta desde a habitação de baixo custo aos custos controlados até a habitação nas 
zonas mais centrais de tipologias de maior dimensão e de qualidade de construção 
mais alta. Há de facto uma escassez grande. 

O que aconteceu em Aveiro foi que, quando chegou a ultima crise fruto da bolha 
imobiliária, nós deixámos no mercado muita oferta mas quando surgiu a retoma, 
rapidamente a retoma ocupou a oferta deixada na crise e obviamente a elasticidade 
do mercado para oferecer, para meter projetos, meter licenças, construir, foi muito 
mais lenta do que a pressão do mercado queria comprar. E portanto isto criou um 
espaço de diversidade que é muito evidente que depois foi exponenciado por outras 
componentes, desde logo o crescimento muito forte do turismo em Aveiro que na área 
do alojamento contribuinte liquido e o alojamento local veio a ocupar um espaço que 
estava livre pelo mercado de arrendamento e pelo alojamento de estudantes e 
portanto nós tivemos uma possibilidade foi um segundo contributo na retoma 
económica que o país teve recentemente de um elemento do mercado que foi o 
alojamento local ter ocupado a oferta que estava disponível para a área de 
arrendamento e ter criado mais um elemento de pressão para o setor da construção 
aumentasse a sua capacidade de oferta. Portanto nós continuamos a ser um 
município hoje com necessidades a todos estes níveis, é minha convicção que as 
necessidades da procura só vão ser satisfeitos pela oferta, só vamos atingir equilíbrio 
daqui a uns três anos sabendo que há nesta fase da nossa vida uma apetência muito 
mais forte por vendedores e compradores na área da reabilitação nos edificados mais 
centrais, por muitos motivos, questões de natureza cultural às questões de segurança 
passiva há uma aposta das novas gerações em terem as coisas mais à mão e isto 
trouxe de facto um crescimento para os centros da cidade bem diferente daquilo que 
foi o boom anterior da década de 80 início da década de 90 em que o crescimento foi 
para a periferia. Portanto é esta a nossa circunstância é aqui que estão as nossas 
principais necessidades, mas diria concluindo, há aqui um processo muito transversal 
nos vários setores do mercado da construção.   

2 – Qual o público-alvo para aquisição de apartamento, de moradia nova ou de 
moradia para reabilitar? 

O nosso público é obviamente diverso. Aveiro é uma terra de fixação de população 
basicamente atraída pela capacidade de gerar emprego atraída pela universidade e 
há obviamente aqui várias tipologias de residentes. Há o residente que vem para fazer 
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a vida e há o residente que vem para fazer operações da sua vida, seja um ano ou 
dois como investigador, seja um ano ou dois como trabalhador de uma das 
multinacionais que temos aqui, seja obviamente os nossos estudantes que vivem 
aqui, enfim dependendo do que vem cá fazer, três anos, cinco anos, sete anos, um 
ano, dois anos e portanto há a qui uma lógica muito transversal em termos de 
públicos-alvo, mas cada vez mais uma cidade como Aveiro tem que cuidar da ofertar 
para os públicos de permanências curtas, não muito curtas mas neste lógica entre um 
ano e cinco anos.     

3 – Existe interesse por parte do município em potenciar a reabilitação de casas 
existentes para habitação? E quais os tipos de casas existentes que poderão 
ser mais interessantes do ponto de vista da autarquia para reabilitar? 

