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Atualmente, a maioria dos edifícios construídos são

projetados como solução a um programa específico que

determina as exigências funcionais a que as edificações

deverão dar resposta ao longo da sua vida útil. No

entanto, estas exigências evoluem ao longo do tempo,

podendo mudar consoante fatores externos ao próprio

edifício (quer seja por motivos de ordem económica,

ou mesmo de contexto urbano) e, por vezes,

edificações com respostas utilitárias não se conseguem

adaptar a essas novas exigências. Nesse sentido, os

automóveis (por serem edifícios utilitários por

definição), têm uma grande probabilidade de vir a sofrer

um fenómeno de obsolescência, devido à baixa

capacidade de alteração programática destas

edificações.

Assim, o presente trabalho expõe e discute a forma como

promoção da adaptabilidade nos edifícios, prevista

numa fase de desenvolvimento projetual, pode ser

solução para este problema de obsolescência

funcional. Nesse sentido, apresenta-se uma proposta

um Silo Automóvel Adaptável em Pedrouços,

Lisboa, considerando possíveis cenários de utilização de

edifício-base, como escritórios, habitação e hotel.
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Nowadays, most buildings are designed as a specific

solution to a specific program, which determines the

functional demands that the building will have to respond

throughout its lifespan. However, these demands often

evolve over time, and may change because of external

factors to the building itself, such as economical, social or

urban context changes. Because of its utilitarian

definition, parking garages are often viewed as very likely

suffer from an obsolescence phenomenon, due to their

of ability to change its program.

work sheds a light on adaptability as a way of

stopping this functional obsolescence, provided that it is a

concern from the beginning of the design process. With

in mind, an Adaptable Parking Garage in Lisbon is

presented, considering the garage as a base building

capable of accommodating different use scenarios such

offices, housing and hotel.
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1. Introdução

Introdução

«Basta pensar nas garagens de pisos

grande escala. Pode muito bem ser

nunca mais o edifício irá servir para qualquer

mudança - como, por exemplo, numa

carro.»

A grande maioria dos edifícios contemporâneos

programa funcional específico, definido

determina as funções e outras exigências

ao longo da sua vida útil. Contudo, estas

tempo, tendo como base alterações

tecnológico. Estes fatores, entre outros

determinantes na evolução da estrutura

for a solução do projeto face ao programa

obsolescência funcional do edifício (visto

novos usos).

A construção de edifícios representa

económicos, materiais e energéticos,

sua especificidade programática não

futuro das construções a longo-prazo,

durabilidade da construção e dos seus

estão em serviço).

Uma das soluções possíveis para este

adaptabilidade enquanto estratégia para

seja a própria arquitetura a contribuir

sustentáveis, ao abdicar de uma visão

1

inclinados, que ainda hoje são construídas em

um sistema barato e fácil de construir, mas

qualquer outra coisa, se houver necessidade de

época em que muito menos pessoas tenham

Hertzberger,1996:146

contemporâneos é desenhada em função de um

definido numa fase anterior ao início do projeto, que

exigências a que as edificações deverão dar resposta

estas exigências funcionais evoluem ao longo do

alterações de caráter económico, social, político ou

outros extrínsecos ao próprio edifício, são

estrutura construída, pelo que quanto mais específica

programa inicial, maior será a probabilidade de

(visto que não terá capacidade adaptativa para

representa um investimento significativo de recursos

pelo que projetá-los considerando apenas a

é compatível com uma visão sustentável do

prazo, já que se verifica um desfasamento entre a

seus materiais e a sua utilidade (o tempo em que

este desfasamento passa pela promoção da

para a conceção dos edifícios. Esta permite que

contribuir para a construção de edifícios mais

visão dos mesmos enquanto objetos arquitetónicos
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terminados e imutáveis. Ao tornar os edifícios

contemporânea, contornam-se fenómenos de

porque as edificações permanecem em uso durante

preservando e valorizando os recursos empregues

O objetivo da adaptabilidade é, nesse sentido,

vida o mais longo possível, criando margens

diferentes programas ao longo do tempo. A

resposta projetual que não se limita estritamente

O tema do presente projeto final de mestrado

edifícios, como estratégia de promoção da

equacionando-se o impacte desta preocupação

No sentido de tornar esta reflexão operativa,

programa cuja evolução expectável tornasse o

No contexto da atual evolução dos padrões

ainda a um predomínio do automóvel, o qual deverá

sustentabilidade, seja pelo uso do transporte

deslocação mais sustentáveis. As estruturas

nomeadamente ao estacionamento, têm tido

cidades no último século, sobretudo as construções

os vulgares silos.

