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ri·zo·ma |ô|
(grego rhizóma, -atos, conjunto das raízes de uma planta)
substantivo masculino

1. [Botânica] Tipo de caule geralmente subterrâneo, com aspecto de raiz, que cresce
horizontalmente e não possui uma estrutura hierárquica.
2. [Filosofia] É um modelo descritivo em que a organização dos elementos não
segue linhas de subordinação hierárquica, mas, pelo contrário, qualquer elemento
pode afectar ou incidir em qualquer outro. O conceito de rizoma foi transposto
da botânica para a filosofia por Deleuze e Guattari em 1980, e desenvolvido em
torno de seis princípios: os princípios de conexão e heterogeneidade, o princípio da
multiplicidade; o princípio de ruptura a-significante e os princípios de cartografia e
decalcomania.
Esta dissertação pretende explorar a aplicação do rizoma na arquitectura e
urbanismo, procurando projectar uma estrutura urbana que se possa adequar
ao meio envolvente, desenvolvendo-se de forma orgânica pelo território,
prevendo o crescimento e expansão urbana, deixando espaço de evolução futura e
procurando subverter o domínio hierárquico dos eixos existentes, tendo presente
que o território e as cidades são como organismo vivos em constante mutação.
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NOTA À EDIÇÃO
A presente dissertação segue o Antigo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e a Norma Portuguesa 405
para a referenciação bibliográfica.
As citações directas estrangeiras que integram o corpo de texto encontram-se escritas em Língua Portuguesa,
por tradução livre da autora, por forma a facilitar uma leitura continuada do texto, sendo incluídas em nota
de rodapé as citações originais.
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ABSTRACT

The work developed in the discipline of Atelier de Projecto II and the participation in
the Lisbon Architecture Triennial Competition 2016 are the genesis of this dissertation,
the result of the reflection on the (infra) urban structure, the presence of the industry and
the occupation of the territory, in the connection from Sines to Vila Nova de Santo André.
The purpose of this dissertation is to present an urban strategy that creates, defines
and organizes a new entrance to Vila Nova de Santo André, embodying an urban development project that explores the rhizome as a way of designing the expansion of the city,
materializing a structure that it is not closed on itself, but an open system of urban growth.
In order to consolidate a link of interdependence and complementarity of Vila Nova
de Santo André with Sines, proposals are presented for infrastructures, green spaces, housing and urban equipment. The project is anchored in an industrial unit environmentally
integrated that exploits an endogenous natural resource, with strong ancestral connections
with territory of a sector in which the country stands out, dominating the market and innovation. In this sense, in order to look at a city as a sustainable organism, cork is approached
as a coating solution for buildings, making not only its application in housing units and
industrial unit, but also integrating it as part of the development of the territory while being
assembled and subject to the factory production of the proposed unit.
The components of the project were designed to attract and fix the population, seeking a
commitment to the environment and a regional identity, exploring the dichotomy city-countryside, proposing, in addition to a Cork oak forests, green spaces and community gardens.
The application of the concept of rhizomatic growth is present throughout the work,
materializing itself in the structure and buildings, which transports us to an idea of the
city as a living organism in harmonious expansion across the territory.

Keywords: Urban growth, Linear city, Rhizomatic structure, Rhizome, Cork, Factory,
Santo André
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Capítulo

Introdução

“O espaço é um dos maiores dons com que a natureza dotou os homens e que, por
isso, eles têm o dever, na ordem moral, de organizar com harmonia não esquecendo que,
mesmo na ordem prática, ele não pode ser delapidado, até porque o espaço que ao homem é
dado organizar tem os seus limites físicos, facto pouco sensível, por exemplo, na escala do
objecto mas já extraordinariamente sensível na escala da cidade ou região.” 1
Fernando Távora
A disciplina de Atelier de Projecto II “Cidade e Infra-estrutura” do 5º ano do curso
de Arquitectura da Universidade de Coimbra propõe, precisamente, uma reflexão sobre
o desenho da cidade, compreendendo os instrumentos e diferentes escalas do Projecto
Urbano, e reflectindo sobre as problemáticas da (infra)estruturação urbana. Neste contexto,
a presente dissertação nasce no âmbito do projecto desenvolvido nessa disciplina no ano
lectivo 2015/2016, cujo tema proposto se intitulou “Sines > Santo André: Ligando a Vila Velha
à Vila Nova”, enquadrado no Concurso Prémio Universidades da Trienal de Arquitectura de
Lisboa Millennium BCP 2016, 4ª edição, com o enunciado: «Sines: núcleo urbano, indústria
e estrutura portuária».
A elaboração desta dissertação é marcada por dois momentos distintos: o trabalho
desenvolvido em grupo no Atelier de Projecto e o trabalho desenvolvido individualmente
no Laboratório de Projecto que, partindo da proposta de grupo, aprofunda raízes no terreno
e consolida-se.
Desde logo, foi proposto, como objectivo comum a todos os alunos, desenvolver uma
Estratégia de Projecto Urbano que previsse a ligação entre a Vila de Sines e a Vila Nova de
Santo André, aplicando assim a um caso concreto teorias urbanísticas e concepções apreendidas a partir dos casos de estudo. Partindo desta premissa, foi definido como objectivo
1

TÁVORA, Fernando - Da organização do espaço. 2006, p.27
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específico do grupo de trabalho a apresentação de uma proposta coerente de intervenção
que organizasse o espaço de forma rizomática, aplicando as concepções urbanísticas estudadas a um projecto original e criando uma agro-cidade linear entre os dois aglomerados
que vivesse da simultânea dicotomia entre cidade-campo.
Com o desenvolvimento do trabalho individual, surgiram naturalmente outros objectivos específicos: apresentar uma estratégia urbana que criasse, definisse e organizasse
uma nova entrada para Vila Nova de Santo André, através da proposta de infra-estruturas,
espaços verdes, habitação e equipamentos urbanos construindo um espaço vivo aprazível
para a cidade; e estudar a cortiça enquanto material sustentável produzido regionalmente,
transformado e aplicado in loco, como solução de revestimento de edifícios fazendo a sua
aplicação às unidades urbanas projectadas, a fim de olhar a cidade como organismo dinâmico e sustentável.
Numa primeira fase do projecto, para conhecer o contexto e a realidade do território
objecto de estudo, a turma de Atelier de Projecto realizou uma visita a Sines e a Vila Nova
de Santo André. Nessa ocasião, para além do registo fotográfico, houve oportunidade para
conversar com responsáveis da Câmara Municipal de Sines. Foram apresentados planos e
programas de ordenamento do território onde a área de estudo está compreendida (como
o Plano de Ordenamento da Orla Costeira – POOC, o Plano de Desenvolvimento Municipal – PDM, os Planos de Urbanização – PU e os Planos de Pormenor – PP), e ainda outros
instrumentos que visam o desenvolvimento e promoção do território, tendo sido dados
a conhecer planos como o “Corredor Azul” e o “Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano” (PEDU) que tem por objectivo compatibilizar a indústria e a componente turística
e piscatória, concretizando-se em propostas urbanas para a cidade.
Ainda no decurso do trabalho, houve ocasião para conversar com um dos comissários do
concurso Trienal de Arquitectura de Lisboa, o arquitecto Rui Mendes, bem como participar
numa aula com o Professor Walter Rossa, que abordou o Plano Pormenor de Reabilitação
Urbana da zona histórica de Sines, o programa de acção para a regeneração urbana de Sines
e o trabalho do Gabinete de Administração de Sines (GAS).
Pessoalmente, participei numa Aula Aberta de Construção Sustentável, realizada no
Departamento de Arquitectura da FCTUC, que abordou variadas soluções de construção
sustentáveis: estruturas de madeira, isolamento em aglomerado de cortiça expandida,
fachadas ventiladas e coberturas ajardinadas.
Durante o desenvolvimento do projecto, e no decurso das aulas, foram abordados diversos projectos urbanos que mostram maneiras diferentes de pensar a cidade, entre as quais
estruturas reticulares e estruturas celulares, tais como a Cidade Linear de Arturo Soria
y Mata; a Cidade Industrial de Magnitogorsk, de Ivan Leonidov; o plano de Chandigarh
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1. (descrição da imagem)

1. (descriçao da imagem)

1. 2. Exposição “Sines: Logística à Beira-Mar”, Trienal de Arquitectura de Lisboa 2016 - Painel da proposta de grupo
1. Palácio Sinel de Cordes, Lisboa

1. (descrição da imagem)

1. (descriçao da imagem)

1. 3. Exposição “Sines: Logística à Beira-Mar”, Trienal de Arquitectura de Lisboa 2016 - Vista da maquete de grupo
1. Palácio Sinel de Cordes, Lisboa
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de Corbusier; o plano mussoliniano para as cidades de Agro Pontino; a Cidade Jardim de
Ebenezer Howard; e também estruturas rizomáticas como a Cluster City e a Robin Hood
Gardens, de Alison e Peter Smithson; o estudo urbanístico de Corbusier para o Rio de Janeiro
1929; a Baía de Tóquio de Kenzo Tange e a Helix City de Kisho Kurokawa.
Foi ainda abordado o caso das News Towns britânicas construídas no segundo pós-guerra, nomeadamente através dos exemplos de Harlow, Stevenage Cumbernauld, Runcorn,
Thamesmead e Milton Keynes, um conjunto de três gerações de New Towns inglesas que
inspiraram o projecto urbano de Vila Nova de Santo André.
No âmbito da participação do grupo no concurso da Trienal de Arquitectura de Lisboa
2016, a proposta urbana geral apresentada intitulada “Sines - Santo André, Ligando a Vila Nova à
Vila Velha através de uma agro-cidade rizomática” foi uma das 20 seleccionadas entre 56 trabalhos
de 14 escolas de arquitectura portuguesas para a exposição “Sines: Logística à Beira-Mar”
realizada em Lisboa 2 , integrando o conjunto de 6 trabalhos finalistas. Posteriormente o
trabalho esteve presente numa segunda exposição realizada no Centro de Artes de Sines 3 .
Também no decorrer da investigação teórica individual foi essencial para o trabalho
visitar uma unidade fabril do sector corticeiro, tendo sido possível conhecer a unidade
industrial de Vendas Novas da Amorim Isolamentos, centrada no fabrico de aglomerado
de cortiça expandida.
Complementando o estudo, foi relevante a observação da própria aplicação da cortiça
em determinadas obras como no Pavilhão de Portugal da Expo 2000 em Hannover, instalado em Coimbra, no armazém de estágio e envelhecimento de vinhos da Quinta do Portal,
em Sabrosa e na Fábrica de Cerveja Unicer, em Leça do Balio, Matosinhos. Destaque-se
também, a visita realizada ao Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, que não
só permitiu ver cortiça natural aplicada nas fachadas como adquirir outros conhecimentos
sobre esta matéria-prima.
Assim sendo, a estrutura desta dissertação, que se encontra dividida em quatro capítulos,
decorre da própria linha do trabalho desenvolvido.
No primeiro capítulo é apresentado o trabalho de grupo, que incluiu uma análise do
território, a realização de uma maquete da área de intervenção e que se concretizou na
proposta de uma agro-cidade linear rizomática entre Sines e Santo André apresentada
ao Concurso da Trienal de Arquitectura de Lisboa 2016.

2

Exposição “Sines: Logística à Beira-Mar” realizada no Palácio Sinel de Cordes de Lisboa, que decorreu de 05 de Outubro a
10 de Dezembro de 2016. Focando-se na relação entre a cidade e a componente industrial e logística de Sines, esta mostra
apresentou uma selecção de 20 trabalhos académicos de catorze escolas de arquitectura e de arquitectura paisagista desenvolvidos no âmbito do seu programa lectivo, a partir da especificidade do lugar.

3

Itinerância da exposição “Sines: Logística à Beira-Mar” até ao Centro de Artes de Sines, que decorreu de 22 de Abril a 21
de Maio de 2017.
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1. 4. Exposição “Sines: Logística à Beira-Mar”, Trienal de Arquitectura de Lisboa 2016 - Palácio Sinel de Cordes, Lisboa
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No segundo capítulo são abordados os três casos de estudo basilares para o desenvolvimento do projecto – o Metabolismo Japonês, o Bairro da Malagueira e a Fábrica Verde de Le
Corbusier, enquanto que o terceiro capítulo se foca na relação entre a cortiça e a arquitectura.
É apresentada a cortiça enquanto matéria-prima natural da bacia do Mediterrâneo, bem
como as suas características e propriedades, o processo desde a sua extracção ao fabrico de
aglomerado expandido e às suas aplicações na construção civil.
O quarto capítulo é o foco desta dissertação e incide sobre a componente prática do
trabalho individual, explanando o projecto desenvolvido para a nova entrada de Vila Nova
de Santo André, que, para além de criar um novo espaço residencial e uma estação intermodal, propõe um novo equipamento industrial - a Fábrica de Aglomerado Expandido de
Cortiça, descentralizando o sector secundário apenas presente em Sines, bem como um
novo equipamento cultural – o Centro Interpretativo da Cortiça. Procurou-se, por fim, com
esta proposta dar vida a esta nova zona da cidade de Santo André, integrando o verde,
ora preservando zonas de pinhal e zonas protegidas, ora oferecendo solo para exploração
agrícola, ora promovendo um novo ecossistema - um montado de sobro.
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1.1. A área de intervenção

10. Bairro Azul, Vila Nova de Santo André

A área de intervenção estende-se desde a periferia sul da cidade de Vila Nova de Santo
André e a zona norte da própria cidade de Sines, território que abrange a frente marítima
entre os municípios de Santiago do Cacém e de Sines.
A cidade de Sines, povoação antiga, de estratificação histórica e de grande ligação às
actividades marítimas, conhecida como local de nascimento de Vasco da Gama, ganha
importância a nível nacional com a criação do porto de águas profundas e com a instalação
de várias indústrias a partir da década de setenta do século XX, tornando-se um dos mais
importantes centros industriais e portuários do país. A vila primeiro e a cidade depois
acaba por ver o seu crescimento espartilhado pelas instalações industriais e portuárias
que, dinamizando a sua vida, criam um verdadeiro colete que impede o seu crescimento,

11. Bairro do Pica Pau, Vila Nova de Santo André

12. Bairro Pôr do Sol, Vila Nova de Santo André

13. Bairro do Pinhal, Vila Nova de Santo André

14. Zonas verdes e ciclovia caracterizam os bairros - confluência
do Bairro Porto Velho com o Bairro dos Serrotes

como se de uma muralha medieval se tratasse contornando a urbe e limitando o horizonte
do seu crescimento. Sob a jurisdição do Gabinete da Área de Sines (GAS), entre 1971 e 1988,
surge a iniciativa de criar condições para o alojamento da população que seria necessária
para o desenvolvimento, que inicialmente as autoridades do Estado Novo auguravam
para o porto de Sines. Assim, num local ermo entre Santiago do Cacém e o mar a escassos
dois quilómetros, na rural freguesia de Santo André é decidida a edificação de um centro
urbano de raiz. Virá a tornar-se uma experiência ímpar no urbanismo português do século
XX como o único núcleo urbano “erigido do nada”, com inspiração directa na New Town
inglesa Milton Keynes. Esta será uma característica importante no desenvolvimento do
agregado populacional. Sem história, sem raízes, sem identidade, a população que se vai
fixando procurará através de uma toponímia familiar e vulgar criar raízes, marcar território
e fazer história, a sua história.
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16. Planta de Vila Nova de Santo André - Identificação dos bairros

1. A Ligação de Sines a Santo André

A cidade de Vila Nova de Santo André está dispersa por entre os pinhais e a sua construção é de baixa densidade, no entanto as zonas de prédios mais altos apresentam maior
espaço em seu redor enquanto os bairros de habitações mais baixas correspondem a áreas
de maior densidade de construção. Será sempre uma cidade surpreendente para o visitante
não habituado a encontrar um aglomerado urbano sem história porque as construções transmitem sempre uma certa sensação de descontextualizadas no território. 4 Contudo, note-se
que, invocando a tranquila característica das New Towns Inglesas, a urbe se envolve e deixa
envolver pelos pinhais e espaços rurais, numa simbiose que faz com que os espaços verdes
naturais transitem naturalmente para o interior urbano marcado por espaços ajardinados.
Caracterizada pela ausência de um centro urbano, são os diferentes bairros, cada um
com características e formas distintas, que conferem uma imagem própria à cidade.
Temos, então, por um lado Sines, vila histórica e cidade recente, que abandona o seu
passado balnear singelo e se torna a porta marítima de águas profundas da Europa, ponto
vital da Rede Transeuropeia de Transportes (TEN-T) 5 e peça chave do projecto “Atractividade
Urbana” da Rede Urbana para a Competitividade e Inovação Corredor Azul 6 e, por outro
lado, Vila Nova de Santo André o dormitório do “sonho industrial”, que sempre recusou
esse papel e quis ter uma vida própria, criando identidade social de população estabelecida,
que maioritariamente nem era alentejana.
É sobre os circunstancialismos existenciais destes dois centros urbanos, que se preparou
e programou uma intervenção, primeiro como trabalho geral de grupo e depois como proposta específica individual, que humanizasse os dezassete quilómetros de distância entre
ambos (ou pelo menos parte dela), e que tivesse uma marca ambiental clara, melhorando
a vida da população e atraindo outra, criando massa crítica para o desenvolvimento dos
dois municípios.

1.1.1. Análise do território
O município de Sines é composto por duas freguesias, a de Porto Covo a sul e a de
Sines a norte. Sines foi elevada a cidade a 12 de Julho de 1997 e contava em 2015 com 13 678
habitantes de acordo com a actualização estatística do INE ao Recenseamento de 2011 (12
463 habitantes).

4

OLIVEIRA, Florbela – Planeamento e Realidade na Cidade Nova de Santo André. 2000. p.9

5

Infrastructure - TEN-T - Connecting Europe, trans European transport network. Disponível em: https://ec.europa.eu/
transport/themes/infrastructure_en
6

Rede Urbana para a Competitividade e Inovação Corredor Azul . Disponível em: http://www.corredorazul.net/pages/
ocorredorazul
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População residente no Município de Sines,

População empregada por grupo etário,

segundo os grandes grupos etários, em 2014

no Município de Sines, Censos 2011

População residente no Município de Sines, segundo os grandes grupos
etários, em 2014
População
empregada
grupo
etário
Município
Sines
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População empregada por sector no Município de Sines, Censos 2011
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17. Dados demográficos comparativos dos Municípios de Sines e Santiago do Cacém, Censos 2011
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1. A Ligação de Sines a Santo André

Pelo seu lado, Vila Nova de Santo André foi elevada a cidade a 26 de Agosto de 2003
mas a sua situação é bem peculiar pois a sede de freguesia localiza-se na aldeia de Santo
André a cerca de quatro quilómetros de distância. Assim a administração do território e
as recolhas estatísticas estão contidas na dimensão global da freguesia e são feitas a partir
daquele lugar. Este facto, no entanto, não impede que o município de Santiago de Cacém
reconheça esta cidade como o aglomerado populacional mais importante, acima mesmo da
sede de concelho, apesar de não constituir uma unidade autárquica individualizada. Neste
contexto, os dados do INE indicam uma população de 10 647 habitantes em 2011, para a
freguesia de Santo André.
Com base nos dados do INE, relativos à freguesia de Sines e à de Santo André, foi efectuada uma análise à evolução da população residente, bem como à população activa por
grupos etários e por sector de actividade, com vista a conhecer-se o enquadramento social.
Constatou-se que o crescimento da população nas freguesias de Sines e de Santo André
teve comportamentos diferentes. Assim, em Sines existe uma diminuição ligeira dos anos 80
para os anos 90 sendo visível nas duas décadas seguintes um crescimento contínuo, apesar
de lento. Em Santo André verifica-se um acentuado salto da década de 80 para a década
de 90 e depois assistimos a uma ligeira diminuição ao longo das duas décadas seguintes.
Na análise dos seguintes dados demográficos, são apenas apresentados os resultados
referentes ao Município de Sines, constituído apenas por duas freguesias, uma vez que os
dados do Município de Santiago do Cacém, que embora englobando oito freguesias, apresentam valores e conclusões muito semelhantes.
Os dados do Município de Sines mostram-nos que a população teve uma evolução
positiva desde a década de 50 do século XX com dois períodos de crescimento negativo,
um maior a começar em meados da década de 60 até à entrada dos anos 80 e um segundo,
muito ténue, na década de 90, registando a partir daí um crescimento muito lento, com
variações subtis, mas visíveis.
Na análise dos grupos etários do Município de Sines é possível constatar que a população é maioritariamente adulta e que o grupo dos jovens já foi ultrapassado pelo grupo dos
idosos, numa clara e importante demonstração do envelhecimento da população e indicador
de cenários sociais do futuro.
A distribuição da população activa empregada por grupo etário mostra que a maioria
da população se concentra entre os 25 e os 54 anos, repartida em terços etários idênticos,
sendo que os grupos dos 15 aos 24 anos e dos 55 aos 64 apresentam, cada um, quase metade
da percentagem de ocupação, de cada um dos outros grupos.
Na observação dos sectores de actividade é possível verificar que no Município de
Sines a maioria da população exerce actividades do sector terciário, seguindo-se o sector
secundário que ocupa cerca de um terço da população e que o sector primário apresenta
um valor muito próximo da média nacional.
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18. Plano Director Municipal de Santiago do Cacém e Plano Director Municipal de Sines
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A evolução da mão-de-obra por sectores de actividade evidencia uma diminuição
da população com ocupação no sector primário para cerca de metade, que contrasta
com o aumento nos outros dois sectores, que em termos absolutos é significativamente
maior em ambos que aquela perda acima referida, confirmando, mais do que uma
transferência de população entre sectores, o aumento da população residente (ver evolução
da população).
As intervenções sobre o território obedecem às directrizes de Lei de bases gerais da
política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo (Lei nº31/2014, de
30 de Maio), que determina e organiza a articulação entre o programa nacional e os planos
sectoriais. Deste modo, qualquer intervenção terá de ter em conta o âmbito nacional (Plano
Nacional de Política de Ordenamento do Território – PNPOT - e eventuais Planos Sectoriais
de Incidência Territorial – PSIT - e Planos Especiais de Ordenamento do Território - PEOT),
o âmbito regional (Plano Regional de Ordenamento do Território – PROT), o âmbito intermunicipal (Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território – PIOT) e o municipal
(Plano Municipal de Ordenamento do Território – PMOT, integrando em si o Plano Director
Municipal e os diversos Planos de Urbanização) . Não esquecendo que no caso das orlas
costeiras existe ainda a necessidade de coordenação com POOC (Plano de Ordenamento
da Orla Costeira, que é um dos PEOT) específico.
Após análise feita ao Plano Director Municipal (PDM) de Sines, concluímos que existem
diversas questões em ter em consideração. Segundo o PDM, Sines está dividida em várias
áreas: Áreas Portuárias, Áreas Industriais, Áreas Urbanas e Urbanizáveis, Áreas Rurais, Áreas
Agrícolas, Áreas Florestais e Áreas de Conservação da Natureza e Protecção da Paisagem.
Cada uma destas áreas contém diversas restrições e informa-nos dos limites de construção
e implantação. O PDM contém ainda uma Faixa de protecção non aedificandi, ou seja, uma
faixa de limite de construção em relação às servidões rodoviárias, das esteiras industriais
(pipelines), do sistema de saneamento básico e do aeródromo.
Relativamente às Áreas Urbanas e Urbanizáveis de Sines, observámos o Plano de Urbanização e dois dos Planos de Pormenor: o Plano de Urbanização de Sines, datado a 7 de Abril
de 2014, o Plano de Pormenor da Cidade Desportiva, de 27 de Março de 2012, e finalmente
o Plano de Pormenor da Cova do Lago, de 3 de Abril de 2009.
No que se refere ao PDM de Santiago do Cacém este aponta para uma consolidação
e estruturação da rede urbana e controlo da dispersão populacional entre as duas áreas
dominantes do município, a rural e a urbana procurando a complementaridade de funções
entre aglomerados e o espaço rural envolvente. Mostra preocupações com a qualificação dos
aglomerados através da regeneração urbanística e da potenciação do património natural e
cultural preocupando-se com a promoção de actividades agrícola, pecuária e florestal de
forma sustentável no seu território.
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19. Reserva Agrícola Nacional (RAN)

