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No contexto atual, as zonas do interior do país vão-se desertificando lentamente, pelo êxodo das suas populações para outros lugares com melhores

ofertas de vida, pela não utilização dos seus recursos naturais ou pelo seu esgotamento, sem capacidade da criação de uma dinâmica própria, que

possa atrair as suas populações. É necessário desenvolver condições para que se sintam bem, para que possam encontrar mais oportunidades

quanto à habitação, criando condições para a formação de empregos, na indústria ou mesmo na exploração de uma agricultura local mais evoluída e

de pequena escala, de mobilidade e de outras atividades criativas e inovadoras, e também culturais, que possam fixar as gerações mais novas.

No sentido da reversibilidade desta situação, considera-se que a habitação é um fator fundamental de suporte necessário para o desenvolvimento e

fixação das populações do interior do país.

A habitação existente, geralmente, degradada e de má qualidade, não responde às necessidades humanas, sociais e económicas das pessoas. A

habitação unifamiliar nova, repete modelos sem critérios de inovação, de criatividade e de qualidade adequada que seja atrativa para o

enquadramento humano e social.

Já há indícios de procura de habitação em zonas periféricas de cidades médias, nos limites de áreas rurais ou mesmo rurais onde as pessoas se

sentem mais tranquilas, longe das grandes cidades e onde uma rede de contato acessível lhes permite viverem melhor.

Nesse âmbito, consideram-se viáveis soluções dirigidas à habitação unifamiliar evolutiva e flexível, em zonas de pequena densidade populacional, até

em terrenos de família, com casas com áreas maiores e mais baratas, com distâncias relativamente próximas dos locais de trabalho ou no mesmo

local.

INTRODUÇÃO



PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO

O Projecto de Investigação (PI) que se apresenta, insere-se no âmbito das atividades científicas do CITAD (Centro de investigação em Território, 

Arquitectura e Design) da Universidade Lusíada e está integrado no Grupo de Investigação de Tecnologias da Arquitectura.

Este PI visa o estudo de uma Habitação Modelar Evolutiva, sustentável, de utilização polivalente, que possa responder, também, às necessidades de 

uma população de poucos recursos, em zonas de baixa densidade populacional, em Portugal ou noutros países, com carências de Habitação. 

Considera-se que o sistema construtivo desta habitação possa viabilizar adequadamente a sua autoconstrução. 

Pretende-se, que a sua realização possa permitir uma construção crescente, ao longo do tempo, segundo as condições económicas e o crescimento 

da família, no âmbito dos princípios da construção sustentável, possibilitando formas de realização inovadoras e permitindo mesmo a sua realização 

através da autoconstrução e de autoacabamentos. Considera-se, na sua exploração, a utilização de energias renováveis, da eficiência energética e de 

materiais sustentáveis, de preferência locais, que possam ser integrados numa economia circular, que são fundamentais para a sustentabilidade dos 

edifícios.

A metodologia utilizada para este trabalho envolveu uma revisão bibliográfica, experiência pessoal e ensaios laboratoriais relativos aos blocos de 

encaixe de baixo carbono que constituem as paredes exteriores do edifício.



Esta Habitação evolutiva é constituída por 2 módulos que se podem agrupar em paralelo ou constituindo um L :

- Um Módulo A, de tipologia T0, fundamentalmente, com funções diurnas, mas podendo integrar funções provisórias ou definitivas de dormir;

- Um Módulo B, crescente, de tipologia inicial T1, com funções noturnas. A tipologia deste módulo pode partir de um T1, e evoluir para uma tipologia
com mais quartos.

SOLUÇÃO 2

PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO

SOLUÇÃO 1



A construção desta habitação poderá, assim, iniciar-se com o 1º Módulo e crescer, posteriormente, segundo as possibilidades económicas e com o

crescimento de determinada família.

Esta Habitação será autossuficiente sob o ponto de vista energético, utilizando painéis fotovoltaicos na cobertura e, através da mesma, será possível

a recolha das águas pluviais para uma cisterna para fins que não sejam potáveis. Prevê-se que possa ter uma pequena instalação de compostagem.