Os silos automóveis, tal como outras estruturas

programaticamente específicas e utilitárias, naturalmente

e construção se baseiam maioritariamente em

- que contêm geralmente discrepâncias, relativamente

o que potencia o seu risco de obsolescência.

muitas vezes sujeitos a fatores extrínsecos ao

alterações no sistema de transportes, variações

mudanças do uso do solo) que determinam a

Introdução

mais adaptáveis às dinâmicas da vida

de obsolescência funcional precoces,

durante períodos de tempo mais longos,

empregues na sua edificação.

sentido, conceber edifícios com um ciclo de

margens para que se possam acomodar

A adaptabilidade implica, assim, uma

estritamente ao programa inicial do edifício.

mestrado é assim o da adaptabilidade nos

da sustentabilidade na construção,

preocupação nas práticas de projeto.

operativa, procurou-se um território e um

o projeto pertinente e credível.

padrões de mobilidade individual, assiste-se

deverá evoluir no sentido de uma maior

transporte público, seja pelo uso de meios de

estruturas associadas ao automóvel,

tido grande impacte no desenho das

construções destinadas a estacionamentos,

estruturas de parqueamento, são estruturas

naturalmente especulativas, cujo projeto

em previsões de tráfego e de procura

relativamente à evolução destes sistemas -,

. Os silos automóveis estão, por isso,

seu próprio valor funcional (tais como

variações dos padrões de procura ou

a sua obsolescência precoce. Assim,



Introdução

face à potencialmente curta vida de

que este programa seria uma boa base

nos edifícios.

Tomou-se a cidade de Lisboa como natural

zona de Pedrouços, zona de fronteira

interface de transportes (autocarros, CP,

existência de um silo automóvel,

(desativação da DocaPesca, fomento

urbanos existentes.

A metodologia seguida no desenvolvimento

literatura de referência e num exercício

automóvel adaptável e propondo-se

habitação e hotel).

No âmbito deste trabalho, consideram

automóveis com rampa, excluindo

(superfície, subterrâneo ou mecanizado),

se enquadram no objetivo geral deste

eventuais ambiguidades com outros

referir qualquer estrutura destinada a

de circulação vertical de veículos em rampa

O presente documento divide-se em

Automóveis, estudo do conceito de Adaptabilidade

Silo Automóvel Adaptável.

No capítulo 2, "O Silo Automóvel" apresenta

de estacionamento com rampa, desde

hoje, focando essencialmente as características

propostos.

3

serviço de um silo automóvel, considerou-se

base para uma reflexão sobre a adaptabilidade

natural território de reflexão, com enfoque na

fronteira do concelho, em que a existência de um

CP, vias rápidas, elétrico) toram pertinente a

perspetivando ainda a evolução da zona

fomento de usos turísticos) e a resolução de vazios

desenvolvimento deste trabalho assentou no estudo de

exercício de simulação projetual, definindo-se um silo

se cenários de uso possíveis (escritórios,

consideram-se apenas os modelos de garagens

excluindo-se outras soluções de estacionamento

mecanizado), que, apesar de pertinentes e válidas, não

trabalho. Por conseguinte, e de modo a evitar

termos, utiliza-se a designação "silo" para

estacionamento acima do solo, com sistema

rampa.

em três partes: estudo da evolução dos Silos

Adaptabilidade e apresentação do Projeto de um

apresenta-se a evolução tipológica das estruturas

desde o surgimento do automóvel até aos dias de

características da tipologia e os modelos
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No capítulo 3, "Adaptabilidade", apresenta-se este

e princípios de projeto, que permitam aos edifícios

evolução dos mesmos ao longo do tempo.

O capítulo 4, "Silo Automóvel Adaptável", divide

identificam-se as características espaciais e construtivas

capacidade adaptativa dos silos automóveis

apresenta-se um projeto de um Silo Automóvel

(Lisboa), no seguimento da investigação realizada

O documento encerra-se com uma conclusão e

Introdução

este conceito, assim como estratégias

edifícios acomodarem outros usos, ou a

divide-se em duas partes: na primeira,

construtivas que potenciam ou limitam a

automóveis para outros usos; na segunda,

Automóvel Adaptável, localizado em Pedrouços

realizada nos capítulos anteriores.

e resenha bibliográfica.



