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RESUMO 

 

No grande universo humano, existem profissões cuja especificidade leva a um maior impacto na procura 

permanente da sustentabilidade e gestão de recursos. A arquitetura, e consequentemente os arquitetos, têm um papel 

fundamental e de extrema importância na resolução desta questão central: iremos continuar a explorar, sem peso 

nem medida, os recursos que temos à nossa disposição? Cada vez mais, a consciência social está estruturada para 

responder “não” a esta questão, e a arquitetura tem conseguido responder, em certos casos, de um modo bastante 

positivo para a diminuição do impacte ambiental das construções. 

A sustentabilidade desafia a arquitetura a adaptar o seu método tradicional de projetar, de pensar os edifícios 

e de os construir. Incluir uma preocupação sustentável na metodologia de projeto deve ser prática comum de todos 

os arquitetos, pois só assim será possível inverter a tendência consumista de recursos naturais. As escolhas tomadas 

nas diferentes fases de projeto têm consequências no resultado final do objeto, bem como no desempenho energético 

global e no impacte ambiental que será provocado.  

É nesse sentido que esta dissertação tem como tema a Comparação de Modelos de Sustentabilidade 

Arquitetónicos, aplicando o conhecimento adquirido num caso prático, pretendendo aproximar o trabalho o mais 

possível da realidade. Limitando o estudo ao universo das habitações unifamiliares, tendo consciência que não são 

essas as que maior impacto provocam no meio construído, pretende-se adquirir conhecimento para melhorar o 

desempenho energético das Casas em Melides. Este exemplo permite, a uma escala reduzida, ensaiar o que deve 

ser o trabalho de todos os arquitetos: criar edifícios e espaços que possam melhorar o planeta em que vivemos, 

conjugando o lado estético e funcional dos mesmos com o impacte ambiental que terão. 

Com base nos conceitos de Arquitetura Bioclimática, Passive House, Nearly Zero-Energy Building, 

Bioconstrução e Permacultura, analisando quatro casos de estudo, interviu-se nas Casas em Melides melhorando o 

seu desempenho energético. Apesar de o foco da dissertação ser os modelos de sustentabilidade, como o papel da 

arquitetura é conjugar todos os fatores que contribuem para um dado projeto arquitetónico, o aspeto estético, funcional 

e material não é menosprezado na intervenção proposta. 

O trabalho centrou-se então em, reunindo os conhecimentos necessários e tendo por base os casos de estudo, 

propor uma alteração projetual ao caso prático, bem como a inclusão de diversas medidas que melhoram o 

desempenho energético. Comparando com a situação inicial, procurou-se analisar o impacto dessas mesmas medidas 

no desempenho, que aspetos evoluíram, quais se mantiveram, e qual o papel e influência do sistema de avaliação 

energética LiderA no resultado final. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Desempenho Ambiental; Habitação Unifamiliar; Recursos; LiderA  
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ABSTRACT 

 

In the great human universe, there are professions where its specificity has a bigger impact on the ongoing 

search for sustainability and resources management. The architecture, and consequently the architects, have a key 

role and of utmost importance in addressing this central question: will we continue to explore, without weight or 

measure, the resources that we have at our disposal? Increasingly, social consciousness is structured to respond “no” 

to this question, and architecture has been able to reply, in certain cases, in a very positive way to reduce the 

environmental impact of buildings. 

Sustainability challenges the architecture to adapt its traditional method of designing, thinking the buildings and 

building them. To include a sustainable concern in the design methodology should be common practice of all architects, 

because only then can be reversed the consumerist trend of natural resources. The choices made in the different 

project phases have consequences on the final result of the object, as well as on the overall energy performance and 

environmental impact that will be caused.  

In that sense, this dissertation addresses the subject “Comparison of Architectural Sustainability Models”, 

applying the acquired knowledge in a practical case, intending to bring the work as close to reality as possible. Limiting 

the study to the world of single-family dwellings, being aware that these are not the ones that cause the most impact 

on the built environment, it aims to acquire knowledge to improve the energy performance of “Casas em Melides”. This 

example allows, at a small scale, a rehearsal of what should be the work of every architect: to create buildings and 

spaces that can improve the planet we live in, combining the aesthetic and functional side of the same with the 

environmental impact that it will have. 

Based on the concepts of Bioclimatic Architecture, Passive House, Nearly Zero-Energy Building, 

Bioconstruction, and Permaculture, analyzing four study cases, I intervened on the “Casas em Melides”, improving its 

energy performance. Although the focus of the dissertation is the models of sustainability, as the role of architecture is 

to combine all the factors that contribute to a given architectural design, aesthetics, function, and material are not 

overlooked in the proposed intervention. 

The work focused then on gathering the necessary knowledge, also based on the study cases, to propose a project 

amendment to the practical case, as well as the inclusion of various measures that improve its energy performance. 

Comparing with the initial situation, I tried to analyze the impact of those measures on the performance, which aspects 

have evolved, which remained the same, and the role and influence of energy assessment system LiderA in the outcome. 

 

Keywords: Sustainability; Environmental Performance; Single-family housing; Resources; LiderA 
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0. INTRODUÇÃO 

 

0.1. Justificação 

 

 

“O nosso maior desafio no novo século é pegar na ideia que parece abstrata – desenvolvimento sustentável 

– e transformá-la, também, numa realidade diária para todas as pessoas do mundo.” 

Kofi Annan (2001) 

 

Os poucos anos do novo século que passaram desde que esta afirmação foi feita, vieram confirmar o desafio que Kofi 

Annan adivinhava ser o grande problema do século XXI. Apesar de, para alguns, a preocupação com o meio ambiente passar 

pela reciclagem, por abater menos árvores e diminuir a emissão dos gases poluentes para a atmosfera, o problema em mãos 

é muito maior do que a maioria tem consciência.  

Ao longo dos séculos, a humanidade foi consumindo recursos naturais de modo a possibilitar a sua sobrevivência. 

Desde a Revolução Industrial, a noção de “sobrevivência” como a obtenção dos meios mínimos para subsistirmos mudou um 

pouco de dimensão, passando o ser humano a (sobre)viver consumindo muito mais do que necessita verdadeiramente, com 

a ilusão de que esses recursos seriam infinitos. No século passado, percebemos que, para além de esses recursos serem 

limitados, a sua má exploração e utilização em demasia provocou grandes estragos no ambiente que nos rodeia e que permite 

a nossa existência, mais do que toda a tecnologia que criamos a pensar que esta sim é essencial para a nossa sobrevivência.  

Tendo então a consciência que temos de mudar, mais do que certos hábitos, toda a mentalidade consumista e 

materialista que nos foi transmitida nestas últimas décadas pela sociedade contemporânea, a sustentabilidade é a resposta 

humana que corrige a forma como nos relacionamos com o ambiente que nos rodeia. Porém, para que seja eficaz, sabemos 

hoje que tem de incluir três objetivos distintos, mas todos interligados: ecológicos, económicos e sociais. Só garantindo os 

objetivos nas três áreas se poderá responder às necessidades atuais garantindo uma continuidade para o futuro. Como 

defendido por Parkin (cit. in Sassis, 2006), para atingir a sustentabilidade “(...) a ética e valores que a suportam serão tão 

importantes como os avanços científicos e tecnológicos”. 

Embora seja necessário que o desenvolvimento sustentável abarque toda a atividade humana, é no sector da 

construção que uma mudança radical nas práticas comuns, no sentido de atingir um patamar de eficiência energética elevado, 

tem maior importância. Isto porque, a forma como se constrói, exerce grande parte das pressões ambientais a que atualmente 

o planeta é sujeito. O papel dos edifícios e infraestruturas é essencial, não só porque condicionam a forma como vivemos, 

mas porque possuem também a capacidade de influenciar várias gerações devido ao seu prolongado tempo de vida útil. 

Porém, é ainda mais urgente tomar consciência de que o seu impacte ambiental tem de ser reduzido imperativamente, não 

só durante a fase de construção, mas também durante a de operação e de manutenção. 

 

Dando uma noção do impacte do edificado no ambiente, à escala mundial, este consome quase metade da energia 

produzida, e é um dos maiores contribuintes para a emissão de gases com efeito de estufa. Estas são outras formas nas 

quais a construção afeta, com um enorme impacto, o meio ambiente e os recursos naturais (Amado, 2015):  
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- 50% dos recursos naturais consomem-se na construção; 

- 30% das emissões de CO2 são resultantes da construção; 

- 40% da energia é consumida na construção de edifícios; 

- 40% dos resíduos são produzidos pela construção de edifícios e atividades relacionadas. 

 

A procura por edifícios mais sustentáveis está relacionada com vários desafios como a crise ambiental, provocada 

pela elevada emissão de dióxido de carbono para a atmosfera, pela destruição da camada do ozono, pela desertificação das 

florestas, pelo desequilíbrio dos habitats naturais, pela contaminação da água, pelo consumo descontrolado de recursos não 

renováveis, entre outros contributos. Procurar construir de forma sustentável, pela economia de recursos, resulta numa 

poupança de custos para o utilizador, na manutenção e operação, conseguindo atingir o conforto ambiental desejado. Se isto 

for transposto para uma escala global, percebe-se o impacto económico que a sustentabilidade na arquitetura pode provocar. 

A construção sustentável deve procurar também obter qualidade a nível espacial e estético, usando a potencialidade 

dos elementos naturais na composição do espaço, bem como o uso adequado da luz e ventilação natural. Os edifícios podem 

tornar-se assim mais agradáveis, no que diz respeito ao conforto visual e físico do utilizador. No entanto, assim como a própria 

arquitetura, este tema multiplica-se em inúmeras abordagens que surgiram ao longo do tempo para responder às exigências 

propostas. Apareceram assim vários tipos de arquitetura associados ao tema da sustentabilidade e, com estes, diferentes 

técnicas. Esta possibilidade de várias respostas possíveis ao mesmo desafio representa uma riqueza enorme, e ao mesmo 

tempo o desafio de procurar sempre inovar e melhorar com as soluções propostas. 

O desafio passa, então, por refletir sobre as soluções arquitetónicas para uma construção sustentável, mas também 

por relacioná-las com o processo de projetar, assumindo a sua consequência final no objeto arquitetónico. Esse objeto final 

terá de responder com sucesso às questões ambientais referidas anteriormente, mas também às questões estéticas e 

espaciais arquitetónicas de um modo positivo. O desenho sustentável deve ser entendido então como um conceito integral 

no projeto de arquitetura, estando presente desde o início no mesmo.  

É essencial a aquisição, por parte dos arquitetos e engenheiros, do conhecimento teórico e prático necessário para 

conseguirem projetar de um modo mais sustentável. Esta questão está na base do meu interesse pessoal para a elaboração 

desta dissertação. O conhecimento, aprofundamento e domínio das técnicas e ferramentas que permitem projetar edifícios 

de um modo mais sustentável é fundamental no percurso de aprendizagem na formação de um estudante de arquitetura. 

Procuro deste modo despertar maior curiosidade e consciência nos meus colegas de, cada vez mais, tornar a sustentabilidade 

como algo natural no ato de projetar, assim como em tudo o que façamos nas nossas vidas. Esta dissertação representa essa 

mesma vontade de atuar no ambiente que nos rodeia, e por isso mesmo quis aplicar toda a investigação num caso de estudo 

concreto, tornando a sustentabilidade o centro do processo para chegar às soluções arquitetónicas que irei propor para esse 

mesmo caso.  
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0.2. Objetivos do Trabalho 

A dissertação tem como tema central, o estudo e análise dos vários modelos de sustentabilidade arquitetónica que 

são possíveis de criar, aquando da procura de uma maior eficiência de consumo de energia por parte do edificado, aplicado 

a um caso específico. 

A arquitetura tem, inerentemente, associada a ela mesma, uma série de preocupações sobre as quais esta pretende 

dar resposta da melhor forma possível. De todas essas preocupações, aquela que esta dissertação pretende aprofundar, é a 

questão da sustentabilidade. Muito falada hoje em dia, e objeto de grande estudo, esta questão é algo tão abrangente e 

desconhecido como a própria arquitetura. 

Tendo como objetivo analisar as diferentes estratégias de sustentabilidade, assim como as medidas e dispositivos 

que permitem essa mesma sustentabilidade, pretende-se encontrar uma solução de melhoria de desempenho energético, 

através de uma intervenção num caso prático de duas habitações unifamiliares, localizadas em Melides. 

Este trabalho não pretende resumir todas as hipóteses existentes, nem catalogá-las, ou ainda ordená-las numa 

suposta ordem de preferência pessoal ou por serem um melhor exemplo de sustentabilidade. Esta dissertação pretende, 

estudando casos já existentes de boa prática de arquitetura sustentável, apontar algumas possíveis soluções para um caso 

prático concreto. Assim, mais do que assumir essas soluções como as melhores, quero demonstrar que a sustentabilidade 

tem uma série de possibilidades, cabendo ao arquiteto perceber quais as que melhor se adequam a cada caso particular, de 

acordo com as suas necessidades específicas e resultados pretendidos de consumos energéticos. 

No final do trabalho compararei a solução desenvolvida com a situação inicial, em termos energéticos. Pretendo 

também, se possível, fazer uma análise um pouco mais alargada, tentando avaliar os seguintes aspetos, comparando a 

situação inicial com a proposta: 

- Qualidades arquitetónicas (enquadramento no local, funcionalidade espacial, mais-valias programáticas, etc.);  

- Viabilidade de execução (custo, acesso a materiais e técnicas específicas, tempo de duração). 

O cumprimento destes dois objetivos, mais secundários, depende da complexidade da proposta, bem como do tempo 

que disponível para o desenvolvimento desta dissertação. No entanto, quero desenvolver o meu trabalho o mais possível, de 

modo a conseguir apresentar não só as vantagens da sustentabilidade ao nível do desempenho energético das habitações, 

mas também qual o impacto económico que isso acarreta. 

 Esta dissertação pretende também tornar presente e consciente nas pessoas a importância da sustentabilidade, 

sendo esta uma preocupação universal e presente em todos os setores profissionais. Pretende-se, acima de tudo, fomentar 

a sustentabilidade na construção, sensibilizar para o uso racional de recursos e apostar na aplicação de soluções de energias 

renováveis. 
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0.3. Metodologia 

De modo a conseguir atingir de forma eficaz os objetivos anteriormente referidos, executaram-se as seguintes 

atividades: 

- Levantamento bibliográfico e recolha de informação sobre conceitos e abordagens para melhorar o desempenho; 

- Observação direta e análise de casos de estudo; 

- Aplicação da informação recolhida inicialmente no caso prático; 

- Exploração da ferramenta de avaliação da sustentabilidade; 

- Relacionamento e cruzamento dos dados recolhidos para reflexão final. 

 

Após uma introdução inicial ao tema, justificando a escolha e pertinência do mesmo, a abordagem geral seguiu 

cinco etapas de trabalho, que se relacionam diretamente com a organização dos capítulos da dissertação, sendo estas: 

1) ABORDAGENS ARQUITECTÓNICAS SUSTENTÁVEIS 

Revisão do estado da arte; clarificação de conceitos utilizados; reunião das diferentes abordagens existentes e 

sua evolução; levantamento das várias estratégias utilizadas para atingir um elevado desempenho energético; 

análise de casos de estudo e das várias soluções que permitem uma construção autossustentável; 

 
2) CASO PRÁTICO – CASAS EM MELIDES 

Análise e descrição do caso prático onde se pretende intervir posteriormente, de modo a melhorar o seu 

desempenho energético; compreender quais os desafios e oportunidades existentes; avaliação do seu 

desempenho energético atual; 

 
3) SOLUÇÕES PARA MELHORAR O DESEMPENHO ENERGÉTICO 

Através da informação recolhida no primeiro capítulo, procurar melhorar o desempenho energético do caso 

prático, através de alterações ao nível interno e externo das habitações, bem como ao nível dos materiais e 

equipamentos; 

 
4) DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Analisar e discutir os vários resultados obtidos nos capítulos anteriores; perceber que limitações existiram, e que 

problemas inesperados surgiram; 

 
5) CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Momento conclusivo da dissertação no qual se procura dar resposta ao objetivo e fazer as considerações finais; 

recomendações futuras. 

 
6) BIBLIOGRAFIA 

 
7) ANEXOS 

Documentam especificações consideradas nos casos analisados, bem como cálculos na determinação  
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1. ABORDAGENS ARQUITECTÓNICAS DE SUSTENTABILIDADE 

 

1.1. Conceitos 

Para melhor compreender as várias abordagens de arquitetura sustentável é necessário aprofundar primeiro alguns 

conceitos que clarificam os objetivos a atingir quando se pretende construir de forma sustentável. Os conceitos apresentados 

são concretos, sendo no entanto alguns aplicáveis a outras áreas que não exclusivamente à arquitetura. 

1.1.1. Arquitetura Bioclimática 

Este conceito defende que a arquitetura deve, “desde a sua conceção, abordar o clima como uma variável 

importante no processo projetual, revelando o sol, na sua interação com o edifício, para um papel fundamental para o 

mesmo” (Gonçalves e Graça, 2004). Esta preocupação resulta posteriormente numa série de regras e princípios que 

“visam compreender quais as variáveis climáticas existentes no local, sol, vento, água, e como essas variáveis podem 

interagir com o edifício de forma positiva e propiciar as condições de conforto térmico adequadas a cada espaço” 

(Gonçalves e Graça, 2004).  

Com a aplicação destas estratégias bioclimáticas, que se devem adequar à localização específica de cada 

intervenção, pretende-se que o projeto resulte numa solução consequente e integrada, na qual as soluções passivas de 

aquecimento e arrefecimento trabalham no sentido de obter as condições de conforto hidrotérmico necessárias ao bem-

estar dos utilizadores do espaço. Isto vai permitir um consumo mínimo de energia, levando a um desempenho energético 

elevado por parte do edifício.  

 

1.1.2. Passive House 

A definição puramente funcional de Passive House é a seguinte: “Uma Passive House é um edifício, para o qual 

o conforto térmico é atingido apenas por reaquecimento ou arrefecimento da massa de ar captada do exterior (consumindo 

menos de 15 kWh/m2.ano para aquecimento e arrefecimento), garantindo assim a qualidade do ar interior, sem 

necessidade de recirculação de ar adicional.” (Feist[1], http://www.passiv.de/, 2016) Percebemos então que se pretende 

garantir que o edifício é dotado de sistemas passivos que permitem uma manutenção da qualidade do ar interior, sem 

que seja necessário recorrer a dispositivos mecânicos, tanto de ventilação como de climatização do ar. Com isto, 

consegue-se atingir um consumo energético muito reduzido, sendo esse o principal objetivo deste conceito. 

Para a aplicação deste conceito são definidos cinco aspetos que devem ser seguidos de forma contínua no 

decorrer do projeto e estar presentes desde a fase de conceção, tornando-se parte integral do mesmo. São eles:  

- EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - referindo-se aos sistemas passivos que garantem a qualidade do ar interior com 

um consumo reduzido de energia;  

- SUSTENTABILIDADE - sendo este o princípio central que agrega todos os outros;  

                                                           
 

[1]
 O Dr. Wolfgang Feist, do Instituto para a Habitação e o Ambiente alemão foi, em conjunto com Bo Adamson da Universidade de Lund, na 

Suécia, o criador do conceito Passivhaus, em 1988. 
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- ACESSIBILIDADE FINANCEIRA - sendo este fundamental para o sucesso da sua aplicação, permitindo que, 

apesar de um custo inicial acrescido (sendo este suavizado pela inexistência de dispendiosos sistemas de 

climatização mecânicos), exista uma economia de custos a longo prazo;  

- CONFORTO TÉRMICO - que é garantido pelo bom isolamento térmico do edifício e pelas técnicas passivas de 

ventilação natural;  

- VERSATILIDADE CONSTRUTIVA - que não é uma imposição do conceito, baseando-se este em princípios 

físicos e sendo o desempenho e qualidade a sua principal preocupação. 

1.1.3. NZEB – Nearly Zero-Energy Buildings 

Para chegar à definição de Nearly Zero-Energy Buildings é necessário compreender primeiro outros conceitos 

que, apesar de parecidos, permitem, pela sua conjugação, atingir o consumo “zero” de energia. São estes:  

- NEARLY-ZERO SITE ENERGY - produção de energia a partir de fontes renováveis em quantidade suficiente 

para compensar as necessidades anuais (contagem efetuada no local); 

- NEARLY-ZERO SOURCE ENERGY - produção de energia em quantidade suficiente para compensar as 

necessidades anuais (contagem efetuada na fonte). "Source energy" pretende referir a energia primária requerida 

para produção de energia útil utilizada no local (a contabilização das necessidades deve entrar em conta com os 

coeficientes de conversão); 

- NEARLY-ZERO ENERGY EMISSIONS - produção de energia “limpa” em quantidade suficiente para compensar 

a energia adquirida produzida a partir de fontes convencionais (associados à produção de CO2); 

- NEARLY-ZERO ENERGY COSTS - produção (e venda) de energia em quantidade suficiente para compensar 

os custos associados a aquisição de energia necessária para funcionamento do edifício.. 

Figura 1.1 - Esquema representativo dos princípios construtivos fundamentais numa Passive House 

 adaptado de: http://www.passiv.de/en/02_informations/02_passive-house-requirements/02_passive-

house-requirements.htm 



8 
 

Um NZEB é, então, um edifício que produz energia, através de fontes renováveis, em quantidades suficientes 

para anular tanto o custo da energia adquirida na rede (através do baixo consumo e da quantidade que vende de volta à 

rede), como ainda as emissões de CO2 resultantes da produção de energia pelo edifício. 

A legislação comunitária e nacional para a certificação energética referencia a abordagem para edifícios públicos 

que até 2018, e privados até 2020, deve procurar atingir como custo ótimo quase zero de energia (nearly-zero energy). 

 

1.1.4. Bioconstrução  

Este conceito assenta principalmente na preocupação ecológica da construção, durante todo o tempo de vida do 

edifício, desde a sua construção até à sua ocupação. A sustentabilidade é pretendida então em todas as vertentes, dando 

uma especial importância aos materiais utilizados que devem provir das imediações do local onde se vai construir. É 

também tida em conta a sustentabilidade da própria matéria-prima, por exemplo da madeira, que se for retirada toda da 

mesma mata até ao seu desaparecimento, não haverá madeira para as gerações seguintes construírem as suas casas. 

A Bioconstrução[2] pretende assim criar ambientes sustentáveis através do uso de materiais de baixo impacte ambiental, 

adequando a arquitetura ao clima local, tratando e reutilizando os resíduos que surgem ao longo da obra. Recorre a 

técnicas artesanais para a construção dos edifícios (tijolos de adobe, paredes em taipa, etc.) utilizando a madeira, a terra, 

a palha e a pedra (como exemplificado na figura 1.3). A preocupação económica é central, assim como o recurso às fontes 

renováveis para a produção de energia e o reaproveitamento da água da chuva para diminuir o consumo de água potável. 

                                                           
 

[2]
 Termo utilizado no brasil. Em Portugal não existe nenhum termo que possa definir o mesmo conceito. 

Figura 1.2 – Balanço energético conceptual de um NZEB  
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1.1.5. Permacultura 

O termo Permacultura surgiu nos anos 70 do século XX, por meio de Bill Mollison e David Holgren, dois cientistas 

e ecologistas australianos, como algo um pouco vago: “sistema integrado de espécies animais e vegetais perenes ou que 

se perpetuam naturalmente e são úteis aos seres humanos” (Holgren, 2002). Este conceito evoluiu e define-se, hoje em 

dia, como uma visão de uma cultura permanente sustentável (Mollison, 2002). Sendo um conceito bastante amplo, ele 

foca-se em sete campos de aplicação: economia e finanças, saúde e bem-estar, cultura e educação, ferramentas e 

tecnologia, posse da terra e comunidade, uso da terra e da natureza e espaço construído. Este último campo é aquele no 

qual a permacultura influencia a arquitetura, sendo algo mais concetual, comparando com os conceitos referidos 

anteriormente. A permacultura, associada à arquitetura, pretende então que esta adapte os mesmos princípios gerais:  

1) OBSERVAR E INTERAJIR – a natureza que observamos deve impelir-nos a interagir com ela positivamente; 

2) CAPTAR E ARMAZENAR ENERGIA – não consumir energia, mas absorvê-la e armazená-la; 

3) OBTER RENDIMENTO – os sistemas produzidos devem ser autossustentáveis no imediato e a longo prazo; 

4) PRATICAR A AUTO-REGULAÇÃO – os sistemas devem autorregular-se de modo a serem autossuficientes; 

5) USAR E VALORIZAR OS RECURSOS RENOVÁVEIS – utilizar recursos renováveis para obter energia; 

6) NÃO PRODUZIR DESPERDÍCIOS – os produtos que “sobram” devem ser reintroduzidos no sistema; 

7) DESENHAR PARTINDO DE PADRÕES PARA CHEGAR AOS DETALHES – usar os padrões “macro” dos 

sistemas para desenhar os pormenores, seguindo uma lógica coerente e não contrariar a ordem natural; 

8) INTEGRAR – cada elemento exerce várias funções e cada função é apoiada por vários elementos; 

9) UTILIZAR SOLUÇÕES PEQUENAS E LENTAS – gastar o mínimo de energia para fazer as coisas lentamente; 

10) VALORIZAR A DIVERSIDADE – quando mais diversas as soluções aplicadas, maior a eficácia do sistema; 

11) VALORIZAR OS ELEMENTOS SECUNDÁRIOS – valorizar todos os elementos torna o sistema mais eficiente; 

12) RESPONDER ÀS MUDANÇAS DE FORMA CREATIVA – ser criativo na abordagem aos problemas que surgem; 

 

Figura 1.3 – Construção de casa utilizando as técnicas da Bioconstrução, Xaxim, Brasil 

https://www.unochapeco.edu.br/noticias/projeto-da-unochapeco-constroi-casas-de-

materiais-naturais 
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1.2. Casas de elevado desempenho ambiental 

As soluções arquitetónicas que ajudam a que se atinja um certo nível de desempenho energético na construção são 

variadas, e o resultado final depende da sua aplicação e conjugação. De entre as inúmeras possibilidades de edifícios que 

procuram a sustentabilidade no seu desenho e desempenho, o foco dos casos de estudo foram os edifícios de habitação 

unifamiliar, uma vez que será esse o objeto de aplicação e desenvolvimento da matéria estudada nesta dissertação. Apesar 

de o terceiro caso não ser habitação unifamiliar, as suas características funcionais e principalmente os sistemas e técnicas 

aplicados que fazem dele um exemplo de sustentabilidade, fizeram com que o escolhesse para análise neste capítulo.  