Quanto aos materiais escolhidos e tecnologias da sua aplicação, para a construção desta habitação unifamiliar, estão considerados

fundamentalmente, materiais naturais, renováveis, de preferência locais, com baixa energia incorporada, não poluentes no que diz respeito a

emissões tóxicas ou resíduos, podendo ser reciclados e reutilizáveis, tendo uma caraterística comum, que é o de atuarem como sequestradores de

dióxido de carbono, tornando-se aliados da mitigação dos efeitos das alterações climáticas antropogénicas, ao contrário dos produtos convencionais.

Destes materiais destacam-se a madeira e os seus derivados, a cortiça, a lã de rocha (o cânhamo, as fibras de coco, o linho), materiais que são em

grande parte de origem vegetal, provenientes de florestas ou culturas rotativas, para fins não alimentares, tendencionalmente abundantes e

geradores de riqueza local.

PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO



PLANTAS DA HABITAÇÃO

SOLUÇÃO 1 - T0



PLANTAS DA HABITAÇÃO

SOLUÇÃO 1 – T1



PLANTAS DA HABITAÇÃO

SOLUÇÃO 1 – T2



PLANTAS DA HABITAÇÃO

SOLUÇÃO 1 – T3



PLANTAS DA HABITAÇÃO

SOLUÇÃO 2 – T0



PLANTAS DA HABITAÇÃO

SOLUÇÃO 2 – T1



PLANTAS DA HABITAÇÃO

SOLUÇÃO 2 – T2



SISTEMA CONSTRUTIVO

Diretas contínuas constituídas com pedra local.

FUNDAÇÕES

PAVIMENTO

Térreo, com abertura de caixa, terra batida com enrocamento (pedra arrumada à mão com cerca de 200 a 300 mm de altura), massame de cal
armado, com 100 a 150 mm de altura, tela asfáltica, camada de isolamento térmico de lã de rocha, com 80mm de espessura e betonilha ligeiramente
armada para acabamentos.



SISTEMA CONSTRUTIVO

A habitação é de um piso, as paredes exteriores são resistentes e interessadas na sua estrutura e são constituídas por blocos de encaixe de baixo
carbono, reforçadas por pilaretes e cintas de bordadura de betão armado.
Os blocos de encaixe de baixo carbono são produzidos manualmente em moldes de madeira e constituídos essencialmente por materiais locais,
utilizando na sua construção a cal hidráulica como aglomerante e aglomerados com elevado nível de isolamento térmico, como grânulos de cortiça e
a palha, podendo também serem utilizados fibras de cânhamo ou de coco, bagaço de azeitona, engaço ou a casca de arroz.

BLOCOS DE ENCAIXE DE BAIXO CARBONO PARA PAREDES EXTERIORES



SISTEMA CONSTRUTIVO

BLOCOS DE ENCAIXE DE BAIXO CARBONO PARA PAREDES EXTERIORES

No desenho destes blocos considera-se, para além das questões ambientais, a obtenção de elevada produtividade, pela sua dimensão – 500 mm de
comprimento, 200mm de altura e 300 mm de largura, pelo seu peso (leveza dos materiais aglutinados), embora o bloco na totalidade tenha um peso
considerável relativo ao volume, que se considera relevante no que diz respeito à sua inércia térmica e pelo seu sistema de encaixe. O desenho do
bloco, nomeadamente o seu sistema de encaixe, facilita o alinhamento dos blocos na construção e a maior resistência da parede exterior, para além
da economia obtida na argamassa de assentamento, que é colocada apenas perifericamente dos dois lados do bloco (interrompendo, assim, a
transmissão higrotérmica através da argamassa). A parede pode, ainda, ser construída sem argamassa de assentamento entre blocos, sendo, neste
caso espaçadamente reforçada por pequenos montantes verticais.



Placa composta de gesso cartonado antifogo e cortiça ou lã 
de rocha, com espessura na ordem 32,5mm;

Lã de rocha ou Cortiça com cerca de 80mm de espessura;

Estrutura em Madeira;

Placa de gesso cartonado antifogo, com 15mm de 
espessura.
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SISTEMA CONSTRUTIVO

PAREDES INTERIORES

Quanto às paredes interiores podem ser construídas numa carpintaria local, e são constituídas por uma estrutura de módulos de madeira de pinho,
interligados por fixação mecânica, com preenchimento de material de isolamento acústico (de cortiça ou lã de rocha) e acabadas, nas 2 faces, com
placas de gesso cartonado.