2. O Silo Automóvel

O Silo Automóvel 

Figura 1 - Fotografia de uma rua de Nova Iorque no final do século XIX

2.1. O Silo Automóvel

A introdução do automóvel na
Durante os séculos XVIII e XIX, as grandes

enfrentaram graves problemas ambientais

êxodo rural e das grandes vagas de

automóvel, o cavalo era o principal meio

e de doenças nos centros urbanos. A

de salubridade das ruas, repletas de dejetos

a inadequadas para o trânsito pedonal

Automóvel
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Fotografia de uma rua de Nova Iorque no final do século XIX

entre 1890 - 1950

na cidade
grandes cidades norte-americanas e europeias

ambientais e de sobrepopulação (decorrentes do

de imigração europeias). Até à invenção do

meio de transporte e a principal fonte de poluição

desregulação do trânsito de cavalos e a falta

dejetos e carcaças de animais mortos, tornava-

pedonal (figura 1) [Jacobs, 2000:380-381].
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Quando surgiram, os primeiros veículos com

rapidamente como objetos que haveriam de

saudáveis para se viver. Os motores dos automóveis,

silenciosos e higiénicos que os cavalos, tinham

trabalho com um número menor de cavalos [Jacobs,

Embora o automóvel tenha sido desenvolvido

licença de circulação foi emitida em Paris em

América (EUA) que este teve um papel fundamental

cidades [McDonald, 2007:10]. Ao contrário da

cidades norte-americanas estavam ainda num

o que fez com que o automóvel acabasse

construção do seu tecido urbano. E, embora

construído algumas estruturas de estacionamento,

estacionamento se desenvolveram, nos moldes

Nesse sentido, o presente capítulo define

desenvolveu, com uma especial ênfase nos EUA

Figura 2 - O Benz Patent-Motorwagen, construído em 1886 por Karl Benz, é reconhecido 

como o primeiro automóvel da história 

O Silo Automóvel

com motor a explosão foram entendidos

de tornar as cidades lugares limpos e

automóveis, para além de serem mais

tinham a vantagem de executar o mesmo

[Jacobs, 1961:382].

desenvolvido na Europa (figura 2) – a primeira

em 1893 –, foi nos Estados Unidos da

fundamental no desenho e planeamento das

da maioria das cidades europeias, as

prematuro processo de consolidação,

acabasse por ter uma maior influência na

embora na Europa também se tenham

estacionamento, foi nos EUA que as estruturas de

moldes que hoje nos são mais familiares.

define o modo como o automóvel se

EUA.

, construído em 1886 por Karl Benz, é reconhecido 

como o primeiro automóvel da história 
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A conversão de espaços para

No final do século XIX e início do

enquanto edifício que conferisse proteção

do automóvel, ficou marcado por várias

edifícios dedicados ao estacionamento

de cavalos, bicicletas, comboios, etc.

O automóvel exigia espaços amplos,

estacionamento, como também para

dedicados à manutenção e outros serviços

primeiros automóveis eram veículos

sensíveis à humidade e baixas temperaturas,

tinham que ser fechados e dispor de sistemas

da temperatura ambiente, de maneira

atmosféricas externas.

No final do século XIX, a crescente

principal meio de transporte individual,

muitos estábulos, cocheiras e celeiros

embora as suas características construtivas

adequadas, para o estacionamento e

que, numa fase inicial, fosse comum a

destas estruturas (figura 3). A maioria

dos primeiros motores de combustão,

sua vez, as rampas que faziam a ligação

para a capacidade dos carros, e tanto

parte dos estábulos nos centros urbanos

convidativas à sua conversão.