20. Espécie florestal protegida: Sobreiros

21. Reserva Ecológica Nacional (REN)
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A classificação dos tipos de solos em solo urbano e solo rural condiciona a elaboração
dos PDM e cria uma relação umbilical com a RAN – Reserva Agrícola Nacional, que importa
conhecer na área de intervenção.
“A Reserva Agrícola Nacional (RAN) define-se como o conjunto de terras que, em virtude
das suas características, em termos agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos, apresentam maior aptidão para a actividade agrícola. Assim, a RAN é um instrumento de gestão
territorial, que se consubstancia numa restrição de utilidade pública, pelo estabelecimento
de um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo, e que desempenha
um papel fundamental na preservação do recurso solo e a sua afectação à agricultura.” 7
A áreas de RAN são geridas pela ENRAN - Entidade Nacional da Reserva Agrícola
Nacional – que funciona junto da Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural,
com lugar na Comissão de Acompanhamento de cada PDM.
Muitas das áreas abrangidas pela RAN não são necessariamente cultivadas, ao passo
que há muitas zonas que são cultivadas regularmente, mas que não estão abrangidas pela
RAN. Sobre este aspecto é necessário também ter em conta o tipo de ocupação do solo como
ocupações com particular importância tais como culturas (regadio, sequeiro e arrozais;
pomares) ou florestas (pinheiros e eucaliptos), o que pode ser consultado na Carta de Uso
e Ocupação do Solo 2007 (COS 2007) 8 ou COS 2010 e por comparação temporal na COS90.
Do mesmo modo, foi ainda observada a presença territorial dos sobreiros, enquanto espécie
florestal protegida.
Por outro lado, temos de ter também em consideração a existência da Reserva Ecológica Nacional (REN) que é “uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que,
pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e susceptibilidade perante riscos
naturais, são objecto de protecção especial. É uma restrição de utilidade pública, à qual se
aplica um regime territorial especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à
ocupação, uso e transformação do solo, identificando os usos e as acções compatíveis com
os objectivos desse regime nos vários tipos de áreas. Visa contribuir para a ocupação e o
uso sustentáveis do território (…) .” 9 A REN apresenta várias Classes: Praias; Dunas; Áreas
de Máxima Infiltração (solos arenosos); Albufeiras e Lagoas; Áreas com Risco de Erosão
(geralmente associadas a declives acentuados); Zonas Ameaçadas pelas Cheias e Sapais.

7

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural - Reserva Agrícola Nacional (RAN). Disponível em: http://www.
dgadr.gov.pt/ambord/reserva-agricola-nacional-ran#ent_nacional

8

Direção-Geral do Território - Carta de Uso e Ocupação do Solo 2007. Disponível em: http://www.dgterritorio.pt/noticias/disponibilizacao_da_cos_2007_no_portal_igeo/, e Informação Geográfica. Disponível em: http://www.igeo.pt/
DadosAbertos/Listagem.aspx

9

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) - Reserva Ecológica Nacional (REN). Disponível
em: http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=2926&Itemid=191
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22. Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP)

23. Rede Natura: Zona de Protecção Especial (ZPE)

24. Sítios de Importância Comunitária (SIC)

25. Sítios RAMSAR

26. Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC)
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Finalmente há a considerar a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), previstas
no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), actualmente, reguladas pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de Outubro, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
142/2008, de 24 de Julho.” 10 Segundo o artigo 10º desta legislação, «devem ser classificadas
como áreas protegidas as áreas terrestres e aquáticas interiores e as áreas marinhas em
que a biodiversidade ou outras ocorrências naturais apresentem, pela sua raridade, valor
científico, ecológico, social ou cénico, uma relevância especial que exija medidas específicas
de conservação e gestão, em ordem a promover a gestão racional dos recursos naturais e a
valorização do património natural e cultural, regulamentando as intervenções artificiais
susceptíveis de as degradar».
Na área de intervenção em análise existem, além da Reserva Natural de Santo André
e Sancha:
- duas ZPE (Zona de Protecção Especial): Lagoa da Sancha e Lagoa de Santo André,
enquadradas na Rede Natura, e que «destinam-se essencialmente a garantir a conservação
das espécies de aves, e seus habitats»;
- SIC (Sítios de Importância Comunitária) que são «área protegida do território nacional
considerada relevante para a preservação de habitats e espécies»;
- Sítios RAMSAR – Conservação das zonas húmidas, «locais representativos do ecossistema, de valores faunísticos e florísticos e com importância para a conservação de aves
aquáticas e peixes».
Todas estas áreas são definidas e regem-se por legislações diversas, e espacialmente
sobrepõem-se, como se constata na imagem.
Procurou-se descrever e ilustrar a área de intervenção do trabalho de grupo, de forma
tão completa quanto possível sem, no entanto, realizar uma análise monográfica. Porém, é
visível como não é só a ocupação humana, com a sua diversidade social, que molda o cenário
da intervenção no quadro físico espacial existente, como também a legislação abundante,
diversificada e por vezes em constante mutação ao longo da democrática variação política,
torna a tarefa de criar um projecto urbano um trabalho profundo, minucioso e apaixonante,
mas quase sem fim.

10

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas - Áreas Protegidas. Disponível em: http://www.icnf.pt/portal/ap/criac-ap
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27. Planta geral e Maquete da proposta urbana de grupo de ligação entre a Vila de Sines e a Vila Nova de Santo André
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1.2. Trabalho de grupo: uma proposta rizomática

O trabalho apresentado é resultado do exercício prático desenvolvido na disciplina de
Atelier de Projecto II, sob o tema “Sines > Santo André: Ligando a Vila Velha à Vila Nova”,
lançado com o objectivo de se desenvolver uma estratégia de projecto urbano que previsse
a ligação entre a Vila de Sines e a Vila Nova de Santo André, no âmbito do concurso «Sines:
núcleo urbano, indústria e estrutura portuária» proposto pela Trienal de Arquitectura de

28. Pormenor da maquete de grupo - zona de expansão de Sines
[Maquete realizada em Atelier de Projecto II]

Lisboa 2016 11 .
Desta forma, com vista ao desenvolvimento de um projecto de arquitectura à escala da
cidade, foi proposto aos alunos desenvolver uma estratégia urbana que estabelecesse uma
ligação entre Sines e Santo André, projectando uma cidade linear 12 agro-industrial, a partir
de uma reflexão e abordagem de temas tão pertinentes como a indústria, as infra-estruturas,
a ocupação do solo, a intervenção em meio urbano e em meio rural junto à costa Atlântica
e em zonas protegidas.

11

4ª edição do Concurso Prémio Universidades da Trienal de Arquitectura de Lisboa Millennium BCP 2016, com o enunciado:
«Sines: núcleo urbano, indústria e estrutura portuária».
12

Das propostas teóricas de Arturo Soria y Mata “(…) destaca-se a da ciudad lineal, exposta pela primeira vez em um artigo
de 6 de Março de 1882, no jornal El Progreso de Madrid. Impressionando pelo congestionamento da cidade tradicional,
desenvolvida concentricamente em torno de um núcleo, Soria propõe uma alternativa radical: uma faixa de largura limitada,
percorrida contudo por uma ou mais ferrovias ao longo do seu eixo, e de comprimento indefinido (…). Esse tipo de cidade
deverá ser construído partindo-se de uma ou mais cidades atuais puntiformes, porém, a seguir, poderá formar uma rede
de triangulações entre as próprias cidades, realizando uma distribuição completamente diversa das situações. A rua central
deverá ter a largura de ao menos quarenta metros, arborizada e percorrida na zona central pela ferrovia eléctrica (ferrocarril); as travessas terão um comprimento de cerca de duzentos metros e uma largura de vinte; os edifícios poderão cobrir
somente um quinto do terreno, e o lote mínimo será de quatrocentos metros quadrados, dos quais oitenta para a moradia
e trezentos e vinte para o jardim. Soria pensa em uma cidade extensível feita de pequenas casas isoladas: ‘para cada família,
uma casa, em cada casa, uma horta e um jardim’.” – BENEVOLO, Leornado - História da Arquitetura Moderna. 2001. p.362
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29. Pormenor da maquete de grupo - zona de expansão de Sines
[Maquete apresentada à Trienal]
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30. Axonometria da Nova Entrada de Sines

32. Perfis da intervenção na zona de Sines
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Inicialmente foram criados três grupos de trabalho e apresentadas à turma três formas
de apropriação do território, desafiando cada grupo a desenhar um projecto urbano a partir
de uma estrutura “reticular”, uma estrutura “celular” ou uma estrutura “rizomática”. O
grupo constituído pelas alunas Andreia Catarino, Ângela Rebelo, Beatriz Antunes, Marina
Avouri, Teresa Penetra e pela autora desta dissertação, desenvolveu a proposta urbana para
uma agro-cidade linear rizomática, aqui apresentada.
Tratando-se de um território com uma extensão de cerca de 17 km, foram criados três
subgrupos para três zonas distintas - Sines, Lagoa da Sancha e Santo André, desenvolvidas
de acordo com os princípios e as concepções urbanísticas dos casos de estudo analisados
para a elaboração da proposta - a Cluster City de Alison e Peter Smithson, o Bairro da Malagueira de Álvaro Siza e o Metabolismo Japonês. A partir da Memória Descritiva do projecto
apresentado a concurso, intitulado “Sines - Santo André, Ligando a Vila Nova à Vila Velha
através de uma agro-cidade rizomática”, descreve-se seguidamente a área de intervenção
e a proposta levada a cabo.

1.2.1. Memória Descritiva 13

33. Pormenor da maquete de grupo - zona da Lagoa da Sancha
[Maquete realizada em Atelier de Projecto II]

Há 45 anos, o “sonho” urbanístico em torno da cintura industrial do Porto de Sines
revolucionou a região, criando oportunidades para ali implementar novas infraestruturas
portuárias, construir refinarias petrolíferas, estender a “vila velha”, e edificar uma “vila
nova” segundo o modelo britânico das New Towns: Santo André.
Contudo, Sines, fornecedora de postos de trabalho, mas aprisionada no seu crescimento
pelas indústrias que os fornecem, e limitada já a Norte pelos oleodutos (pipelines) que a circundam, sente-se uma cidade muralhada asfixiada pelo cordão industrial, fechada para si,
sem conseguir espraiar-se para lá dele. Vila Nova de Santo André tornou-se o dormitório
que quer fugir e negar esse papel fundador da sua existência, enquanto única New Town
do século XX em Portugal, mas que nunca atingiu o seu verdadeiro potencial.
O território entre as duas cidades é fortemente marcado pela Via Rápida A26-1, actualmente o único meio de ligação entre ambas e que se impõe como barreira entre o interior e
a costa atlântica - ambas áreas condicionadas sobretudo pela Reserva Agrícola Nacional e
pela Reserva Ecológica Nacional, respectivamente.

13 Sines - Santo André#2, Ligando a Vila Nova à Vila Velha através de uma agro-cidade rizomática, 4ª edição da Trienal de
Arquitectura de Lisboa, Concurso Prémio Universidades Trienal de Lisboa Millenium bcp, 6 a 11 de Outubro de 2017, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 5º Ano, Mestrado Integrado em Arquitectura, Professor: Nuno
Grande - Autores: Andreia Catarino, Ângela Rebelo, Beatriz Antunes, Eloisa Salazar d’Eça, Marina Avouri e Teresa Penetra
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34. Pormenor da maquete de grupo - zona da Lagoa da Sancha
[Maquete apresentada à Trienal]
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35. Axonometria da zona Agro-urbana da Lagoa da Sancha

37. Perfis da intervenção na zona da Lagoa da Sancha
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36. Axonometria da zona Agro-indrustrial da Lagoa da Sancha
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Mas hoje, quando esse “sonho” parecia dissipado, eis que se anuncia o crescimento
exponencial do porto industrial, com o consequente impacto nas duas cidades.
Estas realidades urbanas, sempre dependentes no seu desenvolvimento do factor demográfico que partilham, precisam de uma solução para atrair e fixar população, dinamizar
o comércio, consolidar os serviços e explorar o turismo, justificando a sua existência como
centros urbanos amadurecidos.
Por isso, propomos uma estratégia urbana que visa o usufruto do potencial turístico e
paisagístico das reservas naturais em torno das praias atlânticas e das lagoas, mas igualmente o desenvolvimento do potencial agro-florestal dos terrenos a Este do eixo umbilical
estruturador que liga as duas urbes, a Via Rápida, cujo perfil de funcionalidade vertido na
actual legislação tem vindo a ser contestado pelos autarcas e população. 14
Assim, a proposta urbana geral assenta no eixo que a estrada A26-1 por si própria já
traça no território, e da qual crescem ramificações urbanas que desenham uma infra-estrutura de estradas e caminhos, pedonais e cicláveis, que se estende entre Sines e Vila Nova de
Santo André. Esse eixo é quebrado pontual e estrategicamente por nós urbanos a partir do
qual se desenvolve o rizoma. Desta forma, na perspectiva de desenvolvimento do território,

38. Pormenor da maquete de grupo - zona de expansão de Santo André
[Maquete realizada em Atelier de Projecto II]

propomos uma cidade nova linear - uma “agro-cidade” - que integra zonas residenciais,
zonas de serviços públicos, zonas de lazer, zonas de produção agrícola e zonas florestais
que se articulam, através do rizoma, entre si.
A partir da Cidade Desportiva de Sines, pretende-se fazer crescer a cidade para Norte,
criando uma estrutura urbana que transpõe os pipelines, e que através do rizoma desenha
novos espaços residenciais e agro-turísticos, tendo em vista a exploração das potencialidades turísticas e das actividades náuticas nas praias em direcção à Lagoa de Santo André,
trazendo através desta expansão urbana uma nova vivência para a cidade.
Num projecto que se desenvolve como um organismo, em estreita ligação com a natureza
e a envolvente, encontram-se áreas extensas de verde que se difundem pelas áreas urbanizadas. Essa grande massa verde forma um parque verde linear que percorre a proposta,
tornando-se um elemento de equilíbrio ecológico entre o urbano, o industrial e o agrícola.
Desde Sines, nasce então uma rede de caminhos pedonais e cicláveis que se desenvolve na
zona florestal protegida, delineando percursos ao longo da frente marítima, pela Reserva
Natural da Lagoa da Sancha e da Lagoa de Santo André, estabelecendo ligações às praias.

14

Instalação de separadores, rails e redes na estrada A26-1 condicionando e limitando a mobilidade dos cidadãos, Fevereiro
de 2017 - “Vila Nova de Santo André: Junta e população avança para abaixo assinado contra a divisão da cidade”. Disponível em
http://www.radiosines.com/v-n-santo-andre-junta-e-populacao-avancam-para-abaixo-assinado-contra-a-divisao-da-cidade/
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39. Pormenor da maquete de grupo - zona da nova entrada de Santo André
[Maquete apresentada à Trienal]
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40. Axonometria da Expansão de Santo André

42. Perfis da intervenção na zona de Santo André

46

41. Axonometria da Nova Entrada de Santo André

1. A Ligação de Sines a Santo André
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A intervenção na área da Lagoa da Sancha é uma acção sensível, devido ao carácter
do território, com vista a preservar as condições naturais da Reserva que abriga uma
grande variedade de fauna e flora. Mas, procurando aproximar as pessoas ao meio natural,
pretende-se promover ac t iv idades como ca m i n hadas e obser vação de pássaros - Ornitologia, e até mesmo o turismo ligado à natureza, motivando formas
de permanência temporária - turismo habitacional, em habitats auto-sustentáveis.
Para contrariar o movimento decrescente de população é necessário promover o território enquanto destino residencial por excelência, aumentando a oferta de bens e serviços.
Assim, na zona a este da Lagoa da Sancha, implantam-se diversas quintas agrícolas de
exploração comunitária, geradas pela associação de módulos de habitação evolutiva. Esses
módulos são também utilizados, isoladamente, nos espaços florestais em torno da lagoa,
para fins turísticos. No interior das referidas quintas, localizam-se hortas comunitárias,
de exploração intensiva, assim como estufas e outras áreas de armazenamento. Estas
actividades são complementadas pela exploração extensiva de outras culturas, nos terrenos
envolventes. No apoio às quintas, e seguindo a mesma estrutura rizomática, propõem-se áreas
para a agro-indústria (transformação e embalagem de produtos), assim como uma zona de
mercado (para distribuição e venda), numa das novas praças propostas ao longo da via A26-1.
A partir da antiga estação de comboios de Sines, traça-se uma nova linha para um
eléctrico de superfície, do tipo tram-train, com paragem em cada nó do eixo central, reforçando
a conexão urbana entre as duas cidades, através de um novo meio de transporte sustentável, que não só liga Sines e Santo André, como futuramente, na perspectiva de rizoma que

43. Maquete de grupo apresentada à Trienal

se continua a desenvolver, se poderá estender a Santiago do Cacém. Como complemento
deste transporte público, e para além dos diversos percursos pedonais e cicláveis que
se estendem pela Reserva Agrícola, paralela à via rápida, é proposta uma ciclovia ao
longo de toda a agro-cidade.
Uma “nova porta urbana” para Vila Nova Santo André, pretende dinamizar a expansão
para sul em direcção a Sines, consolidando o desenvolvimento linear urbano. As áreas a
urbanizar incluem a exploração agrícola na vertente residencial e de agro-turismo, a presença de espaços industriais e a concretização de um aeródromo (previsto no PDM de Sines),
elementos que se crêem potenciadores da fixação de actividades e de população.
A inclusão de um parque verde linear com características lúdicas urbanas nesta nova
entrada de Santo André, ligado às novas tendências urbanas de usufruto dos espaços naturais e à prática quotidiana de exercício físico, surge como corolário do equilíbrio ambiental
pretendido, fazendo fluir o espaço verde pela urbe.

44. Catálogo da Exposição “Sines: Logística à Beira-Mar” e página correspondente ao trabalho de grupo
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45. Axonometria e perfis da agro-cidade rizomática de ligação entre Sines e Santo André e localização das áreas específicas de intervenção
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1. A Ligação de Sines a Santo André

Esta proposta urbana, resultado do trabalho desenvolvido em Atelier de Projecto, intitulada “Sines - Santo André, Ligando a Vila Nova à Vila Velha através de uma agro-cidade rizomática”,
foi um dos 6 trabalhos finalistas do concurso da Trienal de Arquitectura de Lisboa 2016,
tendo sido seleccionada para a exposição “Sines: Logística à Beira-Mar”, 15 uma mostra que
apresentou uma selecção de 20 trabalhos académicos que se debruçaram sobre a relação
entre o espaço urbano de Sines e a sua componente industrial.

15

A exposição do concurso da Trienal de Arquitectura 2016, intitulada “Sines: Logística à Beira-Mar”, decorreu no Palácio
Sinel de Cordes de Lisboa, de 05 de Outubro a 10 de Dezembro de 2016.Posteriormente, esteve patente no Centro de Artes
de Sines, de 22 de Abril a 21 de Maio de 2017.
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2. CASOS DE ESTUDO
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2. Casos de Estudo

De modo a estruturar o pensamento e a instigar o desenvolvimento do projecto urbano
e arquitectónico foram analisados determinados projectos e concepções urbanísticas. Assim,
em função dos objectivos propostos são abordados seguidamente três casos de estudo
significativos para o desenvolvimento do trabalho: do ponto de vista da estrutura urbana, as
cidades rizomáticas do metabolismo japonês; do ponto de vista da vertente habitacional e da
estruturação do território através do uso do aqueduto, o caso da Quinta da Malagueira; e por
último, do ponto de vista do conceito organizacional de harmonia com o meio envolvente,
o caso da Fábrica Verde de Le Corbusier.