Os edifícios selecionados localizam-se quase todos em Portugal (ver figura 1.4), pelas seguintes razões: em primeiro 

lugar, por me possibilitar uma interação pessoal e direta com os mesmos; em segundo, por ser uma convicção pessoal que 

nós, (futuros) arquitetos portugueses devemos tomar consciência da qualidade do trabalho desenvolvido no nosso país e 

também daquele que, apesar de desenvolvido fora das nossas fronteiras, é de autoria portuguesa. 

Neste subcapítulo pretendo descrever e analisar os casos, bem como dos sistemas e materiais que foram aplicados 

em cada um, de modo a conseguir, posteriormente, condensar a informação reunida num documento que possibilite relacioná-

la entre si e comparar as várias soluções de um modo mais fácil. De modo a não tornar este demasiado grande e denso, no 

Anexo I estão os desenhos técnicos que permitem uma melhor leitura de cada projeto. 

 

Figura 1.4 – localização dos casos de estudo em Portugal 
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1.2.1. Passive Houses, Ílhavo 

Este primeiro caso de estudo trata-se das primeiras duas habitações unifamiliares a serem construídas em 

Portugal com o certificado Passive House. A obra é da autoria do arquiteto João Gavião e do engenheiro João Marcelino, 

proprietários da empresa Homegrid, que tem por objeto de trabalho projetar e construir edifícios sustentáveis. A 

informação necessária para a explicação deste caso de estudo foi encontrada em Pinheiro e Sousa (2012); e Marcelino 

e Gavião (2012). 

Localizados junto à costa ocidental-norte de Portugal, com um clima mediterrânico ameno, os dois lotes (A e B) 

têm 580m2 e 650m2, respetivamente, de área de lote, tendo os dois a mesma área de construção, 210m2 cada um. Duas 

habitações confinam os lotes a Norte e a Sul, sendo determinantes no alinhamento das casas, assim como o declive do 

terreno na distribuição funcional de cada casa. Com a fachada comum geminada, o alçado poente e nascente têm 

tratamentos diferentes, procurando estratégias bioclimáticas de correta exposição solar adequadas à funcionalidade e à 

privacidade das fachadas em relação à envolvente direta.  

Assim, na fachada nascente (mais exposta à rua), optam por um alçado mais “tradicional” com pequenos vãos 

que permitem a entrada de luz natural. A fachada poente, onde se faz o acesso ao espaço livre do lote, tem um caracter 

mais privado, o que permite a abertura de grandes vãos, que, conjugados com elementos adicionais de sombreamento 

em metal e madeira, possibilitam o controlo eficaz da quantidade de luz que entra na casa. As varandas existentes a 

poente servem também de palas de sombreamento. As fachadas sul e norte, por serem as mais expostas e próximas às 

habitações, possuem apenas pequenas aberturas pontuais. Com uma distribuição funcional idêntica, a casa A é um T3 e 

a casa B um T4. O acesso, tanto pedonal com automóvel, é feito a nascente pelo piso 1, que inclui o hall de entrada, um 

lavabo social, a cozinha, a sala de estar, a sala de refeições, a garagem e a lavandaria. Ao centro encontram-se as 

escadas de um só lance, de acesso aos restantes pisos. No piso 0 encontram-se dois quartos e um espaço de trabalho 

virados a poente, com duas I.S. viradas a nascente. No piso 2 existe um espaço de carácter livre e um quarto com a 

respetiva I.S., sendo que na casa B, parte do espaço livre é ocupado por mais um quarto. 

Figura 1.5 – Vista Sudoeste das duas moradias 

adaptado de: Passivhausplaner 
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O projeto começou por não ter grandes pretensões sustentáveis, no entanto, acabou por se tornar uma referência 

nacional quando, a 28 de Maio de 2011, durante a 15ª Conferência Internacional Passive House, com a obra já iniciada, 

os autores optaram por efetuar as alterações construtivas necessárias para adaptar o projeto à norma Passive House. 

Referem os mesmos: “Uma das principais preocupações na adaptação à norma Passive House foi a construção da 

envolvente. Focámos grande parte do nosso trabalho na criação de uma camada isolante contínua e no aumento da sua 

espessura. O objetivo foi tentar anular todas as pontes térmicas e melhorar os valores U das soluções construtivas da 

envolvente – cobertura, pavimento térreo, fundações paredes exteriores e envidraçados” (adaptado de Marcelino e Gavião 

(2012).  

 

Especificando os materiais utilizados nas paredes exteriores (ver figura 1.6), os blocos térmicos de 250mm, que 

juntamente com um isolamento exterior de 100mm em ETICS, resulta num U=0,262 W/m2ºC, melhorando o valor da 

solução inicial de U=0,350 W/m2ºC. Na cobertura, a duas águas a Este-Oeste, é aplicada uma camada de 150mm de 

isolamento resultando num U=0,221 W/m2ºC, em oposição ao U=0,301 W/m2ºC da solução inicial. Embora possa recorrer 

à ventilação natural cruzada quando favorável, os coletores solares instalados na cobertura alimentam uma bomba de 

calor, a unidade Compact P da Nilan, que satisfaz as necessidades de águas quentes sanitárias (AQS) e realiza a 

ventilação com recuperação de calor, de modo a assegurar os níveis de conforto interno. Estão também instalados na 

cobertura, orientados a Sul, painéis fotovoltaicos, que juntamente com os equipamentos elétricos de elevada eficiência 

energética, garantem um balanço energético positivo. Procurando também um elevado desempenho hídrico, são 

aplicados redutores de caudal, e são recolhidas as águas pluviais para reutilizar na rega dos espaços verdes. Nestes 

mesmos espaços verdes, parte da área será destinada à produção agrícola com uma horta e pomar de árvores de fruto, 

que reaproveitam os resíduos orgânicos produzidos nas casas para a compostagem. De modo a controlar as várias 

variáveis das condições de conforto, os consumos de água e energia, as casas possuem sistemas de monotorização do 

seu desempenho a vários níveis. Incluindo todas as necessidades energéticas, as casas têm uma necessidade de Energia 

Primária total de 71kWh/m2 ano e 65kWh/m2 ano, respetivamente. A nível hídrico propõe-se uma redução de 60% no 

consumo relativamente à prática comum. As casas cumprem os requisitos para classificação na classe A+ pelo LiderA, 

que obtiveram após a sua construção, cumprindo assim o objetivo inicial dos autores do projeto. 

Figura 1.6 – Detalhes construtivos da envolvente exterior das casas 

adaptado de: Passivhausplaner 
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Este primeiro caso de estudo representa um bom exemplo de como aplicar o máximo de medidas, de modo a ir 

de encontro a um conceito de sustentabilidade bastante específico. Mostra que é possível, desde que seja feito um plano 

e que sejam seguidas determinadas premissas e mantidos os valores definidos ao início. 

 

1.2.2. Casa Godiva, Cascais 

O segundo caso de estudo que apresento foi reconhecido em 2012 com o Prémio Green Dot Award[3]. Da autoria 

de Luís Mendes e Mário Pimentel, do ateliê Empty Space Arquitetura, para além de ser um caso de referência da 

arquitetura sustentável, destaca-se pelo programa “fora do comum”, dadas as necessidades físicas do utilizador. "Ser 

bom arquiteto nos dias de hoje, não é apenas saber desenhar volumes num terreno com uma determinada orientação. 

(…) É descobrir a singularidade de cada cliente, os seus gostos, as suas necessidades, a sua felicidade!” (o cliente). 

 “As premissas deste estudo foram baseadas na criação de um objeto arquitetónico contemporâneo e o mais 

sustentável possível, onde o espaço de convivência associado com o diálogo constante "interior/exterior" originasse uma 

casa projetada para dois utilizadores com mobilidade reduzida” (Mendes, 2012). Localizada junto à costa ocidental-centro 

de Portugal, com um clima mediterrânico ameno, a casa desenvolve-se em dois volumes retangulares alinhados pelos 

limites do terreno triangular, estando estes ligados por um volume central quadrangular. Dado o declive do terreno, 

considerei o piso superior, de acesso à casa, o primeiro piso, e o que permite o acesso ao jardim, numa cota inferior, o 

piso térreo. Utilizando formas puras, materiais nobres e métodos construtivos sustentáveis, os espaços resultam da 

contínua e otimizada relação entre forma e função. Sendo o volume central a união dos dois volumes principais, é aí feito 

o acesso à casa e a distribuição pelos dois pisos. No volume sul concentram-se os espaços mais privados da casa: duas 

suítes, um quarto e um lavabo social no primeiro piso; um quarto, I.S., cozinha e sala privada no piso térreo. O volume 

norte acolhe os espaços semipúblicos: sala de estar, sala de jantar e cozinha no primeiro piso; uma sala de fisioterapia, 

piscina interior de hidroterapia, espaço para arrumos e uma área técnica que recebe todos os equipamentos necessários 

ao desempenho sustentável da casa. 

                                                           
 

[3]
 Obteve o terceiro lugar na categoria Profissional, Residencial 

Figura 1.7 – Enquadramento da Casa Godiva na envolvente  

http://www.archdaily.com.br/br/01-94667/casa-godiva-empty-space-architecture 
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Os vãos, de grande dimensão, estão orientados maioritariamente a sul e a nascente permitindo um aquecimento 

natural dos espaços interiores (ver figura 1.8). As soluções térmicas passivas implementadas no projeto passam pelos 

materiais e técnicas construtivas utilizadas, destacando o sistema ETICS (sistema de isolamento térmico pelo exterior) na 

construção das paredes exteriores, a correção das pontes térmicas desde as fundações até à cobertura, a utilização de 

caixilharia com um alto coeficiente térmico juntamente com vidro duplo com quebras térmicas e filtros UV. Quanto a 

soluções térmicas ativas, destaca-se a correta orientação solar dos vãos, sendo este o fator mais importante para o 

elevado desempenho ambiental do projeto. A utilização de painéis solares permite a produção de energia para o sistema 

AVAC, e termoacumuladores fazem o aquecimento de água, que é depois dirigida para o pavimento radiante, a piscina 

interior e para as necessidades dos utilizadores. Todos os equipamentos elétricos e iluminação artificial são de classe 

energética A. O reaproveitamento das águas pluviais com um sistema de retenção na cobertura e direcionamento para 

depósitos enterrados, faz com que o consumo de água da rede para rega seja quase nulo. 

À semelhança do caso anterior, este demonstra a mesma preocupação ambiental, diferenciando-se por uma 

estética e materialização mais contemporânea, mostrando que é possível conciliar sustentabilidade e contemporaneidade. 

 

1.2.3. Hotel Rio do Prado, Óbidos 

Localizado na costa ocidental-norte de Portugal, com um clima mediterrânico ameno, o projeto é da autoria do 

atelier Sousasantos Arquitetos. O proprietário do hotel, Telmo Faria, afirma que “a oferta hoteleira, aqui, foi pensada para 

fugir àquilo que tem sido a conceção clássica de unidades hoteleiras. Nós desenvolvemos um agroturismo que está 

absolutamente integrado na paisagem. A ideia de “eco-luxo”[4] até aqui não era possível compreender, era quase 

incompatível ecologia e luxo. Nós procuramos mostrar que isso é possível, que essa fusão existe.” (ver figura 1.9) 

                                                           
 

[4]
 Termo utilizado pelo arquiteto, e que quer significar a junção do conceito de ecologia com o de luxo. 

Figura 1.8 – Relação da casa com o terreno e com a luz natural 

http://www.archdaily.com.br/br/01-94667/casa-godiva-empty-space-architecture 
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Este hotel destaca-se pela sua forte abordagem sustentável ao longo de todas as fases do projeto, e a sua 

aplicação consistente e coerente em todas as frentes de utilização do edifício, da sua envolvente e da interação com os 

seus utilizadores. No website do hotel (riodoprado.pt/sustentabilidade/), os autores disponibilizam grande parte da 

informação, mostrando aos utilizadores o que podem encontrar no empreendimento, bem como os sete eixos de 

sustentabilidade em que agrupam as medidas adotadas. São elas: energia, água, resíduos, mobilidade, sensibilização 

ambiental, eco design e agricultura de baixo carbono. Sendo mais de cinquenta as medidas implementadas no projeto, 

procurei dividi-las em cinco categorias, de modo a compartimentar as diferentes frentes de aplicação. Não enumerando 

todas as medidas, apresento as que considerei mais relevantes pela sua importância para o projeto, pela sua 

originalidade, e pela possibilidade da sua aplicação no caso prático que será apresentado no capítulo seguinte:  

SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS: 

 Todos os edifícios são parcialmente enterrados (figura 1.10); 

 Paredes com isolamento térmico em palha, a sul e a poente, no Eco Lab; 

 Paredes do Auditório/Spa em placas pré-fabricadas de betão laminado com isolamento térmico; 

 Paredes em betão com elevada percentagem de cinzas provenientes de central termoelétrica próxima; 

 Coberturas verdes nos edifícios de alojamento, restaurante, auditório e spa; 

 Utilização de vidro duplo baixo emissivo nos alojamentos e restaurante; 

 

Figura 1.9 – Relação das suites com o espaço envolvente 

http://riodoprado.pt/ 
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ECODESIGN: 

 Utilização de árvores de folha caduca junto dos alçados envidraçados; 

 Todos os espelhos e portas elaboradas com resíduos das madeiras da obra; 

 Portadas e revestimento de paredes para controle solar feito com resíduos da floresta; 

 Iluminação exterior feita com tábuas de madeira de pinho e de eucalipto reutilizados; 

 Tapetes e puxadores das portas da maioria das suítes feitos a partir de restos de tecidos; 

 Mesas de apoio e receção construídas com velhas caixas da fruta revestidas com restos de madeira da obra; 

 Mesas do restaurante “Maria Batata” feitas em obra a partir de resíduos de madeiras (figura 1.11); 

 Cadeiras do restaurante construídas a partir de painéis usados na cofragem do betão (figura 1.11); 

 

Figura 1.10 – Suites do hotel, em que estão aplicadas algumas medidas construtivas e de eco design 

http://riodoprado.pt/ 

 

Figura 1.11 – Mesas, cadeiras e porta, feitos com restos de madeira da obra 

http://riodoprado.pt/ 
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GASTOS ENERGÉTICOS E MATERIAIS: 

 Ar condicionado ecológico de baixo consumo (A+); 

 Aquecimento do restaurante com lareira em ferro, com difusor de calor; 

 Iluminação das Suítes a Leds (5W) e lâmpadas de baixo consumo (7W e 11W) e Leds de 20 W na piscina; 

 Uso de televisores a leds; 

 Uso de captadores de luz solar nas I.S. e zonas de serviço; 

 Tratamento das águas cinzentas (provenientes dos banhos) no empreendimento; 

 Abastecimento dos autoclismos com água reciclada; 

 Drenagem das águas pluviais para lagos/reservatórios para posterior utilização na rega das plantas; 

 

PRODUÇÃO DE ENERGIA: 

 Aquecimento solar das águas dos banhos e máquinas de lavar roupa e loiça; 

 Existência de forno a lenha para apoio à cozinha; 

 Produção de eletricidade através de horta fotovoltaica; 

SUSTENTABILIDADE INTEGRADA: 

 Estímulo da biodiversidade de fauna e flora com a criação de várias zonas húmidas (figura 1.12); 

 Uso de adubação verde e vermicompostagem na horta e pomar biológico certificado; 

 Criação de estação de resíduos e compostagem orgânica; 

 Percursos a pé dentro do empreendimento (figura 1.12); 

 Uso de veículos elétricos na logística do empreendimento; 

 Desenvolvimento do software “Eco easy” com leitura dos consumos de eletricidade nas tomadas e pontos de 

luz; consumos de água fria, água quente e água reciclada; 

 Criação de laboratório para a promoção de ecodesign (Eco Lab); 

Percebe-se o quão interligadas estão estas medidas, procurando muitas delas responder simultaneamente a 

vários objetivos, dentro deste desejo de reduzir o impacto ambiental ao máximo. Vemos assim, ainda que os autores do 

projeto possam não estar conscientes disso, que esta obra apresenta características e preocupações que coincidem com 

o conceito de permacultura (Mollison, 2002), que foi apresentado no subcapítulo anterior. 

Figura 1.12 – Estufa com zona de refeições (esquerda); percursos pedonais exteriores (direita) 

http://riodoprado.pt/ 
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1.3. Casas Autossuficientes 

Neste subcapítulo procuro descrever uma solução de construção autossustentável. No mundo da arquitetura 

sustentável, este tipo de construções conseguem dar um salto em termos de desempenho energético e impacte ambiental, 

pois são pensados, desenhados, executados e vividos de um modo 100% sustentável. Enquanto os exemplos do subcapítulo 

anterior dão uma resposta muito positiva ao conceito da Arquitetura Bioclimática e da norma Passive House, conseguindo 

muitas vezes um balanço energético ao nível dos NZEB, o caso que apresento de seguida consegue integrar o conceito da 

Bioconstrução e da Permacultura, passando de “edifício sustentável” a Casa Autossuficiente. Representa assim uma 

preocupação sustentável muito mais concisa e coerente ao longo de todo o projeto, como iremos constatar no caso de estudo.  

 

1.3.1. Earthship 

Mike Reynolds, arquiteto americano formado na Universidade de Cincinatti em 1969 criou o termo Earthship 

(“navio em terra”, traduzindo à letra) para denominar as construções criadas por ele: “a Earthship é a essência do desenho 

e construção sustentável. Uma earthship pode ser construída em qualquer parte do mundo, em qualquer clima e ainda 

assim fornecer eletricidade, água potável, tratamento de resíduos e produzir alimentos de forma sustentável.” (adaptado 

de http://earthship.com/, 2016) 

A afirmação transcrita acima, feita pelo arquiteto, mostra a certeza e ousadia que o próprio tem ao criar estes 

edifícios totalmente off the grid, sendo por isso meu objetivo tentar verificar a veracidade da mesma num desenvolvimento 

sucinto deste caso de estudo. Abrangendo o conceito geral e a sua materialização concreta em edifícios habitacionais, 

não debruçarei o estudo sobre uma obra concreta, mas sobre o universo construído das earthships. Procuro destacar a 

sua capacidade de responder de uma forma muito competente, inovadora e consistente às questões sustentáveis através 

dos materiais utilizados, do método construtivo aplicado e dos sistemas que integra. Não me identificando pessoalmente 

com a sua “exteriorização” e aspeto final (figura 1.13), não será esse o foco da análise. 

 

Figura 1.13 – Earthship em Zwolle, Holanda 

http://architecturerepublic.com.au/earthships-australia/ 



19 
 

MATERIAIS UTILIZADOS 

A principal característica que torna este conceito totalmente inovador e diferente de tudo o que foi anteriormente 

explorado e testado na construção são os materiais utilizados. Os materiais procurados para a construção de uma 

earthship devem satisfazer as seguintes características:  

 Nativo: transportar materiais por longas distâncias não é sustentável e consome demasiada energia. Assim, 

é necessário encontrar materiais que existam em todo o planeta;  

 Possibilidade de ser utilizado sem gastar energia em tratamentos: se se encontra um material que existe em 

todo o mundo, mas depois necessita de muita energia para ser transformado e adaptado para ser aplicado na 

construção, então não é sustentável. Quando não se gasta energia em transformar o material, este torna-se 

disponível para todas as pessoas e ao mesmo tempo permite uma produção em grande escala; 

 Massa térmica: os materiais que envolvem uma earthship devem ser densos de modo a armazenar as 

temperaturas que permitam aos seus habitantes viverem confortavelmente, sem gastar energia em 

aquecimento e arrefecimento; 

 Durabilidade: os materiais que procuramos devem ter uma durabilidade elevada inerente; 

 Resiliente: os terramotos são uma realidade em muitas partes do planeta. Qualquer edifício deve conseguir 

lidar positivamente com esta ameaça. Assim, o material escolhido deve ser resiliente (capacidade de 

acompanhar os movimentos horizontais provocados pelo terramoto). Este tipo de material permite que haja 

movimento sem causar rotura na construção e consequente queda da estrutura; 

Foi na procura de materiais com estas características, que na minha opinião, se adaptou, de uma maneira muito 

inteligente e pertinente o conceito de Bioconstrução aos resíduos que resultam da existência humana e da criação das 

tecnológicas e dos produtos que consumimos. São estes os principais materiais utilizados na construção de uma 

earthship: 

- pneus usados e colocados em depósitos: utilizados na construção das paredes estruturais; 

- latas de alumínio: utilizadas na construção de parede divisórias; 

- garrafas de vidro: utilizadas na construção de paredes divisórias em que se pretende que haja passagem 

de luminosidade e na execução de detalhes construtivos e decorativos no interior das divisões; 

Não são estes os únicos materiais utilizados, mas são estes que fazem com que estes edifícios sejam um exemplo 

no aproveitamento de resíduos para a construção. No entanto, identifico uma “falha” num material utilizado que não 

apresenta, aos olhos do autor deste conceito qualquer problema: a utilização de cimento em algumas partes da 

construção. Sendo o cimento um material disponível em todo o mundo, e que não tem um custo muito elevado, à partida 

não tem problema em ser utilizado. Todavia, devia haver a procura de uma solução que não utilizasse um material que 

gasta energia e recursos naturais na sua produção. Percebi que em alguns casos que estudei, a utilização de argila como 

alternativa resulta bastante bem, sendo que não é a prática-comum, nem é mencionada como “obrigatória” na construção 

de uma earthship. 
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MÉTODO CONSTRUTIVO 

Outro aspeto que diferencia as erthships é o método que utiliza na sua construção. Não muito diferente de outros 

já referidos anteriormente no caso da Bioconstrução, este procura aplicar os mesmos conceitos, associados aos materiais 

inovadores que aplica. Procurarei, de um modo sucinto, descrever os aspetos construtivos que diferem a construção deste 

tipo de edifícios dos convencionais, com o objetivo de apresentar uma visão geral, apesar de cada projeto poder ter 

especificidades que vão ao encontro dos desejos de cada proprietário. 

Sendo um dos objetivos deste tipo de construções o baixo custo que implica, isso passa pelos materiais utilizados 

(como já foi explicado anteriormente), e também, principalmente, por quem constrói. As técnicas construtivas aplicadas 

convencionalmente necessitam de pessoal e tecnologia especializado e dispendioso por ter de ser contratado. Estas 

habitações tendem a ser construídas por voluntários que, querendo fazer uma diferença no ambiente e no mundo em que 

vivemos, escolhem participar e fazer a sua diferença desta maneira. Daí o arquiteto Michael Reynolds ter procurado um 

sistema e método construtivo que fosse fácil de aplicar (figura 1.14), aparentemente, por qualquer pessoa que quisesse 

construir a sua própria earthship. No entanto, uma vez que construir implica movimentação de grandes pesos e materiais, 

nunca é dispensável o uso de maquinaria, auxiliando, acelerando e facilitando a construção. Descrevo, agora, as principais 

características de alguns elementos construtivos de uma earthship: 

 

Figura 1.14 – ilustração do método construtivo do interior de uma earthship 

http://earthship.com/blogs/2015/06/its-a-funky-off-grid-house-take-a-tour-of-albertas-first-official-earthship/ 
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 Fundações: pelo peso relativamente baixo de toda a estrutura da earthship que é basicamente: a estrutura de 

madeira da cobertura, as paredes estruturais feitas de pneus e terra compactada e as paredes interiores feitas 

em garrafas de vidro, latas e cimento; apenas é necessário a execução de uma viga de fundação na fachada 

envidraçada interior, de modo a suportar o peso da cobertura que assenta em cima da mesma.  