7

para o estacionamento automóvel

século XX, o desenvolvimento da garagem,

proteção e atendesse à complexidade tecnológica

várias tentativas de mimetização de outros

estacionamento e manutenção de meios de transporte - como

amplos, não apenas para a sua circulação e

a disposição de outros espaços adjacentes,

serviços que a nova tecnologia exigia. E, como os

veículos abertos e com sistemas internos muito

temperaturas, os edifícios que os albergassem

sistemas de aquecimento, para a regularização

maneira a fazer face à variabilidade das condições

substituição do cavalo pelo carro, enquanto

individual, foi também um pretexto para a conversão de

celeiros em estruturas ao serviço dos automóveis,

construtivas e espaciais não fossem as mais

circulação dos novos veículos a motor, ainda

a coexistência de cavalos e carros em algumas

maioria era construída em madeira e, na presença

constituíam um elevado risco de incêndio. Por

ligação entre pisos eram demasiado íngremes

tanto a localização como a dimensão de grande

urbanos eram, na maioria dos casos, pouco



8

Além das estruturas que serviam de abrigo

foram convertidos em estruturas para o automóvel

Electric Vehicle Company, registada em 1897

oficial nos EUA, que consistiu na conversão

numa garagem de uma companhia de táxis de

estas estruturas apresentavam condições favoráveis

esta implicava sempre grandes transformações

determinadas pela promulgação de novos regulamentos

contra incêndios pela maioria das cidades norte

A Joscelyn Garage (figura 4), construída em

primeiros exemplos de uma conversão moderna

garagem. Os pisos de madeira foram substituídos

adicionadas outras divisões e outros serviços dedicados

O ponto de partida do silo automóvel ter-se-

edifícios pré-existentes, segundo os métodos

século XIX, mas as necessidades do automóvel

necessidades dos cavalos e, rapidamente, durante

o desenvolvimento da indústria automóvel passou

Figura 3 - People's Garage and Livery Company 

O Silo Automóvel

dos cavalos, muitos outros edifícios

automóvel. A este respeito, refere-se a

1897 e considerada a primeira garagem

conversão de um antigo rinque de patinagem,

de Nova Iorque. Mas, mesmo quando

favoráveis à sua conversão em garagem,

transformações das estruturas pré-existentes,

regulamentos municipais de segurança

norte-americanas [McDonald, 2007:13].

em 1909 em Nova Iorque, foi um dos

moderna de um grande estábulo em

substituídos por lajes de betão e foram

dedicados ao automóvel.

-á, assim, baseado na adaptação de

métodos construtivos tradicionais do final do

automóvel eram muito diferentes das

durante a primeira década do século XX,

passou a exigir novas soluções, assim

People's Garage and Livery Company (1907)
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o desenvolvimento da indústria automóvel

como a definição de um tipo de edifício

práticas mais imediatas.

O início da construção de uma

No primeiro quartel do século XX, a

distanciar-se dos seus modelos precedentes,

inédita de um "cliente" mecânico –

diferentes grupos de automobilistas, cada

de estacionamento.

Naquela época, as viagens de automóvel

lúdica e, por isso, o estacionamento

mecânicos e assistentes de garagem

uma grande flexibilidade e aproveitamento

frequente o estacionamento em segunda

circulação vertical dos automóveis era

bases rotativas, para minimizar a área

no caso da construção de garagens

reservados, para o estacionamento sazonal

"dead storage") [McDonald, 2007:25].

Figura 4 - Joscelyn Garage 

9

automóvel passou a exigir novas soluções, assim

edifício que fosse direto às suas necessidades

uma nova tipologia

a construção de novas garagens começou a

precedentes, influenciada, tanto pela presença

o automóvel –, como pelo surgimento de

cada um com as suas próprias necessidades

automóvel eram vistas apenas como uma atividade

dos veículos ficava a cargo dos chauffeurs,

(designados por car jockeys), o que conferia

aproveitamento das áreas de estacionamento, sendo

segunda fila, ou sem uma ordem particular. A

garantida por elevadores e foram introduzidas

área necessária às manobras dos automóveis. E,

com vários pisos, os pisos superiores eram

sazonal ou de longa duração (designado por

Joscelyn Garage (1909)



Figuras 5, 6 e 7 - Garage de la Société Ponthieu

Automobile Club (1907); Garage for Palmer & Singer
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Além da oferta de estacionamento e de

relacionados com o automóvel – entre os quais

reparação e abastecimento –, as primeiras garagens

de outras comodidades para os seus clientes [Jackle

destes edifícios evocava as tipologias industriais

bazares, fábricas e armazéns), com fachadas

superfícies envidraçadas, quer na fachada,

maximizar a luz ambiente e, simultaneamente,

dos automóveis das agressões externas.

Outros exemplos notáveis de estruturas de estacionamento

Primeira Guerra Mundial são a Garage de

(Auguste Perret, Paris, 1905), o Chicago Automobile

1907) e a Garage for Palmer & Singer (Marvin

5, 6 e 7).