2.1. Cidades

Rizomáticas no Metabolismo Japonês

No início da segunda metade do século XX o Japão conheceu e revelou ao mundo o
movimento urbano, arquitectónico, artístico e filosófico que pode ser considerado como
a manifestação final da arquitectura modernista, o denominado Metabolismo Japonês.
Originado a partir do manifesto “Metabolismo 1960: Propostas para um novo urbanismo”
apresentado na Conferência Mundial de Design, realizada em Tóquio no mesmo ano,
torna-se a corrente mais importante do século para o Japão, afirmando uma arquitectura
única e independente de outras culturas, que revolucionou o pensamento urbanístico e
arquitectónico dos anos 60.
“A razão pela qual usamos uma palavra do campo da biologia, metabolismo, é porque
cremos que o desenho e a tecnologia devem estar relacionados com a vitalidade humana.” 16 É
assumida assim a designação de Metabolismo para um movimento que, tendo-se distanciado
do Modernismo, então preponderante no cenário internacional, defende a integração da

16

“The reason why we use such a biological word, metabolism, is that, we believe, design and technology should be a denotation of human vitality.” KOOLHAAS, Rem. OBRIST, Hans Ulrich - Project Japan: metabolism talks. 2011. p.187
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46. Evolução do crescimento demográfico de Tóquio

47. Kenzo Tange e o Plano para a Baía de Tóquio, 1960
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2. Casos de Estudo

tecnologia no planeamento urbano do homem moderno em simultânea harmonia com
processos biológicos e a própria essência humana.
Este movimento surge na década de sessenta, no momento em que a sociedade japonesa
atravessa, na sequência do fim da II Guerra Mundial e de um crescimento quer populacional quer económico fulgurante, um período de inovação conduzida de forma radical. Esse
período caracteriza-se por um enorme optimismo quer na economia quer na arquitectura e
por isso as ideias do urbanismo metabolista avançaram para utopias cada vez mais radicais
que atingiram a especulação em torno da criação de megacidades a partir da concepção de
gigantescas formas geométricas. “Estes jovens arquitectos acreditavam que uma revolução
na arquitectura e no desenho da cidade, mais do que qualquer outra coisa, levaria a uma
nova ordem para a sociedade moderna.” 17
Arata Isozaki, que nunca tendo aderido ao movimento metabolista esteve sempre
perto desta corrente, entendia que o movimento demonstrava demasiado optimismo. “Eles
realmente acreditavam na tecnologia, na produção em massa; acreditavam numa infraestrutura sistemática e em crescimento. (…) Os metabolistas não tinham nenhum cepticismo
relativamente à sua utopia.” 18
Refira-se que os metabolistas expuseram, a par com a visão ambiciosa de um rápido
urbanismo tecnologicamente avançado, a preocupação de este se desenvolver sem danificar a natureza, pois de acordo com Kisho Kurokawa “(...) tratava-se de passar de uma «era
mecânica para uma era biodinâmica», na qual o homem, a tecnologia e a natureza andariam
de mãos dadas.” 19 Desta forma, as cidades e os edifícios passaram a ser pensados, concebidos e eventualmente construídos como seres vivos. Isso significava que podiam crescer
de forma orgânica, seguindo as necessidades dos habitantes.
Destaca-se também a preocupação do metabolismo relativamente à capacidade de resposta face a catástrofes, naturais ou provocadas pelo homem, procurando integrar projectualmente a ideia de adaptação e mutabilidade das cidades: “Edifícios e cidades devem ser
capazes de se adaptar, crescer, elevar, e até flutuar, se for para sobreviverem à dualidade da
pressão de uma rápida modernização e de uma inevitável alteração da natureza (habitualmente calamitosa)” 20 . Deste modo, entendia-se, pois, que as cidades deveriam experimentar
constantemente processos de metabolismo.
17
“These young architects believed that a revolution in architecture and city design, more than anything else, would lead to
a new order for modern society.” LIN, Zhongjie - Kenzo Tange and the Metabolism Movement, urban utopias of the modern
Japan. 2010. p.3
18
“They really believed in technology, in mass production; they believed in systematic urban infrastructure and growth…
The Metabolists had no skepticism toward their utopia.” KOOLHAAS, Rem. OBRIST, Hans Ulrich - Project Japan: metabolism
talks. 2011, p.18
19

OLIVEIRA, Fabiano Lemes - Do Metabolismo: cidades do futuro para nosso mundo contemporâneo. 2001, p.74

20

“Buildings and cities must be able to adapt, grow, elevate, even float, if they are to survive the dual pressures of rapid
modernization and inevitable natural change.” KOOLHAAS, Rem. OBRIST, Hans Ulrich - Project Japan: metabolism talks.
2011, p.175
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48. Imagem geral da expansão de Tóquio e da Baía

50. Pormenor da expansão sobre a Baía

52. Eixo cívico
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49. Pormenor do eixo cívico

51. Pormenor de maquete - habitação e edifícios públicos ao fundo

53. Edifícios públicos

54. Habitação e a relação com o
eixo cívico

2. Casos de Estudo

Os projectos metabolistas baseados em conceitos como adaptabilidade, flexibilidade,
organicidade e multifuncionalidade, transformavam-se assim em propostas de megacidades
ou mega-estruturas, acabando por desafiar a realidade através da utopia.
O projecto para a Baía de Tóquio, de Kenzo Tange, considerado mentor e a figura paternal
dos Metabolistas, tornou-se a primeira imagem e referência do movimento metabolista,
considerado como o projecto que estabelece os conceitos urbanos desta corrente, representativo
da sua essência.

Plano para a Baía de Tóquio - 1961
Apesar de praticamente destruída pela guerra, o sistema de propriedade urbana e a
ausência de um plano urbano geral, como as principais cidades europeias tinham adoptado
no século anterior, tornavam o planeamento de Tóquio muito difícil. O crescimento da cidade
de 5,4 milhões de habitantes em 1950 para 10 milhões em 1960, um valor muito próximo
do dobro em dez anos de vida de uma cidade, tornava urgente o aparecimento de soluções
urbanísticas para dar resposta à escassez de terrenos acessíveis e de habitações bem como
para solucionar o trânsito sufocante numa cidade em que o sistema viário cobria apenas
9% da superfície. 21 Deste modo, a Baía de Tóquio tornou-se um verdadeiro laboratório de
experimentação de superfícies artificiais, tornando-se o centro do conceito do metabolismo.
Em Janeiro de 1961 Kenzo Tange apresenta o projecto de uma cidade linear para a baía
de Tóquio, distanciando-se das ideias dos CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture
Moderne) cuja Carta de Atenas, redigida por Le Corbusier, definiu o urbanismo moderno,
traçando directrizes e fórmulas. Conforme escreveu, numa proposta extensa em Março
de 1961, apenas a mais radical reestruturação da cidade pode superar a crise urbana que o
padrão centrípeto medieval impõe através de um projecto radial. 22 Considera que o antigo
corpo da metrópole não consegue comportar a sua nova vida e que a estrutura existente é
incompatível com o movimento gerado pelo seu crescimento e, assim, propõe um sistema
aberto linear que ultrapassa o sistema fechado celular e lança uma estrutura rizomática
flexível.
Desta forma, e procurando unificar organicamente a estrutura da cidade, o sistema de
transportes e a própria arquitectura urbana, o Plano de Tange para a Baía de Tóquio assenta
numa infra-estrutura acima do nível das águas da baía, ocupando a sua parte central, o que
criaria uma cidade linear a partir do centro antigo da cidade e que se estenderia ao longo

21

KOOLHAAS, Rem. OBRIST, Hans Ulrich - Project Japan: metabolism talks. 2011, p.284

22

Idem, Ibidem
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55. Comparação entre o funcionamento do sistema nervoso nos animais vertebrados e o eixo cívico da Baía de Tóquio

57. Plano da Megalópole de Tokaido, 1964
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56. Sistema linear vs. Sistema Celular
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de um eixo com oitenta quilómetros de extensão, 23 a que Kenzo Tange apelidou de eixo
cívico. Neste eixo, a circulação seria assegurada por três níveis distintos de vias, destinados
a absorver um tráfego dez ou trinta vezes mais intenso. Dois milhões e meio de pessoas trabalhariam em mega-estruturas dispostas neste mesmo eixo central, onde se concentrariam
os escritórios, os edifícios governamentais, os centros comerciais, os hotéis e, claro, as áreas
recreativas. Igualmente neste eixo estaria localizada a nova estação central e um novo porto.
Como um organismo vivo, e à semelhança de um animal vertebrado, a imagem formal
do projecto apresenta então um eixo cívico, como se de uma espinha se tratasse, e eixos
menores perpendiculares, representando os nervos, e que permitiam um desenvolvimento
linear de funções, numa nova reorganização estrutural que previa o crescimento da cidade.
De forma a acomodar cinco milhões de habitantes sobre a baía nos seguintes vinte anos,
algumas áreas habitacionais seriam assentes em pilotis, nos eixos menores perpendiculares
ao centro cívico, que seriam projectadas com a escala de um bairro onde existiriam os equipamentos necessários, como escolas, instalações desportivas, centros sociais e transportes.
Essas áreas residenciais, compostas de habitações individuais, teriam a forma de A maiúsculo, com 138 metros de altura, assumindo-se como macroestruturas. 24 Importa perceber
que não foi prevista nenhuma área industrial uma vez que seria uma cidade pensada para
o sector terciário, uma cidade pós-industrial.

Plano da Megalópole de Tōkaidō - 1964
Na sequência do projecto para Tóquio, em 1964, Kenzo Tange apresenta o Plano da
Megalópole de Tōkaidō, uma ambiciosa proposta de uma rede de comunicação que se
estenderia por todo o Japão. O plano surge com a intenção de redistribuir a população da
imensa cidade ao longo da região de Tōkaidō (literalmente “Caminho do Mar do Leste” 25 ),
prolongando a cidade linear de Tóquio, e criando uma estrutura que funcionaria como uma
cidade flutuante, permitindo a circulação de pessoas.
Desta forma, a Megalópole de Tōkaidō teria uma linha central de comunicação, que se
estenderia directamente a partir da capital e uniria as cidades com maior densidade populacional - Tóquio, Nagoya e Osaka. Ora, esta linha principal megalopolitana e o desenho
das três cidades principais seriam o suporte da mega-estrutura de Tōkaidō que interligaria
todos os lugares do arquipélago. “De acordo com o plano de Tóquio de 1960, o centro cívico
deveria ser substituído por um eixo cívico capaz de ser prolongado segundo as necessidades

23

KOOLHAAS, R. Obrist, H. (2011). Project Japan: metabolism talks. p. 284

24

Idem, Ibidem

25

Tōkaidō - “Eastern Sea Road”. Disponível em: https://www.britannica.com/topic/Tokaido
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58. Planta da Cidade Agrícola, 1960

59. Pormenor de maquete da Cidade Agrícola

60. Perspectiva a partir de uma maquete - Cidade Agrícola
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61. Vista superior de maquete da
Cidade Agrícola

2. Casos de Estudo

Desenvolvimento urbano em Santo André | Do rizoma ao uso da cortiça na Arquitectura

dos dois extremos. A título de exemplo, o eixo se alongaria por cima da baía de Tóquio.” 26
Tratava-se assim de estender uma grande rede que se complementaria com uma série de redes
secundárias que cresceria como raízes construindo uma substrutura por todo o território.

Cidade Agrícola - 1960
Um dos fundadores do movimento metabolista, discípulo do próprio Kenzo Tange,
Kisho Kurokawa, no último ensaio do manifesto “Metabolismo 1960: Propostas para um
novo urbanismo” designado por Space City, apresenta quatro projectos: “Agricultural City”,
“Mushroom shape house”, “Neo-Tokyo Plan” e “Wall City”.
Focando o olhar apenas na “Cidade Agrícola”, desenhada para os povoados agrícolas

62. Floating City, projecto para Kasumigaura, Japão, 1961

63. Maquete

64. Helix City, projecto para Tóquio, Japão, 1961

65. Maquete

de Aichi, arrasados em 1959 por um tufão, observa-se um projecto que pretende integrar a
produção agrícola na organização das cidades, através de uma estrutura com capacidade
para ser expandida. No ensaio, Kurokawa afirmava que: “Temos de nos libertar do pensamento que as aldeias agrícolas e as cidades são inerentemente opostas e criar espaços
habitacionais homogéneos”. 27
Cada comunidade da cidade agrícola, procurando rentabilizar a ocupação do solo,
era construída sobre uma laje de betão, que estabelecia uma malha de 500 metros por 500
metros e estaria elevada 4 metros acima do terreno natural, através de pilotis. A superfície
do terreno continuaria a ser usada para a produção agrícola, que seria a principal fonte de
produção da cidade, enquanto na infra-estrutura superior se desenvolvia uma grelha de
plataformas pedonais, verificando-se uma sobreposição de diferentes malhas e fluxos de
movimento. Previa-se um corpo central para equipamentos, serviços públicos e habitações
que, tomando a forma de “casa cogumelo”, elevar-se-iam acima da laje. 28
A malha rizomática compunha assim uma rede que permitia a extensibilidade pelo
território, possibilitando a cidade crescer continua e horizontalmente, contrariando a tendência do crescimento em altura, sem perda do espaço destinado à produção da alimentação, permitindo a coexistência de actividades urbanas e agrícolas, logrando da fusão entre
cidade e campo.
Também em 1961, Kisho Kurokawa apresenta dois projectos em que a cidade é igualmente
assumida como um organismo que pode continuar a desenvolver-se crescendo de acordo
com as necessidades.

26

MUHL, H. R. von der. TANGE, Kenzo. KULTERMANN, Udo - Kenzo Tange. 1981, p. 206

27

KUROKAWA, Kisho - Metabolism in Architecture. 1977, pág. 46

28

NOVAIS, Inês - O Metabolismo japonês: a cidade como processo de transformação e metamorfose. 2012, p. 67

66. Floating City - desenho
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67. Helix City - desenho
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68. Kisho Kurokawa - Plano da Floating City, Kasumigaura, Japão, 1961

62

2. Casos de Estudo

Floating City e Helix City - 1964
A Floating City, em Kasumigaura, é um projecto habitacional que se desenvolve organicamente sobre a água estabelecendo ligações ao aeroporto em Narita, então designado Novo
Aeroporto Internacional de Tóquio. A estrutura da cidade é desenhada por um sistema de
transporte que se desenvolve em múltiplos planos. A escada rolante em espiral torna-se um
elemento fundamental que se assume como meio de transporte vertical que permite a circulação entre a cobertura da estrutura, onde se localiza a rede rodoviária, e base da estrutura,
onde se localizam os portos. Este sistema de circulação espiral, que se materializa numa
estrutura em hélice, apresenta uma cidade com potencial crescimento tridimensional. 29
Este projecto foi o protótipo da Helix City, uma cidade orgânica constituída por torres
de serviços interligadas por uma infra-estrutura sobre o mar e a terra, ocupando os edifícios habitacionais o espaço entre elas. 30 Partindo da estrutura já ensaiada na Floating City,
Kurokawa inspirando-se na recente descoberta da estrutura do ADN reproduz a sua forma
nos edifícios.
Na perspectiva do arquitecto, e consagrando o metabolismo, o padrão resultante nos
dois projectos podia ser repetido até à exaustão permitindo à cidade crescer continuamente,
como um organismo congregando mais vida dentro de si. Para lá da visão conceptual e
claramente utópica, os projectos da Floating City e da Helix City revelavam uma séria
tentativa de resolver a dramática falta de habitação do Japão do pós-guerra, na qual a
distribuição do ambiente construído, feita de forma estruturada e sensata, assume uma
posição importante. 31 		
A teoria do Metabolismo desenha uma arquitectura com capacidade de crescimento,
regeneração e mudança, em resposta aos desafios do futuro, incorporando a tecnologia,
mas incluindo e respeitando a herança do passado. De facto, pensar as cidades e o seu
desenvolvimento como organismos em constante mudança reflecte o princípio budista
de impermanência, “tudo o que é composto é impermanente e encontra-se em constante
mutação.” 32 Os críticos desta corrente vincam que a aplicação do Metabolismo só poderia
ocorrer no Japão devido à sua profunda ancoragem cultural e social a um modo de vida muito
próprio profundamente influenciado pelo Budismo e a sua filosofia de vida, designadamente
nas concepções de organização espacial e na relação entre a arquitectura e a natureza.

29

Floating City, Kasumigaura, Japan, Plan. Disponível em: http://www.kisho.co.jp/page/199.html

30

Helix City Project, Tokyo, Japan, Plan. Disponível em: https://www.moma.org/collection/works/621?locale=en

31

Helix City Project, Tokyo, Japan, Plan. Disponível em: https://www.moma.org/collection/works/621?locale=en

32

Buddha Light International Association Portugal. Disponível em: http://www.ibps.pt/os-quatro-selos-dharma/
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69. Planta do centro histórico de Évora e Bairro da Malagueira

70. Rua do Bairro da Malagueira
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2.2.

Crescimento urbano do Bairro da Malagueira

As casas pátio de Álvaro Siza – Bairro da Malagueira, Évora, 1977-...

No fim dos anos 60 do século XX a situação habitacional encontrava-se bastante degradada em Évora pela impossibilidade da cidade comportar mais população no interior
das muralhas e pelo crescimento de bairros clandestinos na periferia devido a uma certa
abundância de água. 33
A convulsão social e política da década de setenta acaba por trazer a problemática da
habitação social em Portugal, vivida na Europa nos anos 50 e 60, como ressaca do fim da
Guerra e da necessária reconstrução. Nesse quadro havia surgido a questão das “cidades
novas” nas periferias urbanas como resposta às carências da população e ao ligeiro progresso
económico, terreno fértil para o aparecimento de experiências e de novos modelos para a
resolução do problema habitacional.
Iniciado em Maio de 1977 por encomenda da Câmara Municipal de Évora” 34 , o projecto
de Álvaro Siza para a Quinta da Malagueira torna-se definitivamente numa referência no
âmbito da habitação social usando a flexibilidade e adaptabilidade à medida das necessidades
dos moradores.
Neste projecto, Siza integra vários elementos funcionais: o sector habitacional, equipamentos sociais e espaços verdes, as vias de circulação e os bairros clandestinos. O sector
habitacional é proposto num contínuo baixo de habitações unifamiliares, que inicialmente
pretende absorver num único núcleo o Bairro de Santa Maria, no qual o eixo Este-Oeste é
a principal via de comunicação, quer para peões quer para viaturas, ligando o bairro e o
centro histórico. 35

33

SIMPLÍCIO, Maria Domingas - Evolução e Morfologia do Espaço Urbano de Évora. 1997, p. 15.

34

MILANO, Maria. CRESMACOLI, Roberto - Álvaro Siza. Dar forma a um lugar. 2016, p. 72.

35

SIZA, Álvaro – Imaginar a evidência. 2015, p. 115.
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72. Esquiços de Álvaro Siza - Estudo da evolução dos módulos habitacionais
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73. Módulo habitacional

74. O aqueduto percorre o Bairro congregando as habitações
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75. O aqueduto como galeria - a relação deste elemento com
um estabelecimento

76. Apropriação quotidiana do aqueduto
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Este plano revela dois aspectos fundamentais na sua estruturação, por um lado as
referências locais, de modo a integrar a intervenção no edificado já existente, e por outro a
ideia da cidade que cresce também a partir dessa intervenção, como um organismo vivo. 36
Surge então, como módulo base do projecto, uma unidade habitacional que se mostra
evolutiva através da capacidade dada ao morador de a aumentar dentro da mesma linguagem base. Cada habitação transforma-se num lote habitacional de 8 metros por 12 metros,
delimitado por muros agrupando-se em banda. Estas serão separadas por uma rua estreita
de 6 metros, referência às ruas do centro de Évora, criando o padrão da urbanização. Esta
disposição remete de imediato para que cada unidade seja uma casa-pátio, reminiscências
da casa muçulmana, pelo que se depreende, desde logo, que serão caiadas de branco e as
coberturas em terraço. 37
A relativa pequenez de cada lote, permitindo ajustes com a cota do terreno no limite de
cada um, vai garantir que a aparente monotonia da repetição do padrão seja quebrada ao
longo do quarteirão, respeitando também um princípio do projecto que é a sua adequação
ao terreno e não este ao projecto.
Este aspecto e a facilidade concedida ao morador de adequar, ao longo da vida, a sua
habitação às necessidades do momento, construindo-a ou desconstruindo-a pela alteração
do número de divisões – visível na variação que o bairro tem sofrido ao longo das décadas,
mostra como a simplicidade do projecto inicial manteve a frescura renovando-se constantemente e tornando os moradores em co-autores do espaço que habitam.
Eixo dorsal de todo o projecto em si, e posteriormente da vida do bairro, o sistema de
aquedutos de betão, que ligam os grupos habitacionais e que congregam as infra-estruturas
de água e electricidade, telefone e televisão (a única excepção é o gás), apresenta-se como
um elemento estruturante do conjunto. Inspirado nos restos dos aquedutos ainda visíveis
em Évora, reminiscência da época romana e renascentista, Siza elabora um programa de
canais de blocos de cimento apoiados em colunas, formando uma estrutura contínua que,
à semelhança de uma galeria, liga o bairro fornecendo os serviços às habitações, define as
entradas das lojas e instalações públicas e atrai a população para um espaço de circulação.

36

SIMPLÍCIO, Maria Domingas - Evolução e Morfologia do Espaço Urbano de Évora. 1997, p. 16.