 Paredes de contenção: as paredes que suportam o peso de toda a estrutura são construídas com pneus de 

automóveis utilizados, que são preenchidos com terra que é compactada com várias pancadas de uma marreta 

até estar totalmente cheio e rijo (figura 1.15), como um grande tijolo de borracha e terra. As filas de pneus devem 

ser alternadas, de modo a que nenhum pneu fique com outro logo acima, mas sim com as extremidades de dois 

adjacentes. O processo é repetido em todos os pneus até se chegar à altura pretendida (deve ser continuamente 

confirmado o nivelamento dos pneus ao longo da sua colocação, assim como a sua verticalidade à medida que 

as paredes vão subindo).  

 Paredes divisórias: estas paredes podem ser construídas de três maneiras diferentes, sendo que utilizam a 

mesma técnica (como na ilustração da figura 1.16) mas diferem no material aplicado: utilizar o mesmo método 

das paredes de contenção; intercalar garrafas de vidro utilizadas utilizando betão como agregador; fazer o mesmo 

com latas utilizadas, em vez de garrafas. 

Figura 1.15 – compactação de terra em pneus, com marretas 

https://br.pinterest.com/beckybell24/earth-ship/ 

Figura 1.16 – execução de uma parede divisória com garrafas de vidro 

https://pt.pinterest.com/explore/bottle-wall/ 
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 Cobertura: suportada por vigas de madeira (figura 1.17), é na cobertura que se faz a recolha da água da chuva 

para consumo, pelo que a sua forma otimiza essa tarefa ao máximo. Sendo só de uma água, a estrutura é 

composta por vigas feitas em madeira, que são cobertas com contraplacado que é impermeabilizado e protegido 

com chapas metálicas. De modo a isolar termicamente e acusticamente, muitas vezes é utilizado isolamento 

produzido com restos de roupa velha, sendo possível usar outro tipo. 

 

 Acabamentos: a nível de acabamentos, é possível aplicar qualquer tipo convencional, desde madeira a mosaico, 

a pedra. É muito comum deixar as garrafas que são utilizadas nas paredes à vista, dando assim um aspeto 

diferente do usual, e integrando os materiais que muitas vezes estão escondidos (figura 1.18).  

Figura 1.17 – execução da cobertura de uma earthship 

http://freevilleearthship.blogspot.pt/2012/08/day-4.html 

Figura 1.18 – vista do interior de um quarto de uma earthship, na qual são aplicados diferentes tipos de acabamentos 

https://pt.pinterest.com/explore/earthship/ 
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SISTEMAS INTEGRADOS 

Para além dos materiais utilizados e do método construtivo, o que permite à earthship ter o desempenho 

energético que tem são os sistemas aplicados e que integram a sua construção (figura 1.19), permitindo funcionar 

totalmente independentemente das redes de água, esgotos, eletricidade e gás. O objetivo é que cada habitação consiga 

produzir o que necessita para permitir a vivência dos seus habitantes: energia, água potável, alimentos e conforto térmico.  

Os sistemas serão apresentados sucintamente, procurando explica-los de um modo simples em que se perceba 

o seu funcionamento e a sua importância para o desempenho energético de uma earthship, também como para a sua 

procura global de sustentabilidade. A imagem apresentada de seguida demonstra como os vários elementos dos vários 

sistemas estão ligados e integrados: 

Água: este é o bem sem o qual o ser humano não consegue sobreviver, sendo por isso, tão importante como recolhê-

la, perceber como pode ser poupada e reutilizada simultaneamente para várias aplicações. Este é o sistema mais 

importante e também o mais complexo, como pode ser constatado na imagem acima, sendo aquele que tem o maior 

percurso e que reúne mais elementos. Sendo a água recolhida da chuva, o clima presente no local escolhido para a 

sua construção deve garantir um fornecimento consistente ao longo do ano deste bem material.  

1) Recolha e armazenamento: a água é recolhida na cobertura, cujos materiais permitem que a água não seja muito 

contaminada, e conduzida através de calhas até à cisterna (muitas vezes são utilizadas várias, para permitir uma 

maior capacidade de armazenamento) que é dimensionada para o clima de cada local. As cisternas estão 

enterradas e protegidas do sol. Através da gravidade, os depósitos alimentam o Módulo de Organização de Água, 

que é composto por um filtro e uma bomba. Depois de passar pelo filtro, a bomba envia a água para um tanque 

onde a água, já potável, está pronta para consumo à pressão habitual que existe nas casas; 

2) Utilização e tratamento: a água é utilizada uma primeira vez de modo convencional, para tomar banho e lavar a 

loiça, por exemplo; de seguida é tratada em células botânicas interiores (onde são produzidos vegetais e frutas 

Figura 1.19 – Esquema síntese dos elementos dos vários sistemas presentes numa earthship 

adaptado de: http://www.sustentator.com/blog-prueba/tags/construccion-natural-en-tierra/ 
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para alimentação) e um filtro de turfa e armazenada num tanque de águas cinzentas; passando por um filtro de 

carvão, é utilizada uma terceira vez nos autoclismos; passando a água negra é colocada numa fossa séptica 

solar para que exista uma deposição dos elementos pesados no fundo e depois novamente levada para células 

botânicas, mas desta vez exteriores; 

3) Águas quentes: a água é aquecida pelo sol, em painéis solares térmicos. 

 

Tratamento de águas residuais: as águas residuais resultantes da utilização da casa são armazenadas, utilizadas 

e reutilizadas em células de tratamento interiores e exteriores. Isto permite produzir alimentos e vegetação sem 

recorrer a aquíferos e poluentes. Este sistema integra o sistema explicado anteriormente, de circulação de água: 

1) Armazenamento, tratamento e distribuição: o conceito utilizado no sistema é baseado, e recolhe informação, do 

conceito dos pântanos, que foi aplicado no exterior durante milhares de anos por seres humanos e pela natureza. 

O sistema, numa earthship, difere desse porque trata primeiro as águas cinzentas no interior do edifício e as 

águas negras no exterior do edifício, ambas em áreas mais pequenas do que um pântano convencional. As áreas 

onde a água é utlizada e reutilizada, no interior (figura 1.26) e no exterior, são chamadas de células botânicas; 

2) Células botânicas exteriores: o esforço em armazenar a água residual no exterior em vez de permitir que esta 

escorra para a terra é muito mais realista e controlável pelo seu volume reduzido. O objetivo é eliminar a 

necessidade de esgotos no exterior e sistemas céticos que poluem a terra, permitindo ainda uma reutilização da 

água que é recolhida. O sistema de tratamento das águas é montado de modo a fluir nos sistemas convencionais 

de fossa séptica. O sistema não é, então, um substituto, mas uma adição ao convencional.  

 

Eletricidade: a eletricidade é produzida com um sistema fotovoltaico e eólico. Esta energia é acumulada em baterias 

e fornecida aos aparelhos elétricos. Estas duas fontes de energia são automatizadas: 

1) Produção: a energia elétrica é recolhida através do sol e do vento. Os painéis fotovoltaicos e os moinhos 

convertem a energia solar e eólica em corrente direta, sendo esta armazenada em baterias (semelhantes às dos 

carrinhos de golf). Um Módulo de Organização de Energia (MOE) converte a eletricidade necessária em corrente 

alternada e alimenta a casa enquanto o resto permanece armazenado nas baterias. 

2) Utilização: máquinas de lavar, eletrodomésticos, impressoras, aspiradores, etc., podem ser utilizados 

normalmente. Não é necessária eletricidade para aquecimento ou arrefecimento do ar.  

3) Porquê um MOE?: o MOE é mais barato, mais fácil de instalar, e apresenta uma maior fiabilidade comprovada, 

comparando com os componentes solares personalizados que se podem encontrar, por ser produzido em massa. 

É revolucionário no design, função e organização de energia solar e eólica para uso doméstico e empresarial. 

 

 

Conforto em qualquer clima: o sol é uma “central nuclear” que fornece calor sem fios ou tubagens, e o planeta Terra 

uma massa termicamente estável que fornece temperatura também sem fios ou tubagens. Os diferentes climas 

existentes na Terra requerem diferentes designs dos edifícios, para que estes possam interagir da melhor maneira 

com estas duas fontes de calor. As earthships são, primeiramente, massas térmicas e secundariamente solar 
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passivas. Por causa do modo como as earthships interagem de uma forma tão eficaz com o sol e com a Terra 

(figura1.20), não é necessário recorrer a combustíveis fósseis para manter uma temperatura interior confortável e 

estável.  

1) Aquecimento e massa térmica: o sol aquece a massa, a massa acumula e retém o calor e o isolamento garante 

que ele não escapa. Quanto maior a massa, maior a capacidade de armazenamento. Quando não há sol, o calor 

armazenado na massa é irradiado para o ar, uma vez que o calor viaja na direção de menor temperatura. 

2) Arrefecimento: para arrefecer, basta que a temperatura da terra entre, e que o sol não aqueça o interior. A massa 

da terra é ligada ao interior por tubagens que são colocadas para esse mesmo efeito nas paredes de contenção. 

3) Isolamento: o isolamento ajuda a manter uma certa temperatura dentro de um certo espaço, mas não absorve 

nem armazena temperatura, simplesmente bloqueia a passagem de temperatura do interior para o exterior e 

vice-versa.  

4) Fachada dupla: numa earthship existe um “corredor” que está entre a casa e a fachada de vidro. Este corredor é 

criado para ser uma segunda fachada, que para além de ser uma barreira térmica, cria uma estufa e uma zona 

de tratamento de água cinzenta fora do espaço “útil” da casa. Funciona como um “amortecedor” entre as 

variações térmicas, sendo ele sacrificado, e libertando a zona mais resguardada da casa dessas trocas de 

temperatura.  

 

Produção de comida orgânica: a earthship cria um ambiente no qual as plantas não são apenas estéticas e 

contribuem para a saúde do nosso ambiente, mas também são altamente funcionais e desempenham um papel 

direto na manutenção da casa. Ter plantas que produzam comida neste ambiente faz todo o sentido e leva a 

sustentabilidade e o viver independentemente a outro nível. A plantação destes alimentos ocorre no local onde, 

estes mesmos desempenham uma função acrescida: são eles as células botânicas para tratamento das águas 

cinzentas (como referido anteriormente), aproveitando o “corredor”, também referido anteriormente, que permite a 

existência de uma fachada dupla e uma estufa onde estes alimentos são produzidos.  

 

Figura 1.20 – esquema muito simples de como funciona o sistema Passivo Solar, aplicado numa earthship 

https://br.pinterest.com/Gruenemom/earthship/ 
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ASPETOS NEGATIVOS 

Depois de estudar os aspetos principais deste tipo de construções, procurei perceber se, de facto, ele consegue 

sustentar a afirmação feita pelo seu fundador, que transcrevi no início deste subcapítulo. Procurei assim encontrar alguns 

feedbacks de utilizadores sobre a eficácia desta solução. Resumo aqui os principais aspetos negativos que consegui 

concluir após a análise desses feedbacks e da minha própria investigação deste tipo de construção: 

 Uso excessivo de betão – sendo este o material de excelência utilizado nas construções convencionais, e que 

para ser obtido consome muita energia, não compreendo porque não tentaram encontrar algo que o 

substituísse. Esta incoerência mostra que se “abrem” algumas exceções, e por isso o conceito não é global; 

 Custo semelhante ou superior ao “convencional” – ao que parece, uma earthship não é assim tão acessível 

financeiramente, como era proposto pelos seus autores. A não ser que se construa tudo sem ajuda (o que 

demora mais ou menos dois anos), o custo de uma earthship acabada é superior ao de uma habitação 

sustentável “convencional”. 

 Humidade e temperatura – são vários os testemunhos de pessoas que dizem que existe muita humidade nas 

paredes interiores quando o clima é muito húmido, e que em climas muito secos não é possível acumular água 

da chuva como seria suposto. Também a temperatura no interior não é assim tão estável e agradável como 

seria de esperar, sendo muito quente em alguns sítios no verão, e muito fria no inverno. 

 Licenças para construção – sendo considerada arquitetura experimental, é muito difícil conseguir licenças 

para a sua construção. Este problema pode ser da ambição de quem as constrói em desafiar as leis de 

segurança dos edifícios, ou de quem avalia as construções em não querer aceitar que são possíveis novas 

soluções que, à partida, fogem ao comum e ao óbvio. 

 Seguros e financiamento – tal como as licenças, é praticamente impossível conseguir arranjar seguro para 

uma earthship e também financiamento para a sua construção. 

 

Concluo, então, que uma earthship apresenta alguns defeitos que resultam de uma construção muito extremista 

e muitas vezes mal adaptada ao clima e ambiente em que se insere. É importante referir que este tipo de construções 

experimentais e mais “radicais” são um bom ponto de partida para uma construção sustentável. Os princípios estão lá, e 

muitas técnicas construtivas e sistemas utilizados são bastante eficazes.  

Sendo o principal objetivo da arquitetura (em todo o seu vasto universo de aplicação) e minha crença pessoal de 

base, que esta deve responder de uma forma coerente, sustentada e esteticamente agradável às necessidades dos seus 

utilizadores, tenho de concluir a análise a este tipo de construções afirmando que, por mais “sustentável” que uma 

earthship seja, se o resultado não é a habitabilidade e conforto de quem vive diariamente no ambiente que esta 

proporciona, então nunca se pode defender e afirmar que ela é “a essência do desenho e construção sustentável” (Mike 

Reynolds, adaptado de http://earthship.com/, 2016) 
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1.4. Esquema de síntese e comparação energética 

De modo a conseguir avaliar o nível de desempenho energético das construções, e poder classificá-lo, é necessário 

que exista uma ferramenta que reúna todos os parâmetros de impacte ambiental e energético das mesmas. A ferramenta que 

é utilizada com esse mesmo fim é o LiderA. Define-se como um “sistema de apoio para a procura, avaliação e certificação da 

sustentabilidade dos ambientes construídos.” (Pinheiro, 2011) 

Este subcapítulo pretende, para os casos estudados anteriormente, comparar a importância da aplicação de técnicas 

construtivas, sistemas e medidas sustentáveis, para o desempenho sustentável global de cada caso. A análise será efetuada 

pelos limiares de boa-prática nas vinte e duas áreas, apresentados, pelo LiderA. Simplificando a abordagem para os dados 

existentes, procedeu- se à verificação dos limiares por observação direta da informação disponível sobre cada caso. Os 

limiares propostos para cada área foram classificados de 0, 1 ou 2 (no caso de terem sido, respetivamente, “ignorados”, 

“verificados” ou “aplicados na totalidade”). No anexo IV.II encontra-se a descrição dos limiares para cada área. 

VERTENTES ÁREAS 
PASSIVE 
HOUSES 

CASA 
GODIVA 

HOTEL RIO 
PRADO 

EARTHSHIP 

IN
T

E
G

R
A

Ç
Ã

O
 

LO
C

A
L 

SOLO 2 2 1 1 

ECOSSISTEMAS NATURAIS 2 1 2 2 

PAISAGEM E PATRIMÓNIO 1 2 2 0 

TOTAL PARCIAL 5 5 5 3 

R
E

C
U

R
S

O
S

 ENERGIA 2 2 2 2 

ÁGUA 2 0 2 2 

MATERIAIS 2 2 2 2 

ALIMENTARES 2 0 2 2 

TOTAL PARCIAL 8 4 8 8 

C
A

R
G

A
S

 A
M

B
IE

N
T

A
IS

 

EFLUENTES 0 0 2 2 

EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS 

2 2 2 2 

RESÍDUOS 2 1 2 2 

RUÍDO EXTERIOR 1 2 2 2 

POL. ILUMINOTÉRMICA 1 1 1 1 

TOTAL PARCIAL 6 6 9 9 

C
O

N
F

O
R

T
O

 

A
M

B
IE

N
T

A
L QUALIDADE DO AR 2 2 2 1 

CONFORTO TÉRMICO 2 2 2 2 

ILUMINAÇÃO E ACÚSTICA 2 2 2 2 

TOTAL PARCIAL 6 6 6 5 

V
IV

Ê
N

C
IA

 

S
Ó

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

 

ACESSO PARA TODOS 0 1 1 0 

DIVERSIDADE ECONÓMICA 0 0 1 0 

AMENIDADES E INT. 
SOCIAL 

0 0 1 0 

PARTICIPAÇÃO E 
CONTROLO 

2 2 2 1 

CUSTOS NO CICLO DE 
VIDA 

2 2 2 2 

TOTAL PARCIAL 4 5 7 3 

G
E

S
T

Ã
O

 

S
U

S
T

E
N

T
. 

USO SUSTENTÁVEL 2 2 2 2 

INOVAÇÃO 2 1 2 2 

TOTAL PARCIAL 4 3 4 4 

TOTAL GLOBAL 33 29 39 32 

 
Quadro 1.1 – esquema comparativo dos limiares de boa-prática, por áreas, dos casos de estudo 
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CONCLUSÕES 

Destaca-se o resultado desta avaliação, feita por áreas, não reflete a maneira objetiva como o LiderA está pensado 

para ser aplicado, na sua avaliação detalhada e rigorosa por critérios. Primeiramente, porque esses mesmos critérios são 

avaliados tendo associado aos mesmos uma percentagem que revela a sua importância no resultado final (a vertente com 

maior carga percentual, nesse caso, é “RECURSOS”); em segundo lugar, porque nesta avaliação por áreas, não existe carga 

percentual, tendo todas a mesma importância entre si, no peso final. No entanto, como há vertentes que têm mais áreas que 

outras, essas acabam naturalmente por ter maior preponderância no resultado final (as vertentes com mais áreas, neste caso, 

são a “VIVÊNCIA SOCIOECONÓMICA” e a “CARGAS AMBIENTAIS”). Podemos concluir então que este método avaliativo é 

menos rigoroso e não é totalmente equivalente ao método por critérios. No entanto, pela sua facilidade de aplicação e por 

permitir uma fácil comparação entre os casos, entendeu-se que foi a mais correta a ser utilizada. 

Fazendo primeiro uma avaliação global entre os vários casos, destaca-se a pontuação do Hotel Rio Prado em relação 

aos restantes. Para além de ter pontuações parciais que chegam muito perto do máximo possível para cada vertente, os 

outros três casos acabaram por se sair menos bem em duas vertentes cada um: 

 Passive Houses: Carga Ambiental e Vivência Socioeconómica; 

 Casa Godiva: Carga Ambiental e Recursos; 

 Earthship: Integração Local e Vivência Socioeconómica. 

Analisando agora segundo a pontuação obtida em cada vertente: 

 INTEGRAÇÃO LOCAL: a que teve pior desempenho foi a Earthship, resultado da sua independência de 

sistemas e do seu resultado estético pouco vulgar; 

 RECURSOS: a que teve menor pontuação foi a Casa Godiva, por não ter produção de alimentos e por 

não reutilizar as águas pluviais; 

 CARGAS AMBIENTAIS: os dois casos que foram pior classificados foram a Passive House e a Casa 

Godiva, por não tratarem e reutilizarem os efluentes; 

 CONFORTO AMBIENTAL: o resultado foi positivo e muito semelhante em todos os casos; 

 VIVÊNCIA SOCIOECONÓMICA: as que tiveram pior desempenho foram a Passive House e a Earthship, 

pela falta de acessibilidade, pouca diversidade económica e ausência de amenidades na proximidade; 

 GESTÃO SUSTENTÁVEL: todos os casos obtiveram pontuações semelhantes. 

Parece-me importante referir que o caso que apresenta a segunda pontuação global mais baixa é aquele que, 

supostamente, seria “a essência do desenho e construção sustentável”. Não desvalorizando o seu desempenho, penso que 

isto se deve ao facto de ser uma construção demasiado “extremista”, ignorando certos aspetos que o LiderA considera 

essenciais, tais como a integração com a envolvente e o modo como os edifícios devem ajudar ao desenvolvimento económico 

do meio que os rodeia. O caráter isolado e focado no desempenho energético da earthship acaba por limitar o seu 

desempenho noutras vertentes que poderiam ser valorizadas. 

Após a avaliação, apesar de superficial, dos casos de estudo, penso que o mais importante a reter é que a procura 

da sustentabilidade deve ser algo global ao longo do projeto e das características do edifício. Se não se procurar uma leitura 

total do problema e uma consequente resposta, isso terá efeitos no desempenho final de edifício, ficando aquém das 

expetativas.  
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2. CASO PRÁTICO:  

CASAS EM MELIDES   
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2. CASO PRÁTICO - CASAS EM MELIDES 

O caso para a aplicação prática do estudo feito anteriormente foi escolhido por duas razões: pela ligação pessoal que 

tenho ao mesmo, e por necessitar de melhoramentos ao nível do conforto térmico. No próximo capítulo será apresentada uma 

hipótese de alteração ao projeto, para a junção das duas casas, proposta por mim. No entanto, a vontade de alterar o projeto 

original surge do proprietário. Por esse motivo, o estudo feito anteriormente será aplicado nesse sentido, transformando a 

teoria num caso prático o mais perto da realidade possível.  

2.1. Melides 

Localizada a cinco quilómetros da costa atlântica, Melides é a segunda maior freguesia do concelho de Grândola, 

distrito de Setúbal, com uma área de 162,70km2 (figura 2.1). A atividade piscatória que se desenvolveu nesta zona deu 

origem a uma aldeia no início do século XVI que ao longo dos séculos cresceu até se tornar vila. Pertencendo desde sempre 

ao concelho de Santiago do Cacém, em 1895, depois de diversas reformas administrativas passou a pertencer ao concelho 

de Grândola. Apresento de seguida alguns dados que caracterizam a freguesia de Melides na qual o caso prático se insere. 

Os dados apresentados são resultado de pesquisa realizada nos Censos de 2011, assim como de dados meteorológicos e 

geográficos cedidos pela Câmara Municipal de Grândola. 

Nos últimos anos, verificou-se um aumento do número de turismo no verão, sendo esse uma grande fonte de 

rendimento para a freguesia (em termos de arrendamento de imóveis, restauração e atividades culturais e desportivas). 

Verificou-se também, na mesma lógica de turismo sazonal, a construção de várias habitações unifamiliares para férias, em 

montes isolados (como são os dois últimos exemplos do subcapítulo seguinte e o próprio caso prático), fazendo com que 

esta localidade e zona do país fosse mais conhecida e valorizada.  

 

Figura 2.1 – localização da Freguesia de Melides, Portugal continental (esquerda) e no concelho de Grândola (direita) 
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Topografia: a freguesia apresenta dois tipos principais de relevo: no litoral a Este predominam as charnecas, 

ocupadas por pinhais e eucaliptais, interrompidas por duas várzeas de apetência agrícola - Fontainhas e a várzea de 

Melides, onde abunda o cultivo do arroz; na restante área, a Oeste, predomina a serra, ocupada por montados de sobro e 

algum pinhal, sobretudo manso. A vila de Melides encontra-se exatamente no ponto de transição entre os dois tipos de 

relevo. Importa também referir a existência de uma lagoa (com o mesmo nome da vila: Lagoa de Melides), que se localiza 

a poente da vila, desaguando no mar quando as marés o permitem. 

Biodiversidade: a freguesia encontra-se rodeada por vários sistemas naturais que lhe conferem uma variedade e 

riqueza ao nível das espécies animais e vegetais. Os diferentes ecossistemas (serra, lagoa, oceano, floresta) que estão 

inseridos nesta freguesia criam oportunidades económicas associadas à exploração piscatória, agrícola, florestal e turística 

que enriquecem a comunidade local bem como todos aqueles que a visitam. 

Clima: segundo o RCCTE, encontra-se numa zona climática I1, V2. Os dados climáticos recolhidos foram 

condensados de modo a simplificar a sua apresentação, interpretação e aplicação:  

 temperatura média anual de 16,7ºC;  

 diferença de temperaturas médias entre o inverno (11ºC em janeiro) e o verão (23,3ºC em agosto) de 12,3ºC  

 temperatura máxima média em janeiro de 14,6ºC e temperatura mínima média de 7,5ºC (ATM de 7,1ºC) 

 temperatura máxima média em agosto de 29,8ºC e temperatura mínima média de 16,9ºC (ATM de 12,9ºC) 

 precipitação reduzida (600mm médios anuais), ocorrendo maioritariamente no inverno (89mm médios em 

dezembro), sendo muito rara no verão (3mm médios em julho); 

Demografia: tem uma população residente de, aproximadamente, 1600 habitantes[5]. Com uma densidade 

populacional de 10,2 hab/km², tem na vila com o mesmo nome a maior parte da população concentrada, estando o resto 

disperso por todo o território que a freguesia ocupa. Depois de analisados os dados demográficos provenientes dos censos 

de 2011 do INE, pude concluir os seguintes aspetos em relação ao estado demográfico atual da freguesia de Melides: 

 tem aproximadamente o mesmo número de mulheres e homens;  

 metade da população encontra-se em idade ativa;  

 existe um maior número de idosos do que de crianças; 

Edificado: dos censos de 2011 do INE foi também possível retirar os seguintes dados sobre as características do 

edificado existente na freguesia, nomeadamente o número de pisos, a época de construção, e o estado de conservação: 

 dos 1623 edifícios existentes: 1459 têm apenas um piso, 162 dois pisos, e apenas 2 edifícios têm três pisos; 

 1064 edifícios foram construídos nos últimos 50 anos; 

 653 edifícios foram construídos nos últimos 25 anos; 

 dos 1623, 947 edifícios não necessitam de reparações;  

                                                           
 

[5]
 Em 2011, a freguesia de Melides tinha como população residente 1658 pessoas, que em relação a 2001 representa um decréscimo de 

7,32% (menos 130 pessoas) (fonte: INE). Se a taxa de crescimento se mantiver, é previsível que, de 2011 a 2015 a população tenha diminuído, 

mais ou menos, em 60 pessoas. 
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2.2. Referências arquitetónicas na zona 

Para além de apresentar o meio onde se insere a obra em que aplicarei o estudo feito (ponto anterior), procuro 

agora apresentar três obras de referência que se localizam nas imediações da mesma. Não porque pretendem influenciar 

diretamente o trabalho que desenvolvo nesta dissertação, mas porque me parece importante mostrar o trabalho feito por 

outros arquitetos numa zona que, como é possível ver pelos próprios exemplos seguintes, tem um potencial enorme e 

características que permitem criar obras únicas, de excelência técnica e conceptual e que são reconhecidas 

internacionalmente como boa prática arquitetónica. As casas são apresentadas por ordem cronológica da sua construção. 