Garage de la Société Ponthieu-Automobiles (1905); Chicago 

Garage for Palmer & Singer (1908)

O Silo Automóvel

de outros serviços complementares

quais manutenção, pintura, lavagem,

garagens dispunham de salas de estar e

[Jackle e Sculle, 2004:114]. O exterior

industriais e comerciais da época (tais como

fachadas em tijolo ordinário e com grandes

quer na cobertura, como forma de

simultaneamente, proteger as pinturas e acabamentos

estacionamento construídas antes da

de la Société Ponthieu-Automobiles

Automobile Club (Marshall & Fox, Chicago,

(Marvin & Davis, Nova Iorque, 1908) (figuras
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Até então, os automóveis eram quase

preços acessíveis apenas às classes mais

linha de montagem em série de Henry

"modelo T" (figura 8), permitiu uma redução

de venda, tornando o automóvel um

americano, com rendimentos médios

económica [McDonald, 2007:29].

Se até à democratização do automóvel,

automóveis em circulação não representava

estacionamento para as cidades, daí em

estacionamento levou a que a garagem

oportunidade de negócio por parte de

abordagem comercial e especulativa

forma e passava por encarar o automóvel

ser manipulado, com total liberdade por

plataformas giratórias –, no interior de

moderna.

Figura 8 - Modelo T, Ford (1913)
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quase sempre produzidos por encomenda e com

mais abastadas, contudo, a implementação da

Henry Ford em 1913, para a produção seu famoso

redução significativa dos custos de produção e

um objeto acessível a qualquer cidadão norte-

e representativo da sua mobilidade física e

automóvel, levada a cabo por Ford, o número de

representava um problema urbano e de

em diante, o crescente aumento da procura de

garagem passasse a ser vista como uma

de muitos promotores imobiliários. A primeira

do projeto da garagem começava a ganhar

automóvel como umo objeto tecnológico passível de

por outras tecnologias modernas – elevadores e

de um edifício com uma linguagem arquitetónica

Modelo T, Ford (1913)
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À medida que o número de automóveis

automobilistas com a tecnologia automóvel

apreciar cada vez mais o sentido de liberdade

proporcionava, o que teve um grande impacto

década de 1920, altura em que o tráfego automóvel

das cidades norte-americanas:

«Down to 1950, thanks to the revolution Ford

country in the world that could boast mass

of the world's cars, it could already boast one

ownership level of one to approximately

motorization had already begun to impinge

in a way the rest of the world would not know

[Hall, 1988: 276, citado por McDonald, 2007

A crescente taxa de motorização nas cidades

forma de pensar e construir, não apenas à escala

também ao nível do projeto das estruturas

carência de garagens com vários pisos e pelo

próprios automobilistas a estacionar os seus próprios

No início da década de 20, a garagem era

sistema de inter-relações funcionais, estruturais,

gabinetes de arquitetura e engenharia começaram

conceção e construção dos edifícios e estacionamento

centrava-se no sistema de circulação vertical

elevador, quer a rampa, poderiam maximizar a

Enquanto o elevador apoiava-se unicamente

tecnológico, a rampa suportava-se em fundamentos

estava relacionada com as formas naturais da

que já havia sido aplicada em estábulos e celeiros

liberdade individual associado às viagens de

condutores estacionarem os seus próprios veículos

O Silo Automóvel

automóveis proliferava, a familiarização dos

fez com que estes começassem a

liberdade e mobilidade individual que esta

impacto na definição da tipologia durante a

automóvel era já um problema na maioria

Ford had wrought, America was the only

car ownership. By 1927, building 85%

one car for every five Americans: a car-

approximately two families... As a result, mass

impinge on American cities by the mid-1920's,

know until the 1950's and 1960's.»

2007:11]

exigia cada vez mais uma revisão da

escala do desenho das cidades, mas

estruturas de estacionamento, motivada pela

surgimento do fenómeno de serem os

próprios veículos (self-parking).

cada vez mais entendida como um

estruturais, tecnológicas e urbanas, e muitos

começaram a especializar-se e a debater a

estacionamento. Na época, a discussão

vertical de veículos e de que forma, quer o

a oferta de lugares de estacionamento.

unicamente na modernidade e no plano

fundamentos históricos e até emocionais:

da paisagem; era uma estrutura familiar

celeiros; ia de encontro ao sentido de

automóvel e ao crescente desejo dos

veículos [McDonald, 2007:26].
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Elevador versus Rampa

Nas primeiras garagens, o recurso ao

transporte de passageiros e mercadorias

lógica e natural, para o movimento vertical

pois enquadrava-se na ambição moderna

problemas complexos [Jackle e Sculle,

elevador apresentava algumas vantagens

inoperáveis; permitia a aplicação de

construção de armazéns e fábricas; e permitia

pés-direitos tradicionais de outras tipologias

número de automóveis estacionados

com rampa com a mesma área [McDonald,

elevadores foram a solução mais popular,

estacionamento ainda não exigia uma

A rampa, ao contrário do elevador, permitia

movimentos do carro, até mesmo no interior

liberdade e mobilidade individual, às

permitam um serviço mais eficiente do

como por exemplo em hora de ponta

elevadores, as rampas tinham a vantagem

manutenção regular e, potencialmente,

estacionamento.