37

"40 anos do Bairro da Malagueira em 2017" - Registo Semanário, Évora, Novembro de 2016, edição 269, pág. 6. Disponível
em: www.registo.com.pt e em https://issuu.com/registo/docs/edicaodasemanaissuu_1109090cbb70cb
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77. Projecto da Fábrica Verde de Le Corbusier, 1944 - Axonometria
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2.3. Indústria como motor urbano: a Fábrica Verde de Le Corbusier

Usine Verte de Le Corbusier – Aubusson, França, 1944

Apesar de ao longo da sua carreira Le Corbusier não ter tido uma numerosa intervenção em projectos no sector industrial, o pedido do ministro do armamento (francês) Raoul
Dautry para uma fábrica de armas de guerra em Aubusson vai ganhar uma dimensão
assinalável no seu trabalho com um projecto que só não é concluído devido à capitulação
em 22 de Junho de 1940.
O projecto a que chamou “fábrica verde” permite-lhe passar para o papel (e para a
realidade, depois interrompida) uma nova maneira de pensar o urbanismo.
Em “Os três estabelecimentos humanos” 38 publicado originalmente em 1945 bem como
em “Manière de Penser l’Urbanisme” 39 de 1946, Le Corbusier apresenta o seu pensamento
sobre a ocupação do território, que abordará com detalhes e desenvolvimentos diferentes
mas usando esquiços e tópicos idênticos.
Para ele a ocupação do território passa por três estabelecimentos humanos: A unidade
de exploração agrícola, o centro linear industrial e o centro radio-concêntrico de trocas.
Subjacente à estruturação desta ocupação distinta do espaço está a actividade humana e o
afastamento que o Homem do século XIX e século XX tinha produzido entre si e a natureza,
tornando a sua vida num deserto ou num inferno, como ao longo de páginas, com palavras
pesadas vai teorizando.
No citado “Os três estabelecimentos humanos”, Le Corbusier descreve a fábrica como
uma unidade industrial que se organiza de acordo com a biologia das circulações reflectindo-se na composição dos edifícios, reinstalando novamente as condições naturais em torno
38
CORBUSIER, L. – Os três estabelecimentos humanos, Editora Perspectiva, Coleção Debates, 2ª. Edição, São Paulo, 1979 /
título original em francês L’Urbanisme des Trois Etablissements Humains
39

CORBUSIER, L. – Manière de penser l’urbanisme, 1946. Edição portuguesa de Publicações Europa-América, Coleção Saber,
2ª edição, setembro de 1977
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78. Fábrica Verde – Esquiço axonométrico que mostra a integração da Fábrica no meio envolvente
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79. Fábrica Verde – Esquiço axonométrico que mostra a integração da Fábrica no meio envolvente
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do local de trabalho. Assim, em Aubusson põe em prática as suas ideias em que o verde, a
paisagem, a circulação e os espaços estão projectados tendo em vista um funcionamento
alternativo à organização do trabalho até aí vigente de fábricas cinzentas e desorganizadas.
Contrapondo à fábrica mecanicista, de ambiente pesado, suja, poeirenta e onde os detritos
se acumulam por todo o lado, de funcionamento em cadeia num ritmo desumanizado, isto
é, contrapondo a esta imagem de fábrica negra, é proposta a fábrica verde. Verde porque
esta fábrica tem de recolocar no trabalho as “condições da natureza” 40 , ou seja desafogo
de área, luz do sol, espaço verde. Tem de recriar um ambiente saudável/confortável graças
à presença destes elementos. À semelhança dos quarteirões residenciais (tratados por Le
Corbusier noutro ponto), a fábrica deve dar ao trabalhador a presença do “meio natural que
presidiu à longa e minuciosa elaboração do ser humano”.

41

Com a sua “fábrica verde” pretende o arquitecto transformar radicalmente a vida do
operário para que passe de uma vida de sofrimento e exaustão para um espaço em que
possa desfrutar no tempo do seu labor, que são horas, dias e anos de vida, como diz na obra
citada, de novas condições de trabalho.
Do projecto para a fábrica em Aubusson encontram-se desenhos com perspectivas do
edifício que apresenta diferentes volumetrias no meio do verde, tendo os Alpes como fundo,
integrando-se assim a natureza com o espaço arquitectónico. De linhas simples e exactas, o
projecto apresenta vários volumes fabris paralelepípedos, dispostos em paralelo e cerrados
com uma cobertura shed. 42
Corbusier explica que “os edifícios são dispostos segundo as necessidades do terreno e
as exigências da fabricação; suas formas, suas dimensões são, em cada caso, proporcionais às
funções. A luz é larga e sistematicamente distribuída nas oficinas por dispositivos apropriados. Mas, em determinados lugares, quando o sol não incomodar, aberturas verticais serão
abertas, sobre perspectivas paisagísticas judiciosamente reservadas ou regulamentadas. Os
espaços entre os edifícios constituirão conjuntos harmoniosos com vastas extensões de céu
e de perspectivas sobre lugares longínquos. A relva está justamente ao pé dessas vidraças
abertas sobre o campo: as árvores são mantidas e outras são plantadas para vestir o lugar”. 43
Desta forma, a localização dos edifícios é organizada segundo a configuração do terreno e
as necessidades do processo produtivo. São abertas grandes janelas nos edifícios permitindo
perspectivas panorâmicas conseguidas com minúcia e os espaços entre as construções são
pensados como conjuntos harmoniosos conjugados com vastas extensões de céu. O desnível
do terreno entre o rio e a montanha é aproveitado pelo arquitecto para criar uma entrada

40

CORBUSIER, Le – Os três estabelecimentos humanos. 1979, p. 134

41

Idem, Ibidem

42

BODEI, Silvia – La Fábrica verde de la Ciudad lineal industrial: una propuesta de Le Corbusier para el trabajo del hombre
en la “época maquinista”. 2015, p. 3
43

CORBUSIER, Le – Os três estabelecimentos humanos. 1979, p. 143
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80. Fábrica Verde de Le Corbusier - Planta
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81. Fábrica Verde de Le Corbusier - Planta

72

1. (descriçao da imagem)

2. Casos de Estudo

alta e uma passerelle para a circulação dos trabalhadores sobre a cobertura das oficinas
separando, assim a circulação das pessoas da circulação da matéria prima e dos produtos
feita no nível inferior. Estes dois circuitos para a fábrica verde são delineados de modo a
assegurarem a máxima economia de produção e a não interferirem entre si.
Preocupado com a desordem no processo produtivo das fábricas da época, que perturba
a ordem das operações e por consequência desgasta os operários, entende que uma organização rígida será a melhor defesa para proporcionar melhores condições de trabalho. Assim,
projecta uma fábrica em que a sequência das operações produtivas está organizada segundo
uma linha contínua, em que não haja recuos nem forma de o fazer, desde o depósito das
matérias-primas até ao produto acabado, seguindo um traçado de forma a que, de edifício
em edifício, de máquina em máquina, todas as operações sejam feitas em sequência.
Não é apenas o circuito produtivo que é organizado segundo um trajecto fixo. Também
para os operários é projectado um circuito. Chegam de suas casas pelo caminho de acesso
à fábrica, passando pelo estacionamento, aqueles que têm veiculo próprio, dirigindo-se à
sala de ponto e depois aos vestiários até que chega cada um ao seu posto de trabalho. No
fim do dia farão o mesmo caminho em sentido inverso. Também durante o período laboral
as deslocações dentro dos edifícios da fábrica terão um roteiro.
Percebe-se que o esquema proposto se assemelha muito ao circuito nervoso ou sanguíneo do corpo humano, o que é claramente afirmado nos seus escritos. Pois cada um dos
percursos, do processo produtivo e dos operários, terá ramificações, como um tronco de
árvore com os galhos ou como um rio com os seus afluentes.
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2.4. Integração

dos casos de estudo na proposta urbana

Estes três casos de estudo apresentados, e os seus princípios e concepções urbanísticos,
foram essenciais no decorrer da investigação e do processo projectual, tornando-se referências basilares do projecto desenvolvido. Foram aqui explanados não por ordem histórico-temporal, mas de acordo com o desenvolvimento e a própria evolução do projecto, desde
a escala urbana à escala do edifício.
Desde o primeiro momento do trabalho, em que foi proposto ao grupo o desenvolvimento
de uma cidade linear rizomática, que os conceitos, teorias e pensamentos dos metabolistas
japoneses surgem como referência base para criar um desenho urbano orgânico. Desta
forma, e como vimos anteriormente, a estratégia proposta estabelece uma rede urbana que
rizomaticamente se estende por 17km entre Sines e Vila Nova de Santo André.
Tal como do tronco de uma árvore se estendem ramificações ou raízes, a estrada A26-1
assume-se como eixo central a partir do qual se desenvolvem as vias secundárias. Assim,
tendo em conta os princípios do Metabolismo Japonês, prevê-se também que as estradas e
os caminhos pedonais e cicláveis possam continuar a crescer e que, à semelhança de um
organismo vivo, se desenvolvam extensivamente pelo território. A estrutura rizomática
proposta não é por isso uma estrutura fechada em si mesma, mas um sistema aberto.
A partir do momento em que o projecto evoluiu para a fase individual e que, naturalmente, foi necessário desenvolver o programa da área a projectar, surgiram casos de estudo
mais específicos.
Tendo em conta que se proporia um novo bairro habitacional para Vila Nova de Santo
André, e atendendo sobretudo ao contexto geográfico bem como aos conceitos desenvolvidos
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pelo arquitecto, o Bairro da Malagueira de Álvaro Siza Vieira, tornou-se um caso de estudo
relevante e que de certa forma se repercutiu no projecto.
Evocando este caso de estudo desenvolveu-se o desenho das casas-pátio em banda propostas, bem como, com claras reminiscências ao aqueduto da Malagueira, surgiu, pensou-se
e desenvolveu-se o grande elemento escultórico-arquitectónico que marca a nova Entrada
de Santo André, a pérgula.
Por sua vez, o terceiro caso de estudo apresentado, a Fábrica Verde de Le Corbusier, surge
como o caso de estudo mais marcante - sobretudo pelos seus conceitos organizacionais de
harmonia com a natureza - para o desenvolvimento de uma unidade fabril que se procurava
integrar num contexto urbano e natural, sem ferir e perturbar a envolvente, tornando-a
assim um novo equipamento da cidade de Santo André.
Importa também referir que, em muito elementos do projecto proposto, e não só no desenho
viário à escala urbana, se encontram presentes certas ideias metabólicas e rizomáticas. Como
se verá, os módulos habitacionais podem ser repetidos, no sentido de fazer crescer o bairro.
A pérgula assume também um carácter e desenho orgânico, do qual crescem ramificações.
A própria génese e implantação da fábrica permite-a crescer: construindo mais volumes
e eventualmente apropriando-se de mais parcelas do seu terreno. Também a aplicação da
cortiça, um material mutável ao longo do tempo, cria edifícios orgânicos que variam de
tonalidade e se transformam ao longo do tempo, consoante as condições atmosféricas.
Ao ser proposto o rizoma como forma de desenhar a cidade, o espaço urbano foi pensado
como um organismo vivo, que nasce e cresce, que evoluí constantemente.
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Qualquer intervenção humana no território tem sempre impacto, não só a nível social
e económico, mas também ambiental, e uma vez que o sector da construção se revela um
dos mais poluentes, é necessário explorar novas soluções eco-eficientes, sustentáveis e renováveis. Neste contexto, a cortiça enquanto matéria-prima natural apresenta características
e propriedades que poderão atenuar esse impacto, desde a sua extracção até ao fabrico de
aglomerado expandido e às suas aplicações na construção civil.
É desta forma que, procurando encontrar um caminho para potencializar a relação entre
a arquitectura e a cortiça, esta surge como objecto de estudo neste terceiro capítulo, tendo
em vista o desenvolvimento de uma proposta sustentável e adaptada à região.

3.1.

Os montados de sobro e a cortiça

As florestas de sobreiros constituem um ecossistema singular que subsiste apenas no
Mediterrâneo Ocidental, em zonas caracterizadas por climas quentes e húmidos. Naturalmente, o sobreiro pode ser encontrado num pequeno conjunto de territórios do sul da Europa,
nomeadamente em Portugal, Espanha, sul de França e costa ocidental de Itália, assim como
também no norte de África, em Marrocos, Argélia e Tunísia. Contudo, refira-se que mais
de metade da área de sobro encontra-se na Península Ibérica sendo que Portugal possui
a maior extensão de sobreiros, o que corresponde a 34% da área mundial e se traduz em
736 mil hectares de montado de sobro, cerca de 23% da floresta nacional. 44 Como forma de
garantir o futuro, têm-se desenvolvido acções de reflorestação de modo a plantar dez mil
hectares por ano, registando-se um crescimento anual de 4%. 45

44

Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR) – A floresta. Disponível em: http://www.apcor.pt/montado/floresta/

45

AmorimCork – Cortiça Natural - Sustentabilidade e Papel do Montado. Disponível em: https://www.amorimcork.com/pt/
natural-cork/sustainability-and-role-cork-oak-forest/
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84. Assobiador – Com 235 anos, é o maior e mais velho sobreiro do mundo, tendo sido plantado em 1783, em Águas de Moura,
no Alentejo. O seu nome é inspirador no som originado pelas numerosas aves canoras que pousam nos seus ramos. Tem mais de
14 metros de altura e 4,15 metros de perímetro do tronco e é o mais produtivo sobreiro existente no mundo. Desde 1820, foi descortiçado mais de vinte vezes. No descortiçamento de 1991, registou-se a obtenção de 1200 kg de cortiça, mais do que a produção
registada pela maioria dos sobreiros em toda a sua vida, extracção que deu origem a mais de cem mil rolhas. Além do contributo
para a indústria, é impossível quantificar o seu impacto na manutenção do ecossistema e no combate ao aquecimento global.
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“O sobreiro integra-se frequentemente em sistemas agro-silvipastoris de uso múltiplodesignados por montados, que, na maior parte dos casos, constituem a base da economia
das regiões onde se inserem.” 46 O montado de sobro, para além de uma fonte de recursos
naturais, é um ecossistema único, apresentando-se como um dos mais ricos do mundo,
constituindo um dos 35 hotspots mundiais de biodiversidade, abrigando diversas espécies
de fauna e flora, algumas delas em perigo de extinção, como a águia imperial, a águia-cobreira e até mesmo o lince ibérico. Na verdade, o ecossistema de um montado apresenta um
número de espécies por m2 superior ao da Amazónia 47 .
O sobreiro (Quercus suber L.) que, pelas suas diversas qualidades, contribui para a
preservação do meio-ambiente, para além de gerador de elevados níveis de biodiversidade
distingue-se pelo seu impacto em diversos âmbitos. É responsável pela regulação do ciclo
hidrológico, uma vez que retém a água das chuvas e promove a sua infiltração no solo. Tem
também a capacidade de proteger a camada mais superficial dos solos, fixando-os e evitando
a erosão, prevenindo a sua degradação e tornando-os organicamente mais produtivos. Percebe-se assim que, os montados de sobro constituem uma barreira contra a desertificação,
papel de importantíssimo relevo uma vez que, perante as iminentes alterações climáticas,
a bacia do mediterrâneo é a região europeia mais vulnerável ao aquecimento global.
Acresce a todas as valências já referidas o facto de, a nível de impacto ambiental, o
sobreiro desempenhar um papel preponderante no sequestro e armazenamento de dióxido
de carbono que se estende por períodos de tempo muito longos, uma vez que o carbono
captado pelos sobreiros é armazenado na cortiça e aí se mantém durante todo o tempo de
vida útil do produto. Assim, sendo que um “montado de sobro tem a capacidade de absorver 14,7
toneladas de CO2 por hectare, extrapolando para a área global de montado, as florestas de sobreiro
da bacia ocidental do mediterrâneo têm uma capacidade de retenção de cerca de 30,66 milhões de
toneladas de CO2.” 48
Sem dúvida que, para evitar as consequências a nível físico e biológico a que a Bacia do
Mediterrâneo estará sujeita com o aquecimento global, impõe-se a protecção e preservação
deste legado ancestral, assim como uma urgente gestão florestal sustentável.
É ainda importante referir que a sua resistência a fogos, bem como a sua rápida regeneração, contribui para a protecção da biodiversidade e para a fixação do CO2 após a sua
libertação em incêndios. De facto, a cortiça, graças à sua constituição e características, torna-se um obstáculo natural ao fogo, protegendo naturalmente o sobreiro. Assim, depois de
extraída a cortiça danificada pelo fogo, é possível que o sobreiro recomece um novo ciclo,
podendo ainda essa cortiça ser utilizada na produção de aglomerado negro.

46

FORTES, Manuel Amaral. ROSA, Maria Emília. PEREIRA, Helena – A cortiça. 2006, p. 12

47

GIL, Luís – Cortiça na construção sustentável e energeticamente eficiente. 2015, p. 165

48

Corticeira Amorim – A arte da cortiça. 2014, p. 21.
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85. Distribuição geográfica do sobreiro em Portugal Continental
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A subericultura 49 apresenta-se como uma actividade relevante para o desenvolvimento
económico e social, tanto a nível regional como nacional, na medida em que dela resulta a
criação de emprego em diversas zonas rurais e o incentivo à fixação das populações nessas
regiões. Deste modo, as florestas de sobreiros compõem sistemas agro-florestais economicamente viáveis e sustentáveis, que podem funcionar como instrumentos de prevenção contra
a desertificação de áreas rurais, travando o despovoamento das regiões.
A cortiça pode tornar-se um dos rendimentos principais do meio rural, mantendo as
áreas vivas através de actividades tão variadas como criação de gado, caça, apicultura,
turismo rural e ecoturismo, para além da natural produção florestal e actividade corticeira.

3.1.1. História em território nacional
O uso da cortiça atravessa os séculos e a história da humanidade, datando de 3000 a.c.
as primeiras referências encontradas no Egipto e na Pérsia. Muito antes de Cristo, vários
povos, descobriram o potencial da casca do sobreiro, encontrando-se cortiça em diversos
objectos do quotidiano, como vedantes de ânforas, utensílios de pesca, colmeias, palmilhas
para calçado e como isolante térmico em telhados.
Actualmente, Portugal tem uma posição dominante na exploração dos sobreiros e no
mercado mundial da cortiça, contribuindo este subsector de forma significativa para o PIB
nacional. No entanto nem sempre foi assim. Efectivamente, ao longo do tempo, registou-se,
o progressivo desaparecimento do sobreiro, em determinadas zonas do país, que se explica
pela sua exploração económica no período pré-industrial.
A madeira de sobro era utilizada para a construção civil e, sobretudo, a partir do período
da expansão marítima, para a construção naval, sendo que cada nau portuguesa pressupunha
o abate de duas a quatro mil árvores. Por outro lado, a cortiça era exportada, pelo menos,
desde o século XV, com a finalidade de ser utilizada para artigos de pesca – bóias, anzóis,
entre outros. Adicionalmente, numa exploração que se irá manter até ao advento da rolha da
cortiça, ocorriam, de modo sistemático, abates de centenas de sobreiros, com a finalidade de
se obter lenha e carvão. Por último, nas épocas de crescimento populacional, a agricultura
pré-industrial, como modo de procurar alimentar a população, aumentava a sua produção,
sobretudo através do alargamento das áreas cultivadas.

50

49

Subericultura: conjunto de processos envolvidos na criação, exploração e protecção do sobreiro.
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FAÍSCA, Carlos Manuel – Criando Chaparrais, Dois séculos de montado de sobro no Alentejo. 2014, p. 13
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Contudo, a partir do século XIII, em diversos momentos da nossa história percebe-se
uma preocupação régia relativa à protecção e preservação das florestas e, em particular, do
sobreiro, observando-se que os monarcas portugueses mostraram não serem indiferentes
à destruição desta árvore.
A protecção por lei ao sobreiro é quase tão antiga no nosso país como a fundação
da nação, sendo esta a espécie que mais legislação proteccionista teve até à actualidade,
e Portugal o pioneiro e o principal legislador de âmbito suberícola. Assim, desde cedo se
verificou a protecção dispensada aos arvoredos, através de leis agrárias cujas referências,
mais antigas remontam ao ano de 1209 (Costumes e Foros de Castelo de Rodrigo).

51

Porém, as diversas iniciativas do poder ao longo da nossa história para proteger os
sobreiros e evitar o seu desaparecimento aparentam ter sido ineficazes, constatando-se
que durante a época medieval e moderna se deu uma diminuição significativa da área de
sobreiro em território nacional. Não só os abates para a construção naval, mas também o
aumento da população, provoca o desbravamento e preparação de mais terras para a prática
agrícola bem como o aumento do consumo de lenha e carvão.
Em meados do século XIX surge para os sobreiros um acontecimento que se ia revelar
providencial. A popularização a nível internacional das rolhas de cortiça como vedante
eficaz de garrafas, garantindo estanquicidade permanente e sem perda de qualidades do
conteúdo, nomeadamente do champanhe. Esta ocorrência trouxe ao sobreiro um papel
destacado na economia alentejana e que se mantém até à actualidade, dando ao país um
lugar de relevo único no sector.
De acordo com o panorama nacional no sector industrial, e directamente relacionado
com o atraso histórico de Portugal relativamente à evolução da Revolução Industrial no país,
a transformação da cortiça usava tecnologia estrangeira até porque as principais empresas
eram estrangeiras. Em 1750 estabeleceu-se a Henry Bucknall & Sons Limited, tornando-se
a mais antiga no país a exportar cortiça para o Reino Unido para transformação. O volume
deste negócio tinha tal importância que os navios da empresa eram construídos com características específicas para esta actividade. Além desta, existiam outras empresas estrangeiras
como a Mundet, a Robinson, a Rankins, a Avern e a Wicander, nome ainda hoje presente
no mercado da cortiça como marca premium da Corticeira Amorim. Até ao início do século
XX quase toda a cortiça seguia para exportação em prancha e só depois era transformada,
praticamente por toda a Europa, mas também nos Estados Unidos, na América do Sul, na
Austrália e no Japão. 52
51

GIL, Luís – Cortiça: da produção à aplicação. 2005, p. 20
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Idem, p. 22
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Depois do descortiçamento, marca-se a árvore com o último
algarismo do ano em que foi realizada a extracção da cortiça, de
modo a poder controlar o tempo mínino entre descortiçamentos.