2.2.1. Casa em Melides, ARX (1991-1992) 

Esta foi a primeira obra construída pelo atelier composto pelos irmãos Nuno Mateus (54 anos) e José Mateus (52 

anos), e que, como dizem os autores “foi também um projeto de ensaios sobre alguns temas permanentes da arquitetura 

popular alentejana: o sentido de colocação da construção contra o terreno; a abstração do paralelepípedo branco; o pátio; 

a chaminé como fonte de luz e centro da vida.” (memória descritiva do projeto, disponível em www.arx.pt) 

Localizada num lote periférico de Melides, fora do centro antigo, o terreno encontra-se mais alto em relação à 

envolvente, permitindo enfiamentos visuais longínquos, sobre o vale da lagoa, e o mar. A geometria do lote foi 

condicionante por esta ser um polígono irregular de cinco lados. Com uma área de construção de 200m2, pensada como 

um bloco de dois pisos, a casa desdobra-se em duas metades com caracteres distintos: a primeira, mais regular e racional, 

onde estão localizados os espaços privados (quartos e instalações sanitárias) desenvolve-se em dois pisos; a segunda, 

irregular e fluida, encerra num único piso de um modo contínuo os espaços sociais da casa (cozinha, sala de jantar e de 

estar). “A relação formal entre estas duas metades não é de confronto, antes emergem de forma evolutiva uma da outra.” 

(memória descritiva do projeto, disponível em www.arx.pt) O pátio, espaço central da casa, é criado para ser o ponto de 

encontro da casa, permitindo vivências mais abertas ou fechadas, em função da localização do observador. 

Figura 2.2 – vista do alçado sul da casa 

http://www.arx.pt/pt/outros-projectos/212-casa-melides 
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2.2.2. Casa em Melides, Pedro Reis (2007-2010) 

Esta obra, a mais conhecida e “mediática” das três que apresento, encontra-se entre as vinte obras portuguesas 

nomeadas para o Grande Prémio Internacional BigMat’15, sendo o reconhecimento do trabalho do arquiteto Pedro Reis 

nesta obra concreta. “A vivência desta casa procura concentrar-se no essencial, no estar dentro e fora, no contemplar e 

permanecer, sublinhando um sentido lúdico do habitar, próximo das comodidades da vida urbana.” (n.d., archdaily.com/) 

 

Os dois volumes surgem como duas partes distintas que dialogam entre si e se relacionam com o terreno, 

permitindo vivências distintas, de acordo com as funções projetadas para cada um. Esta estratégia pretende reduzir a 

escala e presença da construção, mas também separar o programa nas duas áreas, a primeira mais exposta e a segunda 

mais intimista. O volume superior, “mais contemporâneo” pela cor branca e os grandes vãos abertos à paisagem, ancora-

se no volume inferior que se funde com o terreno através da cor de terra das lâminas de betão. A piscina é um elemento 

de destaque na casa, pela maneira como prolonga o volume inferior, ligando-se com o volume superior (nomeadamente 

na suite), permitindo espaços de arejamento e calma íntimos e únicos. 

Figura 2.3 – plantas do piso térreo (esquerda) e do primeiro piso (direita) da Casa em Melides, do atelier ARX 

adaptado de: http://www.arx.pt/pt/outros-projectos/212-casa-melides 

Figura 2.4 – vista da Casa em Melides, do arquiteto Pedro Reis, inserida na envolvente 

http://www.archdaily.com.br/br/01-19795/casa-em-melides-pedro-reis 
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O programa encontra-se distribuído pelos dois volumes, sendo totalmente complementar na sua materialização: 

o superior é onde se encontram os espaços principais da casa (sala, cozinha, lavabo social e suite) definindo uma unidade 

mínima de habitação, tendo na cozinha o espaço central de eleição; o inferior funciona como uma zona de expansão onde 

os espaços construídos permitem uma ocupação da casa mais alargada (quartos com I.S. e garagem).  

 
2.2.3. Casa em Melides, Aires Mateus & SIA Arquitetura (2010-2013) 

“Na Serra de Grândola, a casa desenha-se no equilíbrio entre a criação de uma casa pátio, centro protegido de 

relação com o céu, e a abertura à vista de mar. A topografia é forçada, protege-se da estrada e rasga-se o volume sobre 

a vista. O limite desenha os espaços e as suas transições. Espaços volumétricos, altos, habitados por construções que 

definem funções e atmosferas.” Estas são as palavras do autor sobre a obra que, à semelhança da anterior, faz do terreno, 

da sua topografia e da envolvente os protagonistas do projeto, ao mesmo tempo que cria uma obra contemporânea única. 

Figura 2.6 – planta do piso enterrado da Casa em Melides, do arquiteto Pedro Reis 

adaptado de: http://www.archdaily.com.br/br/01-19795/casa-em-melides-pedro-reis 

Figura 2.5 – planta do piso elevado da Casa em Melides, do arquiteto Pedro Reis 

adaptado de: http://www.archdaily.com.br/br/01-19795/casa-em-melides-pedro-reis 
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A casa, do exterior, pode parecer monolítica e “pesada”. No entanto, o interior é o oposto: espaços abertos, 

contínuos, com muita luz vinda do exterior, dando uma sensação de transparência a quem se encontra nesses espaços. 

As formas trapezoidais dos quatro volumes fazem com que estes pareçam maiores e mais compridos do que realmente 

são, resultando o interior em espaços amplos que rodeiam um pátio central, que se encontra protegido pela casa e que 

se abre em direção ao oceano. As poucas aberturas existentes encontram-se maioritariamente viradas a sul, permitindo 

que a casa viva da natureza envolvente, com bastante luz, estando protegida a norte por fachadas praticamente cegas. 

 

 

O programa encontra-se dividido pelos dois pisos: no inferior encontram-se dois espaços de arrumação e a 

garagem que, sendo espaços sem vãos para o exterior, a única iluminação natural acontece pela caixa de escadas. No 

piso superior, encontram-se os espaços sociais (sala e cozinha) e três quartos, cada um com a sua instalação sanitária, 

estando o pátio rodeado por todos, funcionando como elemento distribuidor e agregador ao mesmo tempo.  

Figura 2.7 – vista do alçado nascente ao entardecer da Casa em Melides, Aires Mateus e SIA Arq. 

http://www.archdaily.com.br/br/01-173496/casa-em-fontinha-slash-manuel-aires-mateus-plus-sia-arquitectura 

Figura 2.8 – planta do piso inferior (esquerda) e do piso superior (direita) da Casa em Melides, Aires Mateus e SIA Arq. 

Adaptado de: http://www.archdaily.com.br/br/01-173496/casa-em-fontinha-slash-manuel-aires-mateus-plus-sia-arquitectura 
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2.2.4. Comparação do desempenho energético 

Este subcapítulo pretende analisar, muito sucintamente, a forma como as referências arquitetónicas, 

apresentadas anteriormente, revelam preocupações sustentáveis. Foram avaliados os limiares de boa-prática para cada 

área, que foram classificados de 0, 1 ou 2 (no caso de terem sido, respetivamente, “ignorados”, “verificados” ou “aplicados 

na totalidade”). No Anexo IV encontra-se a descrição detalhada dos limiares para cada área. 

VERTENTES ÁREAS ARX PEDRO REIS 
AIRES 

MATEUS 

IN
T

E
G

R
A

Ç
Ã

O
 

LO
C

A
L 

SOLO 1 1 1 

ECOSSISTEMAS NATURAIS 0 1 1 

PAISAGEM E PATRIMÓNIO 0 0 0 

TOTAL PARCIAL 1 2 2 

R
E

C
U

R
S

O
S

 ENERGIA 1 1 1 

ÁGUA 0 0 0 

MATERIAIS 1 1 1 

ALIMENTARES 1 0 0 

TOTAL PARCIAL 3 2 2 

C
A

R
G

A
S

 A
M

B
IE

N
T

A
IS

 

EFLUENTES 1 1 1 

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 1 1 1 

RESÍDUOS 1 1 1 

RUÍDO EXTERIOR 1 1 1 

POLUIÇÃO ILUMINOTÉRMICA 2 1 1 

TOTAL PARCIAL 6 5 5 

C
O

N
F

O
R

T
O

 

A
M

B
IE

N
T

A
L QUALIDADE DO AR 2 2 1 

CONFORTO TÉRMICO 1 2 1 

ILUMINAÇÃO E ACÚSTICA 2 2 2 

TOTAL PARCIAL 5 6 4 

V
IV

Ê
N

C
IA

 

S
Ó

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

 ACESSO PARA TODOS 1 0 0 

DIVERSIDADE ECONÓMICA 1 0 0 

AMENIDADES E INT. SOCIAL 2 0 0 

PARTICIPAÇÃO E CONTROLO 2 2 2 

CUSTOS NO CICLO DE VIDA 1 1 1 

TOTAL PARCIAL 7 3 3 

G
E

S
T

Ã
O

 

S
U

S
T

E
N

T
. 

USO SUSTENTÁVEL 0 0 0 

INOVAÇÃO 0 0 1 

TOTAL PARCIAL 0 0 1 

TOTAL 21 18 17 

 

 

CONCLUSÕES 

O aspeto mais relevante a concluir após esta análise comparativa é o facto de todos os casos apresentarem uma 

pontuação final mediana, que revela que todos têm preocupações ambientais e sustentáveis muito circunscritas a algumas 

vertentes particulares, mas que são pouco abrangentes. 

Concluiu-se também que, o caso que se destaca em relação aos outros dois é o caso construído pelo atelier ARX. 

Esse destaque positivo acontece pelo seu desempenho na vertente Vivência Socioeconómica, consequência da sua 

Quadro 2.1 – esquema comparativo dos limiares de boa-prática, por áreas, das referências arquitetónicas 
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localização central e inserida em contexto urbano. Os outros dois casos são então penalizados pelo seu isolamento 

geográfico em relação ao centro urbano mais próximo. 

Percebe-se então que, apesar de ser uma análise feita a apenas três casos, no meio de muitos que se encontram 

construídos na zona de Melides, as construções não apresentam grandes preocupações sustentáveis. Destaco então a 

importância desta dissertação, no sentido de tentar colmatar as falhas existentes num dos casos presentes nesta zona. 

Pretendo demonstrar que não é necessário recorrer a grandes soluções, técnicas ou tecnologias para que as construções 

consigam uma boa performance ao nível energético, mas que o mais importante é ter a consciência de que nas mais 

pequenas decisões deve estar impresso o compromisso sustentável. É minha esperança enquanto estudante de 

arquitetura que todos a tenham num sentido bastante apurado e amplo. Desde os técnicos, aos construtores, passando 

essencialmente pelos clientes que usufruem das obras que são construídas, pois se não partir deles esse desejo de 

procurar uma sustentabilidade alargada a todos os campos da nossa existência, onde se inclui de um modo muito 

preponderante a arquitetura, os técnicos e construtores serão insignificantes na aplicação dos seus conhecimentos. 

 

 

2.3. Casas em Melides 

O caso prático é agora apresentado no seu estado atual, de um modo bastante sucinto. No anexo II encontram-

se os desenhos técnicos gerais (plantas, cortes e alçados), bem como algumas fotografias que ajudam à leitura global 

deste caso no qual se pretende aplicar os conhecimentos adquiridos e descritos anteriormente. 

2.3.1. Localização 

As Casas em Melides, não sendo este o “nome” das mesmas, receberam-no por se localizarem na Freguesia de 

Melides, no concelho de Grândola. Apesar de se inserir na freguesia, o lote localiza-se, mais concretamente, na Serra de 

Grândola, um pouco fora do centro da vila (a 2,0km aproximadamente) como podemos ver pela imagem que se segue. 

Figura 2.9 – localização do lote (mancha encarnada) relativamente à Vila de Melides (mancha azul) 

adaptado de: https://www.google.pt/maps 
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As casas, com uma área de implantação de 97m2 cada uma, inserem-se num lote de 10.470m2. A intervenção 

nesta área está, de acordo com o Plano Diretor Municipal de Grândola, 2013, inserida numa Zona Florestal de Proteção 

com risco de erosão (REN) e num Espaço Cultural e Natural Biótopo (sítio de interesse para a conservação da natureza).  

2.3.2. Memória Descritiva 

O projeto surge da vontade do proprietário ter uma casa de férias relativamente simples, cuja construção não 

tivesse grandes preocupações térmicas, por vir a ser habitada maioritariamente no verão. Em vez de construir apenas 

uma habitação, foram construídas no mesmo lote duas semelhantes. Esta situação surge da vontade do proprietário 

querer ter possibilidades de alugar uma das habitações durante o verão, de modo a ter assim algum retorno económico. 

Assim, foram construídas as duas habitações como estão atualmente, tendo uma para uso próprio e a outra para alugar.  

Figura 2.10 – localização do lote (mancha encarnada) relativamente à estrada municipal mais próxima 

adaptado de: https://www.google.pt/maps 

 

Figura 2.11 – vista sul das casas 
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O terreno apresenta um declive ligeiramente acentuado, estando as habitações localizadas no ponto mais elevado 

do lote. Conjugando sua a orientação e forma retangular com a topografia do terreno, as habitações têm também uma 

forma retangular, sendo os alçados paralelos aos limites do lote. Deste modo as fachadas não estão orientadas 

rigidamente segundo os eixos norte-sul e este-oeste, mas sim nos semieixos nordeste-sudoeste e noroeste-sudeste.   

 

 

Com uma construção simples, apresentam características estéticas das habitações típicas da região. Não 

querendo uma construção necessariamente inovadora, e dando preferência ao custo reduzido, as habitações apresentam 

pormenores construtivos que lhe dão um cariz humilde. As paredes exteriores são paredes duplas, compostas por panos 

de 11cm e 7cm, com caixa-de-ar de 6cm entre os dois panos (3cm estão ocupados com isolamento em PPE), revestidos 

com reboco de 2cm nas duas faces. A cobertura é inclinada, essencialmente uma laje inclinada sobre a qual assentam 

diretamente as telhas. Os vãos envidraçados, de vidro simples, têm caixilharia de alumínio sem corte térmico. As paredes 

divisórias interiores, de 15cm de espessura, são compostas penas por um tijolo de 11cm, revestido a reboco de 2cm nas 

duas faces. 

 

Em termos de organização espaço-funcional, as casas têm o mesmo número de espaços interiores com as 

mesmas funções, mas diferem na localização dos mesmos. As suas dimensões são relativamente pequenas, mantendo 

assim o mesmo cariz simples referido anteriormente. Desenvolvendo-se em dois pisos, no inferior encontra-se um espaço 

amplo de duplo pé-direito que engloba: zona de estar, zona de refeições e ainda uma cozinha. Neste mesmo piso, 

ocupando a área do piso superior, encontram-se ainda três quartos e uma instalação sanitária. O acesso entre os dois 

pisos é feito por umas escadas que se encontram no centro da fachada sudeste das habitações.  

Figura 2.12 – vista aérea das casas 

adaptado de: https://www.google.pt/maps 

 

20m      10m 
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O piso superior ocupa apenas parte da área útil equivalente ao piso inferior, tendo a função de sótão (sem qualquer 

tipo de abertura para o exterior que permita iluminação ou ventilação natural). Originalmente pensado para espaço de 

arrumação, acaba por servir também para acomodar algumas camas, permitindo assim aumentar o número de 

utilizadores. No entanto, pelas características físicas referidas anteriormente, este espaço não apresentas as condições 

ideias para esta última vivência. 

Figura 2.13 – planta do piso térreo das duas casas 

Figura 2.14 – planta do piso superior das duas casas 
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2.3.3. Avaliação do desempenho ambiental 

Este ponto pretende apresentar a avaliação de desempenho energético que foi efetuada às habitações nas quais 

serão aplicadas os conceitos e estudos realizados no primeiro capítulo desta dissertação. Ao contrário das avaliações 

realizadas para os casos de estudo e para as referências arquitetónicas na zona de Melides, esta foi mais detalhada e 

rigorosa. Utilizando o Modelo de Avaliação de Edifícios, LiderA, que anteriormente, neste caso foram avaliados todos os 

limiares base referentes aos quarenta e três critérios, que estão divididos pelas mesmas vertentes referidas no ponto 1.4). 

“Os critérios e as orientações apresentadas pretendem ajudar a selecionar, não a melhor solução existente, mas a solução 

que melhore, preferencialmente de forma significativa, o desempenho existente” (Pinheiro, 2011).  

Importa, para além de destacar a classificação final da avaliação feita, apresentar a classificação obtida em cada 

critério, sem a justificação detalhada para a obtenção da mesma, pelo risco de tornar esta apresentação da avaliação 

extensa de mais. Os critérios serão agrupados por áreas, e será apresentada uma pequena conclusão de cada uma. Para 

uma melhor compreensão das medidas analisadas em cada critério, no Anexo IV apresento a descrição resumida dos 

limiares base pelos quais são medidos o desempenho das habitações em cada critério. 

 

INTEGRAÇÃO SOCIAL 

 A vertente Integração Social apresenta um resultado bastante positivo em todos os critérios, à exceção do 

C1 e do C6. Para qualquer um dos dois, a possibilidade de melhorar é nula, por dependerem os dois de aspetos 

que não podem ser alterados pela intervenção prática no edificado. No primeiro critério, pelo fato de as habitações 

se localizarem em zona não-urbana, impede que dois limiares não possam ser cumpridos. No sexto critério, a sua 

má classificação advém de, no município, apesar de haver um reconhecimento e proteção do património 

construído, não é possível intervir no mesmo de modo a mantê-lo ou ainda melhorá-lo por falta de recursos 

financeiros. 

Quadro 2.2 - Avaliação da vertente Integração Local (classificação dos critérios) 

VERTENTE ÁREA % CRITÉRIO CLASSE

C1 - Valorização Territorial D

C2 - Otimização ambiental da implantação A++

C3 - Valorização ecológica A++

C4 - Interligação de habitats A++

C5 - Integração Paisagística A++

C6 - Proteção e Valorização do Património E

IN
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G

R
A

Ç
Ã

O
 L

O
C

A
L

SOLO 7%

ECOSSISTEMAS 

NATURAIS
5%

PAISAGEM E 

PATRIMÓNIO

2%
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RECURSOS 

  A vertente Recursos é aquela que, pela sua maior carga percentual na avaliação final do desempenho 

energético, permite que as alterações propostas tenham um grande peso na nova avaliação. À parte dos critérios 

C10 e C13, que já atingem o máximo que é possível, todos os outros têm o potencial de aumentar, nomeadamente 

os critérios C7, C8 e C9, que dependem essencialmente de opções construtivas e desenho passivo que, 

melhorando, terão um grande impacto no desempenho final das habitações, bem como em outros critérios (como 

o C12 e o C14, relativos à durabilidade e características dos materiais aplicados). O critério C11, referente à 

gestão e consumo das águas pluviais, também permite uma melhoria significativa pela atual ausência de qualquer 

tipo de sistema que permita a sua recolha, tratamento e reutilização das mesmas. Dada a localização e dimensão 

do lote, é possível que a produção local de alimentos seja uma medida fácil de implementar, melhorando assim o 

desempenho do critério C15. 

CARGAS AMBIENTAIS  

 Na vertente Cargas Ambientais importa mencionar o critério C17 que, à semelhança do critério C11, 

(reutilização de águas pluviais) é atualmente nulo, pelo que tem grande potencial de ser melhorado. Para além 

deste primeiro, os critérios C19, C20 e C21, relacionados com a produção, gestão e reciclagem de resíduos, 

podem também ser facilmente melhorados na alteração proposta no capítulo seguinte. 

Quadro 2.3 - Avaliação da vertente Recursos (classificação dos critérios) 

VERTENTE ÁREA % CRITÉR IO CLASSE

C7 - Certificação Energética E

C8 - Desenho Passivo C

C9 - Intensidade em Carbono E

C10 - Consumo de água potável A++

C11 - Gestão das águas locais E

C12 - Durabilidade E

C13 - Materiais locais A++

C14 - Materiais de baixo impacte E

ALIMENTARES 2% C15 - Produção local de alimentos F

R
E
C

U
R

S
O

S

ENERGIA 17%

ÁGUA

MATERIAIS 5%

8%

Quadro 2.4 - Avaliação da vertente Cargas Ambientais (classificação dos critérios) 

VERTENTE ÁREA % CRITÉR IO CLASSE

C 16 - Tratamento das águas residuais A++

C17 - Caudal de reutilização de águas usadas E

EMISSÕES 

ATMOSFÉRICAS

2% C18 - Caudal de Emissões Atmosféricas A++

C19 - Produção de resíduos E

C20 - Gestão de resíduos perigosos D

C21 - Reciclagem de resíduos F

RUÍDO EXTERIOR 3% C22 - Fontes de ruído para o exterior B

POLUIÇÃO 

ILUMINO-

TÉRMICA

1% C23 - Poluição iluminotérmica B

EFLUENTES

RESÍDUOS

3%

3%
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A
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G

A
S
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M

B
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N
T
A
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CONFORTO AMBIENTAL 

  A vertente Conforto Ambiental está relacionada com as medidas passivas aplicadas no desenho das 

habitações (já mencionadas para o critério C8) pelo que a sua melhoria será automática, quando se melhorarem 

alguns pormenores construtivos, materiais aplicados, e desempenho de alguns elementos (nomeadamente dos 

envidraçados aplicados nos vãos exteriores). O critério que sofrerá melhoria será o C25. 

 

VIVÊNCIA SÓCIOECONÓMICA 

 A vertente Vivência Socioeconómica que acumula mais critérios, não sendo por isso a mais importante a nível 

de percentagem global. À semelhança de alguns critérios da primeira vertente, a zona em que as habitações se 

inserem impede um melhor desempenho em duas das áreas desta vertente: Acesso para todos (C28 e C29), 

Diversidade Económica (C32) e Amenidades e Interação Social (C34 e C35). No entanto é possível constatar que, 

mesmo assim, o desempenho em alguns critérios, que não são dependentes do local, são bastante positivos (C30, 

C36 e C38). Percebemos então que os únicos critérios possíveis de melhorar são o C31, C37, C39 e C40.  

 

 

Quadro 2.5 - Avaliação da vertente Conforto Ambiental (classificação dos critérios) 

VERTENTE ÁREA % CRITÉRIO CLASSE

QUALIDADE   DO 

AR

5% C24 - Níveis de Qualidade do ar D

CONFORTO 

TÉRMICO

5% C25 - Conforto térmico C

C26 - Níveis de iluminação A+

C27 - Isolamento acústico / Níveis sonoros B

ILUMINAÇÃO E 

ACÚSTICA

5%
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O

N
F
O

R
T
O

 

A
M

B
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N
T
A

L

Quadro 2.6 - Avaliação da vertente Vivência Socioeconómica (classificação dos critérios) 

VERTENTE ÁREA % CRITÉR IO CLASSE

C28 - Acesso aos transportes Públicos F

C29 - Mobilidade de baixo impacte E

C30 - Soluções inclusivas A+

C31 - Flexibilidade - Adaptabilidade aos usos E

C32 - Dinâmica Económica E

C33 - Trabalho Local D

C34 - Amenidades locais G

C35 - Interação com a comunidade E

C36 - Capacidade de Controlo A

C37 - Condições de participação e governância C

C38 - Controlo dos riscos naturais A+

C39 - Controlo das ameaças humanas F

CUSTOS NO 

CICLO DE VIDA
2% C40 - Baixos custos no ciclo de vida E

4%

4%

5%
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GESTÃO AMBIENTAL E INOVAÇÃO 

  Como é possível observar, na vertente Gestão Ambiental e Inovação, apenas é possível melhorar os dois 

últimos critérios: o C42, pela implementação de um sistema que permita a Gestão Ambiental das habitações; o 

C43, pela aplicação de inovações ao nível construído. As alterações para a melhoria do primeiro critério são 

relativamente fáceis de aplicar, no entanto as inovações serão alvo de uma maior atenção, pela estética e 

característica “rural” que eventualmente se pretenderá manter com as alterações efetuadas às habitações. 