Objetivamente sim. Nós temos uma área de reabilitação urbana, uma ARU que 
basicamente pegou nas zonas mais centrais da cidade, integrou-lhe as áreas 
industriais degradadas, nomeadamente a nossa ponte a norte a área da Vitasal, na 
nossa ponte a Sul Nascente, a chamada área da fábrica da Pinheira e depois a frente 
ria, a frente ribeirinha deste aglomerado urbano e portanto a aposta no âmbito da 
criação da ARU, foi criar um conjunto de incentivos de base fiscal, sejam de base 
municipal, sejam em impostos nacionais, além do contributo que a CMAveiro fez pela 
sua tranche nos fundos comunitários do Centro 2020, contribuindo para o IFRRU 
facultar uma oportunidade aos investidores no âmbito da reabilitação, portanto há um 
interesse enorme numa cidade como Aveiro em reabilitar em primeiro lugar porque 
as áreas principais onde a reabilitação é necessária forem despovoadas nas décadas 
de 80e de 90 e portanto há de facto em regresso a essas áreas e estimulamos esse 
regresso com esse conjunto de incentivos fiscais de vários níveis desde a licença de 
ocupação de espaço publico para montar o estaleiro de uma obra, até à isenção de 
IMI (Imposto Municipal sobre Imoveis) que vai até cinco anos até à utilização do 
instrumento financeiro do IFRRU (Instrumento Financeiro de Reabilitação e 
Revitalização Urbana) para financiar. Obviamente que é curioso ver que as antigas 
casas de pescadores sem garagem do bairro da beira mar, serem hoje procuradas 
por casais novos que trabalham nos serviços ou na indústria que têm um dois carros 
que nos dão problemas porque não temos sítios para os colocar, porque nessas 
zonas a estrutura urbana não está preparada para isso, mas que obviamente temos 
que dar resposta, dado que há uma procura, há aqui uma modernidade de buscar na 
ambiência daquilo que era a vida dos pobres para aquilo que são as vontades das 
novas gerações que depois tem à sua mão a loja, o jardim de infância a escola a 
oferta cultural que pode ser fruída a pé ou de bicicleta. Não é preciso pegar no carro 
e, portanto, o carro fica para operações de fim de semana e não exatamente para o 
dia-a-dia e daí eu julgo que esta aqui a maior parte do argumento que leva as novas 
gerações a estarem a regressar ao sítio de onde os seus pais foram saindo na década 
de 80 início de 90. 

4 – Se a reabilitação de casas existentes for apoiada pelas autarquias, 
nomeadamente na redução de taxas e ou impostos do tipo IMI (imposto 
municipal sobre imoveis), considera que seria apelativo para o mercado 
imobiliário e por conseguinte para os munícipes? Entende que poderá ser um 
fator para atrair novos residentes para o município? 

A resposta é claramente sim, embora a nossa nota é as cidades e obviamente aquilo 
que respeita a somar os incentivos nacionais com os municipais é dentro da ARU que 
estão os benefícios concentrados, os incentivos de natureza fiscal, concentrados 
estão aí e portanto essa existência é o obviamente apelativa como nós lhe chamamos 
é um incentivo para… mas é minha convicção que os fatores principais da atração 
das pessoas para estas áreas não são exatamente os fiscais. Eles são um incentivo, 
um contributo, claro que sim mas há questões de natureza cultural, há este gosto pelo 
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antigo, há questões da facilidade da vida a tal historia de eu estar dentro da cidade 
na zona mais urbana mais densamente urbana e fruir de tudo o que eu tenho no meu 
circuito de casa trabalho para levar os meus filhos à escola, para ir conseguir cultura 
eu estando no centro, tendo apostado na reabilitação, e por um lado contribui para a 
preservação do património edificado que é parte do nosso património cultural e tenho 
uma opção de vida que me permite ter tudo mais à mão e portanto eu entendo que 
esta dimensão da cultura dos novos hábitos de vida, das novas gerações são um fator 
de atratividade fundamental. O que a CMAveiro quer fazer e está a fazer com os 
incentivos fiscais é incentivar é a aumentar esse apelo destas zonas da cidade e atrair 
novos residentes.  

5 – Considera relevante para a preservação da identidade cultural e social da 
região, potenciar e incentivar a ocupação das casas gandaresas existentes 
através da reabilitação das mesmas? 

Qualquer território que aposta como nos apostamos nos dois principais fatores de 
diferenciação como território, não são deslocalizáveis com dinheiro nenhum que são 
pilar cultural e o pilar ambiental. Aveiro não se deslocaliza com dinheiro nenhum por 
força destes dois pilares. Tudo o que nós temos o dinheiro leva para qualquer lado, a 
nossa universidade, as indústrias, a própria camara, tudo vai para outro lado menos 
duas coisas, o território os valores ambientais e a cultura feita pelo povo feita pelo 
correr de gerações. Isto não é deslocalizado, o que quer dizer que nós ancoramos 
nestes dois pilares aquilo que é a fixação da diferenciação do território, aquilo que é 
nosso discurso de marketing territorial de política de promoção turística, precisamente 
porque é isto que nos faz terra diferente. 

O património edificado tem aqui um papel absolutamente fundamental, é logico que 
as terras vivem da evolução, vivem da modernidade que provoca o crescimento 
nomeadamente mas não podemos deixá-las despersonalizar e a identidade cultural 
que obviamente que construída pela identidade social aportada pelas pessoas têm 
no edificado típico uma pedra absolutamente basilar, portanto as casas gandaresas 
tem aqui um papel básico a sua preservação é uma das marcas de agua dessa 
identidade única desta região ao lado de outras operações como é evidente, temos 
outras identidades no caso de Aveiro uma marca muito forte para a Arte Nova 
nomeadamente, mas esta é uma componente absolutamente fundamental. 