3. O uso da cortiça na arquitectura

O aparecimento de mais aplicações e a relação entre o volume e o peso das cargas torna
claro que do ponto de vista económico seria mais vantajoso para as empresas estrangeiras
passar a produção para Portugal, o que leva ao aparecimento de um sector de indústria
transformadora no país com a consequente transferência de tecnologia.
O aumento constante da procura da cortiça leva não só à exploração de mais hectares,
mas à protecção da regeneração das árvores e também a repovoamentos de áreas de sobreiros
que tinham sido abandonadas. Destaca-se, como uma das medidas mais significativas, a
proibição da exportação da cortiça enquanto as fábricas nacionais necessitassem dela para
a sua produção, tomada por D. João IV em 1819.
A Guerra Civil espanhola (1936-1939) é um momento importante na história da subericultura, pois marca a inversão da posição relativa de Portugal e Espanha no comércio mundial
da cortiça, uma vez que esta guerra desvinculou a ligação entre as regiões de produção de
cortiça, localizadas na Andaluzia e Extremadura, e a principal região de transformação de
cortiça, a Catalunha. Assim, “Portugal, que se había mantenido por detrás de España desde principios del siglo XIX, ha experimentado un rápido y vigoroso crecimiento, gracias al cual ha conseguido
dominar todas las facetas del negocio: la forestal, la industrial y la comercial.”

53

Desta forma, a partir do final dos anos 30 do século XX, assiste-se ao crescimento do
sector suberícola português como líder de mercado, posição que o nosso país detém nos
nossos dias como principal potência mundial do sector corticeiro, sendo que em apenas
8% do território nacional se produz mais de 50% da cortiça a nível mundial. Actualmente
mais de 65% da cortiça mundial é transformada em Portugal cuja capacidade processadora
instalada é maior que a produção nacional levando à importação de cortiça. 54
Numa história tão antiga como a nossa vida de país independente, era inevitável abordar
o percurso que nos transformou na maior potência mundial do sector corticeiro, dominando
o estado da arte não só tecnologicamente, mas actualmente também a nível do design e das
mais diversas aplicações, incluindo na construção e na arquitectura.
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ZAPATA BLANCO, Santiago – Del suro a la cortiça. El ascenso de Portugal a primera potencia corchera del mundo. 2002, p. 110

54

GIL, Luís – Cortiça: da produção à aplicação. 2005, p. 70
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3.1.2. Composição e características da cortiça
A cortiça é a matéria-prima extraída do tronco e dos ramos do sobreiro, estando as suas
características e comportamentos directamente relacionados com a sua origem e composição.
Macroscopicamente, é um material leve, elástico e praticamente impermeável a líquidos
e gases, isolante térmico e eléctrico e absorvedor acústico e vibrático, sendo também inócuo
e praticamente imputrescível, apresentando a capacidade de ser comprimido sem expansão lateral. Microscopicamente, a cortiça é constituída por camadas de células de aspecto
alveolar, cujas membranas celulares possuem um certo grau de impermeabilização e estão
cheias de um gás semelhante ao ar, que ocupa cerca de 90% do volume. 55
De facto, a cortiça trata-se de um tecido vegetal 100% natural composto por sucessivas
camadas de células mortas que se agrupam compactamente, sem deixar espaços livres entre
si e têm a forma de minúsculos prismas pentagonais ou hexagonais criando uma estrutura
alveolar preenchida por uma mistura de gases semelhante ao ar, de aspecto idêntico a
favos-de-mel, que podem medir entre 10 a 50 milésimos de milímetro.
Assim, entende-se que as múltiplas qualidades da cortiça advêm da sua composição
química. 56 Desde logo, os seus componentes tornam a cortiça um material relativamente
elástico, que quando comprimido não tem praticamente nenhuma expansão lateral, pois as
suas células encurvam, dobram e posteriormente recuperam – recuperação possível por acção
do gás comprimido no interior das células, que juntas actuam como espécie de pequenas
almofadas agregadas que resistem à compressão. De facto, é a elevada percentagem de gás
em cada célula que vai caracterizar a leveza deste material - conferindo-lhe a possibilidade
de flutuar, assim como permitir que seja comprimida até metade do seu tamanho sem perder
qualquer flexibilidade. Com efeito, é graças à sua elasticidade que, para além da capacidade
de resistir à pressão, é capaz de se adaptar às variações de temperatura sem sofrer mudanças.
Dada a sua estrutura e geometria alveolar, a cortiça apresenta também uma elevada
resistência ao atrito e desgaste. A presença da suberina e da cerina nas células, torna-a
impermeável a líquidos e quase totalmente impermeável aos gases, o que lhe permite
envelhecer não se deteriorando.
55

GIL, Luís – Cortiça na construção sustentável e energeticamente eficiente. 2015, p. 26
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A cortiça é composta por Suberina (45%), responsável pela sua elasticidade, compressibilidade e impermeabilidade. É
ainda constituída por Lenhina (27%) e por Polissacáridos (12%), responsáveis pela estrutura de suporte das paredes celulares,
assim como por Ceróides (6%), que contribuem para a impermeabilidade, Taninos (6%), responsáveis pela cor e conservação
do material, e Cinzas (4%). As percentagens apresentadas são os valores mais comuns uma vez que se trata de um produto
natural e complexo sujeito a variação de árvore para árvore.
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Caracteriza-se pela sua capacidade de isolamento térmico - uma vez que a sua estrutura
permite absorver calor e conservá-lo, pela sua capacidade de isolamento acústico - devido à
grande quantidade de células que a compõem (40 milhões por cada centímetro cúbico) e que
absorvem as ondas sonoras e as vibrações, pela sua estabilidade biológica e química, bem
como pela resistência ao fogo e a altas temperaturas. De facto, dada a sua lenta combustão, a
cortiça funciona como uma barreira contra o fogo, tornando-se um retardador natural, que
não faz chama nem liberta gases tóxicos durante a combustão. Por outro lado, a cortiça é um
material anti-estático e hipoalergénico, que por isso não absorve o pó e consegue evitar o
aparecimento de ácaros. Esta matéria-prima, pelas suas características distintas, depois de
extraída pode ser aproveitada a 100%, sendo ainda completamente reutilizável e reciclável. 57

3.1.3. O descortiçamento
Enquanto matéria-prima, o ciclo de vida da cortiça inicia-se com a sua extracção. O
sobreiro, uma árvore de crescimento lento e de grande longevidade 58 , tem um porte natural
de cerca de 10-15 m de altura e é caracterizado por um tronco curto e grosso. 59 O primeiro
descortiçamento de um sobreiro é realizado depois de este ter atingido os 25 anos de idade,
e quando o perímetro do seu tronco medir 70 centímetros a cerca de 1,30 metro do chão. A
partir deste momento, a extracção da cortiça é efectuada ao longo da vida do sobreiro em
intervalos regulares de 9 anos, periodicidade legal mínima em Portugal, entre meados de
Maio e Agosto, e em média a exploração de cada árvore durará 150 anos. 60
A extracção da cortiça não prejudica o normal desenvolvimento da espécie, contudo,
o sobreiro não pode ser totalmente “despido” do seu revestimento suberoso, uma vez que
pode não sobreviver a esta operação. Trata-se de um procedimento que exige mão de obra
experiente e especializada, e que, embora já existindo processos mecânicos, é efectuado
habitualmente com recurso a machados, de forma manual e cuidadosa para não danificar
a árvore.
Tratando-se de uma operação totalmente manual, as emissões geradas no descortiçamento,
são apenas as que derivam do consumo de combustível do transporte dos trabalhadores e
da matéria-prima.
Atendendo a que depois da extracção da cortiça, começa um novo ciclo de crescimento

57

Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR) – Propriedade intrínsecas da cortiça. Disponível em: http://www.apcor.pt/
cortica/o-que-e/

58

O sobreiro pode atingir 250-350 anos, embora se considere que a idade limite para a produção de cortiça seja de 150-200 anos.
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FORTES, Manuel Amaral. ROSA, Maria Emília. PEREIRA, Helena – A cortiça. 2006, p. 12

60

Corticeira Amorim – A arte da cortiça. 2014, p. 10
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de uma nova camada sobre a superfície exposta do tronco, o impacto do descortiçamento
é positivo pois está a preservar e a controlar o crescimento de um recurso natural cujo o
efeito secundário é a absorção de dióxido de carbono da atmosfera.
No primeiro descortiçamento, denominado desbóia, é obtida a cortiça virgem, uma cortiça de superfície e estrutura muito irregular, com uma dureza difícil de trabalhar, que não
apresenta a qualidade ideal para produção de rolhas e é, por isso transformada e utilizada
noutras aplicações, como pavimentos ou isolamentos.
No segundo descortiçamento é obtida a chamada cortiça secundeira, a primeira cortiça
de reprodução, com melhor qualidade, mas que apesar de apresentar uma estrutura mais
regular e textura menos dura do que a cortiça virgem, tem ainda algumas irregularidades,
sendo também esta transformada em aglomerados para utilizações semelhantes.
Do terceiro descortiçamento, obtém-se a designada cortiça amadia ou de reprodução, de
superfície exterior mais uniforme, com propriedades ideais e adequadas para a produção
de rolhas de qualidade. A partir deste momento, de nove em nove anos, o sobreiro oferecerá cortiça de boa qualidade, durante cerca de século e meio, produzindo, em média, 16
descortiçamentos ao longo da sua vida.

61

Nos períodos entre descortiçamentos, é necessário proceder à poda do sobreiro de
modo a que a árvore, com essa limpeza se mantenha saudável. O material assim retirado,
tem uma qualidade inferior mas que se adequa à elaboração de aglomerados de cortiça,
havendo por isso um aproveitamento integral do que a árvore oferece, que se designa por
falca. A falca é o conjunto de cortiça virgem, entrecasco e lenho obtida partir dos ramos
podados dos sobreiros. 62
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Corticeira Amorim – A arte da cortiça. 2014, p. 10
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GIL, Luís – Cortiça na construção sustentável e energeticamente eficiente. 2015, p. 30
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3.2.

Visita a uma unidade fabril e processo de fabricação do
aglomerado negro de cortiça expandida

Definidas as linhas gerais em que se iria desenvolver a proposta individual, na qual se
pretendia explorar o uso da cortiça enquanto material sustentável que podia ser produzido
localmente e enquanto solução de revestimento exterior a aplicar e a ser materializado através do projecto de uma fábrica, a investigação teórica foi complementada com uma visita
a uma unidade fabril.
As unidades fabris neste sector têm dimensões muito dispares, desde grandes empresas
a pequenas instalações unifamiliares, que também se caracterizam por poderem ser de
produção diversificada ou específica. De facto, a indústria corticeira dispersa-se por diferentes áreas dentro do sector de processamento da cortiça que se distinguem entre si pela
diversidade da matéria-prima utilizada e pelos produtos finais que obtêm, bem como pelas
operações do processo de fabrico e pela tecnologia empregue. Devido a todas estas variáveis
e porque temporalmente seria impossível fazer sucessivas visitas, considerou-se relevante
conhecer uma unidade de produção de materiais de isolamento 63 , foco final deste trabalho.
A descrição do processo de fabrico do aglomerado negro, ou aglomerado expandido, é
bastante técnica e específica, pelo que a informação e conhecimentos adquiridos durante
a visita, serão complementados e detalhados recorrendo a um especialista com numerosas
publicações sobre o sector da cortiça, o engenheiro Luís Gil, de modo a que alcance um
maior rigor em diversos passos.
Para o fabrico de aglomerado expandido é utilizada falca (70% a 80%), cortiça virgem
proveniente dos ramos podados aquando da limpeza periódica dos sobreiros, tratando-se
de um tecido misto de cortiça, entrecasco e algum lenho. Usualmente também são utilizadas cortiças de árvores queimadas ou mortas, assim como refugos, bocados, aparas,
63

Unidade industrial de Vendas Novas da Amorim Isolamentos
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desperdícios de outras operações de processamento e toda a cortiça com defeitos graves
para os outros sectores da indústria. Efectivamente, seria possível utilizar cortiça de melhor
qualidade, contudo, as restantes produções corticeiras não conseguem utilizar este tipo de
matéria-prima. 64 Desta forma, com a indústria do aglomerado negro a utilizar a falca, é
possível rentabilizar praticamente todo o tipo de matéria-prima e, inclusive, transformar
os desperdícios em matéria útil.
Quando a falca chega à fábrica é depositada ao ar livre para secagem, por um período
que se pode prolongar por alguns meses, sendo que quanto mais tempo a falca estiver a
secar melhor, uma vez que os restos de madeira apodrecem e libertam-se, facilitando a
limpeza. Durante esta fase, a matéria-prima é revolvida para optimizar a secagem e consequentemente as operações de granulação e cozimento.
Após a secagem é feito o loteamento e seguidamente a trituração. Esta fase, a fase de
granulação que inclui a trituração e limpeza, visa a redução da matéria-prima a determinadas granulometrias. O moinho pré-triturador vai triturar os bocados maiores e separar
os resíduos. É depois feita uma calibração final do granulado - o calibre normal de trabalho
da unidade fabril visitada é de 04 a 18 mm. Na fase final de trituração, são habitualmente
utilizados os moinhos de facas, dado ser preferida uma forma facetada, a qual, permitindo
um melhor encostamento dos grânulos, melhora a qualidade de aglutinação. A fase seguinte
envolve a eliminação de impurezas (essencialmente pó e produtos de densidade superior
como pedaços de lenho e entrecasco e terras). O granulado assim obtido é então ensilado e
seco, por insuflação de ar quente ou aquecimento dos silos que rodam para que o granulado
se mova (ou previamente seco antes da ensilagem), até alcançar um teor de humidade ideal
para a operação de “cozimento” (cerca de 6% a 8%). A temperatura de secagem não pode ser
muito elevada de modo a não haver perda de resinas naturais da cortiça, o que prejudicaria
a aglomeração. 65 De referir, que os moinhos de trituração fazem logo a separação do pó
produzido na reverberação, que é encaminhado para o silo que abastece a caldeira.
O transporte do granulado entre as várias fases é efectuado pneumaticamente (através
de condutas por ar forçado), sendo o pó produzido nos vários locais aspirado para utilização
posterior (queima) em caldeiras, para produção de vapor. 66
A fase de aglomeração é actualmente efectuada através de autoclaves, designada por
“steambaked”. O granulado seco é descarregado no autoclave (proveniente da tremonha/
tubagem de descarga), e é usualmente necessário espalhar o granulado que naturalmente
na descarga se acumulou no centro, de modo a uniformizar minimamente o granulado
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GIL, Luís – Cortiça: da produção à aplicação. 2005, p. 90
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Idem, p. 91
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Idem, p. 92
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dentro do autoclave, e depois do fecho do molde é ligeiramente comprimido de modo a
garantir uma boa ligação dos grânulos. No processo de autoclavagem, o molde é o próprio
autoclave. A cozedura é efectuada por insuflação de vapor de água sobreaquecido a uma
temperatura média de cerca de 300-370ºC e 40kPA. O vapor sobreaquecido é normalmente
introduzido através de orifícios existentes na parte inferior do autoclave, atravessando a
massa de grânulos e produzindo a exsudação das resinas da cortiça para a superfície dos
grânulos e o seu aumento de volume (quase o dobro), determinando a sua aglutinação. O
tempo de cozimento, que depende do teor de humidade do granulado, é de 17 a 30 minutos
nos casos mais comuns. O vapor provoca o “cozimento” e também extrai algum do material exsudado. 67 Depois do cozimento, o vapor é descarregado pelas tubagens de escape
existentes na parte superior.
Na unidade fabril em questão, o vapor de água é sobreaquecido a uma temperatura de
370°C, e o granulado é comprimido durante 20 minutos nos autoclaves. Neste processo, o
granulado expande e aumenta de volume (30%).
A aglutinação do granulado resulta do cozimento a vapor e da exsudação das próprias
resinas que a cortiça contém para a superfície dos grânulos, uma vez que o elevado teor de
extractivos que a cortiça virgem possui acabam por funcionar neste processo como ligantes
intergranulares. É de facto um processo simples e natural: o calor expande e aglomera a
cortiça, sem cola e sem aditivos.
Desse processo resultam blocos em bruto que, depois de saírem dos autoclaves fumegando
por terem estado expostos a uma temperatura tão elevada, necessitam de ser arrefecidos
para não arderem. Uma vez cozido o bloco, o prato inferior é movido hidraulicamente para
levantamento do bloco já aglomerado e para o seu transporte para a zona de arrefecimento,
realizado usualmente através de um chuveiro de água quente, geralmente fervente (para
não haver choque térmico e para diminuir o risco de autocombustão). 68
O arrefecimento dos blocos, nesta unidade fabril, é feito a partir de um sistema hidráulico
de agulhas de aço inox, que introduzem no seu interior água quente a uma temperatura de
90°C. Posteriormente, depois do arrefecimento, os blocos ficam em Estabilização por um
período nunca inferior a 6 dias, para estabilização dimensional e arrefecimento completo.
Depois do período de estabilização completo, os blocos de aglomerado expandido estão
prontos para entrarem no processo dos acabamentos. Primeiro, a fase de Esquadriamento, na
qual é efectuado o corte dos bordos, feita a rectificação da esquadria dos blocos com serras
de disco e eventual lixagem da superfície. De seguida, os blocos chegam a fase de Serragem,
onde são cortados e seccionados em placas de diferentes espessuras com serras de fitas.
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GIL, Luís – Cortiça: da produção à aplicação. 2005, p. 92
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Idem, p. 94

101

Desenvolvimento urbano em Santo André | Do rizoma ao uso da cortiça na Arquitectura

102. Armazém de produto intermédio (depois da estabilização
e antes dos acabamentos)

103. Fase de Esquadriamento

1. (descrição da imagem)

1. (descriçao da imagem)

104. Fase de Rectificação

105. Blocos prontos para a fase de Serragem

1. (descrição da imagem)

1. (descriçao da imagem)

106. Fase de Serragem

107. Embalagem

1. (descrição da imagem)

1. (descriçao da imagem)

108. Teste de resistência ao fogo com uma chama a 700ºC - Diferença entre a placa de cortiça e a placa de esferovite (EPS)
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Da fase de Esquadriamento resultam, naturalmente, aparas e desperdícios de aglomerado, que voltam a ser trituradas e das quais surge um sub-produto: o regranulado de
cortiça expandida. Todos os desperdícios com dimensões suficientes, resultantes do bloco
ou de placas defeituosas, ou mesmo aglomerado já usado, são triturados dando origem a
um regranulado com calibres de 03 a 20mm. Também o momento da Rectificação bem como
a Serragem produzem inerentemente/intrinsecamente pó de cortiça que irá directamente
para a caldeira.
De facto, constantemente está presente um procedimento cíclico de aproveitamento e
transformação de matéria, em que o processo de fabrico se alimenta dos próprios desperdícios, quer para matéria de transformação quer para combustível nos fornos, pois os pós
originados em todas as fases do ciclo de produção (trituração, separação granulométrica,
transportes, acabamentos) são removidos por aspiração sendo utilizados como principal
combustível nas caldeiras que geram o vapor necessário a todo o processo. Este aproveitamento permite que, na actualidade, muitas fábricas já sejam auto-suficientes em combustível
para alimentação das suas caldeiras, assumindo assim o pó de cortiça um papel de relevo
para a sustentabilidade do processo de produção.
A fase final do processo é a fase de Embalagem das placas de aglomerado expandido,
que depois de embaladas são acondicionadas nos Armazéns de Produto Final.
No fim da visita foi possível observar alguns testes laboratoriais bastante interessantes
que comprovam as características do aglomerado expandido de cortiça, a nível de compressão e resistência ao fogo. Destaque-se como exemplo, que num dos ensaios comparativos
observou-se o comportamento de uma placa de aglomerado expandido de cortiça de 4cm
a uma chama de 700°C que apresenta uma resistência de 3 horas claramente superior
comparativamente aos cerca de 3 segundos de uma placa de esferovite (EPS - poliestireno
expandido) da mesma dimensão e com tratamento anti-fogo.
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109. Convento dos Capuchos, Sintra – portadas das janelas,
ombreiras, portas e tecto das celas revestidos com cortiça

110. Convento dos Capuchos, Sintra – portadas das janelas,
banco e tecto revestidos com cortiça

111. Convento de Santa Cruz do Buçaco – Entrada: bancos,
porta e tecto revestidos com cortiça

112. Convento de Santa Cruz do Buçaco – Corredor das celas
com portas e tecto revestidos a cortiça
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3.3.