 

 

 

Esta foi a classificação obtida no final da avaliação. Ela representa uma melhoria de fator 2 em relação à prática 

comum (o LiderA apresenta um resultado de 29,20%, num total de 100% que corresponde a um desempenho totalmente 

sustentável em todos os critérios). Não sendo um resultado negativo, não é de todo um resultado que reflita uma 

preocupação sustentável e ambiental relevante, do caso apresentado. Esta classificação tem uma importância relativa, 

pois não pretende ser o mais importante para o objetivo da dissertação, no sentido em que se pretende melhorá-la, mas 

importa acima de tudo perceber como é que as medidas que serão aplicadas têm impacto no desempenho global da 

proposta de alteração.  

  

CLASSE OBTIDA NA AVALIAÇÃO GLOBAL A 

Quadro 2.7 - Avaliação da vertente Gestão Ambiental e Inovação (classificação dos critérios) 

VERTENTE ÁREA % CRITÉRIO CLASSE

C41 - Informação ambiental B

C42 - Sistema de gestão ambiental E

INOVAÇÃO 2% C43 - Inovações E

GESTÃO 

AMBIENTAL E 

INOVAÇÃO

GESTÃO 

AMBIENTAL
6%
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3. SOLUÇÕES PARA MELHORAR O DESEMPENHO ENERGÉTICO 

Este capítulo pretende aplicar todo o conhecimento adquirido ao longo da realização desta dissertação, que foi 

descrito de um modo sintético e objetivo no primeiro capítulo, na melhoria do desempenho energético do caso prático 

apresentado no capítulo anterior. Não querendo ficar por uma mera avaliação do desempenho energético de um caso, creio 

que a melhor maneira de desenvolver o conhecimento é aplicar na prática o que se estuda, de modo a testar várias hipóteses 

de aplicação dessa mesma matéria. Como referido no início da dissertação, o objetivo não é apresentar todas as soluções 

possíveis que permitam uma melhoria do caso prático, mas sim apresentar e descrever quais as opções tomadas, bem como 

o porquê da sua escolha em alternativa a outras. 

3.1. Proposta de alteração 

O caso prático apresentado no capítulo anterior foi escolhido por se tratar de uma habitação que frequento muitas 

vezes, e por isso tenho um conhecimento profundo da mesma. No entanto, não foi essa a única razão que me levou a 

escolhê-la, pois poderia ter escolhido outras com as quais também tenho contacto. Esta habitação apresenta algumas 

características que já foram mencionadas anteriormente, e que a tornam um pouco simples, nomeadamente as dimensões 

dos espaços que a compõem. Por isso mesmo, o atual proprietário das habitações quer aumentar a área construída, 

eliminando o espaço existente entre as duas habitações, resultando assim num único volume. Mantendo, no entanto, duas 

habitações separadas com acessos independentes. 

O pretexto desta alteração foi o que me levou a escolher este caso, que irá ser alvo de uma intervenção, por assim 

permitir aplicar o conhecimento num caso mais próximo da realidade, do que seria aplicado numa obra que não tem uma 

intervenção prevista.  

Começo então por apresentar as premissas que sustentaram a alteração proposta. Como é possível observar, estas 

premissas ainda não têm preocupações de sustentabilidade intrínsecas, sendo meu propósito separar, para já, as duas 

vertentes, focando agora a apresentação da proposta apenas ao nível projetual e conceptual. As premissas são então: 

 Manter o traço original da casa, uma vez que esta tem características formais e estéticas das habitações 

locais, não sendo minha vontade destacar a intervenção através da diferenciação de estilos ou materiais; 

 Manter a métrica e estética dos vãos exteriores existentes na colocação dos novos vãos, resultando assim 

um desenho coerente, em que quase não se distingue o que é preexistente do que é intervenção; 

 Aproveitar o máximo da estrutura previamente existente, minimizando assim a intervenção em termos de 

demolição e construção de novas paredes, para além do estritamente necessário; 

  Permitir o acesso a pessoas com mobilidade condicionada a todos os espaços do piso térreo, criando assim 

áreas mais amplas que permitam uma fácil circulação, principalmente nos quartos e I.S; 

 Aumentar a área privada e social das duas habitações, de modo semelhante, tentando que fiquem ambas 

com o mesmo número de quartos, I.S. e áreas de zonas comuns próximas; 

 Separar a zona de refeições da zona de estar; 

 Adaptar o piso superior para quartos e I.S. 
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Importa também referir algumas condicionantes físicas, construtivas e espaciais, que orientaram e ajudaram a 

construir a solução apresentada: 

 A zona da sala e cozinha das duas habitações, apesar de ter um pé-direito bastante elevado (4,8m no ponto 

mais alto), não permite construção de um segundo piso sobre a mesma zona, por não resultarem espaços 

com qualidade habitacional (pé-direito médio inferior a 2,4m); 

 O ponto anterior não permite então que o piso superior das duas habitações (existente e previsto) se ligue 

através da zona da sala e cozinha; 

 Conclui-se então que o acesso ao novo piso superior é apenas possível para a habitação mais a norte, pelo 

fato de as escadas de acesso ao mesmo piso, na outra habitação, se encontrarem no lado oposto; 

 A zona disponível para construção (páteo entre as duas habitações) tem possibilidade de ter duplo pé-

direito, no entanto isso não otimiza a área a acrescentar; 

 O pé-direito no piso superior permite um uso mais confortável junto à fachada sudoeste, tendo o lado oposto 

um pé-direito muito reduzido; 

Para melhor perceber as alterações propostas, apresento agora as plantas de vermelhos e amarelos, demonstrando 

o que será construído de novo (vermelho) e o que será demolido (amarelo): 

 

Figura 3.1 - planta de vermelhos e amarelos, piso térreo (identificação das novas áreas resultantes das alterações) 

sala zona de 

refeições 

quarto 

quarto cozinha IS IS 

zona de 

refeições 
zona 

exterior 

IS 

quarto IS 
cozinha 

IS IS sala 

quarto quarto 

quarto 

Figura 3.2 - planta de vermelhos e amarelos, piso superior (identificação das novas áreas resultantes das alterações) 

arrumos 

quarto 

IS 

arrumos 

IS IS 

varanda 

quarto quarto quarto quarto quarto 
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MEMÓRIA DESCRITIVA  

Depois de entendidas quais as premissas e as condicionantes, foram tomadas as seguintes opções, segundo 

constatações feitas com base nas mesmas: 

 CASA NORTE: o novo piso superior permite a criação de mais quartos, logo, podem ser subtraídos quartos no 

piso inferior existente; diminuindo esses quartos no piso inferior, consegue-se aumentar a área social (criação 

da zona de refeições independente); 

 CASA SUL: não existindo aumento do piso superior, os quartos existentes no piso inferior mantêm-se; a nova 

área terá então de criar mais quartos, bem como aumentar a área social (zona de refeições e I.S. social); 

Em termos construtivos, tendo em conta as premissas mencionadas nas páginas anteriores, bem como as 

condicionantes próprias das habitações, foram tomadas as seguintes opções, de modo a conseguir suportar as decisões 

apresentadas no ponto anterior: 

1. Os limites da nova área construída coincidem com os existentes (alinhamento das fachadas das habitações); 

2. Construção em dois pisos, mantendo os pés-direitos existentes (alinhamento de pisos e cobertura); 

3. Alinhamento das novas paredes interiores com as existentes (continuidade dos espaços); 

4. Para a casa mais a norte (lado esquerdo das plantas), foram apenas demolidas as paredes que permitem um 

aumento da área da cozinha, a criação da zona de refeições independente, a criação de uma I.S. social e uma 

I.S. com acesso a pessoas de mobilidade condicionada, a ligação à nova zona do piso superior; 

5. Para a casa mais a sul (lado direito das plantas), foram apenas demolidas as paredes que permitem um aumento 

da área da cozinha, a criação da zona de refeições independente, o acesso à nova zona construída no piso 

térreo, o aumento da área envidraçada da sala (fachada sudoeste); 

Em termos funcionais, o aspeto mais importante era conseguir melhorar a qualidade dos espaços, sem alterar a 

estrutura existente, tentando que o resultado final fosse o mais próximo possível entre as duas. Foram então atingidos os 

seguintes objetivos em termos funcionais: 

 Piso térreo permite um fácil acesso a todas as zonas por parte de pessoas com mobilidade condicionada; 

 Criação de um quarto, com acesso a I.S., no piso térreo, para pessoas com mobilidade condicionada; 

 Aumento da área da cozinha (maior conforto e arrumação); 

 Criação de uma zona de refeições independente; 

 No máximo existem dois quartos para uma I.S. nas duas casas, e nos dois pisos; 

 Adaptação de todo o piso superior para zona de quartos, tendo ainda uma grande área livre para arrumação. 

Resta apenas concluir que, em termos globais, atingiram-se os seguintes objetivos: semelhança entre áreas totais 

das casas; mesmo número de quartos em cada casa; número muito próximo de I.S.; as dimensões de cada espaço, entre 

as duas casas, são quase idênticos (comparação direta entre os mesmos espaços, das duas casas). 

Mesmo com os objetivos anteriores atingidos, poderia ter-se melhorado alguns aspetos: acesso por parte de 

pessoas com mobilidade condicionada ao piso superior e a I.S. social da casa mais a norte poderia ter outro acesso que 

não pelo corredor imediatamente ao lado da cozinha. 
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Sem querer aprofundar muito mais a descrição da solução apresentada, apresento agora algumas imagens de um 

modelo tridimensional produzido da solução final proposta. No Anexo III encontram-se os desenhos técnicos (plantas, cortes 

e alçados), bem com mais vistas do modelo tridimensional da solução. 

Figura 3.3 – vista sul do modelo 3D da proposta de alteração 

Figura 3.4 – vista nascente do modelo 3D da proposta de alteração 

Figura 3.5 – vista norte do modelo 3D da proposta de alteração 

Figura 3.6 – vista poente do modelo 3D da proposta de alteração 
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3.2. Procura de sustentabilidade 

Neste subcapítulo irei descrever, em detalhe, as soluções construtivas aplicadas na proposta apresentada 

anteriormente, bem como os sistemas, tecnologias e equipamentos associados, que farão com que o seu desempenho 

energético seja melhorado. Poderiam ter sido escolhidas outras, que cumprissem o mesmo objetivo e fossem devidamente 

aplicadas. No entanto, optei por aquelas que melhor se adaptam à realidade do caso escolhido, que mais facilmente seriam 

aplicadas, e que não implicassem um grande custo na sua implementação. 

Como referido no primeiro capítulo, a procura da sustentabilidade não se deve limitar à aplicação de algumas 

medidas isoladas, mas deve seguir conceitos que orientem e consolidem a proposta. Importa referir então que, mais que 

agregar um conjunto de medidas, a proposta pretende concentrar e exprimir preocupações e princípios sustentáveis 

específicos, baseados nos conceitos apresentados no primeiro capítulo: 

1. APROVEITAR AO MÁXIMO A PRÉ-EXISTÊNCIA – saber aproveitar o que já existe, de modo a reduzir 

os custos, criar uma continuidade entre o antigo e o novo, manter a identidade do objeto; 

2. MELHORAR A VIVÊNCIA DOS ESPAÇOS – aumentar a qualidade de vida dos utentes das habitações, 

tanto em termos de conforto térmico como na dimensão dos espaços e a sua capacidade de albergar as 

vivências para que foram desenhados; 

3. INTERAGIR COM O MEIO AMBIENTE ENVOLVENTE – contribuir de uma forma positiva para o meio 

ambiente que rodeia as habitações, para que ao mesmo tempo se possa retirar dele recursos que 

permitam uma vivência sustentável; 

4. INDEPENDÊNCIA DE RECURSOS – através do baixo consumo de recursos (eletricidade e água), 

associado à produção local dos mesmos, pretende-se uma independência total em relação aos recursos 

que são necessários para a vivência normal das habitações; 

5. CUSTO REDUZIDO NA IMPLEMENTAÇÃO – procurar soluções de custo reduzido, custo nulo, ou 

soluções que possam representar um investimento a longo prazo, possibilitando abater o custo inicial no 

futuro; 

6. RENTABILIZAR OS SISTEMAS – os sistemas implementados devem permitir rentabilizar financeiramente 

o lote, representando a sua existência como uma mais-valia, em vez de um encargo. 

 

3.2.1. Soluções construtivas 

Procurarei comparar as soluções que existem atualmente nas habitações em análise com as que proponho, e que 

pretendem melhorar o desempenho energético das mesmas. Isto permite saber qual a melhoria implícita na aplicação das 

soluções, sendo esse um dos objetivos desta dissertação. 

ENVOLVENTE EXTERIOR 

É na envolvente exterior que existem a maior parte das perdas térmicas, quando as soluções construtivas não 

são as melhores, relativamente à capacidade de isolamento. De modo a encontrar as soluções para a melhorar a situação 

atual, foi estudado o documento Silva (n.d.). Para melhorar o isolamento das paredes exteriores foi utilizado um sistema 

compósito de isolamento térmico pelo exterior com revestimento sobre isolante, apresentado na figura seguinte: 
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O sistema ETICS pode provocar a alteração da humidade presente no interior das paredes, uma vez que vem 

alterar o isolamento do pano exterior. Para uma maior certeza de que a ventilação interior das paredes iria continuar a 

acontecer, teria de se avaliar melhor esta solução e potencialmente efetuar os devidos ajustamentos. 

Este ponto pretende apresentar os valores do Coeficiente de Transmissão Térmica (U) das superfícies das 

habitações que estão em contacto com o exterior. De modo a calcular este coeficiente foi seguido o Regulamento de 

Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (DL118/2013 de 20 de Agosto), que se encontra sintetizado no 

documento disponibilizado pela IteCons (Universidade de Coimbra), referenciado na bibliografia. Sem detalhar os 

cálculos, interessa apenas evidenciar os valores de U resultantes de cada solução: 

 

U (W/m2 .o C) EXISTENTE PROPOSTA 

ZONA 
CORRENTE 

0,56 0,40 

ZONA NÃO 
CORRENTE 

2,94 0,83 

Quadro 3.1 – comparação do U (W/m2 .oC) das soluções construtivas das paredes exteriores 

 

A cobertura, por se encontrar em boas condições, necessita apenas de um reforço do isolamento térmico. A zona 

não corrente não se encontra representada, ao contrário do que aconteceu com as paredes exteriores, uma vez que a 

estrutura é a mesma que a zona corrente, com um aumento de betão de 20cm, uma vez que existe uma viga que percorre 

a cumeeira da cobertura. Em termos de facilidade de colocação do isolamento, neste caso ser pelo exterior obrigaria a 

uma série de operações na cobertura que iriam aumentar o custo e o tempo, comparando com uma rápida e simples 

colocação pelo interior. Propõe-se então a colocação de uma nova camada de isolamento térmico pelo interior, como 

representado na imagem seguinte: 

Figura 3.7 - esquema de aplicação do sistema ETICS nas paredes exteriores 

adaptado de: Silva, V. (n.d.) 
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Esta solução vem diminuir consideravelmente o valor de U da cobertura, resultando um conforto térmico interior 

bastante mais elevado. Este pormenor é bastante importante para o caso em que se aplica a melhoria, uma vez que o 

primeiro piso, que tem contacto direto com a cobertura, será convertido em zona de quartos. Na situação atual, esta zona 

é totalmente impossível ser utilizada para esse fim, devido ao calor excessivo que se acumula no piso. A alteração ao 

coeficiente de transmissão térmica é então a apresentada no quadro abaixo: 

U (W/m2 .o C) EXISTENTE PROPOSTA 

ZONA 
CORRENTE 

0,74 0,45 

ZONA NÃO 
CORRENTE 

0,75 0,43 

Quadro 3.2 – comparação do U (W/m2. oC) das soluções construtivas da cobertura 

 

 

ENVIDRAÇADOS 

Os novos envidraçados (no piso térreo) serão iguais aos existentes, a nível estético e funcional, sendo diferentes 

no tipo de vidros e caixilharia. Não querendo definir fornecedores específicos, pois não é fundamental para o objetivo da 

dissertação, procurei encontrar valores de referência para o Coeficiente de Transmissão Térmica dos envidraçados 

existentes e propostos. Estes foram encontrados no documento disponibilizado pela Caixiave, 2009, que se encontra 

referenciado na bibliografia. Em relação ao dispositivo de oclusão noturna, optei por manter o existente (portada opaca 

de alumínio com batente de borracha). Os valores que apresento representam o U dos envidraçados existentes e daqueles 

que, genericamente, são propostos para substituição: 

Figura 3.8 - esquema de aplicação do isolamento pelo interior, na zona corrente da cobertura 

adaptado de: Silva, V. (n.d.) 
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DESCRIÇÃO Uw (W/m2.oC) Uwdn[6] (W/m2.oC) 

EXISTENTE: vidro duplo, caixa-de-ar de 6mm, 
caixilharia de alumínio sem corte térmico 

4,30 3,00 

PROPOSTO: vidro duplo, caixa-de-ar de 
16mm, caixilharia em PVC 

2,70 2,10 

Quadro 3.3 – comparação do Uw (W/m2. oC) dos envidraçados 

Uma das alterações propostas é a inserção de vãos envidraçados na cobertura. O piso superior, atualmente, não 

tem qualquer tipo de abertura para o exterior, sendo bastante escuro e enclausurado. Estes novos vãos propostos vêm 

permitir as novas vivências propostas para este piso: quartos e instalações sanitárias. Não tendo um valor exato do seu 

coeficiente de condutibilidade térmica, assumo que o valor é idêntico ao apresentado acima para os vãos propostos para 

o piso térreo. Sendo a marca de referência neste tipo de vãos a Velux, a próxima imagem é um exemplo de um possível 

vão a aplicar.  

Em relação ao sombreamento exterior dos vãos, optou-se por não colocar nenhuma pala de sombreamento. 

Sabendo que esta escolha tem fortes implicações no desempenho térmico interior das habitações, esta solução poderia 

ser revista e ponderada, de modo a obter uma solução passiva que se enquadrasse no desenho pretendido para os 

alçados. 

ANEXO PARA APOIO AGRÍCOLA 

No próximo subcapítulo será descrito com mais detalhe como se processará a produção de alimentos através da 

plantação de árvores, legumes, frutas e hortaliças, bem como através da criação de galinhas. Como não existe local para 

a realização destas tarefas, é sugerida a criação de um anexo que lhes dê apoio. A localização escolhida para a colocação 

do anexo é resultado da análise da topografia do terreno (local com alguma inclinação) e da pouca presença de árvores, 

permitindo criar um edifício parcialmente enterrado.  

                                                           
 

[6]
 Uwdn: Coeficiente de transmissão térmica médio dia-noite do vão envidraçado (inclui a contribuição de eventuais dispositivos de oclusão 

noturna), aplicável a locais com ocupação noturna. 

Figura 3.9 - modelo Velux GGU 0076 (55cm x 98cm) 

adaptado de: www.velux.pt 
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Sendo um edifício secundário, com um uso não habitacional, pretendo que seja construído de uma forma simples, 

e ao mesmo tempo inovadora, representando um acréscimo mínimo ao custo total das alterações propostas. Tendo por 

base o conceito, a estrutura e o método construtivo de uma earthship (descrito no ponto 1.3.1 desta dissertação), a grande 

diferença em relação ao primeiro é a não incorporação dos sistemas que integram a mesma (que permitem captação de 

água pluvial etc), por não se tratar de um edifício de habitação. As paredes de contenção e estruturais são constituídas 

por pneus usados compactados com terra, assentes sobre uma viga de fundação; as paredes exteriores são constituídas 

por garrafas de vidro usadas e cimento; a cobertura é constituída por vigas de barrotes de madeira, vigotas de madeira e 

chapas metálicas que permitam a execução de uma cobertura verde (de pouca espessura) pelo lado exterior. A imagem 

seguinte representa um esboço da proposta para o edifício de apoio: 

 

3.2.2. Sistemas aplicados 

Neste ponto irei explicar quais os sistemas que, idealmente, seriam aplicados juntamente com as soluções 

construtivas apresentadas anteriormente, de modo a melhorar o desempenho energético da proposta e a torná-la um 

modelo sustentável, o mais autónoma e independente de recursos possível. 

Figura 3.10 - localização proposta para o edifício de apoio agrícola (mancha verde); escala aproximada 

adaptado de: https://www.google.pt/maps 

 

20m         10m 

Figura 3.11 - corte e planta esquemática do edifício anexo 
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PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 

Como referido anteriormente, está prevista a produção de alimentos no lote. Já foi apresentado o edifício que 

servirá de apoio para esta tarefa, uma vez que se enquadra numa solução construtiva alternativa e inovadora. Neste ponto 

irei descrever quais os possíveis alimentos que se produziriam, bem como uma possível maneira de organizar o terreno 

de modo a otimizar essa mesma produção. A produção será feita através do cultivo de frutas (através de árvores de fruto), 

legumes e vegetais e da criação de galinhas, produzindo assim ovos e carne. Ao contrário das árvores de fruto, que se 

encontram plantadas durante todo o ano e na altura certa dão frutos, os vegetais, legumes e ervas aromáticas que são 

plantados no solo têm alturas específicas para serem plantados e colhidos. No entanto, há bastantes alimentos que podem 

ser plantados durante a maior parte do ano (sem ser nos meses de Dezembro e Janeiro). Apresento então quais os 

alimentos que poderiam ser plantados: 

 Árvores de fruto: amendoeira, figueira, laranjeira, limoeiro, macieira, pereira, romãzeira,  

 Legumes e vegetais: abóbora, alface, batata, beterraba, brócolos, cebola, cenoura, coentros, couves, 

ervilhas, espargos, espinafres, favas, feijão, melão, melancia, nabos, pepino, pimentos, rabanetes, tomate; 

 Ervas aromáticas: alecrim, cebolinho, coentros, hortelã, malagueta, manjericão, orégãos, salsa, tomilho; 

A criação de galinhas será feita dentro do edifício do apoio agrícola, uma vez que este será dividido em três zonas, 

como referido anteriormente (figura 3.12). Depois de analisado o declive do terreno é possível constatar que, a partir da 

zona onde se encontram as habitações, surgem três pendentes nas direções nordeste, noroeste e sudoeste. Sendo a 

única zona livre do terreno, com um declive menos acentuado, a que se situa a nascente das habitações.  

RECOLHA E TRATAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

De modo a reduzir o consumo de água, prevê-se a implementação de um sistema que recolha a água das chuvas, 

de modo a armazená-la e a permitir a sua utilização. Depois de pesquisados vários sistemas, concluí que o mais fácil, 

Figura 3.12 - localização proposta para os espaços a cultivar (horta, pomar e estufa) 

adaptado de: https://www.google.pt/maps 

20m         10m 
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menos dispendioso e que, por utilizar a gravidade, dispensa o uso de bombas de pressão (reduzindo o custo do sistema 

e o consumo energético que este iria ter), seria o seguinte: 

1. Recolha da água da cobertura em algerozes; 

2. Direcionamento da água, através dos algerozes e tubagens, para três tanques: dois existentes no interior 

do primeiro piso de cada uma das habitações e um existente no exterior das habitações (figura 3.13); 

3. Dos dois primeiros tanques, localizados no primeiro pio das habitações, a água é conduzida por tubagens 

para os autoclismos da habitação (sendo este o único uso possível para além da rega); Do tanque exterior, 

a água é utilizada para rega, sendo a pressão acumulada no interior do tanque suficiente para a deslocação 

da água; 

 

 

TRATAMENTO DE ÁGUAS USADAS 

O tratamento e reutilização de águas usadas (cinzentas e castanhas) permite também reduzir o consumo de água 

para fins como autoclismos e rega. As habitações, como estão atualmente, já possuem um sistema de tratamento das 

águas usadas feito no local, através de uma fossa sética, que filtra os resíduos que vêm com as águas e que depois a 

direciona para o terreno. Este sistema já resolve, em parte, o problema do tratamento das águas. No entanto, a fossa não 

atinge o nível de purificação das águas necessário para a sua reutilização. 

Optei então por prever a seguinte solução, de modo a obter o melhor resultado possível: 

Figura 3.13 - planta onde está representado o sistema de recolha das águas pluviais; escala gráfica 



57 
 

 Tratamento das águas castanhas (provenientes das retretes e máquinas de lavagens) feita no Reator 

ECODEPUR® OXYBIO[7], (sistema compacto que integra um Reator de Lamas Ativadas, regime de baixa 

carga, e um Decantador Secundário Lamelar); 

 Tratamento das águas cinzentas (provenientes de chuveiros e lavatórios) feita na ECODEPUR® BIOX[8] 

(reator biológico de tipologia SBR (Sequencing Batch Reactor), integra um Reator lamas Ativadas, em 

regime de média carga, e um Módulo de Filtração/Desinfeção); 

 As duas águas, depois de tratadas, seriam conduzidas para o mesmo tanque de armazenamento das 

águas pluviais, no piso térreo; 

 

RECICLAGEM E COMPOSTAGEM 

Ao contrário da situação atual, prevê-se a reciclagem dos resíduos na proposta. Ao mesmo tempo, prevê-se 

também o depósito em local próprio de alguns resíduos perigosos, bem como a compostagem dos resíduos orgânicos 

provenientes do uso diário das habitações. 