6 – Atendendo aos fatores atuais no que diz respeito às questões ambientais e 
climáticas, considera relevante ter em conta o uso eficiente dos recursos (água, 
energia e materiais) a ter em conta através da reabilitação sustentável das 
“casas “gandaresas? 

A nossa região sempre teve uma boa relação com o ambiente, quando nós olhamos 
à nossa história, aquilo que foi a evolução da ria de Aveiro, aquilo que foi a evolução 
da cidade de Aveiro, aquilo que foi a evolução dos materiais que a nossa gente foi 
utilizando para construir aqui, construir em cima da água em solos com teor de agua 
altíssimo com toalhas freáticas que estão ali a meio metro, metro e meio de 
profundidade é de facto um povo que dá bem uma aula sobre a relação do Homem 
com um ambiente que mudou brutalmente nestes nove séculos de vida, que há 
documentação histórica que referencia que houve gente a viver na nossa cidade, na 
nossa região de Aveiro. 
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Hoje aquilo que temos que fazer é como eu costumo dizer, nada de novo, há 
alterações climáticas como nos outros seculos houve alterações climáticas, nós 
temos que ter a inteligência, a capacidade de antecipar a evolução do futuro próximo 
para tomarmos as melhores decisões de forma a montarmos o melhor dos equilíbrios 
em cada um desses tempos que vai chegando seja na relação da terra com agua, 
seja na escolha dos materiais, seja na introdução do verde em espaço urbano para 
darmos o nosso contributo para que o Planeta não aqueça tanto ou possa 
inclusivamente ir arrefecendo um pouco neste jogo da manutenção da habilidade do 
Planeta porque em primeira instância o que tá em causa é o ser humano que para 
nós se mantém c/elemento natural do ecossistema apenas tem que cuidar bem do 
ecossistema para que o ecossistema cuide bem de si, e portanto todas as 
competências de reabilitação sustentável apenas tem que ir buscar às boas praticas 
da historia a essa antecipação das realidades que o futuro nos vai trazer para 
obviamente termos uma operação que é sustentável a todo o tempo e que nos 
permitirá viver bem neste território como fomos vivendo de acordo com cada um dos 
tempos nos últimos nove séculos. 

Observações Relevantes: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A REABILITAÇÃO SUSTENTÁVEL DA CASA GANDARESA DO PONTO DE 
VISTA MERCADO IMOBILIÁRIO 

Agência: Arcada Imobiliária  

Área Nacional de Atuação: Em Todo o Território nacional 

Nome de quem preenche o questionário: Maria Júlia Tavares da Silva Duarte   

Cargo/Função na Agência que Representa: Sócia – Gerente  

1 – Quais as principais necessidades do Mercado Imobiliário na Atualidade? 
Compra, Arrendamento, Reabilitação e ou outras? 

Atualmente o mercado Imobiliário é abrangente tanto na compra como no arrendamento, 
assim como na reabilitação. 

2 – Qual o público-alvo para aquisição de apartamento, de moradia nova ou de 
moradia para reabilitar? 

Moradia para reabilitar. Como os valores dos novos estão em alta e existe pouca oferta, 
a alternativa passa por remodelar tanto moradias como apartamentos. 

3 – Existe Interesse por parte da agência imobiliária potenciar a reabilitação de 
casas existentes para habitação? E quais os tipos de casas existentes que 
poderão ser mais interessantes do ponto de vista do cliente para reabilitar? 

Sim, existe! Toda a zona Beira Mar e centro da cidade… 

4 – Se a Reabilitação de casas existentes for apoiada pelas autarquias, 
nomeadamente na redução de taxas e ou impostos do tipo IMI, considera que será 
apelativo para o mercado imobiliário? 

Sem Dúvida! Penso inclusivamente que já existem apoios em zonas específicas… 

5 – Considera relevante para a preservação da identidade cultural e social da 
região, potenciar e incentivar a ocupação das casas gandaresas existentes através 
da Reabilitação das mesmas? 

Sim. Faz parte do património cultural e social. 

6 – Atendendo aos fatores atuais no que diz respeito às questões ambientais e 
climáticas, considera relevante ter em conta o uso eficiente dos recursos (água, 
energia e materiais) a ter em conta através da reabilitação sustentável das “casas 
“gandaresas? 

Sim considero. 

Observações Relevantes: 

Deveria ser mais fácil todo o processo de legalização e alterar os prazos relativos ao 
processo de licenças de utilização e outras, que muitas vezes fazem os interessados 
desistirem da reabilitação. 
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