Aplicação na Arquitectura

Ao longo da história da humanidade a cortiça tem acompanhado o Homem, como foi
visto anteriormente, sobretudo nos países da orla Mediterrânica, pelo que se torna possível
enumerar alguns exemplos, em épocas e áreas específicas. Contudo, importa para este trabalho, assinalar casos do uso da cortiça, no seu estado natural ou mais ou menos processada,
aplicada à construção.
No sul de Espanha, foram identificadas construções com cortiça numa cidade da Idade
do Bronze em Penãlosa (Jaen) e o registo mais antigo da cortiça na arquitectura tradicional vem dos II e I milénios a.C. na Sardenha, […] sendo que, em Portugal, o indício mais
antigo da utilização da cortiça é no revestimento de silos no povoado fortificado islâmico e
medieval de Castro da Cola (Beja). 69
Não se pode deixar de referir a presença da cortiça na arquitectura religiosa, sobretudo
nas ordens mendicantes, devido às suas características de isolante térmico e acústico, como
no Convento da Arrábida (1542), no Convento dos Capuchos em Sintra (1560) e no Convento
dos Carmelitas no Buçaco (1630). Nestes casos a cortiça é usada em pranchas, tanto no
interior como no exterior.
Nos últimos cinquenta anos a evolução tecnológica, o desenvolvimento de novos
materiais derivados para alargar o mercado e uma posição da sociedade mais favorável ao
desenvolvimento sustentável e às preocupações ambientais, não esquecendo a atracção por
algum exotismo em mercados pouco habituados à convivência com a cortiça, conduziu à
evolução da investigação e consequente diversificação da aplicação desta na construção,
69

GIL, Luís – Cortiça na construção sustentável e energeticamente eficiente. 2015, p. 32
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não só nos interiores, quer nas paredes e nos pavimentos ou como isolante entre paredes
mas também na arquitectura como revestimento exterior usado com cada vez mais arrojo.
No entanto foi o mero acaso que levou à descoberta da possibilidade do granulado de
cortiça se transformar em aglomerado expandido. Segundo consta, nos Estados Unidos da
América, John Smith, fabricante de coletes salva-vidas, usava o granulado de cortiça para
preencher os alvéolos dos coletes de lona de forma a flutuarem. A técnica de enchimento
dos alvéolos passava pela utilização de tubos metálicos para encaminhar o granulado. Certa
noite, após a laboração do dia, um desses tubos terá ficado cheio de granulado e, por algum
motivo, terá rolado para a fornalha. Para espanto de Smith, no dia seguinte ao limpar a
fornalha deparou-se com o tubo, constatando que não só a cortiça não tinha ardido como se
tinha transformado numa massa escura consolidada. 70 John Smith patenteia a descoberta
em 1892, mas no ano seguinte já o produto é fabricado pela Stone & Duries. Em 1904 a
Armstrong compra a patente e em 1923 passa a cozer o granulado com o método ainda hoje
usado, do vapor de água sobreaquecido. Em 1964 o italiano Vittorio Garlati regista a patente
do processo de torrefacção rotativa, um método alternativo que não é usado actualmente. 71
Existem outros aglomerados e outros métodos, no entanto este é o único que não adiciona
nenhum aditivo ou qualquer químico. Este processo, como anteriormente foi referido, recorre
apenas ao granulado de cortiça, aos seus compostos naturais e ao vapor de água, pelo que
o impacto ambiental é inexistente.
A intervenção urbana do Homem tem sempre um impacto a nível social, económico e
ambiental. Este último foi durante anos negligenciado, muito por falta de conhecimento,
mas actualmente é uma questão fundamental, uma vez que o seu impacto se reflecte
directamente no nosso planeta. Torna-se cada vez mais necessário adoptar e pôr em prática princípios de arquitectura sustentável, com vista a garantir qualidade ambiental e a
reduzir o impacto negativo da construção no ecossistema. E nesse âmbito, a cortiça pode
desempenhar um papel importante, uma vez que é uma matéria-prima natural, reciclável
e reutilizável, com linhas de produção relativamente sustentáveis. Também a aplicação da
cortiça à construção irá promover intrinsecamente o aumento de áreas de montados de
sobro a fim de responder à procura.
O facto de se utilizarem produtos de cortiça promove também a fixação de CO2, para
além disso um sobreiro com extracções periódicas de cortiça, produz entre 250% e 400%
mais de cortiça do que a que produzia se não fosse explorado, desenvolvendo a fixação de
CO2. 72
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GARCIA PEREDA, Ignacio – Diccionario ilustrado del corcho. 2015, p. 18
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GIL, Luís – Cortiça na construção sustentável e energeticamente eficiente. 2015, p. 35
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GIL, Luís – Manual Técnico: Cortiça como material de construção. 2007, p. 51
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Diz-nos ainda Luís Gil que, “no final do período de utilização, muitas vezes imposto
pelo fim da vida útil do próprio edifício, quando seja viável a recolha integral das placas de
aglomerado expandido, podem estas vir a ser utilizadas em aplicações idênticas, uma vez
que algumas recolhas em edifícios com mais de 50 anos mostraram que, após esse período
de tempo, o aspecto e as propriedades essenciais das placas de aglomerados expandido se
apresentavam inalteradas. No caso em que tal não seja possível (quebra das placas, contaminação com outros produtos) promove-se a sua trituração, obtendo-se um regranulado que,
tal como os regranulados limpos, se destina a novas aplicações em isolamento térmico ou
a ser utilizado como inerte no fabrico de betões e argamassas leves, ou seja, o aglomerado
expandido de cortiça é totalmente reciclável enquanto alguns produtos concorrentes o são
apenas parcialmente.” 73
O uso deste material torna-se uma opção eco-eficiente, uma vez que a cortiça reúne um
conjunto de características em simultâneo, com que poucos produtos, ou nenhuns, conseguem competir, nomeadamente o factor eco-sustentável.
A nível da construção são já variados os usos e aplicações deste material. Segundo Luís
Gil, “os produtos de cortiça mais correntes para construção civil são: isolantes térmicos,
acústicos e vibráticos (paredes, tectos, pavimentos); tectos falsos; revestimentos de paredes;
pisos e tectos; roda-pés; linóleos; granulados para enchimentos de espaços e misturas com
argamassas; juntas isolantes e de dilatação ou compressão; fins industriais: anti-vibráticos
para maquinaria e isolamentos para frio industrial.” 74
Enquanto objecto em estudo neste trabalho, destaca-se a sua utilização como isolamento
e revestimento. De facto, as placas de aglomerado puro expandido, desempenham um papel
relevante no processo de redução de consumo energético e perdas de calor, quando utilizadas
como isolamento de paredes e coberturas, bem como revestimento exterior.
As propriedades usualmente requeridas para um isolamento térmico são: baixo coeficiente de condutividade térmica, não absorção de humidade, resistência mecânica adequada
à utilização, trabalhabilidade, resistência ao fogo, ausência de cheiro, não sofrer ataques por
roedores, durabilidade, baixa massa volúmica e preço. O aglomerado expandido de cortiça
responde bem a todos estes requisitos. 75
As propriedades requeridas para um material absorsor acústico são: o coeficiente de
absorção adequado, a durabilidade, a aparência, a resistência ao fogo, o peso, o coeficiente de
reflexão da luz, o método de aplicação e o custo. Também neste campo o aglomerado expandido de cortiça será o material que melhor corresponde à globalidade destes requisitos. 76
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Idem, p. 92
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Como isolamento, o aglomerado expandido de cortiça pode ser aplicado em diversas
soluções construtivas, nomeadamente nas coberturas, nas paredes exteriores e nas paredes
interiores, nas lajes, pavimentos e tectos. 77 Atendendo a que, neste âmbito, em toda a construção, as partes mais significativas de um edifício são a cobertura, as paredes e pavimentos,
a escolha do isolamento é determinante.
É possível optar-se pelo o uso deste material como isolamento nas coberturas, quer se
trate de uma cobertura inclinada ou de uma cobertura plana, tradicional ou ajardinada,
assim como aplicá-lo como isolamento em pavimentos de diversos sistemas tais como no
caso de lajetas flutuantes e de pisos radiantes, ou como betonilhas de enchimento ou preenchimento de caixas de soalho.
Também em diferentes soluções para paredes exteriores é possível integrar o aglomerado
de cortiça expandida. Pode ser aplicado, de modo geral, em paredes duplas e em fachadas
ventiladas, no sistema ETICS ou como revestimento exterior à vista. Especificamente,
quando utilizado como revestimento exterior à vista, desempenhando também a função de
acabamento, o aglomerado de cortiça expandida pode ser aplicado directamente ao suporte
(fixação colada das placas) 78 ou ser fixo a uma estrutura metálica (fixação mecânica oculta
das placas directamente numa chapa metálica do paramento ou outro suporte, com encaixe
de meia-madeira). 79
No interior dos edifícios, o aglomerado negro de cortiça expandida é uma opção que
não só desempenha um papel de isolamento térmico, acústico e anti-vibrático, mas também
decorativo quando aplicado à vista em pavimentos ou paredes interiores. De facto, o uso do
aglomerado expandido como revestimento caracteriza-se pelo seu desempenho enquanto
isolante térmico, criando ambientes confortáveis devido à sua capacidade de regular a temperatura ambiente; enquanto isolante acústico, garantindo a absorção de parte da energia
total do som incidente, diminuindo consequentemente o som reflectido, e ainda enquanto
isolante vibrático, pela sua capacidade para absorver impactos.
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Amorim Isolamentos - Aplicações . Disponível em: https://www.amorimisolamentos.com/aplicacoes/
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https://www.amorimisolamentos.com/aplicacoes/Revestimento-exterior-a-vista/136/?t=56
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https://www.amorimisolamentos.com/aplicacoes/Revestimento-exterior-a-vista-com-sistema-de-encaixe/134/?t=56
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113. Pavilhão de Portugal Expo 2000 Hannover, Coimbra
Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura

114. Pormenor da fachada

Fachada Este e fachada Sul

115. Pormenor da fachada

116. Fachada Oeste - Entrada

117. Pavilhão de Portugal Expo 2010, Xangai
arq. Carlos Couto

118. A cortiça despertou interesse e curiosidade, pela sua
textura, toque e cheiro
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3.3.1. Exemplos significativos na arquitectura
Actualmente, a utilização de cortiça na arquitectura é uma opção que se vai tornando
cada vez mais corrente, tomada conscientemente por arquitectos que, atentos ás suas extraordinárias características técnicas e ambientais, procuram também explorar as potencialidades
criativas deste material, não só no nosso país como pelo o mundo fora.
Concebido pelos arquitectos Álvaro Siza e Souto de Moura, o Pavilhão de Portugal na
Expo 2000 em Hannover, cujo tema era a relação Humanidade-Natureza-Tecnologia, é um
dos edifícios ex-libris da aplicação de cortiça na construção de edifícios. As Exposições Universais são momentos importantes para a afirmação internacional dos países, e Portugal,
nesse ano mostrou ao mundo pela primeira vez um edifício revestido a cortiça (aplicando
pela primeira vez o aglomerado puro expandido de cortiça como revestimento exterior, sem
qualquer tipo de produto ou material de construção aplicado sobre as placas), numa intervenção que não só mostrou a importância deste produto e o papel de Portugal como líder
na sua transformação, como se constituiu como solução construtiva inovadora, chamando
a atenção para o grande tema da defesa e protecção do ambiente e da natureza.
Construído como edifício efémero com prazo de validade da duração da Exposição
Universal, devido ao seu valor arquitectónico foi oferecido à cidade de Coimbra e remontado no Parque Verde criado pelo Programa Polis, na margem direita do rio Mondego
entre arvoredo e relvados. Este edifício torna-se uma referência no sentido que, desde 2002,
mostra a aplicação de cortiça como revestimento exterior sem qualquer anomalia aparente
e, embora se trate de um histórico recente, garante que a sua durabilidade quando exposta
seja superior a 15 anos.
Verifica-se, pois, que enquanto revestimento de fachadas os aglomerados de cortiça são
duráveis, mas a sua durabilidade só pode ser garantida através da sua adequada manutenção,
nomeadamente com a renovação periódica dos produtos de protecção, quando aplicados,
ou com a substituição de placas degradadas pela mão humana. No Pavilhão de Portugal,
actualmente, vêem-se esquinas desfeitas e a fachada norte encontra-se coberta de líquenes,
mas aquilo que poderá ser considerado mau estado não se deve ao facto do edifício ser
revestido a cortiça, mas revela sim falta de manutenção, tal como muitos edifícios públicos.
Dez anos mais tarde, Portugal apresenta-se novamente numa Exposição Universal com
um edifício com todas as fachadas revestidas a aglomerado negro expandido. O Pavilhão
de Portugal na Expo 2010 de Xangai, autoria do arquitecto Carlos Couto, desenvolveu-se
com base no conceito da Exposição desse ano “Melhor Cidade, Melhor Qualidade de Vida”
(“Better City, Better Life”), ao apoiar-se na cortiça como solução para a construção ecológica
do futuro.
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119. Observatório do Sobreiro e da Cortiça, Coruche - 2009
arq. Manuel Couceiro

120. Revestimento com placas de cortiça virgem (extracto superior)

121. Vista da entrada do edifício

122. Revestimento com placas de cortiça amadia (extracto inferior)

123. Ecorkhotel, Évora - 2011
arq. José Carlos Cruz

124. Ecorkhotel, Évora - 2011
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O Pavilhão despertou grande interesse e curiosidade, não só pela forma, mas
também pela sua textura e pelo aroma da cortiça expandida a altas temperaturas,
e ganhou um dos três prémios de Design atribuídos pelo Bureau International des
Exhibitions, juntamente com o Reino Unido e a Finlândia. Um projecto que se destacou
e aproveitou a oportunidade para mostrar o nosso país e impelir as nossas valências,
promovendo as potencialidades de uma matéria-prima de excelência, naquela que
foi a maior Exposição Universal, tendo sido o Pavilhão português visitado por quase
cinco milhões de pessoas, o equivalente a cerca de metade da população portuguesa. 80
O Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, desenhado pelo arquitecto
Manuel Couceiro e concluído em Maio de 2009, é um edifício que, implantado numa zona
industrial, área sem preocupações estéticas, se destaca na paisagem pela sua presença e
arquitectura, caracterizada pelo o uso da cortiça como revestimento exterior, reforçada
por uma fachada ventilada, e pelas janelas pintadas de azul alentejano. Mas curiosamente,
o edifício não é revestido com placas de aglomerado negro expandido, mas sim revestido
com placas de cortiça natural, dividindo-se em dois extractos nítidos de cortiça virgem e de
cortiça amadia. Assim, evocando a metáfora do sobreiro enquanto elemento vivo, tal como
o tronco do sobreiro é revestido a cortiça, também o edifício o é.
É um espaço de valorização do sobreiro e da cortiça, que promove o contacto com o
produto e com os montados de sobro, esta riqueza natural do nosso país. Neste sentido,
programaticamente, o edifício apresenta diversas valências: laboratórios e oficinas destinados
ao estudo destas matérias; um centro de documentação dedicado à compilação de elementos
relacionados com a fileira da cortiça; uma sala de formação destinada acções formativas na
área; um auditório para a realização de conferências e seminários bem como uma área de
exposições que acolhe mostras associadas à temática. 81
Os edifícios com revestimento exterior em cortiça são cada vez mais uma opção dos
projectistas e vão conquistando cada vez mais apreciadores, levando a que esta solução
construtiva se encontre em edifícios que abrigam programas tão díspares como escolas,
adegas, hotéis, residências particulares e até fábricas.
O Ecorkhotel, em Évora (2007-2011), do arquitecto José Carlos Cruz “é um projecto inovador,
por ser o primeiro hotel no mundo a ser revestido a cortiça. Tendo em conta preocupações
ambientais, criou-se um espaço que, utilizando a cortiça como revestimento exterior e
recorrendo ao uso de energias alternativas, apresenta uma grande eficiência energética. A
cortiça ‘não leva qualquer produto químico’ e actua como ‘isolante térmico e acústico’.” 82
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Expresso - Expo Xangai2010: Pavilhão de Portugal premiado. Disponível em: http://expresso.sapo.pt/actualidade/expo-xangai2010-pavilhao-de-portugal-premiado=f612527
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Observatório do Sobreiro e da Cortiça. Disponível em: http://www.visitterritorioscorticeiros.pt/project/observatorio-do-sobreiro-e-da-cortica/
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Arquitetura Portuguesa - Cortiça. Disponível em: http://www.arquiteturaportuguesa.pt/cortica/
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125. Colégio Pedro Arrupe, Lisboa - 2009
GJP Arquitectos

126. Colégio Pedro Arrupe, Lisboa - 2009

1. (descrição da imagem)

1. (descriçao da imagem)

127. Fábrica de Cerveja Unicer, Leça do Balio, Matosinhos - 2013
GJP Arquitectos

128. Fábrica de Cerveja Unicer, Leça do Balio, Matosinhos - 2013

1. (descrição da imagem)

1. (descriçao da imagem)

129. Armazém de Envelhecimento, Quinta do Portal, Sabrosa - 2010
Álvaro Siza

130. Armazém de Envelhecimento, Quinta do Portal, Sabrosa - 2010

1. (descrição da imagem)

1. (descriçao da imagem)

131. Adega Logowines, Évora - 2009
PMC Arquitectos

132. Pormenor da dinâmica da fachada - jogo de volumes e
espessuras
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No Colégio Pedro Arrupe, localizado no Parque das Nações em Lisboa, projecto do
atelier GJP Arquitectos construído em 2009, “a cortiça surge como revestimento exterior das
fachadas nos pisos superiores dos blocos, que parecem pousar sobre o embasamento em
tijolo de vidro. A escolha deste aglomerado remonta à preocupação com a sustentabilidade,
por ser um material natural, que garante não só uma excelente capacidade de isolamento
térmico, como funciona perfeitamente como revestimento exterior, que interage com as
condições atmosféricas, clareando ou escurecendo, com o sol ou a chuva.” 83
Os mesmos arquitectos são responsáveis pela renovação da imagem da Fábrica de Cerveja
Unicer, em Leça do Balio, Matosinhos, em 2013. Uma intervenção estética, de acabamento
de algumas paredes exteriores dos edifícios, feita com um material natural, 100% reciclável
e reutilizável.
A cortiça enquanto revestimento exterior não se encerra numa única solução. As possibilidades dependem da criatividade e das intenções projectuais, e portanto a imagem que
a cortiça confere a um edifício não é finita.
Álvaro Siza, no armazém de estágio e envelhecimento de vinhos da Quinta do Portal,
em Celeirós do Douro, Sabrosa (2008), apresenta num volume compacto “um projecto inovador e sofisticado que nasce nas vinhas do Douro, fundindo-se e transformando-se em
paisagem, através da própria metamorfose dos materiais naturais utilizados, como o xisto
e a cortiça, que acompanham as cores e o estado de espírito de cada estação do ano”. 84 E
enquanto que a Quinta do Portal se caracteriza por fachadas lisas, dinamizadas apenas
pela natural diferença de tom das placas de cortiça, a Adega Logowines em Évora, autoria
de PMC Arquitectos (2004-2009) é marcada por fachadas ritmadas horizontalmente por um
jogo de volumes e diferentes espessuras de placas de aglomerado de cortiça, que variam
não só em textura, mas em sombras e tons. Em edifícios desta natureza, esta é uma opção
que, pelo natural comportamento do material, cria não só a ideia de edifício orgânico que
sofre mutações ao longo do tempo, como metaforicamente se relaciona com o processo de
maturação do vinho.
É interessante ainda observar que nestes dois edifícios é utilizada cor em volumes que se
acabam por realçar, contrastando com a cor escura da cortiça e desafiando o olhar a poisar
ora na cortiça ora nestes volumes.
A cortiça pode conferir, através de diversas volumetrias, dinâmica e originalidade a
uma fachada, o limite é a criatividade. A Academia de Ginástica de Guimarães, projecto
do Pitágoras Group (2015-2017), é um edifício que através da sua própria imagem procura
trazer nova vida ao espaço urbano.
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GJP Arquitectos - Colégio Pedro Arrupe. Disponível em: http://www.gjp.pt/?lop=projectos&list_mode=6&id=47d1e990583c9c67424d369f3414728e
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CHIEBAO, Fernanda - Cortiça e Arquitetura. 2011, p. 53
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133. Academia de Ginástica de Guimarães - 2017
Pitágoras Group

134. Academia de Ginástica de Guimarães - 2017

135. Vista principal

136. Pormenor da dinâmica da fachada - jogo de volumes e
materialidade (cortiça e vidro)

137. Pavilhão Serpentine Gallery 2012, Londres
Herzog & de Meuron e Ai Weiwei

138. Pavilhão Serpentine Gallery 2012, Londres - espaço interior
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A escolha dos materiais utilizados no edifício, para além do próprio desempenho em
termos de eficiência energética, assume claramente uma intenção de carácter pedagógico
e evidencia uma preocupação ambiental na concepção e desenvolvimento do projecto,
procurando um equilíbrio claro, em termos tecnológicos e arquitectónicos. O revestimento
exterior em blocos de aglomerado negro de cortiça constitui o elemento caracterizador desta
ideia, sendo que, a forma como foi utilizado, pretende constituir a imagem de referência
do projecto, associado à preocupação de sustentabilidade ambiental. A Academia constitui
uma referência como edifício marcante na área da sustentabilidade, eficiência energética
e inovação. 85
Tão infinita quanto a imaginação, a aplicação da cortiça não se restringe a certos usos,
mas espera por novas soluções e aplicabilidades. Herzog & de Meuron, os arquitectos do
Serpentine Gallery Pavilion 2012 86 , em Londres, enunciam a cortiça como “um material
natural, com fortes mais-valias aos níveis do tacto e do olfacto, de grande versatilidade, o
que permite que seja facilmente esculpido, cortado, moldado e formado.” 87
Estes mesmos arquitectos, em co-autoria com o artista plástico Ai Weiwei, elegeram a
cortiça como material capaz de provocar uma experiência multissensorial ao visitante, e
projectaram o Pavilhão Serpentine Gallery 2012 que surge, pela sua forma e abertura espacial,
como um espaço urbano ao ar livre desenhado e materializado pela cortiça. Com peças de
mobiliário de aglomerado expandido, este lounge urbano caracterizava-se pelo o conforto e
bom ambiente criado pela matéria-prima, convidando ao seu usufruto.
De facto, arquitectos, designers e artistas, sentem-se desafiados a trabalhar com esta
matéria e a explorar com criatividade a cortiça incorporando-a em objectos e espaços
do dia-a-dia. E uma vez que o trabalho do arquitecto pode abranger todas as escalas,
desde o espaço urbano ao edifício, desde os pormenores construtivos ao mobiliário,
muitos profissionais dedicam-se também aos detalhes. Desenham os interiores, as
janelas, portas e corrimãos, não no sentido de decoração, mas porque procuram que o
projecto respeite uma linha de pensamento, estando inerente a preocupação com o todo.
85