A separação dos vários resíduos (vidro, cartão, plásticos, metais, perigosos e orgânicos) começará por ser feita 

na cozinha das habitações, sendo esse o local mais comum da existência de um local para a sua deposição inicial. Numa 

segunda fase, os resíduos são levados para a central de reciclagem, que se encontra no edifício de apoio à atividade 

agrícola (figura 3.11). No mesmo local encontra-se um local próprio para a depósito dos resíduos perigosos (pilhas, 

lâmpadas, óleos alimentares), e também um depósito para a compostagem dos resíduos orgânicos. 

Numa terceira fase, os resíduos reciclados e perigosos serão levados para um depósito exterior ao terreno, 

localizado no centro da vila de Melides, enquanto os resíduos orgânicos serão aplicados na agricultura como fertilizante 

para o solo, depois de finalizado o processo de compostagem. 

                                                           
 

[7] 
Modelo que serve como referência para o sistema de tratamento de águas cinzentas, escolhido entre outros por ter sido aquele que se 

adequa às necessidades em causa. Não significa que, na realidade, seria utilizado este apresentado. 
[8] 

Modelo que serve como referência para o sistema de tratamento de águas cinzentas, escolhido entre outros por ter sido aquele que se 

adequa às necessidades em causa. Não significa que, na realidade, seria utilizado este apresentado. 

Figura 3.14 - comparação entre a fossa existente (esquerda) e as fossas propostas (direita) 

adaptado de: http://www.ecodepur.pt/ 
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SEGURANÇA 

Em termos de segurança, as habitações atualmente contam apenas com uma iluminação noturna periférica, que 

consegue abranger um raio de apenas 15m ao redor das habitações, deixando a maior parte do terreno sem visibilidade 

e desprotegido. A solução passa então por melhorar esta iluminação através da colocação de uma série de focos 

(alimentados por energia solar), de modo a que cerca de 70% do terreno fique visível durante a noite (figura 3.15). 

Para além de uma iluminação noturna mais eficaz, pretende-se incluir um sistema de videovigilância em zonas 

estratégicas que rodeiam as habitações, bem como à entrada do lote. Atualmente as habitações não possuem nenhum 

sistema de deteção de incêndio, pelo que considero fundamental a sua inclusão nas cozinhas das habitações, sendo a 

zona mais próxima da sala e que, à semelhança das lareiras previstas, poderá correr um risco de incêndio. 

 

ENERGIAS RENOVÁVEIS 

Esta é a principal alteração que, associada à proposta, vai permitir uma melhoria no desempenho geral das 

habitações através da possibilidade de criar autonomia energética. O clima local e as condições do terreno permitem 

aplicar três sistemas diferentes, possibilitando uma maior produção de energia, e uma consequente independência da 

rede pública. Permite ainda rentabilizar financeiramente o lote através da venda da energia produzida (se a produzida for 

superior à consumida). Os sistemas que se prevê aplicar são: energia solar (utilizada para produzir eletricidade e aquecer 

águas sanitárias) e a energia eólica (utilizada para produzir energia elétrica). 

Painéis fotovoltaicos: ao contrário dos painéis solares para aquecimento das águas sanitárias, os fotovoltaicos 

(para produção de eletricidade), não serão colocados na cobertura das habitações, pois a sua orientação não é a ideal 

(sul). Para além desse facto, a diferença em relação aos painéis anteriores, é que estes irão produzir energia que será 

vendida à rede nacional, desse modo não há necessidade de criar dois módulos separados, para cada habitação. Faz 

sentido então que seja criado um aglomerado de painéis que sejam colocados ao nível do solo, de modo a poderem ser 

direcionados para sul, podendo obter o rendimento máximo (figura 3.16).  

Figura 3.15 - comparação entre a área iluminada atual (castanho) e a proposta (encarnado) 

adaptado de: https://www.google.pt/maps 
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Não é possível calcular, com rigor, a quantidade de energia que os painéis poderão produzir, no entanto, é 

possível fazer uma estimativa: a média de radiação é de 1.500 KWh/ano em Portugal, se os painéis tiverem uma 

eficiência de 16%, prevendo que são colocados vinte painéis (com 1m2 cada, aproximadamente), resulta uma 

produção de 4.800 KWh num ano. Faz sentido que sejam colocados um número superior de painéis, relativamente 

ao estritamente necessário para o consumo normal das habitações, de modo a que o balanço energético final seja 

positivo. Este é uma maneira comum de rentabilizar o sistema, conseguindo abater o investimento inicial que será 

certamente maior em relação a não colocar sistemas que recorrem a energias renováveis. 

 

Painéis solares térmicos de tubos de vácuo: os coletores solares de vácuo tiveram um grande 

desenvolvimento nos últimos anos, representando uma melhor eficiência com uma menor radiação incidente, 

comparando com os painéis planos mais comuns. O aquecimento das águas pode ser feito por dois métodos: Sistema 

de Termossifão (em que a circulação da água se faz por efeito de termossifão, através da diferente densidade da 

água quente que é aquecida por radiação solar e a água fria que entra no depósito vinda da rede) e Sistema de 

circulação forçada (o depósito acumulador[9], colocado verticalmente, é instalado separadamente dos painéis solares, 

resultando uma melhor estratificação dos níveis de temperatura). O sistema escolhido para as habitações foi o 

segundo, por permitir um maior aproveitamento da energia solar. 

O sistema solar térmico de vácuo funcionará em modo complementar com o sistema de caldeira elétrica já 

existente, através da instalação de um Módulo Solar. Este módulo permite, por meio de uma válvula redireciona a 

água para o equipamento alternativo, ou diretamente para a canalização, alternar a fonte de água quente, se a 

temperatura que se registar no sistema solar não for suficiente. Prevê-se uma produção de 500 KWh por ano por m2, 

resultando num total de 3.000 KWh por ano para quatro painéis que se pretende colocar na cobertura das habitações. 

 

 

                                                           
 

[9]
 O depósito prevê-se que tenha um volume de 5m

3
 (2,5m

2
 por 2m de altura). 

Figura 3.16 - exemplo de um conjunto de painéis fotovoltaicos, semelhante à solução proposta 

http://www.idealista.pt/news/etiquetas/casas-sustentaveis 
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Aerogerador: De um modo geral Portugal apresenta muito boas condições para a produção de energia eólica. 

A zona de Melides, onde se encontra o caso em estudo, não é exceção. Desse modo faz sentido prever a aplicação 

de um aerogerador que aumente a autonomia energética das habitações. Na procura de um possível modelo, escolhi 

o novo modelo Skystream 3.7. Apresenta-se como uma revolução nas microturbinas eólicas residenciais pela 

capacidade de produzir energia com ventos muitos fracos, pelo preço reduzido em relação às alternativas, pela 

potência muito superior às alternativas (2,4kW em vez de 1,0kW), pela longevidade e baixa manutenção e pelo facto 

de não produzir ruído em funcionamento. 

A localização do aerogerador no lote não iria afetar o seu desempenho, pelo que seria colocado no local que 

o proprietário tivesse preferência, pois o único fator será estético devido ao impacto visual da estrutura (figura 3.18). 

A quantidade de energia produzida pela microturbina seria, aproximadamente, 5.000 KWh por ano. Este valor foi 

obtido considerando uma velocidade média anual do vento de 6 m/s (dado ser uma região montanhosa) e segundo 

os dados do fornecedor para a capacidade produtiva da microturbina para a mesma velocidade média de vento. 

Figura 3.17 - esquema de funcionamento de um painel térmico de tubos de vácuo 

adaptado de: http://www.dreamstime.com/ 

Figura 3.18 - vista do aerogerador Skystream 3.7, montado numa habitação nos E.U.A. 

http://www.energialateral.pt/aerogeradores-residenciais.html 
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SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

A sugestão é que se verifique a conformidade com a norma ISO 14001:2015 através do Sistema de Gestão 

Ambiental ISO 14001:2015 certificado pela SGS[10]. 

 

3.2.3. Equipamentos 

Este ponto pretende apresentar, de uma forma sucinta, sugestões de equipamentos que visam reduzir o consumo 

de energia nas habitações. Para cada um será feita uma comparação com o consumo de um equipamento “semelhante” 

mas “não sustentável”, conseguindo assim perceber qual a redução de energia conseguida no final. 

ILUMINAÇÃO 

Em termos de iluminação interior, as lâmpadas que apresentam para a mesma potência consumida, mais 20% de 

capacidade de iluminação, e tempo de vida vinte vezes superior, comparando com a alternativa comum (lâmpadas 

fluorescentes) são as lâmpadas LED. De modo a comprovar a poupança, em termos energéticos e financeiros, que 

representa o uso de lâmpadas LED, apresento um quadro que apresenta as despesas, ao fim de 10 anos, comparando o 

uso dos dois tipos de lâmpadas (para apenas uma lâmpada): 

  HALOGÉNEO (50 W) LED (9 W) 

CONSUMO ANUAL 216 KWh 38,88 KWh 

GASTO ANUAL 36,72 € 6,61 € 

LÂMPADAS POR ANO 2 x 5€ = 10€ 1 x 40€ (só no 1º ano) 

GASTO TOTAL ANUAL 56,72 € 46,61 € 

GASTO AO FIM 10 ANOS 567,20 € 106,10 € 

Quadro 3.4 – comparação dos custos de uma lâmpada de halogéneo e uma lâmpada LED 

Para os cálculos apresentados no quadro acima, utilizaram-se os seguintes valores referência: 

Preço KWh: 0,17 €   Preço lâmpada halogéneo: 5,00 € 

Preço Led 9W: 40,00 €   Vida útil Lâmpada halogéneo: 6 meses 

Vida útil Lâmpada Led: 10 anos  Uso diário: 12 horas 

Pelos valores apresentados, é possível concluir que, apesar do investimento inicial ser oito vezes superior 

(diferença de preço das lâmpadas), representando uma diferença de 35,00€, ao fim do tempo de vida útil da lâmpada LED 

a diferença do custo total (energia e lâmpadas) entre as duas é superior a quatro vezes, representando uma poupança 

aproximada de 460,00€. Tendo em conta que estes valores são apenas de uma lâmpada, é surpreendente se se 

multiplicar estes valores pelo número de lâmpadas que existirão nas habitações, a diferença que irá resultar. 

                                                           
 

[10] 
A SGS foi, enquanto Organismo de Certificação, o primeiro a obter a acreditação para a Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade 

em 1998, em Portugal. 
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Para iluminação exterior, inicialmente iria propor o uso de focos com lâmpadas LED que aproveitam a energia 

solar para alimentação, sendo apenas relevante o custo inicial de cada foco (depende da marca e potência). No entanto, 

a potência destes focos é muito baixa quando comparada com focos de lâmpadas LED alimentados diretamente pela 

rede (0,06W se alimentados por energia solar e 5W se alimentados por energia elétrica). Assim, para obter uma iluminação 

eficaz, opto por prescindir do consumo energético. No entanto, pelos sistemas renováveis incorporados nas habitações, 

e pelo consumo reduzido destas lâmpadas propostas, o seu impacto no consumo geral não será elevado. 

 

ELETRODOMÉSTICOS 

Os eletrodomésticos diferenciam-se, em termos de eficiência energética, segundo as mesmas classes energéticas 

das habitações (de A++ a G). Neste ponto pretendo comparar o consumo médio de eletrodomésticos com uma classe 

energética alta (sustentáveis) com os que têm uma classe energética baixa (usuais). Os valores foram retirados do website 

do PE – Portal-Energia[11], tendo adaptado os mesmos de modo a apresentá-los no quadro seguinte:  

EQUIPAMENTO 
Consumo de uma "família 
standard"* por ano (KWh) 

Consumo de uma "família 
"ECO"** por ano (KWh) 

Poupança 

Frigorífico 380 140 63% 

Congelador 625 225 66% 

Máquina de lavar loiça 396 264 9% 

Máquina de lavar roupa 240 180 25% 

Forno elétrico 306 250 19% 

Computador 200 95 53% 

Audiovisual 335 220 35% 

TOTAL 2382 1374 42% 

CUSTO TOTAL*** 404,94 € 233,58 € 171,36€ 

Quadro 3.5 - comparação dos gastos energéticos anuais entre uma "família 

standard" e uma "família eco" 

* por “família standard” entende-se uma família que possui equipamentos de classe C, D, E e G 

** por “família eco” entende-se uma família que possui equipamentos de classe A, A+ e A++ 

*** à semelhança do cálculo feito no ponto anterior, utilizou-se o preço de KWh = 0,17€ 

É possível observar que o consumo conjunto dos eletrodomésticos de classe energética elevada é quase metade 

(58%) dos de classe menor. A maior diferença encontra-se nos equipamentos que utilizamos mais tempo e que consomem 

mais energia: o frigorífico (consome 37% do normal) e o congelador (consome 36% do normal). 

 

 

                                                           
 

[11] 
O PE – Portal-Energia é um website (http://www.portal-energia.com/), que pretende: “Providenciar uma visão global sobre as diferentes 

fontes de energia existentes atualmente, assim como as constantes inovações e aplicações das energias renováveis. Fornecer a toda a 

comunidade informações e dados sobre eficiência energética e métodos de poupança de energia.” (proprietários do website) 
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REDUTORES DE CAUDAL 

A água é o bem mais fundamental para a vida humana. No entanto, em muitos países, como sabemos, para se 

obter água potável, é necessário um enorme esforço físico para chegar até ela, ou um grande esforço financeiro para que 

ela chegue até quem precisa. Mesmo sabendo isto, a maioria das pessoas do “mundo ocidental” todos os dias gasta mais 

água do que aquela que verdadeiramente precisa. Seja por utilizá-la de um modo excessivo, seja por negligência 

(deixando torneiras abertas), seja por utilizá-la em tarefas que não necessitam de água continuamente (lavagem de carros, 

por exemplo). Há portanto duas possibilidades de reduzir o consumo de água: mudar a mentalidade e os costumes das 

pessoas, ou utilizar equipamentos que reduzam o consumo, mesmo que se mantenha os hábitos de consumo. 

É sobre a segunda hipótese que este ponto pretende incidir: nos equipamentos que permitem uma redução do 

caudal de água, sem afetar a eficácia com que a mesma sai das torneiras, chuveiros etc. 

Cada uma das peças apresentadas acima pode ser colocada numa série diferente de torneiras ou acessórios, 

reduzindo o consumo de água numa casa, até 50% do habitual. O seu meio de funcionamento é bastante simples: mistura 

ar na saída de água e assim resulta uma mesma pressão, com uma redução na quantidade de água que sai. Propõe-se 

a incorporação de redutores de caudal em todas as torneiras e acessórios das habitações. 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 - esquema de funcionamento de um redutor de caudal (esquerda); exemplos de redutores (direita) 

adaptado de: https://eficienciahidrica.wordpress.com/tag/eficiencia-hidrica/ 
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3.2.4. Balanço Energético 

A conjugação de todas as medidas descritas nos pontos anteriores, com a proposta de alteração apresentada no 

subcapítulo 3.1, permitem que a proposta global obtenha o desempenho energético de classe C, calculado segundo a 

folha de cálculo do REH. O quadro seguinte apresenta os resultados obtidos no balanço energético feito na situação inicial 

do caso prático, e da proposta de alteração: 

 

 

 

 

3.3. Reavaliação do desempenho energético 

Depois de nos dois subcapítulos anteriores ter descrito a proposta de intervenção no caso prático, tanto ao nível 

projetual e construtivo, como ao nível dos sistemas incluídos na mesma, neste subcapítulo apresentarei quais as melhorias, 

ao nível do desempenho energético, que esta proposta trouxe às habitações. A avaliação foi feita de modo semelhante à 

descrita no ponto 2.3.3 desta dissertação, para a situação atual do caso prático, analisando os quarenta e três critérios que 

o LiderA apresenta.  

A avaliação será separada por vertentes, apresentando para cada uma um gráfico com as classes obtidas na 

avaliação inicial e na reavaliação da proposta. Como irá ser constatado, e já tinha sido previsto no capítulo anterior, houve 

critérios que sofreram uma melhoria relativamente à situação inicial, mas houve outros que mantiveram a mesma 

classificação. Neste subcapítulo irei apenas, para os primeiros, descrever sucintamente como foi obtida essa melhoria. A 

análise mais detalhada ao balanço geral da reavaliação, bem como as conclusões a retirar dessa mesma reavaliação serão 

apresentadas apenas no próximo capítulo. No Anexo IV.I encontra-se a tabela de comparação do desempenho do caso 

prático, para cada critério, entre a situação inicial e a proposta de melhoria. 

 

Sigla Desc rição In ic ial Proposta

Nic Necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento (kWh/m2.ano) 76,06 36,79

Nvc Necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento (kWh/m2.ano) 67,42 16,17

Qa Energia útil para preparação de água quente sanitária (kWh/ano) 2377 3744

Wvm Energia elétrica necessária ao funcionamento dos ventiladores (kWh/ano) 0 0

Eren Energia produzida a partir de fontes renováveis (kWh/ano) 0 600

Eren, ext Energia exportada proveniente de fontes renováveis (kWh/ano) 0 9800

Ntc Necessidades nominais anuais globais de energia primária (kWh/m2.ano) 299,06 133,35

E CCLASSE ENERGÉT ICA  GLOBAL

Quadro 3.6 – comparação entre o Balanço Energético da situação inicial e a proposta de alteração 
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3.3.1. Integração Local 

Como é possível constatar, não houve melhoria em nenhum dos critérios nesta vertente. Já tinha sido prevista 

esta situação, uma vez que os critérios C2 - Otimização Ambiental da Implantação, C3 – Valorização Ecológica, C4 – 

Integração de Habitats e C5 – Integração Paisagística Local obtiveram a classe mais elevada na avaliação inicial, 

enquanto os outros dois são critérios que estão dependentes de fatores externos (C1 – Valorização Territorial e C6 – 

Proteção e Valorização do Património), não podem ser alterados pelas intervenções propostas para as habitações.  

3.3.2. Recursos 

Gráfico 3.1 – Comparação entre a situação inicial e a proposta apresentada na vertente Integração Local 
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Gráfico 3.2 – Comparação entre a situação inicial e a proposta apresentada na vertente Recursos 
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Nesta vertente, à parte do critério C10 e C13, que já tinham obtido a classificação mais elevada, todos os outros 

critérios foram melhorados: 

 C7 – Certificação Energética: este critério avalia a classe obtida na certificação energética, em conformidade 

com o RCCTE, RSECE e SCE. Para esta avaliação foi utilizada a Folha de Cálculo de Avaliação do 

Comportamento Térmico e do Desempenho Energético de Edifícios, de acordo com o REH (Decreto-Lei nº 

118/2013 de 20 de agosto), versão V2.16, de 19 de janeiro de 2016, fornecida pelo IteCons. Na avaliação 

inicial, com as características das habitações, a eficiência energética estava classificada na classe E. Com 

as alterações propostas, maioritariamente ao nível do isolamento da envolvente e da produção de energia 

através de sistemas renováveis, conseguiu-se alcançar a classe C. 

 

 C8 – Desenho Passivo: para este critério são analisados vários pontos relacionados com o desenho solar 

passivo das habitações. Com o melhoramento ao nível de isolamento da envolvente e do desempenho dos 

vãos envidraçados, foi possível alcançar um total de 15 créditos (na fase inicial apenas somava 7 créditos) 

e chegar à classe A+. 

 

 C9 – Intensidade em Carbono: neste critério é avaliada a quantidade de energia que é consumida 

proveniente de energias renováveis, bem como a eficiência energética dos equipamentos existentes nas 

habitações, de modo a reduzir as emissões de CO2. Atualmente, não é produzida nenhuma energia por 

sistemas renováveis e os equipamentos não têm uma eficiência elevada. A proposta apresentada no 

capítulo anterior prevê que toda a energia consumida seja produzida no local, por sistemas renováveis (solar 

e eólico), bem como a utilização de equipamentos com uma eficiência energética de classe A. 

 C11 – Gestão das Águas Locais: a melhoria neste critério dá-se devido à inclusão de um plano de gestão 

de águas locais, à retenção e tratamento de águas locais, à recolha das águas pluviais na cobertura e à sua 

reutilização para fins secundários (autoclismos e rega). Nenhum destes aspetos era cumprido na situação 

inicial. 

 

 C12 – Durabilidade: este critério é referente ao tempo de vida dos materiais utilizados na construção. Não 

havendo alterações aos materiais utilizados na estrutura, pretende-se intervir para corrigir possíveis 

patologias de degradação (nas inspeções feitas às habitações, não existe nenhuma visível), renovar as 

canalizações, os materiais de acabamentos (existindo apenas nas cozinhas) e os equipamentos. Os únicos 

materiais que são introduzidos são os necessários à melhoria do isolamento das paredes exteriores e 

coberturas (rede de fibra de vidro e placa de poliestireno extrudido), e assume-se que esses terão tempos 

de vida superiores ao dobro, comparativamente com o nível E.  

 

 C14 – Materiais de baixo impacte: do mesmo modo que o critério anterior foi melhorado com a introdução 

de novos materiais, neste acontece o mesmo. Assume-se que os materiais a ser colocados serão de baixo 

impacte, e tem-se ainda em conta a introdução de materiais reciclados (pneus e garrafas, para a construção 

do edifício anexo). 

 

 C15 – Produção local de alimentos: como o nome indica, na avaliação deste critério é tida em conta qual a 

produção de alimentos que existe no lote. A melhoria em relação à situação inicial é evidente pela proposta 
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de introdução de vários tipos de plantações em vários locais, pela criação de galinhas e pela criação de um 

edifício que providencia as condições necessárias para a execução destas tarefas. 

 

3.3.3. Cargas Ambientais 

Todos os critérios conseguiram ser melhorados para a classe mais elevada, à exceção do C18 – Caudal de 

Emissões Atmosféricas, C22 – Fontes de Ruído para o Exterior e do C23 – Poluição Ilumino-térmica, que não sofreram 

melhorias através das alterações propostas. 

  C17 – Caudal de Reutilização de Águas Usadas: a melhoria neste critério foi possível devido à introdução 

do sistema de tratamento das águas cinzentas e castanhas, permitindo a sua reutilização. 

 

 C19 – Produção de Resíduos: a produção de resíduos, durante as diferentes fases de vida das habitações, 

era um aspeto que não tinha qualquer tipo de preocupações na situação inicial. A proposta é que, na fase 

de construção, de uso e de demolição sejam produzidos o mínimo de resíduos possíveis. 

 

 C20 – Gestão de Resíduos: na situação inicial, verificava-se apenas um ponto (eliminação do cloro para a 

piscina). Na proposta é assumido que todos os resíduos serão tratados de forma devida: separados e 

armazenados, existindo um plano de gestão de resíduos perigosos. 

 

 C21 – Reciclagem de Resíduos: a reciclagem de resíduos também não era executada na situação inicial, 

sendo por isso uma alteração óbvia na proposta, bem como a introdução de uma central de reciclagem e 

um local para compostagem de resíduos orgânicos (localizados no edifício anexo). 

Gráfico 3.3 – Comparação entre a situação inicial e a proposta apresentada na vertente Cargas Ambientais 
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3.3.4. Conforto Ambiental 

O único critério que verificou melhorias pelas alterações propostas foi o C25 – Conforto Térmico, por estar 

relacionado com o conforto resultante das condições de isolamento da envolvente e dos envidraçados (apresenta quase 

os mesmos pontos que o C8 – Desenho Passivo).  

Os outros critérios: C24 – Níveis de Qualidade do Ar, C26 – Níveis de Iluminação e C27 – Conforto Sonoro não 

sofreram melhoria, pois as alterações propostas não afetam o desempenho dos critérios que avaliam. 

3.3.5. Vivência Socioeconómica 
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Gráfico 3.5 – Comparação entre a situação inicial e a proposta apresentada na vertente Vivência Socioeconómica 
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Os critérios C28 – Acesso aos Transportes Públicos, C29 – Mobilidade de Baixo Impacte, C32 – Dinâmica 

Económica, C34 – Amenidades Locais e C35 – Interação com a Comunidade não verificaram melhorias por estarem 

relacionados com fatores externos às habitações, nomeadamente com o meio em que se insere (rural), às amenidades 

existentes e a distância à povoação mais próxima. 

Os critérios C30 – Soluções Inclusivas, C33 – Trabalho Local, C36 – Capacidade de Controlo e C38 – Controlo 

dos Riscos Naturais não sofreram melhorias por não terem sido afetadas pelas propostas existentes, uma vez que estão 

associadas, como indica o nome da vertente, ao aspeto socioeconómico das habitações e à sua envolvente. 