SISTEMA CONSTRUTIVO

COBERTURA

Considera-se a solução de cobertura inclinada, com estrutura de barrotes de madeira, constituída por revestimento exterior de telhas planas ou de
chapa metálica, de baixa inclinação, formando uma caixa de ar, com o revestimento interior de placas de gesso cartonado ou de tábuas de madeira à
vista. No isolamento térmico da caixa de ar será utilizada a lã de rocha com espessura de cerca de 100 mm.

Solução 1 Cobertura Plana Solução 1 Cobertura Inclinada

Solução 2 Cobertura Plana Solução 2 Cobertura Inclinada



Painel Ripado de MadeiraTelha Plana de Cerâmica Painel de Pedra ReutilizadaPainel de CortiçaPainel de Canas

SISTEMA CONSTRUTIVO

REVESTIMENTOS DAS PAREDES EXTERIORES

Os acabamentos das paredes exteriores, das várias tipologias, são construídos previamente fora do local de construção (prefabricados) e fixados
mecanicamente, a seco, ao suporte rígido, no sentido de uma aplicação com grande produtividade de assentamento e redução de resíduos no local
da obra. Pretende-se que possam ser, no fim do ciclo de vida do edifício, reutilizáveis ou recicláveis, reduzindo, assim, os impactes ambientais
negativos resultantes da sua exploração e fabrico e podendo ser inseridos numa economia circular.



MODELO 3D

Alçado Principal com Revestimento em Telha Plana Cerâmica Alçado com colocação alternativa da janela Revestimento em Painel de Canas

Revestimento em Painel de Cortiça Acabamento em Painel Ripado de Madeira Acabamento em Painel de Pedra reutilizada

SOLUÇÃO 1 - REVESTIMENTOS DA PAREDE EXTERIOR E VÃOS

No Módulo diurno, na zona de estar, existem opções de vãos de janela, que diferem na sua forma e na sua colocação.



MODELO 3D

SOLUÇÃO 2 - REVESTIMENTOS DA PAREDE EXTERIOR E VÃOS

Revestimento em Painel de Canas

Revestimento em Painel de Cortiça Acabamento em Painel Ripado de Madeira Acabamento em Painel de Pedra reutilizada

No Módulo diurno, na zona de estar, existem opções de vãos de janela, que diferem na sua forma e na sua colocação.

Alçado Principal com Revestimento em Telha Plana Cerâmica Alçado com colocação alternativa da Janela



CONCLUSÕES

Esta Habitação Modular Evolutiva resulta de um PI que pretende dar resposta às necessidades humanas, sociais e económicas das pessoas, em zonas

de pequena densidade populacional, com casas com áreas maiores e de custos mais contidos, com distâncias relativamente próximas dos locais de

trabalho ou no mesmo local onde vivem.

É constituída por 2 módulos – o módulo A de tipologia T0 e o módulo B crescente, de tipologia inicial T1, com funções noturnas. A tipologia deste

módulo pode partir de um T1 e evoluir para uma tipologia com mais quartos.

Pretende-se, que a sua realização possa permitir uma construção crescente, ao longo do tempo, segundo as condições económicas e o crescimento

da família, no âmbito dos princípios da construção sustentável possibilitando formas de realização inovadoras e permitindo mesmo a sua realização

através da autoconstrução e de autoacabamentos. Considera-se, na sua exploração, a utilização de energias renováveis, da eficiência energética e de

materiais sustentáveis, que são fundamentais para a sustentabilidade dos edifícios.

Para a construção desta habitação, têm especial significado os blocos de encaixe de baixo carbono, utilizados nas paredes exteriores da habitação,

construídos com materiais de elevado isolamento térmico, tendo como aglomerante a cal hidráulica e como aglomerados materiais como a cortiça, a

palha, cânhamos, entre outros, que constituem as paredes exteriores do edifício, ensaiados, com bons resultados, à resistência mecânica e ao

isolamento térmico.

Tendo presente os princípios da construção sustentável, com a redução dos impactes ambientais negativos, estão considerados na construção desta

Habitação, materiais de preferência renováveis e locais, que possam ser integrados numa economia circular.

Considera-se, ainda, que esta Habitação é autossuficiente sob o ponto de vista energético utilizando, na cobertura, painéis fotovoltaicos e solares

para aquecimento de águas e, através da mesma, é possível a recolha das águas pluviais para uma cisterna para fins que não sejam potáveis.

Prevê-se, ainda, que possa ter uma pequena instalação de compostagem.