“... O seu desempenho valeu-lhe a certificação com a obtenção da classe máxima (Classe A++) no Sistema LiderA,
constituindo um caso excepcional de procura de sustentabilidade, quer a nível nacional, quer mesmo internacional.” Pitágoras Group - Academia de Ginástica de Guimarães. Disponível em: http://www.pitagorasgroup.com/project/academia-de-ginastica-de-guimaraes/?lang=pt-pt
86

Os pavilhões Serpentine Gallery são um programa que tem por objectivo criar galerias de arte contemporânea temporárias,
ainda que não sejam utilizadas para expor arte. Todos os anos é convidado um arquitecto ou uma equipa de arquitectos que
nunca tenha construído no Reino Unido, a projectar e a desenvolver uma peça arquitectónica. O próprio pavilhão é a obra
exposta. São criados projectos arquitectónicos inovadores, mas efémeros, que podem ser experimentados e apropriados
pelos visitantes uma vez que funcionam como espaço público durante o dia e recebem eventos durante a noite, ao longo
de três meses.
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Amorim - A cortiça, tão infinita quanto a imaginação. Disponível em: https://www.amorim.com/a-cortica/diversidade-de-aplicacoes/
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139. Revestimento de cortiça modelado

140. Revestimento de cortiça modelado

141. Mobiliário

142. Revestimento de parede em cortiça

143. Maçanetas criadas por Souto de Moura no âmbito do
projecto METAMORPHOSIS

144. Puxadores e maçanetas criadas por Souto de Moura no
âmbito do projecto METAMORPHOSIS
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A cortiça é também uma opção para ambientes interiores e a actual tecnologia desta
área permite verdadeiros arrojos a nível da modelação da cortiça, criando espaços com
movimento e dinâmica, agradáveis à vista e ao toque, mantendo as suas características
naturais.
O detalhe em arquitectura enriquece a experiência do desenho e a própria construção,
como nos diz Eduardo Souto de Moura:
“Quando eu visitei a Falling Water, de Frank Lloyd Wrigth’s (1935) nos EUA, fiquei
surpreendido com o facto das casas de banho estarem revestidas com cortiça. Não era para
isolamento ou impermeabilização, passei a mão sobre elas para sentir o toque. Foi uma sensação agradável e então entendi porque é que as paredes da casa de banho eram de cortiça.
Além dos atributos ecológicos, isolantes e naturais da cortiça, o que eu gosto é tocá-la, por
isso eu escolhi “redefinir” um puxador de porta… para agarrar.” 88
Eduardo Souto de Moura

88
“When i visited Frank Lloyd Wrigth’s Falling Water (1935) in the USA, i was surprised that the bathrooms were lined with
cork. It wasn’t for insulation or waterproofing, I passed my hand over it to feel the touch. It was a pleasant sensation and then
i understood why the bathroom walls were line with cork. As well as cork’s ecological, insulating and natural attributes, what i
like is touching it, so i chose to “redesing” a door handle...to handle.” AMORIM, Cristina, coord. - Metamorphosis. 2013, p. 39
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1. (descrição da imagem)

1. (descriçao da imagem)

145. Pormenor construtivo de aplicação da cortiça como revestimento exterior à vista

146. Pormenor construtivo de aplicação da cortiça na cobertura plana tradicional
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3.4. Integração da cortiça na proposta urbana

Para o desenvolvimento do projecto foi importante ter analisado a aplicação da cortiça
enquanto revestimento, na medida em que esta utilização é a que, intrinsecamente pelo seu
carácter, gera mais impacto visual e com a qual, simultaneamente, é possível estabelecer
contacto por se tratar de uma aplicação exterior. A cortiça confere uma linguagem própria
ao edificado – os edifícios destacam-se no território, ao mesmo tempo que se integram e
marcam a envolvente.
Tendo como referência inicial o Pavilhão de Portugal, depois da visita a alguns edifícios e
analisadas as obras apresentadas, foi definida para este projecto, como veremos seguidamente,
a aplicação do aglomerado negro expandido no exterior como solução para os volumes da
Fábrica e do Centro Interpretativo da Cortiça. Visto tratar-se de um complexo industrial
procurou-se o equilíbrio entre o ambiente, a tecnologia e a arquitectura, e por isso foi
assumida a solução de colagem das placas de cortiça à semelhança da Fábrica de Cerveja
Unicer, evitando-se os custos com a fixação a uma estrutura metálica.
Tendo-se optado também pela mesma aplicação do aglomerado negro expandido no
novo bairro habitacional, como se verá, a dupla materialidade marca as fachadas, procurando
com o branco criar um contraste com a cortiça, tal como observado na Adega Logowines e
no edifício central do Ecorkhotel.
Assim, de modo a conferir uma imagem própria mas integrada na paisagem à nova
entrada de Santo André, no trabalho desenvolvido, as opções de projecto passaram pela
aplicação do aglomerado de cortiça expandido à vista com a função dupla de isolamento e
revestimento (aplicado através da fixação colada das placas directamente ao suporte), bem
como pela aplicação enquanto solução de isolamento de coberturas planas tradicionais.
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Proposta urbana para a Nova Entrada de Santo André

Esta dissertação nasceu no âmbito da disciplina de Atelier de Projecto II e do desafio
de reflectir sobre as problemáticas da (infra)estruturação urbana e desenvolver uma
estratégia linear entre a cidade de Sines e a cidade de Vila Nova de Santo André. Do trabalho
desenvolvido em grupo resultou a proposta intitulada Sines – Santo André, Ligando a Vila
Nova à Vila Velha através de uma agro-cidade rizomática, que procurou estabelecer a ligação
entre os dois aglomerados urbanos através de uma estrutura orgânica.
Devido à extensão da área de intervenção, o grupo foi dividido em três sub-grupos
de trabalho, repartindo o território em três zonas - Sines, Lagoa da Sancha e Santo André,
desenvolvidas de acordo com os mesmos princípios e concepções urbanísticas de forma
a criar uma proposta territorial coesa. É neste contexto que surge a presente dissertação,
focada em Santo André, área de trabalho da autora.
Refira-se que o projecto desenvolvido incide sobre diferentes escalas de Projecto Urbano.
Desde logo, a proposta de grupo define uma estratégia rizomática à escala da(s) cidade(s),
apresentada anteriormente no primeiro capítulo. Num segundo momento, como veremos,
a escala foi aproximada de forma a estruturar e detalhar uma área menor do território,
neste caso, a entrada sul de Santo André. Por último, a fim de desenvolver o programa da
intervenção proposto, o projecto evoluí até à escala dos edifícios.

4.1.1. A ÁREA DE INTERVENÇÃO
Foi definida uma área de intervenção de cerca de 1200 metros por 800 metros, para a
qual se apresenta uma proposta urbana para a Nova Entrada Sul de Vila Nova de Santo
André num lugar onde não há memória significativa, concretizando-se através de um forte
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apelo à sustentabilidade e assente na componente ambiental, que irá se não condicionar,
pelo menos, marcar todo o projecto e as suas preocupações.
Com esta proposta pretende-se criar uma zona urbana residencial bem como instalar
serviços e indústria, de forma a fixar população e dinamizar esta parte do território contribuindo para a articulação vivida entre Sines e Santo André.
Neste espaço é proposto um novo nó de acesso na A26-1, de configuração pentagonal, no
qual se destaca uma ponte pedonal e ciclável, que surge como um objecto arquitectónico que
pontua, que dialoga e que interage com a paisagem, conferindo uma imagem emblemática
à Nova Porta de Santo André. De facto, esta ponte é uma extensão da estrutura rizomática
proposta no trabalho de grupo que se materializa e eleva momentaneamente para transpor
a estrada A26-1. Assume-se como um pórtico de entrada, em ligação com o terreno e aumentando a sua vivência ao contribuir para ampliar a mobilidade dos habitantes, contrariando
a separação física entre lado ocidental e oriental da cidade, que a recente requalificação da
A26-1, com a instalação de separadores e redes, veio impor. 89
Este elemento rizomático que desenha esta nova porta, a sul, permite à população
passar da zona urbanizada para a zona florestal protegida e fazer assim a ligação às praias.
A partir deste novo nó de acesso, o sistema viário de traça Norte-Sul é quebrado através de uma diagonal que se adentra pela nova área urbana da cidade, contribuindo para
a distribuição dos fluxos viários. Esta nova via é arborizada com a finalidade de propiciar
um equilíbrio ambiental entre a área construída e o ambiente natural, mantendo a ligação
entre a zona verde florestal e o novo parque urbano, criando um corredor verde que evolui
147. Maquete - A Pérgula, a Fábrica e o Centro Interpretativo da Cortiça

pelo interior da cidade.
O Parque Verde Linear, proposto na estratégia de grupo como elemento de equilíbrio
ecológico nesta nova zona urbanizada, vem assim densificar a massa verde urbana fornecendo
aos cidadãos um espaço natural, mas organizado. Pretende-se ainda que seja reflexo das
novas tendências urbanas de usufruto dos espaços naturais, enquanto espaços de recreação e lazer. Indissociavelmente está presente a ideia de promover a prática quotidiana de
exercício físico ao ar livre, o bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos.
É também neste sentido que surge o prolongamento da ciclovia já existente em Santo
André que, atravessando o Parque Linear, se irá encontrar com os caminhos rizomáticos
da zona florestal através da ponte pedonal e ciclável, que marca o ponto de encontro da
urbe e da natureza.

89

Instalação de separadores, rails e redes na estrada A26-1 condicionando e limitando a mobilidade dos cidadãos, Fevereiro
de 2017 - “Vila Nova de Santo André: Junta e população avança para abaixo assinado contra a divisão da cidade”. Disponível em
http://www.radiosines.com/v-n-santo-andre-junta-e-populacao-avancam-para-abaixo-assinado-contra-a-divisao-da-cidade/
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149. Maquete - Nova Entrada de Santo André
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A cidade é estimulada a desenvolver-se a partir desta nova via que, como
já referido, vem quebrar a verticalidade marcada em planta pelas vias de circulação
existentes e favorecer um novo relacionamento com as áreas a edificar, aumentando
as acessibilidades e diversificando o acesso ao núcleo primitivo de Santo André.
Na nova porta da cidade encontrar-se-á uma Estação Intermodal, um ponto importante
para o desenvolvimento da zona sul da cidade bem como para a mobilidade entre Santo
André e Sines. A estação surge neste ponto em diálogo com a ponte num apelo constante
à mobilidade mais amiga do ambiente. Junto à Estação encontra-se um parque de estacionamento que servirá esta valência e que pode ser usado por quem queira estacionar a
sua viatura e percorrer os caminhos pedonais e cicláveis que se iniciam neste ponto e se
desenvolvem pela zona protegida.
Partindo da Estação, emerge na paisagem um elemento significativo que se estende ao
longo do território e nos conduz até ao projectado Centro Interpretativo da Cortiça. A Pérgula unifica assim um conjunto de volumes de novos equipamentos da cidade – a Estação
Intermodal, a Fábrica e o Centro Interpretativo – trazendo através da sua materialização
uma nova dinâmica ao cenário urbano.
Nesta área é projectada uma unidade fabril, destinada a fixar alguma mão de obra.
Na perspectiva do desenvolvimento sustentável, protecção da natureza e manutenção das
características ambientais é implementada estrategicamente uma fábrica de transformação de
cortiça, moderna, sem impactos ambientais significativos e apoiada num montado próprio,
que manterá a mancha verde, fornecerá matéria-prima e reduzirá os custos de exploração.
Não é uma fábrica com uma imagem "pesada" clássica do pós-revolução industrial, mas é
um equipamento que se enquadra na cidade como um conjunto arquitectónico que portará
valor e caracterizará a área urbana em que se insere. Trará postos de trabalho, movimento
de fornecedores e de clientes, dinamizando a economia local e estimulando à fixação de
actividades afins como gabinetes de design ou informática na área da modelagem 3D dos
painéis de cortiça ou de suportes de fixação. Desta forma a presença de uma unidade fabril
pouco poluente que emita apenas vapor de água será uma mais valia para o desenvolvimento
urbano e não um factor negativo.
Flanqueada pela ponte, pela estação e pelo parque verde linear surge uma área habitacional, de baixa altura – dois pisos - com uma envolvente verde, para lá dos jardins, e que
permite o desenvolvimento de hortas urbanas. Esta área urbana contempla não apenas habitação, mas também, estrategicamente localizados, edifícios de comércio e serviços, para que
não seja apenas um bairro dormitório, mas tenha vida própria no dia a dia dos habitantes.
Na área adjacente ao Centro Interpretativo, o projecto urbano proposto prevê em planta
alguns edifícios destinados a Serviços, na perspectiva de oferecer aos residentes postos
de trabalho de proximidade, beneficiando as duas cidades, com a dispersão espacial dos
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empregadores e gerando movimento económico e social.
Uma vez que o projecto assenta numa estrutura rizomática que se pode desenvolver
organicamente, está presente a ideia de que em todos os quarteirões destinados a habitação, comércio e serviços poderá ocorrer crescimento (até a um determinado limite) após a
intervenção.

4.1.2. UM NOVO BAIRRO PARA SANTO ANDRÉ
Para a Nova Entrada Sul de Vila Nova de Santo André é proposto um novo bairro
composto por 13 blocos edificados, que se fragmentam num total de 75 habitações e de 12
espaços de comércio e serviços, desenvolvendo-se rizomaticamente pelo território.
Ao estruturar-se este projecto não se pretendeu um conceito fechado nem denso de
urbanização, pelo que a proposta assenta num espaço urbanizado diluído pelo território,
edificado com apenas dois pisos. Os quarteirões, irregulares devido à concepção rizomática,
são compostos também por hortas comunitárias, espaços públicos ajardinados e espaços
desportivos bem como um eixo de ciclovia que atravessa o bairro. Nesta organização espacial está presente a ideia de mudar a forma como as pessoas vivem a cidade, procurando
através de novos espaços públicos criar e proporcionar uma nova vida urbana baseada na
vivência e usufruto dos espaços exteriores.
Ainda que o edificado se desenvolva organicamente e, portanto, cada bloco apresente
dimensões e formas distintas, foram projectadas apenas duas tipologias de habitação,
procurando materializar a atracção de população jovem através de uma tipologia menor,
mas também atrair famílias que pretendem crescer através de uma tipologia maior, que se
repetem e que se distribuem de modo a criar uma estrutura urbana dinâmica.
Assim, projectaram-se 53 habitações T4 e 22 habitações T2 cuja distribuição pretende
disseminar as tipologias de modo a não ocorrer uma segregação espacial entre elas, o que
é acentuado pelo uso diferenciado dos dois revestimentos previstos.
Todas as unidades familiares desenvolvem-se em torno de um pátio privado que as
caracterizam, numa referência à meridionalidade do território e à construção tradicional
do Sul do país, com a clara intenção de trazer a família para o ar livre num espaço privado,
mas em que também foi pensada a relação com a comunidade, pela abertura do quarto
lado deste pátio.
As duas tipologias organizam-se de modo semelhante, diferenciando-se apenas em
área e em número de quartos e de instalações sanitárias.

151.Planta Geral do Bairro e da Estação Intermodal
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152. Perspectiva geral do Bairro e da nova entrada de Santo André

153. Perspectiva do novo Bairro

154. Perspectiva dos interiores dos quarteirões - a relação das casas com as hortas comunitárias

155. Perspectiva de uma rua do bairro
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As habitações de tipologia T4 têm uma área útil de 193m² (excluindo a garagem). No
piso térreo encontra-se a garagem, a lavandaria e a zona social da casa composta pelo hall
de entrada, sala, cozinha e casa de banho de serviço/instalação sanitária. No piso superior,
na zona privada da casa, existem 4 quartos, duas casas de banho e uma varanda. A casa
vive em torno de um pátio privado com área de 19m².
Por sua vez, as habitações de tipologia T2 têm uma área útil de 112m² (excluindo a
garagem). O piso térreo é constituído pela garagem, a lavandaria e a zona social da casa,
que integra o hall de entrada, sala e cozinha. No piso superior, a zona privada da casa,
existem 2 quartos, duas casas de banho e uma varanda. O pátio privado desta tipologia
tem 12m² de área.
Na concepção do bairro está presente a ideia de espaço partilhado e de comunidade,
estimulado através das hortas comunitárias, a serem cuidadas pelos moradores, promovendo
qualidade de vida (alimentação saudável e contacto com a natureza) bem como envolvimento
no sector primário da região, na perspectiva da produção para autoconsumo, no sentido lato.
Desta forma, não existem limites físicos entre as habitações e o espaço público, mas sim
uma abertura directa para as hortas comunitárias. Contudo, os pátios são privados e por
isso contidos entre três paredes da habitação, o que cria um limite espacial próprio.
Os blocos habitacionais que se desenvolvem em banda apresentam fachadas dinâmicas,
que resultam não só do jogo de cheios e vazios como também da conjugação de dois
revestimentos distintos: o reboco em cor branca e a cortiça.
Enquanto que na fachada principal o jogo de cheios e vazios é subtil, concretizando-se
apenas no vazio criado na zona da garagem dos T4, na fachada posterior, voltada para o
interior dos quarteirões, a dinâmica evidencia-se claramente, sendo os vazios, nas duas
tipologias, criados pelos pátios e pelas varandas. No entanto, nesta fachada, o vidro ganha
subitamente um papel de relevo, que de forma discreta está presente num pano inteiro, que
acabará por marcar o interior e a vida na casa.
Sobre a questão dos revestimentos importa referir que a utilização da cor branca, ligada
directamente à região onde se situa o empreendimento e às raízes culturais alentejanas no
edificado rural, com os claros benefícios na atenuação da absorção da radiação solar. Por
outro lado, a utilização da cortiça traz a modernidade ao projecto com os benefícios claros
da apropriação das vantagens de um material de construção sustentável, em que Portugal
e as empresas portuguesas dominam o estado da arte. Neste sentido o projecto faz a gestão
de fachadas brancas e de fachadas revestidas a cortiça harmonizando a sua utilização.

156. Planta da Estação Intermodal
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157. Maquete - Perspectiva do novo nó de entrada e da ponte pedonal

158. Maquete - Nova entrada: ponte pedonal, estação e bairro habitacional

159. Perspectiva geral da Estação Intermodal

160. Perspectiva da Pérgula e da Estação Intermodal
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4.1.3. A ESTAÇÃO INTERMODAL E PÉRGULA
Na nova entrada da cidade é proposta uma Estação Intermodal, de modo a promover
a expansão da urbe para sul bem como a mobilidade entre Santo André e Sines. A Estação
serve o terminal rodoviário, com estacionamento para 7 autocarros, bem como a linha do
eléctrico de superfície que conecta as duas cidades. No interior, o espaço é definido por três
volumes de apoio à exploração: bilheteiras e cafetaria, tabacaria e instalações sanitárias.
A partir da Estação, a Pérgula desenvolve-se num gesto único e contínuo tornando-se
o elemento unificador dos diversos volumes do conjunto, transpondo para a paisagem um
percurso. De facto, é com o intuito de atrair e orientar as pessoas que circulam no território,
que este objecto arquitectónico é proposto. A sua forma abriga da chuva e disponibiliza
sombra nos dias soalheiros alentejanos.
Ainda que os volumes pudessem existir sem depender deste elemento, é a Pérgula que
estabelece a unidade do conjunto, não apenas funcionalmente, mas também visualmente,
quer ao nível de quem circula, mas também em vista de pássaro. Com efeito, a Pérgula
desenha e materializa um percurso ao longo de todo o conjunto, importante no acesso à
cidade e ao local de trabalho, desde a Estação até ao Centro Interpretativo da Cortiça fazendo
a integração ambiental, funcional e social do território.
É um elemento que tem um carácter público, mas que ganha uma segunda valência no
momento em que encontra a fábrica, assumindo tanto o carácter público de passeio, que
leva as pessoas até ao Centro Interpretativo da Cortiça, como transformando-se em vedação
e em espaço de circulação dos trabalhadores da fábrica. O visitante ou o trabalhador é
conduzido ao longo da Pérgula quer seguindo simplesmente o seu percurso ou usufruindo
da sua sombra.
A placidez deste elemento arquitectónico é quebrada momentaneamente algumas vezes
elevando-se para a passagem do trânsito. No caso da entrada da fábrica assume-se como
um pórtico, ladeado por dois edifícios térreos, dignificando-a.

161. Axonometria da Fábrica e do Centro Interpretativo da Cortiça
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4.2.