 C31 – Flexibilidade/Adaptabilidade de Usos: as propostas que influenciaram a melhoria neste critério foram 

a possibilidade de acesso às tubagens nas I.S. e cozinhas (construção de couretes), a pré-instalação para 

um sistema de climatização, a existência de energias renováveis e a criação de uma varanda que permite o 

uso para outros fins. 

 

 C37 – Condições de Participação e Governança: este critério assenta na comunicação com a 

comunidade e a sua participação na tomada de decisões nas várias fases de projeto, bem como na 

relação entre o cliente e o responsável de obra. Assume-se que, na construção da nova proposta serão 

verificados todos os pontos referidos neste critério. 

 C39 – Controlo das Ameaças Humanas: uma vez que as habitações se encontram em meio rural, 

isolado, nem todos os pontos deste critério se verificam, no entanto foi possível melhorar o desempenho 

do critério através do aumento da área iluminada, da proposta de colocação de um sistema de 

videovigilância, de detetores de intrusão e de um detetor de incêndio na cozinha de cada uma faz 

habitações. 

 

 C40 – Custos no Ciclo de Vida: a melhoria deste critério resulta da conjugação de várias propostas 

mencionadas anteriormente: equipamentos de baixo consumo, sistemas que permitem poupança de 

água, e o aumento do tempo de vida útil dos materiais. 

 

 

3.3.6. Gestão Ambiental e Inovação  

 

Gráfico 3.6 – Comparação entre a situação inicial e a proposta apresentada na vertente Gestão Ambiental e Inovação 
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Nesta vertente, todos os critérios foram melhorados: 

 C41 – Informação Ambiental: este crédito está relacionado com a informação que é providenciada ao 

utilizador das habitações acerca dos vários elementos existentes nas mesmas (desenhos do projeto, 

manuais técnicos dos equipamentos, informações sobre elementos estruturais e a sua manutenção, e 

informações sobre como descativar os equipamentos), bem como informações que possam sensibilizar 

para a redução do consumo de água e eletricidade, e ainda a existência de sinalização para estados de 

emergência (incêndio ou evacuação). Na situação inicial apenas se contemplava a existência das 

informações referentes aos desenhos do projeto e dos equipamentos. Na proposta, prevê-se a 

existência das restantes informações. 

 

 C42 – Sistema de Gestão Ambiental: este critério avalia a existência de um Sistema de Gestão 

Ambiental Certificado. Na fase inicial não existe qualquer tipo de sistema, é por isso proposto a inclusão 

do Sistema Isso 14001, como descrito na página … desta dissertação. 

 

 C43 – Inovações: a única inovação introduzida na proposta é a construção do edifício anexo segundo 

as normas de uma earthship. Esta inovação permite ao critério melhorar uma classe. 

 

 

 

 

3.3.7. Classificação global da proposta 

Depois de reavaliadas as melhorias de cada critério, para cada vertente, apresento agora o resultado final do 

desempenho global da proposta descrita no capítulo anterior (conjugação do projeto com as medidas aplicadas). 

 

 

Este resultado representa um fator de melhoria de 4, face à prática comum. Significa que já apresenta uma 

preocupação de sustentabilidade, não conseguindo ainda abranger todas as suas vertentes de um modo semelhante. A 

discussão dos resultados obtidos, bem como as conclusões a retirar dos mesmos, serão apresentados nos dois capítulos 

seguintes. 

Importa concluir agora apenas que, ainda que não seja muito significativa, este resultado representa uma melhoria 

do desempenho das habitações relativamente ao estado inicial. O LiderA indica um resultado de 56,65% no desempenho 

geral. Face aos 29,20% obtidos no estado inicial, é razoável concluir que a proposta apresentada tem um desempenho 

quase duas vezes superior ao inicial.   

CLASSE OBTIDA NA AVALIAÇÃO GLOBAL A+ 
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4. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

A análise da abordagem e metodologia utilizada no trabalho evidencia que existe a possibilidade de identificar 

estratégias e medidas a considerar para procurar um melhor desempenho ambiental. 

Concluída a aplicação do conhecimento adquirido, no caso prático, importa agora avaliar os resultados obtidos. Tendo 

por base os objetivos delineados inicialmente, avalia-se em que medida foram alcançados. Para tal, foram colocadas as 

seguintes questões, relativamente ao trabalho desenvolvido ao longo da dissertação: 

1. Quais as razões que limitaram a melhoria do desempenho energético global do caso prático? 

2. Que melhorias resultaram da proposta de alteração, para além do aumento do desempenho energético? 

3. Qual o impacto das medidas incluídas na proposta de alteração ao caso prático, nos custos resultantes da vivência 

das casas, durante o tempo de exploração? 

4. Qual o impacto das medidas incluídas na proposta de alteração no custo total da obra associada a essa proposta? 

5. A introdução das medidas escolhidas teve impacto no desenho e opções arquitetónicas? 

6. A opção por uma estratégia sustentável, no projeto de arquitetura, representa uma mais-valia ou um entrave ao 

processo criativo do arquiteto? 

 

1. Quais as razões que limitaram a melhoria do desempenho energético global do caso prático? 

O primeiro objetivo desta dissertação, relativamente à melhoria do desempenho energético do caso prático, foi 

cumprido, como foi descrito no ponto 3.3.7. No entanto, apesar do resultado positivo do desempenho global do caso 

prático no estado inicial, bem como na proposta de melhoria (ainda que não se tenha atingido a classe mais elevada), o 

mesmo foi limitado por alguns fatores. A principal razão deste resultado foi a não melhoria do desempenho em alguns 

critérios específicos. Importa então perceber quais as limitações associadas a esses critérios. De um modo geral, as 

limitações estão relacionadas com a envolvente onde o caso se insere, mais concretamente: ao município, por se localizar 

em meio rural, e pelo isolamento físico da propriedade. 

Estes fatores poderiam não ser relevantes para o desempenho global, no entanto, o LiderA não assume como 

relevante apenas as questões energéticas, de conforto térmico, das cargas ambientais, etc. O LiderA pondera, em si 

mesmo, questões sociais e económicas, que resultam de uma noção de sustentabilidade global e que abrange todas as 

vertentes da sociedade em que o edificado se enquadra. Desse modo, a especificidade do local onde se insere o caso 

prático escolhido (Melides), não permitiu um melhor desempenho global, segundo o sistema de avaliação LiderA. 

 

2. Que melhorias resultaram da proposta de alteração, para além do aumento do desempenho energético? 

Para além de todas as melhorias associadas ao aumento do desempenho energético, em relação à situação inicial 

do caso prático (isolamento da envolvente construída, conforto térmico interior, qualidade do ar interior, independência de 

recursos energéticos, independência de fornecimento de água e alimentos), houve uma melhoria muito significativa na 

qualidade dos espaços interiores das habitações, e consequentemente na vivência geral das casas. 
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A proposta de alteração apresentada no capítulo 3 conseguiu estar alinhada com as premissas definidas, tendo 

ainda em conta as condicionantes existentes. Resultando assim num aumento das áreas sociais, do número de quartos, 

do número de I.S., de um melhor aproveitamento do piso superior, e em última análise da possibilidade das casas poderem 

ser habitadas, com qualidade, por um maior número de pessoas. Este era um dos objetivos iniciais desta dissertação: 

aliar a uma melhoria de desempenho energético uma melhoria geral da qualidade das habitações, ao nível da vivência 

dos utilizadores. Pelo que acabou de ser referido neste ponto, acredito que este objetivo foi alcançado. 

 

3. Qual o impacto das medidas incluídas na proposta de alteração ao caso prático, nos custos resultantes 

da vivência das casas, durante o tempo de exploração? 

No capítulo 3 obtiveram-se algumas conclusões aproximadas quanto ao consumo resultante dos sistemas 

aplicados na proposta de alteração (ponto 3.3.3). No consumo de água, prevê-se um valor de cerca de metade do 

consumo normal, pelo uso de redutores de caudal. Se tivermos em conta que o consumo médio por pessoa, por mês, é 

de 7 m3, o consumo neste caso seria de metade. Todavia, uma vez que toda a água consumida será proveniente do furo 

já existente, ou das águas pluviais recolhidas, ou das águas cinzentas e castanhas tratadas, a poupança será sempre 

total, uma vez que não se consome nenhum litro de água fornecida pela rede pública. Prevendo que as casas terão uma 

média de ocupação de seis pessoas, a poupança no consumo de água potável seria de 500 m3, por ano, 

aproximadamente. Segundo o website da CMG, o preço por m3 de água é de 0,42€, logo, a poupança no consumo de 

água seria de 210€. 

No consumo de energia, prevê-se também um consumo de cerca de metade, comparando com uma situação 

standard. Considerando que o consumo médio anual será de 2.000KWh, será possível vender à rede pública cerca de 

10.800 KWh por ano. Assumindo, à semelhança do ponto 3.3.3, um valor de 0,17€, poupar-se-iam 340€ por ano. Os 

sistemas fotovoltaico, solar térmico e eólico, incluídos na proposta, produzirão, aproximadamente, um total de 12.800 

KWh por ano. À partida, toda esta energia poderia ser vendida, e assim poderia haver uma maximização do lucro obtido. 

No entanto, a EDP compra apenas um máximo de 2.400 KWh por ano (Silva, 2010). Os valores de venda não são os 

mesmos de compra, sendo diferente a percentagem devolvida para cada meio de produção. Desse modo, não é possível 

calcular com grande detalhe o valor que se obteria pela venda da energia. O valor aproximado seria de 5.000€ por ano. 

 

4. Qual o impacto das medidas incluídas na proposta de alteração no custo total da obra associada a essa 

proposta? 

Por falta de tempo, não foi possível chegar ao detalhe da proposta nesta variável. Por ser uma questão mais 

específica, implicaria um estudo mais prolongado do custo associado à implementação de cada solução, adaptando ao 

caso específico, de modo a conseguir um resultado o mais próximo da realidade possível.  

O valor encontrado seria comparado com o apresentado na questão anterior, referente à poupança conseguida 

no consumo de água e energia. Este balanço iria permitir obter o tempo que levaria até haver o retorno financeiro do 

investimento feito com a implementação desses mesmos sistemas. O balanço seria feito por comparação a uma situação 
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normal, em que são tidos em conta os consumos habituais de habitações com as mesmas dimensões, em que não existe 

nenhum tipo de sistema que produza energia ou reduza o consumo dos recursos necessários à vivência das mesmas. 

5. A introdução das medidas escolhidas teve impacto no desenho e opções arquitetónicas? 

As medidas adotadas na proposta de alteração não tiveram um impacto direto no desenho da proposta 

arquitetónica, pois neste caso, algumas decisões de projeto sobrepuseram-se a algumas medidas, nomeadamente na 

dimensão e colocação dos vãos. Neste aspeto, foi dada preferência à métrica existente, em detrimento de opções de 

orientação solar dos vãos que poderiam otimizar os ganhos pelos envidraçados (fachadas sudeste e sudoeste). 

Do conjunto de medidas aplicadas, aquela que tem uma maior interferência com as opções arquitetónicas 

tomadas, nomeadamente ao nível visual da solução, é a colocação dos painéis fotovoltaicos e solares térmicos. Dada a 

sua dimensão, podem ir contra o efeito visual pretendido. Neste caso, o impacto visual consequente da aplicação dos 

painéis solares térmicos na cobertura não são relevantes para o resultado final, por se assumir a sua inclusão como parte 

integrante e estrutural do projeto. 

 

6. A opção por uma estratégia sustentável, no projeto de arquitetura, representa uma mais-valia ou um 

entrave ao processo criativo do arquiteto? 

A execução desta dissertação permitiu perceber, em certa medida, quais os desafios associados à aplicação de 

medidas que visam uma preocupação sustentável, no processo de criação de uma proposta de alteração a um caso 

existente. Como referi no início da dissertação, as opções tomadas no decorrer deste mesmo processo não são as únicas 

possíveis. Por isso mesmo, os desafios que possa ter encontrado são também únicos, no sentido em que outros teriam 

surgido se outras opções fossem tomadas. 

Do mesmo modo, a cada projeto estão inerentes condicionantes, de diferentes naturezas, pois cada um se insere 

num meio diferente, cada um tem um cliente específico, cada um tem premissas distintas, e cada arquiteto traz consigo 

vivências pessoais que lhe conferem um cariz e uma vontade de atuar no mundo de um modo distinto. Seguindo este 

raciocínio, não vejo a sustentabilidade como uma mais-valia ou um entrave ao processo criativo, mas apenas mais um 

fator que traz consigo condicionantes que vão influenciar o projeto de uma determinada maneira. 

Assim como cabe ao arquiteto lidar com o cliente de determinado projeto, com o local onde se insere, com a 

legislação que rege a intervenção, entre outros fatores, cabe-lhe também incluir a estratégia sustentável no processo 

criativo, se for essa sua vontade (ou do cliente) para esse projeto.  

Um pouco à semelhança do que afirmei na questão anterior, no caso prático inserido nesta dissertação, a procura 

da sustentabilidade e as medidas propostas nunca foram encaradas como um entrave, mas antes como parte integrante 

do processo criativo. Todas as consequências da sua inclusão foram vistas, claramente, como uma mais-valia. Refira-se 

que a avaliação foi efetuada com base na versão simplificada e que os modos de prova também o são.  
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A dissertação teve como objetivo de estudo a análise das diferentes abordagens arquitetónicas que têm por objetivo 

obter desempenhos ambientais globais elevados, estando inerente a este objetivo uma preocupação sustentável. Começando 

por descrever e assimilar os principais conceitos que suportam a prática arquitetónica nessa procura, foram de seguida 

analisados quatro casos de estudo de habitações unifamiliares, tendo cada uma diferentes abordagens à mesma questão 

essencial: como conseguir obter o melhor desempenho energético, minimizando os custos de implementação, desenhando 

um objeto que reúna as necessidades do cliente, e reflita as vontades de projeto do arquiteto? 

A primeira conclusão que retiro é precisamente sobre os casos de estudo escolhidos. A sua escolha partiu das opções 

referidas no ponto 1.2, por pretender que se enquadrassem o melhor possível no caso prático onde se aplicou o estudo feito. 

Cada um contribuiu com a sua especificidade, sendo por isso óbvio concluir que, se tivessem sido escolhidos outros, os 

resultados obtidos, provavelmente teriam sido outros. Focando agora o trabalho feito com os casos de estudo, estes foram 

analisados muito sucintamente segundo o sistema LiderA.  

Essa avaliação permite concluir, ainda que se tenham avaliado apenas quatro casos, que é possível encontrar um 

número ilimitado de soluções para um mesmo problema (responder de uma forma sustentável no exercício da arquitetura), 

sendo essencial que essa consciência exista durante todas as fases do projeto. Só assim é possível obter os resultados que 

se pretendem, bem como uma solução que responda de uma forma pragmática às necessidades e vontades do cliente. 

“A construção sustentável não é um estilo arquitetónico, pelo que os seus conceitos e medidas poderão ser 

assimilados em praticamente todas as expressões e linguísticas que conhecemos.” (Tirone, 2010). “Na construção 

sustentável, a base do projeto deixa de ser apenas o tempo despendido e os custos associados, passando a equacionar-se 

os consumos dos recursos, o impacte ambiental, a qualidade do ambiente construído e as condicionantes económicas e 

socioculturais do projeto.” (Amado, 2015). “A construção sustentável desafia os projetistas e vários agentes para um 

paradigma de uma abordagem integrada onde o desempenho ambiental, social e económico se equilibra” (Pinheiro, 2014). 

Os objetivos mais concretos da dissertação passaram pela aplicação do estudo feito (conceitos e casos de estudo) 

no caso prático Casas em Melides, das abordagens de construção sustentável. O grande objetivo teve em vista melhorar o 

desempenho energético, ambiental e contribuir para a sustentabilidade global dessas mesmas casas, tentando que a solução 

arquitetónica resultasse de forma coerente com a pré-existência, agregando de um modo coeso todas as medidas adotadas 

que permitiriam o desempenho energético elevado. O objetivo principal foi atingido, uma vez que a avaliação das soluções, 

revela que houve a melhoria da classificação no sistema LiderA de uma classe (A para A+) entre a situação inicial e a proposta. 

O segundo objetivo, referente à qualidade da solução arquitetónica ao nível estético e visual, bem como ao nível da qualidade 

dos espaços vividos pelo utilizador, também foi cumprido, uma vez que os espaços resultantes são, inequivocamente, mais 

amplos e em maior número, podendo as casas ser vividas de um modo muito mais confortável do que no estado atual. O 

terceiro objetivo prendia-se com a análise do custo da obra associada às alterações propostas. Este objetivo não foi 

alcançado, pelos aspetos referidos no capítulo anterior. 

Tendo sido o LiderA o sistema utilizado, na sua versão simplificada, para avaliar o desempenho energético dos vários 

casos presentes nesta dissertação (casos de estudo, referências arquitetónicas na zona de Melides e caso prático), acho 

importante retirar algumas conclusões acerca do seu papel nesta dissertação. O LiderA permitiu concluir, acerca dos casos 

de estudo, que a maioria destes obtiveram uma classificação satisfatória (acima da média), tendo apenas um, o Hotel Rio do 
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Prado em Óbidos, obtido uma classificação quase perfeita (39 pontos em 44 possíveis). Concluo deste fato que, apesar de 

os casos de estudo serem referências de edifícios que assumem uma preocupação sustentável, e aplicam medidas que 

procuram responder de um modo completo a essa preocupação, em alguns aspetos ainda não conseguem atingir o nível 

desejado. Cada um tem pontos mais fortes e outros que têm de ser desenvolvidos. Esta realidade é o que desafia o trabalho 

dos arquitetos a nunca se contentarem com o trabalho feito até então, procurando sempre respostas alternativas e que 

melhorem o resultado final de cada projeto. 

Sobre as obras de referência existentes em Melides e apresentadas no ponto 2.2, a avaliação do LiderA permitiu 

constatar que, comparando, por exemplo, com os casos de estudo, a sua avaliação foi muito inferior (resultados abaixo da 

média). Este resultado permite concluir que muitos edifícios ditos “de referência”, muitas vezes não seguem as mesmas 

preocupações ao nível da sustentabilidade, como seria expectável.  

Nos casos analisados, é notável essa despreocupação nas vertentes Integração Local, Recursos e Gestão Ambiental. 

Generalizando um pouco, este resultado pode ser sinal de que se sobrevaloriza o resultado estético e funcional de uma obra, 

muitas vezes por estar associado a determinado autor, em deterioramento das suas opções sustentáveis de fundo. A Casa 

Godiva, apresentada como caso de estudo nesta dissertação, prova que é possível conjugar um estilo contemporâneo em 

que a preocupação com a sustentabilidade não é menor que a preocupação com o resultado estético. Penso que exemplos 

como este são os que devem ser tidos como referência, pois não é apenas o aspeto visual e estético que mais importa numa 

obra de arquitetura, sendo a conjugação de todas as preocupações, ao mesmo nível de importância, o grande desafio para 

todos os arquitetos. 

Comparando então a proposta de alteração com os casos mais próximos (referências arquitetónicas), o seu 

desempenho energético é muito superior, conseguindo conciliar as medidas aplicadas com um estilo sóbrio e local. Penso 

que este fator é de grande importância, pois demonstra que é possível, de um modo diferente da Casa Godiva, por exemplo, 

obter muito bons resultados energéticos, tomando opções de projeto distintas. 

 

 

RECOMENDAÇÕES 

Gostaria de fazer apenas duas recomendações, com base no trabalho feito ao longo da dissertação. A primeira refere-

se a uma característica inerente ao caso prático, e que inicialmente foi tido como uma limitação, mas que depois de uma 

análise mais distanciada permite que seja visto de outra maneira. A segunda incide sobre a importância do sistema LiderA 

para a obtenção de resultados energéticos positivos na área da construção. 

O caso prático, Casas em Melides, reúne uma série de características que a torna específica e distinta de outros 

casos. Aquela que destaco é o seu isolamento de outras habitações, por se localizar em meio rural. Como referi no capítulo 

anterior, esta é a característica que limita o desempenho em alguns critérios, podendo ser vista então como uma limitação 

inerente. No entanto, se olharmos de um modo positivo, percebemos que este isolamento é aquilo que permite (e quase que 

obriga) a que as casas tenham um desempenho elevadíssimo ao nível da independência de recursos. À semelhança de uma 

earthship, quanto mais isolada uma casa for, mais independente deve ser da rede pública (de modo a reduzir custos) para 

fornecimento de energia, água, alimentos e materiais, e ainda para escoamento de águas residuais e produção de resíduos. 
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Concluo então que as casas que tenham esta característica inerente, estando mais isoladas do meio urbano, devem ser vistas 

como uma oportunidade para se procurar implementar medidas que assegurem essa independência de recursos. Isso 

permite, principalmente em termos de infraestruturas, reduzir o custo da obra e do que implica tornar os recursos disponíveis 

a uma grande distância.  

Apesar de já ter lidado com o sistema LiderA noutros trabalhos académicos feitos anteriormente, a realização desta 

dissertação permitiu explorar mais profundamente e detalhadamente as suas possibilidades, perceber as suas limitações e 

entender quais são os seus pontos-chave. Foi bastante fácil entender todos os seus critérios e limiares, tendo sido a parte 

mais exigente conseguir responder com rigor a todas as questões colocadas pelo sistema. Este aspeto resulta da 

especificidade do caso prático escolhido, pois nem todas as informações estavam disponíveis, pelo facto de já ter sido 

construída há uns anos.  

Por esta mesma razão, num caso real, a aplicação do LiderA numa fase inicial de projeto permitirá, com toda a 

informação disponível, prever o desempenho energético do edifício em causa. Possibilitando assim reajustar o mesmo no 

sentido desejado: desenvolver mais algum aspeto relacionado com uma vertente específica, ou melhorar o seu desempenho 

global. A sua aplicação numa fase inicial permitirá também prever os custos resultantes durante a sua exploração, bem como 

os ganhos resultantes de possíveis sistemas renováveis que se apliquem. Será possível obter também a previsão do tempo 

de retorno do investimento, se houver um excesso de produção de energia face ao consumido, testando também a viabilidade 

da instalação de certos sistemas e equipamentos. 

É por isso minha recomendação que, para além do conhecimento que todos os intervenientes na área da construção 

devam ter, de modo a possibilitar uma preocupação sustentável comum e transversal, que o sistema LiderA seja incluído em 

qualquer projeto de arquitetura, desde a sua fase inicial. Permite, como referido anteriormente, prever o desempenho de 

qualquer obra que se queira construir (habitação isolada, conjunto habitacional, quarteirão, entre outros). Outro pormenor que 

julgo ser importante destacar é o facto de a sua avaliação não ter de ser igual para todas as fases ou projetos: o caso prático 

foi avaliado de um modo mais detalhado que os casos de estudo, por exemplo. Este é mais um aspeto que demonstra a 

potencialidade do sistema LiderA. 

Na realização de futuras dissertações cujo tema esteja relacionado com a arquitetura sustentável, é minha 

recomendação que se tente responder à questão que ficou por responder nesta dissertação: qual o impacto económico da 

aplicação de medidas sustentáveis num projeto de arquitetura, por comparação com um caso que não as aplique. Para tal, 

deve ser utilizado, como referido anteriormente, o sistema LiderA para melhor sistematizar as opções e compreender os 

valores que resultam da sua implementação. 
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ANEXO I – CASOS DE ESTUDO 

I.I – PASSIVE HOUSES, ÍLHAVO – CASA A (adaptado de Passivhausplaner) 

 

 

Figura AI.I.1 – planta do piso térreo 

Figura AI.I.2 – planta do primeiro piso (nível da rua) 
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Figura AI.I.3 – planta do segundo piso 

Figura AI.I.4 – corte A 
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Figura AI.I.5 – pormenor construtivo da cobertura 

Figura AI.I.6 – pormenor construtivo das janelas 

Figura AI.I.7 – pormenor construtivo das fundações 
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I.II – CASA GODIVA, CASCAIS (adaptado de: http://www.archdaily.com.br/br/01-94667/casa-godiva-empty-space-architecture) 

Figura AI.II.1 – planta do piso térreo 

Figura AI.I.2 – planta do piso superior (nível da rua) 
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Figura AI.I.3 – corte A 

Figura AI.I.4 – corte B 

Figura AI.I.5 – corte C 
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Figura AI.I.6 – vista sul da casa, a partir do jardim (piso térreo) Figura AI.I.7 – vista do corpo de ligação (piso térreo) 

Figura AI.I.9 – vista das escadas (piso térreo) Figura AI.I.8 – entrada (piso superior) 

Figura AI.I.10 – cozinha (piso superior) Figura AI.I.11 – vista da piscina interior para o jardim (piso térreo) 
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I.III – HOTEL RIO DO PRADO, ÓBIDOS (http://riodoprado.pt/) 

Figura AI.III.1 – vista exterior do edifício do restaurante Figura AI.III.3 - vista exterior do edifício do restaurante (pormenor) 

Figura AI.I.3 – interior do restaurante Figura AI.III.4 – pormenor das cadeiras feitas das madeiras, que foram utilizadas na construção, recicladas  

Figura AI.III.5 – vista exterior da estufa / restaurante Figura AI.III.6 – interior da estufa / restaurante  
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Figura AI.III.7 – vista exterior das suites 

Figura AI.III.10 – vista interior de uma suite 

Figura AI.III.8 – pormenor do interior de uma suite (separação entre quarto e I.S. feita com um espelho) 
Figura AI.III.9 – pormenor do uso de 

madeira reciclada nos espelhos da I.S. 
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I.IV – EARTHSHIP (adaptado de: http://earthship.com/) 
 
 

Figura AI.IV.1 – planta do piso térreo 

Figura AI.IV.2 – alçado sul 
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Figura AI.IV.3 – alçado nascente 

Figura AI.IV.4 – perspetiva 
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ANEXO II – CASAS EM MELIDES 

II.I – FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.I.1 – alçado noroeste da habitação mais a norte 

Figura AII.I.2 – páteo existente entre as habitações 

Figura AII.I.3 – alçado sudoeste da habitação mais a sul 

Figura AII.I.4 – alçado sudeste da habitação mais a sul 

Figura AII.I.5 – alçado noroeste da habitação mais a sul 

Figura AII.I.6 – zona envolvente às habitações (pormenor do tanque) 

Figura AII.I.7 – cozinha da habitação mais a norte 

Figura AII.I.8 – sala da habitação mais a norte 

Figura AII.I.9 – I.S. da habitação mais a norte 

Figura AII.I.10 – quarto da habitação mais a norte 

Figura AII.I.11 – quarto da habitação mais a sul (pormenor do armário 

ocupando o espaço vazio sob as escadas) 

Figura AII.I.12 – sótão da casa mais a norte 
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ANEXO III – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

III.I – IMAGENS DO MODELO TRIDIMENSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AIII.I.4 – vista do piso térreo do modelo 3D da “Casa Norte” 

Figura AIII.I.2 – vista norte do modelo 3D da proposta Figura AIII.I.5 – vista do piso térreo do modelo 3D da “Casa Norte” 

Figura AIII.I.7 – vista da zona social do modelo 3D da “Casa Sul” 

Figura AIII.I.1 – vista poente do modelo 3D da proposta 

Figura AIII.I.3 – vista sul do modelo 3D da proposta 

Figura AIII.I.8 – vista da zona privada do modelo 3D da “Casa Sul” 

Figura AIII.I.6 – vista do piso superior do modelo 3D da “Casa Norte” Figura AIII.I.9 – vista do piso superior do modelo 3D da “Casa Sul” 
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ANEXO IV.I - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO INICIAL E DA PROPOSTA DE MELHORIA
VERTENTES ÁREA Wi CRITÉRIO NºC Inicial Melhoria

Valorização Territorial 1 D
Otimização ambiental da implantação 2 A++
Valorização ecológica 3 A++
Interligação de habitats 4 A++

6 Critérios Integração Paisagística 5 A++
14% Proteção e Valorização do Património 6 E

Certificação Energética 7 E C
Desenho Passivo 8 C A+
Intensidade em Carbono 9 E A++
Consumo de água potável 10 A++
Gestão das águas locais 11 E A++
Durabilidade 12 E A++
Materiais locais 13 A++

9 Critérios Materiais de baixo impacte 14 E A
32% ALIMENTARES 2% Produção local de alimentos 15 F A++

Tratamento das águas residuais 16 A++
Caudal de reutilização de águas usadas 17 E A++

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 2% Caudal de Emissões Atmosféricas 18 A
Produção de resíduos 19 E A++
Gestão de resíduos perigosos 20 D A++
Reciclagem de resíduos 21 F A+

8 Critérios RUÍDO EXTERIOR 3% Fontes de ruído para o exterior 22 B
12% POLUIÇÃO ILUMINOTÉRMICA 1% Poluição iluminotérmica 23 B

QUALIDADE   DO AR 5% Níveis de Qualidade do ar 24 A+
CONFORTO TÉRMICO 5% Conforto térmico 25 C A++

4 Critérios Níveis de iluminação 26 A+
15% Isolamento acústico / Níveis sonoros 27 B

Acesso aos transportes Públicos 28 F
Mobilidade de baixo impacte 29 E
Soluções inclusivas 30 A+
Flexibilidade - Adaptabilidade aos usos 31 E A
Dinâmica Económica 32 E
Trabalho Local 33 D
Amenidades Locais 34 G
Interação com a comunidade 35 E
Capacidade de Controlo 36 A
Condições de participação e governância 37 C A+
Controlo dos riscos naturais -  (Safety) 38 A+

13 Critérios Controlo das ameaças humanas - (Security) 39 F B
19% CUSTOS NO CICLO DE VIDA 2% Baixos custos no ciclo de vida 40 E A++

GE
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AM

BIE
NTA

L E
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VAÇ

ÃO

Informação ambiental 41 C A+

3 Critérios Sistema de gestão ambiental 42 E A++
8% INOVAÇÃO 2% Inovações 43 E D

A A+
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ANEXO IV - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ENERGÉTICO: CASAS EM MELIDES
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ANEXO IV.II - LIMIARES DAS ÁREAS DE AVALIAÇÃO DO LIDERA

VERTENTES ÁREAS LIMIARES
SOLO O edifício foi implantado numa zona infraestruturada.  Existem zonas permeáveis e zonas 

impermeáveis. O edifício respeitas as condicionantes impostas pelo PDM
ECOSSISTEMAS 

NATURAIS
Existem áreas verdes, destinadas a atividades de lazer e à produção alimentar. É possível 
interligar habitats através da continuação da estrutura verde, para o exterior do lote

PAISAGEM E 
PATRIMÓNIO As cérceas, cores e estilo arquitectónico são semelhantes aos da envolvente

ENERGIA
O edifício encontra-se implantado segundo uma orientação solar optimizada. Os vãos 
envidraçados encontram-se correctamente orientados, dimensionados e sombreados.  
Estão previstos locais para a instalação de sistemas AQS e fotovoltáicos

ÁGUA Existe captação de águas pluvias na cobertura do edifício e existem locais de 
armazenamento apropriados. São reutilizadas posteriormente

MATERIAIS Foram utilizados materiais produzidos a menos de 100km, de baixo impacte ambiental
ALIMENTARES Existem áreas destinadas à produção alimentar vegetal

EFLUENTES É possível a instalação de equipamento de tratamento de águas residuais. Existe a 
possibilidade de reutilizar a água tratada nos sanitários e para rega de jardins

EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS

Não existem medidas ou informações específicas que indiquem uma produção de 
emissões atmosféricas em excesso 

RESÍDUOS
Existem locais destinados à deposição e separação selectiva de resíduos domésticos 
(inclusive resíduos perigosos). Existe recolha de resíduos com vista à reciclagem e a 
compostagem de resíduos orgânicos

RUÍDO EXTERIOR Os equipamentos produtores de ruído estão corretamente localizados
POLUIÇÃO 

ILUMINOTÉRMICA
Existe estacionamento subterrâneo e à superfície com sombreamento. Existe uma relação 
adequada com os edifícios envolventes, que permite a circulação de ar entre eles. Existe 
arborização nos espaços exteriores

QUALIDADE DO 
AR

Existe ventilação natural cruzada, entre as fachadas livres, através do correcto 
posicionamento dos vãos exteriores e interiores

CONFORTO 
TÉRMICO

O edifício está corretamente orientado (considerando o clima). Existe uma distribuição 
interna dos espaços adequada. Os vãos envidraçados são sombreados

ILUMINAÇÃO E 
ACÚSTICA

Existe iluminação natural em todas as divisões excepto I.S. e garagens. As áreas 
envidraçadas estão em equilíbrio com os espaços a iluminar relativamente à sua área e 
forma

ACESSO PARA 
TODOS

Está assegurada a existencia de transportes públicos nas imediações.  Estão previstos 
locais de parqueamento de bicicletas, lugares de garagem para pessoas com mobilidade 
reduzida, elevadores, rampas, e  instalações sanitárias adequadas a pessoas com 
mobilidade reduzida

DIVERSIDADE 
ECONÓMICA

Está prevista a flexibilidade das habitações através da introdução de paredes amovíveis. 
Está prevista uma frente de rua com actividades económicas, existindo a possibilidade de 
arrendar espaços destinados a actividades comerciais ou económicas. Existência de 
comércio e oportunidades de emprego na envolvente

AMENIDADES E 
INTERACÇÃO 

SOCIAL

Existe acesso a amenidades naturais, nas proximidades. Existem lojas de géneros 
alimentares e farmácia,  escola primária, jardim de infância, esquadra de P.S.P., centro 
cutural, bombeiros. Existência de espaços de lazer e de encontro da população, tais como 
parques e jardins  a menos de 500 m

PARTICIPAÇÃO E 
CONTROLO

Existe a possibilidade de controlar as condições de conforto no interior do edificado, quer 
através do controlo da ventilação natural, da iluminação natural, do sombreamento,etc. Foi 
prevista a segurança contra riscos naturais

CUSTOS NO 
CICLO DE VIDA Existem equipamentos eficientes e de baixo consumo

USO 
SUSTENTÁVEL O edifício possui um sistema de gestão ambiental certificada

INOVAÇÃO Existe um elemento inovador em, pelo menos, 2 das seguintes vertentes (local e 
integração, recursos, cargas e ambiente interior).
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ANEXO IV.III - LINHAS DE BOA PRÁTICA DOS CRITÉRIOS DO LIDERA

CRITÉRIO LINHAS DE BOA-PRÁTICA
C1

Construir em áreas degradadas ou abandonadas (já intervencionadas), com solo contaminado, as quais deverão ser descontaminados; 
Construir em zonas infra-estruturadas de redes de esgotos e água; Respeitar e salvaguar as condicionantes e as áreas sensíveis 
(PDM).

C2
Reduzir a área de implantação do edifício e zonas afins (por exemplo, para a Vila de Vilamoura, está previsto reduzir até 50% a área 
ocupada pelos edifícios e de acordo com o mesmo projecto de sustentabilidade no qual se prevê a construção de edifícios com 3 a 4 
andares, o que representa uma relação área piso/área de solo ocupada de 3,5).

C3 O desenvolvimento deve potenciar o valor ecológico do local: deve-se tentar manter, no local, todas as espécies fauna e flora (em 
especial as endémicas), procurando ainda aumentar a biodiversidade e/ou área ecológica presente.

C4
Evitar a existênica de barreiras/obstáculos físicos entre habitats ou no mesmo habitat; colocar estruturas (tocas, ninhos, etc.) que 
favoreçam o desenvolvimento de espécies. Promover a continuidade  da estrutura verde nas zonas envolventes: coberturas, fachadas 
verdes, arborização nas ruas, zonas verdes de modo a favorecer a interligação de habitats.

C5
Algumas medidas possíveis de integração na bacia visual da zona: a utilização de uma palete de cores dentro das existentes no local, 
utilização de materiais de acordo com os tipicamente utilizados na circundante e a inserção visual na circundante (numa área 
montanhosa a construção tipicamente montanhosa, construção no Alentejo com construção tipicamente alentejana, construção numa 
zona histórica manter o tipo de fachada da área, etc.), alturas semelhantes à existente no local (altura 2 pisos superior ou inferior à 
média do quarteirão);

C6 Relação formal do edifício com o património envolvente (construído ou natural) e adequação do uso ao tipo de ambiente. 
C7 Cumpre a lei em vigor da Certificação Energética

C8
Diminuição (em mais de 50%) das necessidades nominais de energia, por intervenção de práticas de desenho passivo;     
Parâmetros aplicáveis: Isolamento térmico adequado na cobertura; Melhoria no isolamento térmico das paredes; 3.Factor de forma 
adequado ; 4.Sombreamento, sem distinção entre interior ou exterior; 5. Fenestração, área de envidraçado para o exterior; 6. 
Ventilação; 7. Orientação a sul.

C9
Definir  o número de equipamentos (electrodomésticos, lâmpadas...) existentes, qual a sua classificação de eficiência energética, bem 
como a percentagem de energia renovável que é produzida no edifício. Medidas a implementar: as necessidades energéticas para as 
AQS são assuguradas por colectores solares; as necessidades de electricidade são assuguradas por fontes renováveis: solar, eólica 
entre outras.

C10

Reduzir o consumo de água primária proveniente da rede de abastecimento público (deverá rondar os 80 l/hab.dia e de água 
secundária os 95 l/hab.dia, representando o primeiro, uma redução superior a 50% face à prática actual).Tipo de equipamentos 
eficientes a utilizar: Uso de torneiras com redutor, exemplo torneiras misturadora; Uso de torneiras com sensores;Autoclismo de dupla 
descarga ou sistema sanitário "waterless"; 2.Utilização de águas pluviais para consumo secundário; 3. Sistemas de monitorização, 
além dos contadores de água e acessíveis aos utilizadores;4.Limite de distribuição de água potável consoante o uso do edifício/ tipo de 
utilizadores.

C11

Algumas medidas possíveis: elaboração de planos de captação e protecção dos aquíferos locais; tipo de rega efectuada; plano de 
gestão de águas locais, retenção, tratamento e descarga de águas de escorrência no local: tipos de retenção e tratamento local: 
terrenos pantanosos, lagos de sedimentação, piscinas de retenção, bacias de infiltração, cursos de drenagem, filtros (biológicos);Tomar 
medidas, no local, para reduzir em % a escorrência de águas pluviais anual, em: parques de estacionamento, superfícies 
impermeabilizadas e telhados e coberturas; minimização da descarga de efluentes; tipo de vegetação utilizada nas áreas ajardinadas, 
por forma a reduzir as necessidades de água e de utilização de químicos (evitando a contaminação das águas locais) e a aumentar os 
níveis de infiltração.                                                                                                                                                                                                                                                             

C12
Projectar utilizando materiais duráveis, de modo a que o seu tempo de vida seja longo. Medidas a considerar: 1.Redes prediais 25 
anos; 2.Acabamentos para 5 anos; 3.Equipamentos (elevadores, instalação eléctrica, sensores interiores e exteriores, painel solar, 
fovoltovoltaico, tratamento de efluentes, caldeira, etc) entre 5 a 10 anos. Sendo que se considera que o peso da durabilidade da 
estrutura e dos acabamentos é muito mais importante do que os outros. Esta consideração prende-se muito pelo facto de estarem cada 
vez mais a ocorrerem inovações ao nível dos equipamentos e ao baixo peso das canalizações face aos restantes materiais.

C13 Utilização de materiais produzidos a menos de 100 km (superior a 50 %).
C14

Utilização de mateirais certificados ambientalmente, reciclados e/ou renováveis e de baixo impacte, sendo que se devem evitar (por 
serem perigosos) materiais que contenham os seguintes compostos: chumbo, amianto, arsénico, cádmio, mercúrio, sulfato, benzeno, 
solventes clorados, PCB, PCT, formaldeído, crómio, creosote, resinas fenólicas, entre outros.

C15
Produzir alimentos vegetais e/ou animais em áreas pertencentes a envolvente do edifício ou no próprio edifício(cobertura, varandas, 
entre outros)
Verificar: 1. Percentagem de terreno livre cedido para fins agricolas (terraços, logradouros, zonas de enquadramento) 2.Utilização de do 
edifico para fins agricolas: coberturas, varandas, pisos, exemplo vertical farmer.

C16
No que respeita ao tratamento dos efluentes, o edifício e/ou empreendimento: verificar se está ou não conectado ao sistema municipal 
de tratamento já que  todas as águas são tratadas no local (ou tratamento parcial consoante situação), sendo que o nível será sempre 
o mínimo exigível consoante a sua reutilização.

C17 Utilização de água reutilizada para rega de zonas verdes sem contacto humano e reutilização das águas cinzentas (50 %).

109



CRITÉRIO LINHAS DE BOA-PRÁTICA
C18

Possiveis medidas para a redução de emissões de SO2, NOx e partículas: eliminação ou diminuição dos equipamentos que funcionem 
com combustão (aquecedores de querosene, lareiras, com bilhas, etc), fogões, esquentadores, caldeiras, fumo do tabaco, transportes, 
entre outras.

C19 Reduções na produção de resíduos sólidos urbanos (na ordem dos 50 %), incluindo a compostagem de resíduos orgânicos.

C20

Possiveis intervenções com vista à gestão da produção de resíduos e minimização da utilização de produtos nocivos durante a 
manutenção: eliminação de pesticidas ou semelhantes, eliminação de cloro para as piscinas, locais para a arrumação segura e 
adequada das embalagens de limpeza e manutenção, existem locais para a deposição de pilhas, existem locais para a deposição de 
lâmpadas, existem locais para a deposição de óleos alimentares, existem locais para a deposição de residuos perigosos de escritório 
(tinteiros), eliminação de materiais perigosos existentes nos produtos usados para a manutenção, existência de um plano de gestão e 
monitorização de resíduos perigosos.

C21 Aumentar da valorização dos resíduos produzidos durante a operação (superior a 50 %).

C22
Implementar soluções para reduzir as emissões de ruído para o exterior: Equipamentos no interior silenciosos (potência sonora inferior 
a 50dB), Equipamentos no exterior silenciosos (potência sonora inferior a 50dB),Elementos de redução de ruído nos 
equipamentos,Localização adequada de equipamentos que produzem ruído, Deflectores que reduzam a propagação do som, 
Colocação de isolamentos adequados nas paredes interiores ou exteriores envolventes aos equipamentos que emitem ruídos.

C23
Possíveis boas práticas a implementar: Colocação de sombras sobre as áreas impermeáveis e/ou escuras; utilização de cores claras 
no exterior do edifício: fachadas,coberturas e/ou telhado, passeios e vias,utilização de vegetação sobre as coberturas,minimização das 
superfícies impermeáveis: das vias, passeios e parques de estacionamento exteriores, existência de estacionamento 
subterrâneo,utilização de vegetação nas áreas exteriores, superfícies com água, quantificação da intensidade de iluminação de zonas 
de publicidade e da arquitectura.

C24
Taxa de ventilação natural ajustada de forma adequada à actividade presente no local; reduzir ou eliminar potenciais emissões de 
contaminantes do ambiente interior: microrganismos nas cozinhas, radão, legionella, amianto, fungos e bolores, fumo do tabaco, 
pesticidas, partículas e chumbo. Menos de 15% dos materiais aplicados possuem COV’s, existência de um plano de monitorização de 
controlo de  COV’s.

C25
Atingir os níveis de conforto térmico estabelecidos: humidade (35% e 60%), temperatura (18º a 26º, adaptando o nível mínimo de 18º 
no inverno e o nível máximo de 26º no verão, ou seja: devendo a sua variação sazonal corresponder à variação sazonal da 
temperatura do ar exterior), velocidade do ar (inverno ≤ 0,2 m/s e no verão ≤ 0,5 m/s)

C26 Níveis de iluminação de acordo com os definidos pelo CIBSE, para as diferentes áreas e segundo a actividade desenvolvida (à volta 
dos 350 a 400 lux)

C27 Evitar que o ruído exceda os 35 db no interior dos edifícios, durante as 24 horas do dia.

C28
Medidas a implementar:1. Nó de transportes públicos (interface: metro, comboio e autocarro) a 500 metros,2. Nó de transportes 
públicos (interface: metro, comboio e autocarro) até até 1 km,3. Existência de dois meios de transporte (incluindo o metro) a 500 
metros,4.  Existência de dois meios de transporte (incluindo o metro) até 1 km,5. Existência de um meio de transporte a 500m,6. 
Existência de um meio de transporte a 1km.

C29
Possíveis práticas a implementar: 
1.Percursos pedonais, 2.Ciclovias, 3.Estacionamentos próprios para veículos de baixo impacte: reservado a bicicletas, reservado a 
poolshare, carros Híbridos ou de Combustiveis ecológicos (eléctricos, biodiesel, hidrogénio, etc).

C30 Verificar: acessibilidade às diferentes áreas do interior da habitação, acessibilidade às diferentes áreas interiores do edifício mas 
comuns.

C31
Possíveis práticas a implementar: 1.Existência de diferentes tipologias habitacionais,2. Adaptações de áreas (áreas exteriores, paredes 
exteriores e/ou interiores) - paredes de separação de divisões interiores facilmente amovíveis, 3.Acessibilidade simplificada às 
tubagens de água e aos seus mecanismos de controlo; tubagens exteriores ou introduzidas em tectos falsos, concentração de 
tubagens, pré instalação para climatização,  pré-instalação para equipamentos electrónicos nas áreas principais e telefónicos, pré 
instalação de elevadores.

C32

Medidas a implementar com efeitos para a envolvente:1.Edifício de uso misto (comercial e habitacional,  servico comercial, habitação 
serviços, etc.),2.Edifício com zonas públicas exteriores e interiores que garantam uma ou mais necessidades concretas da população 
envolvente e incentivem o investimento local (exemplo comércio - lojas, mercados, restauração, etc).
Medidas a implementar com efeitos no edifício: 3.O edifício gere-se a si prórpio ou seja as suas despesas de manutenção (luz, 
segurança, etc) são suportadas por rendimentos provenientes do próprio edifício, por exemplo através de lucros pela captação de 
energia, aluguer de espaços, etc.  4.Diversidade na forma de compra e aluguer de espaços e fracções no edifício (exemplo diferentes 
preços) e tendo em conta diferentes tipos de utilizadores (jovens adultos) de forma a criar um conjunto de procuras e ofertas mais 
variado.

C33
Não existe decréscimo no número de empregos permanentes,Fomentar a oferta de emprego nas actividades para o espaço público: 
comerciais,culturais, actividades locais,criação de empregos de elevada competência que contribua para o desenvolvimento da região 
onde se insere.

C34
Existência de amenidades naturais (rio, bosque), humanas como lojas de comida e correios a 500m. Proximidade a 5 das seguintes 
amenidades a 1000m posto dos correios, banco, farmácia, escola, centro de saúde, centro de lazer, centro comunitário, jardim para 
crianças.
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C35
Possíveis intervenções que permitam a integração e acessibilidade da comunidade ao empreendimento: tornar possível que não 
residentes do edifício possam usufruir dos espaços exteriores naturais, de lazer e/ou desporto, destinados a qualquer faixa etária. 
Privilegia-se também em certas situações  o usofruto também das zonas interiores do edifício que possam ser acedidas pela 
comunidade (ex: zonas interiores de restauração associadas aos espaços exteriores públicos).

C36 Possiveis intervenções: providenciar controlo e vários níveis de controlo sobre: temperatura, humidade, ventilação, iluminação, 
sombreamento, entre outras, para os ocupantes.

C37
Promover na fase incial do plano estratégico uma troca alargada de informação entre os responsáveis pelo projecto e os eventuais 
utilizadores do espaço. Promover reuniões periódicas em cada fase do projecto, onde os possíveis utilizadores estejam representados 
por uma população diversificada (idade, nível de instrução, condição económica). Definir uma equipa de projecto organizada 
hierarquicamente com funções bem definidas e estipuladas para cada um dos seus membros. As decisões tomadas pela equipa de 
projecto devem ser sempre divulgadas a população local antes de se iniciar qualquer intervenção no espaço público.

C38

Medidas a implementar: Implementação no subsolo e fora das zonas de circulação dos edifícios de infra-estruturas com médio ou 
elevado grau de perigo para o utente,implementação de bons revestimentos no exterior do edifício e que sejam resistentes às 
condições climatéricas extremas, incorporação de vidros temperados nos edifícios ou no mobiliário urbano que se encontra 
parcialmente ou totalmente exposto ao clima ou com grande afluência ou passagem de pessoas, utilização de árvores com raízes 
médias a profundas junto a áreas existentes com grande afluência ou passagem de pessoas (áreas exteriores ao edifício ou em pátios 
interiores,utilização de pavimentos e guardas adequadas nas áreas com algum grau de perigo (escadas, zonas inclinadas, etc) ou com 
grande afluência ou passagem de pessoas, implementação de medidas de redução de velocidade dos automóveis nas vias junto às 
áreas de acesso ao edifício com grande afluência ou passagem de pessoas.

C39
Medidas a implementar: existência de espaços bem iluminados, vigiados e com campo de visão aberto, edifícios com fachada e acesso 
principal inserido na frente/rua, estabelecimento de horário de abertura/encerramento em áreas cuja segurança/criminalidade seja difícil 
de controlar, pátios interiores.

C40 Medidas a implementar:1. Escolha de equipamentos eficientes e de baixo custo que possuem eficiência energética; 2.Custos e 
periodicidade da manutenção

C41
Possiveis intervenções a executar para fomentar a área de acessibilidade à informação ambiental disponibilizar informações: manual 
de utilizador, plantas de instalações eléctricas, canalizações, arquitectónicas, informação sobre utilização e manutenção de 
equipamentos, estrutura, materiais, entre outras. Informação sobre monitorizações e desempenho, entre outras.

C42 Implementar componentes OU um sistema de gestão ambiental e proceder mesmo à sua certificação pelo EMAS ou ISO 14001 ou 
14001+.

C43 Verificar-se a existência de um elemento inovador em, pelo menos, 2 das seguintes vertentes (local e integração, recursos, cargas e 
ambiente interior).
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