A Fábrica

4.2.1. PROGRAMA

A unidade industrial foi projectada articulando quatro espaços na área privada - a
Administração (A), a área de Produção (B), o Armazenamento de matéria-prima (C) e o
Montado de Sobro (D); um espaço no exterior dessa área, definido como área pública (E)
mas directamente relacionado com a actividade diária da Fábrica, e ainda um outro espaço
de carácter público, o Centro Interpretativo da Cortiça.
Dentro da grande área privada da fábrica encontramos um primeiro espaço (A), virado
para a entrada da cidade e mais próximo das principais acessibilidades. É o espaço mais
pequeno, mas também o de maior cuidado visual. Aqui encontra-se o edifício da Administração, aquele que será a primeira impressão do visitante. O edifício com dois pisos e
cobertura plana apresenta-se generosamente envidraçado e mostrando logo a imagem geral
de todo o conjunto: um jogo visual entre panos de vidro e paredes revestidas a painéis de
cortiça. Flanqueando o edifício temos dois relvados e um estacionamento. Todo este conjunto
realça a vedação da fábrica que se pretende uma barreira física, mas permeável visualmente
- lâminas verticais enterradas no solo para fechamento e protecção.
A segunda área (B) separada da primeira por uma via de comunicação que serve as duas
é a que concentra todos os edifícios da área produtiva. Temos sete blocos, todos distintos,
mas iguais em altura e no revestimento, assim como na cobertura. Têm oito metros de
altura e uma cobertura shed, com as janelas viradas a norte e águas todas a sul. Os panos de
cortiça encobrem na totalidade o recortado que esta solução imprime ao perfil dos volumes,
apenas assim visível em corte.
A regularidade do primeiro, do terceiro e do sexto volume – contando desde a
entrada da fábrica – é quebrada por aberturas espaciais no corpo do próprio volume
para facilitar a vida laboral durante o processo de fabrico e assumir uma diferenciação
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1. (descrição da imagem)

1. (descriçao da imagem)

162. Perspectiva geral da implantação da Fábrica e do montado de sobro

1. (descrição da imagem)

163. Perspectiva da entrada da Fábrica
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funcional interior. Deste modo, as aberturas nos volumes, os rasgos, resgatam o tema dos
pátios com a função de desenhar espacialmente a separação entre funções dentro de um
mesmo volume. Observa-se assim que o primeiro e o terceiro volume, que apresentam uma
forma regular mas mais extensa que as restantes, são marcados por dois rasgos, enquanto que
o sexto volume com apenas com uma reentrância, desconstrói o conjunto por se apresentar
com uma forma trapezoidal irregular.
Também o sétimo volume é um losango que interiormente está dividido física e
funcionalmente, ao contrário daqueles que apresentam as reentrâncias como elemento definidor
do espaço. Esta grande área é completada com um vasto espaço de armazenamento exterior
- parque de estabilização de produtos - que visualmente faz a transição para o montado.
A terceira área (C), servida ainda pela via de comunicação que arrancou na portaria
entre a administração e o primeiro edifício técnico e que circundando a segunda área a
delimita, é constituída por três pavilhões abertos e um parque descoberto destinados ao
armazenamento da matéria-prima.
Na quarta área da fábrica (D), que pela sua dimensão se estende além da zona de
intervenção, encontra-se o montado de sobro destinado à obtenção de matéria prima no
local da sua utilização. O montado de sobro, pertencente à fábrica, refloresta a zona com
árvores autóctones, criando um ecossistema florestal importante tanto a nível ambiental
como a nível sócio-económico. Importa ainda referir, que a proximidade do montado de

164. Maquete - Implantação da Fábrica

sobro também é relevante a nível do impacto ambiental uma vez que se vê diminuída a
distância de transporte da matéria-prima até à própria fábrica e contribui, ao mesmo tempo,
para a integração do sector secundário no território promovendo a sustentabilidade da
unidade fabril.
O espaço exterior (E) pertencente à fábrica, mas umbilicalmente ligado ao interior pela
longa Pérgula, é composto por três edifícios de menores dimensões e de um só piso.
Integrando-se visualmente no edifício da administração, como se observa em planta,
temos um edifício que segue a linguagem visual da administração e partilha com este edifício a mesma dignidade funcional, e que integra um showroom e as instalações da portaria
e segurança. Em direcção a nascente temos um edifício destinado à utilização dos funcionários, com uma zona de descanso e vestiários/balneários. Estes dois edifícios ladeiam a
entrada principal de todo o conjunto, dignificando-a como sentinelas. O terceiro edifício
está destinado a Cafetaria estimulando a aproximação entre população, trabalhadores e
visitantes da fábrica, do Centro Interpretativo e do Parque Verde linear.
De realçar que o primeiro e terceiro edifício, ainda que se tratem dos volumes com mais
cariz público, são exactamente aqueles que se prolongam visualmente e se unem com os
volumes interiores, num diálogo que atravessa a Pérgula. Na verdade, todo o programa
deste conjunto arquitectónico vive da constante dualidade entre o público e privado.
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No fim da Pérgula e do seu extenso percurso, que se iniciou na estação, temos efectivamente um último bloco projectado. Trata-se de um Centro Interpretativo ligado fisicamente
pela Pérgula não só à fábrica e à sua actividade, mas igualmente ao seu objecto de acção,
a cortiça, que faz também a ligação à comunidade e à região, quer culturalmente quer
ambientalmente. Este edifício contém um espaço expositivo, um auditório polivalente e
uma mediateca.

4.2.2. O CICLO PRODUTIVO
A unidade fabril surge como um grande objecto rizomático que marcará a imagem da
nova entrada de Santo André e, como vimos, a Pérgula apresenta-se como elemento chave
que estabelece a unidade do conjunto arquitectónico proposto.
Este elemento, para além do percurso público, desenha um percurso interno. Efectivamente, pretende-se que, tal como na Fábrica Verde de Corbusier, haja uma distinção de
fluxos de circulação, ou seja, a passerelle permite a circulação das pessoas entre os volumes
de forma directa enquanto que o fluxo dos materiais e máquinas ocorre entre os volumes,

166. Corte da Administração e pormenor construtivo

existindo sempre portões nas fachadas que permitem um acesso directo à fase seguinte
de produção. Para além disso, tal como o aqueduto da Malagueira congrega e fornece os
serviços, a Pérgula é pensada para também ser suporte das tubagens da Fábrica.
De facto, o sistema compositivo, que se articula através de volumes paralelos entre si,
organiza-se segundo a linha funcional do processo de fabrico, com o objectivo de facilitar o
ciclo de produção e agilizar o funcionamento da fábrica. Desta forma, entende-se a fábrica
como um organismo que funciona fluidamente por um circuito natural.
Descreve-se de seguida a organização interna do ciclo de produção, e o seu intrínseco
circuito e as distintas fases da área produtiva (B). O processo de fabrico inicia-se no volume
trapezoidal, com a Trituração e separação da matéria-prima (B1). O granulado que não corresponde às dimensões mínimas será transformado em pó de cortiça que se tornará fonte
de energia abastecedora da Central Térmica, enquanto que o granulado com as dimensões
entre 04 a 22 mm está apto para a aglomeração e transformação. É também neste volume
que se encontra a Central Térmica (B2).
Depois de iniciado o circuito, a linha de produção ao longo da planta desenvolve-se
no sentido nascente-poente. Assim, no volume seguinte, decorrerá a fase de Aglomeração
em autoclaves (B3) e posterior fase de Arrefecimento (B4) dos blocos de cortiça expandida.
É com vapor de água sobreaquecido a 370ºC que é aglomerado e expandido o granulado,
formando blocos que são arrefecidos através de um sistema hidráulico de agulhas com

167. Vista da cobertura shed e da cobertura plana

água quente a 90ºC.
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O processo prossegue com um período de estabilização de num mínimo 6 dias. É previsto
assim um Parque de Estabilização dos blocos (B7), bem como um volume com a função de
Armazém do Produto Intermédio (B6).
Seguindo a linha do circuito produtivo, o volume sequente alberga o espaço para o
Esquadriamento (B8), a Serragem (B9) e Embalagem do produto (B10). Assim, nesta fase do
processo, como se depreende, os blocos depois de estabilizados são rectificados e cortados,
para finalmente serem embalados. Neste mesmo volume estão presentes mais dois espaços,
demarcados pelos rasgos, destinados ao sector dos Aproveitamentos (B11) e ao sector dos
Regranulados (B12).
Apresentam-se subsequentemente dois volumes para Armazenamento do Produto
Acabado (B13). Estes dois pavilhões encontram-se num lugar estratégico na medida em que
estão próximos da Administração (A) e do Showroom (E1) bem como da própria entrada da
Fábrica, com o objectivo de estar acessível aos compradores directos que se desloquem à
unidade fabril.
O último volume da área de Produção, que não integra directamente o circuito produtivo,
congrega três espaços distintos: o Armazém do Pó da Cortiça (B14), a Oficina de Manutenção
(B15) e o Armazém de Materiais (B16).

4.2.3. CARACTERIZAÇÃO DA FÁBRICA
É aplicado revestimento exterior em cortiça como forma de mostrar o produto e a sua
utilização, bem como de conferir uma imagem eco-sustentável à própria fábrica, reforçando
o seu carácter de não agressividade ambiental. Com efeito, ao utilizar a cortiça como
revestimento exterior, a fábrica também se torna energeticamente eficiente.
Para as coberturas dos diferentes volumes foram pensadas duas soluções distintas.
Os pavilhões industriais têm uma cobertura shed finalizada com painéis sandwich, solução
de fácil e rápida aplicação que garante isolamento térmico, estanquicidade e durabilidade.
Desta forma, com os sheds voltados a norte é garantida a entrada de luz natural durante
todo o horário laboral diurno de forma constante e indirecta.
Por sua vez, os edifícios mais nobres têm uma cobertura plana tradicional com gravilha,
optando-se por utilizar uma solução inovadora que incorpora o produto da própria fábrica.
Utiliza-se assim, como isolamento térmico e acústico, o Aglomerado de Cortiça Expandida
pelo exterior, garantindo para além do isolamento, a resistência ao fogo e a durabilidade.
Os volumes constituem verdadeiras caixas de estrutura metálica. Como os volumes
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168. Plantas do edifício da Administração da Fábrica
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169. Maquete - Perspectiva da Fábrica

170. Perspectiva dos pavilhões da Fábrica desde o exterior

171. Perspectiva da Administração desde o exterior

172. Perspectiva da Pérgula dentro da Fábrica, junto ao Edifício da Administração
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têm cobertura leve e uma estrutura também leve, é possível vencer os vãos de 20 ou de
25 metros apenas apoiados nas extremidades, com vigas metálicas e pilares metálicos, e
mantendo os espaços amplos. Contudo, o volume trapezoidal, devido à sua forma irregular,
é bastante mais largo e por isso necessita de pilares no centro para apoiar a estrutura. Da
mesma forma, são colocados também pilares centrais nos volumes nos quais se encontram
máquinas, por causa das vibrações destas.

4.2.4. DISTRIBUIÇÃO INTERNA
Acede-se ao edifício da Administração pela porta principal localizada na sua fachada
norte directamente a partir da Pérgula. Ao entrar no edifício encontramos um espaço amplo,
iluminado e aberto, espacialidade conseguida através do pé direito duplo e dos panos de
vidro que caracterizam esta área do edifício, onde se encontra a Recepção, com um balcão de
atendimento aos clientes, e os Serviços Administrativos. A separação entre os dois serviços
é feita através de uma parede que divide o espaço, mas que não o encerra. Contígua aos
Serviços Administrativos, encontra-se uma Sala de Reuniões, espaço amplo eventualmente
disponível para outras actividades.
Foi pensado um bloco estruturante, que se repete no segundo piso, no qual se encontram
as instalações sanitárias, umas escadas e o elevador, e que define o espaço interno, como
contraponto à amplitude encontrada num primeiro momento quando se entra no edifício,
criando duas zonas distintas de circulação.
Exteriormente, o volume da Administração é demarcado por um rasgo irregular que
forma um pátio e onde se localiza a outra porta de entrada do edifício, destinada funcionalmente a quem se desloca vindo das diferentes áreas de produção. Espacialmente, em
planta, consegue-se então perceber que internamente há uma divisão de espaços, não
apenas visual, mas também funcional. Nesta segunda área do edifício, existem mais dois
blocos soltos que desenham o espaço e organizam os restantes serviços, nos quais se encontram, para além de um segundo acesso vertical, os Recursos Humanos e o Posto Médico,
bem como o Laboratório. Importa referir que se trata de um Laboratório de Demonstração
destinado sobretudo a mostrar aos visitantes as qualidades técnicas dos produtos, através
de experiências simples de reduzida envergadura. A experimentação cientifica só poderia
ocorrer, no edifício nobre da unidade fabril, com outra concepção e área.
No segundo piso encontram-se as instalações da Direcção, bem como o Arquivo e
Gabinetes de Design e Investigação. O espaço previsto para estas funções é compatível com
a utilização de tecnologias digitais.
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174. Maquete - Perspectiva da entrada da Fábrica, Showroom e Edifício Social

175. Perspectiva da Cafetaria e da Fábrica

176. Perspectiva da chegada da Pérgula ao edifício do Centro Interpretativo da Cortiça

177. Perspectiva do Centro Interpretativo da Cortiça
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Ainda que toda a Fábrica tenha um tratamento visual que expõe a cortiça e seja por
isso um edificado que mostra a aplicação à escala real do material produzido na própria
unidade industrial, numa alegoria de que a fábrica “criou-se a si mesma”, foi programado
também um espaço de exposição e venda, onde os clientes podem ter contacto com diferentes
produtos elaborados a partir da cortiça.
Assim, como prolongamento da Administração, do outro lado da Pérgula, mas separada pela função que esta assume de vedação no espaço fronteiro da fábrica, encontra-se o
Showroom. Para possibilitar a circulação de pessoas é previsto um portão que permite passar
da Administração para o Showroom e do Showroom para a Administração, assumindo-se
como o acesso pedestre principal. Neste mesmo bloco encontra-se a Portaria, concentrando
as funções de vigilância e controlo de acessos.
O Edifício Social da Fábrica foi pensado para usufruto dos trabalhadores. A sua implantação no espaço exterior intensifica a ambiguidade entre o público e o privado, caracterizada
também pela dualidade que existe na própria Pérgula no momento em que esta encontra a
Fábrica e se divide entre espaço público e privado.
No edifício social há uma zona de descanso, com uma pequena copa e espaço para
refeições, bem como cacifos, instalações sanitárias e também balneários disponíveis para
os trabalhadores. Realçamos que este edifício é o único com iluminação zenital na zona das
instalações sanitárias e balneários.
Enquanto que nestes volumes, acima referidos, as fachadas se caracterizam pela conjugação de panos de cortiça com panos de vidro, a Cafetaria caracteriza-se por ser uma
caixa de vidro, que se quer, mesmo quando no seu interior, aberta e em comunicação com
a envolvente. A Cafetaria, que servirá tanto a Fábrica como o público em geral, está num
ponto estratégico entre o Parque Verde e o Centro Interpretativo da Cortiça e próxima de
um estacionamento, com vista a atrair pessoas e a aproximar a população da Fábrica.
A vedação que acompanha o perímetro fabril, necessária enquanto limite físico entre o
privado e o público, mais do que escondê-lo, como outras vedações, foi projectada de forma
a garantir permeabilidade visual com o novo equipamento da cidade, acabando por se
tornar um elo de ligação entre os diferentes volumes, que em planta se mostram contínuos,
e o interior e o exterior. Pontualmente foram estrategicamente dispostos portões de modo
a permitir a passagem, quer de pessoas quer de viaturas.
O Centro Interpretativo da Cortiça é um edifício com uma vocação essencialmente
expositiva, mas que integra também um Auditório, valência que vem dotar a cidade de
um espaço cénico que não se remete apenas ao sobreiro e à cortiça podendo ser lugar de
variados eventos.
178. Plantas do Centro Interpretativo da Cortiça
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179. Perspectiva geral - A relação da Fábrica com a cidade: o Centro Interpretativo, edifícios de serviços e Parque Verde linear
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Desta forma, o Centro Interpretativo da Cortiça surge no projecto como excelente
instrumento de captação de visitantes e de divulgação do território. De facto, pretende-se
que seja um espaço para dar a conhecer a riqueza dos montados de sobro, as características
do próprio sobreiro e as potencialidades da cortiça, com o objectivo de consciencializar
para a preservação e valorização do património regional, bem como promover um material
sustentável.
O Centro Interpretativo da Cortiça é, no fundo, em si mesmo, a síntese do projecto. Nele
está presente o montado que se aproxima da cidade, a fábrica que é o local de trabalho e a
cidade como residência dos trabalhadores. Parecendo longe da nova entrada da cidade, para
lá da fábrica, junta em si todos os elementos que dão vida e força ao projecto.
O visitante é conduzido ao longo da Pérgula, que se adentra e se torna parte do Centro
Interpretativo da Cortiça. A fachada principal é envidraçada, criando um espaço de transição entre o exterior e interior.
O foyer, lugar de recepção, com capacidade para acomodar pequenas exposições temporárias, é marcado por uma distinta escada helicoidal que domina o espaço, impondo a
sua presença e requisitando o olhar do visitante, que inevitavelmente a percorrerá sempre
em primeiro lugar com o olhar. A partir do foyer têm-se acesso ao Auditório que, com 154
lugares, surge como um novo espaço da cidade de Santo André preparado para a realização
de conferências, debates, seminários e espectáculos audiovisuais.
Neste edifício, à semelhança da Administração, existe também um bloco estruturante,
que se repete no segundo piso, no qual se encontram as instalações sanitárias e os elevadores.
É no piso superior que se encontra o espaço expositivo nobre, que pode albergar exposições de carácter permanente, mas também temporário associadas à temática da cortiça.
O espaço é ainda dotado de duas Salas Interactivas de projecção e visualização de material
multimédia. Neste piso, encontram-se também as instalações dos Serviços Administrativos
do Centro de Interpretação, bem como uma Biblioteca especializada em bibliografia sobre
a cortiça.
Quer na biblioteca quer no auditório será possível promover cursos de formação, workshops
e visitas de interpretação ambiental ao montado de sobro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação é o resultado de uma reflexão sobre a forma de pensar, de projectar e de
intervir no território, procurando desenvolver uma estratégia de projecto urbano, reflectindo
sobre as problemáticas da (infra)estruturação urbana, da presença da indústria, da ocupação
do território e da sua potencialização. Desta forma, não encerra em si uma conclusão mas
pretende abordar opções de apropriação e ordenamento do território.
Incidindo sobre uma área localizada entre Sines e Vila Nova de Santo André, procurou-se
explorar soluções para a harmonização do território entre dois pólos urbanos - mais do
que concorrentes complementares, que simultaneamente contribuíssem para a fixação
de população e para o desenvolvimento da região, da indústria e do turismo. A par desta
questão urbana, a investigação incidiu também sobre a exploração e a aplicabilidade da
cortiça, enquanto material sustentável produzido e transformado regionalmente e solução
de revestimento de edifícios.
É desta forma que a proposta desenvolvida estabelece a ligação entre Sines e Vila Nova
de Santo André, procurando ultrapassar as condicionantes encontradas, nomeadamente
o facto de Sines se encontrar asfixiada pela indústria pesada que impede a cidade de se
expandir para Norte; de existirem zonas naturais protegidas cuja intervenção é limitada; de
a via rápida A26-1 se impor como barreira entre o interior e a costa atlântica; e de existirem
escassos factores atractivos de fixação de população.
Através de uma estrutura rizomática, é projectada uma cidade linear agro-industrial entre
os dois aglomerados que vive da simultânea dicotomia entre cidade e campo. Contudo, não
é uma estrutura fechada em si mesma, mas um sistema aberto: prevê-se que as estradas e os
caminhos pedonais e cicláveis possam continuar a crescer e a desenvolver-se extensivamente
pelo território.
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De facto, ao ser proposto o rizoma como forma de desenhar a expansão da cidade,
o espaço urbano foi pensado como um organismo vivo, que nasce e cresce, que evoluí
constantemente. E é como um organismo vivo que se olha para Santo André, uma urbe
única - pela sua génese - no urbanismo nacional, que não alcançou o desenvolvimento
projectado e que se encontra estagnada, mas que pode ainda crescer e desenvolver-se. Era
com este mesmo olhar que o Metabolismo Japonês pensava as cidades e os edifícios: como
organismos em constante mudança, com capacidade de crescimento e de regeneração.
A proposta, que desenvolve especificamente a nova porta de Santo André, propondo
a expansão desta cidade para sul, pretende criar um novo bairro residencial bem como
instalar serviços e indústria, de forma a fixar população, contribuindo para a articulação
vivida entre Sines e Santo André. Assim, com vista a dinamizar os fluxos de movimento,
foi prevista uma estação intermodal. No projecto está presente a tentativa de fazer o rizoma
materializar-se através de certos elementos que trazem uma nova dinâmica ao cenário urbano
e isso acontece em dois momentos marcantes do projecto: na ponte pedonal e na pérgula.
Destaca-se ainda um novo equipamento industrial que vem descentralizar o sector
secundário apenas presente em Sines – a Fábrica de Aglomerado Expandido de Cortiça,
bem como um novo equipamento cultural – o Centro Interpretativo da Cortiça.
Uma vez que a intervenção urbana do Homem tem sempre impacto, não só a nível social
e económico, mas também ambiental, torna-se necessário procurar soluções responsáveis.
Na realidade, atendendo a que o sector da construção é um dos mais poluentes, torna-se
imprescindível encontrar novas soluções eco-eficientes, sustentáveis e renováveis. É desta
forma que a cortiça, um material que está a ganhar notoriedade mas que é uma opção relativamente recente no mercado da construção, surge como objecto de estudo. Entende-se ser
importante procurar formas de potencializar um produto do qual o nosso país é o maior
produtor mundial, sendo que em apenas 8% do território nacional se produz mais de 50%
da cortiça a nível mundial. Para além disso, os montados de sobro assumem um papel relevante na criação de emprego e fixação das populações, gerando importantes rendimentos
ao nível local e regional. Foi aprofundada esta questão integrando um produto natural no
crescimento da cidade, desde a sua produção à transformação e aplicação “in loco”, sobretudo por se tratar de uma matéria-prima presente no território.
Procurando com a presente intervenção dar vida a esta nova zona da cidade de Santo
André, há uma forte componente ambiental que marca todo o projecto e que integra o verde,
ora preservando zonas de pinhal e zonas protegidas, ora oferecendo solo para exploração
agrícola, ora promovendo um novo ecossistema - um montado de sobro.
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O território, as cidades, são impermanentes, estão em constante mudança e desenvolvimento. Por causa da sua mutabilidade, o Homem deve pensá-las como um organismo
vivo, em permanente mudança, preocupando-se com o legado que cada intervenção pode
deixar, de forma a que as marcas impressas no território sejam positivas, geradoras de novas
potencialidades e sustentáveis.
É preciso inovar, recriar, repensar e reinventar; enfim, procurar novas formas de evolução das cidades, integrando e rentabilizando os seus próprios recursos.
O sobreiro ensina-nos isso mesmo. Mostra-nos a sua própria capacidade de regeneração
e a mutabilidade da sua matéria-prima.
Porque na Natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. 90

90

A lei de Lavoisier, também conhecida por lei da conservação da massa, foi descoberta em 1785 pelo químico francês
Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794), considerado o pai da química moderna.
Infopédia - Lei de Lavoisier. Disponível em: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$lei-de-lavoisier
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