O desenvolvimento das tecnologias de

das técnicas e do domínio da modelação

criação de superfícies mais complexas

o grande desafio continuava a ser encontrar

estacionamento de tantos automóveis,

elevador.
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ao elevador de segurança Otis (utilizado para o

mercadorias pesadas desde 1852) era uma escolha

vertical de carros em garagens com vários pisos,

moderna de encontrar soluções tecnológicas para

Sculle, 2004:130]. Comparativamente às rampas, o

vantagens: permitia o transporte de veículos

novas tecnologias construtivas utilizadas na

permitia que a garagem fosse ao encontro aos

tipologias. Mas a grande vantagem era o maior

por piso, quando comparados aos sistemas

[McDonald, 2007:27-28]. Até à década de 1920, os

popular, sobretudo porque o nível de procura de

recuperação simultânea de vários veículos.

permitia que o automobilista controlasse todos os

interior de um edifício; enfatizava o sentido de

às quais o automóvel estava associado; e

do que os elevadores em períodos mais críticos,

ponta. Embora tivessem o mesmo custo que os

vantagem de ter menos despesas associadas à sua

potencialmente, dispensavam a presença de assistentes de

de construção e, principalmente, os avanços

modelação do betão armado passaram a permitir a

complexas e, simultaneamente, mais estáveis. Contudo,

encontrar um sistema de rampa que permitisse o

automóveis, quantos aqueles que eram garantidos pelo
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Em 1921, Harold F. Blanchard, um engenheiro

Architectural Forum, o número de lugares de estacionamento

os sistemas, num lote quadrangular com aproximadamente

Blanchard concluiu que um elevador ocuparia

enquanto uma rampa ocuparia pelo menos

conclusão que um elevador, quando comparado

conhecido por D'Humy (figura 9), ocupava mais

que as rampas [McDonald, 2007:33].

O sistema de rampa D'Humy, concebido

caracterizava-se pela sobreposição de pisos

meio-piso, como forma de reduzir o pé-direito,

curtas (cada rampa tinha aproximadamente nove

inclinação) e garantir mais lugares de estacionamento

funcional e inovador foi rapidamente aceite por

constituiu um marco importante na evolução

extinguindo, quase por completo, a construção

de meados da década de 1920.

Figura 9 - Sistema de rampas D’Humy (1918)

O Silo Automóvel

engenheiro mecânico, comparou, num artigo da

estacionamento possíveis com ambos

aproximadamente 30 metros de lado.

ocuparia apenas seis lugares por piso,

doze. Blanchard também chegou à

comparado a um novo sistema de rampas

mais dois lugares de estacionamento do

concebido em 1918 por Fernand D'Humy,

de estacionamento desencontrados a

direito, permitir a introdução de rampas mais

nove metros e comprimento e 8% de

estacionamento em menos área. Este sistema

por parte dos promotores imobiliários e

evolução dos edifícios de estacionamento,

construção de garagens com elevador, a partir

Sistema de rampas D’Humy (1918)
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Outros sistemas de rampa contemporâneos

retas com um sentido de circulação

separadas), rampas retas com dois sentidos

espirais concêntricas, e as rampas espirais

A Commodore-Biltmore Garage (figura

aplicação de uma rampa elíptica em vez

lugares de estacionamento. Na fase

estacionamento foi desenhado antes da

da estrutura, o que provou ser uma abordagem

A Eliot Street Garage (figura 11) (Boston,

aplicação de rampas em espirais concêntricas

com um sentido de circulação –, sendo

área ocupada pelas rampas, considerando

diâmetro mínimo de pelo menos vinte e

Figura 10 - Commodore
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contemporâneos do sistema D'Humy eram as rampas

circulação (com as rampas de entrada e de saída

sentidos de circulação, rampas elípticas, rampas

espirais duplas [McDonald, 2007:35].

(figura 10) (Nova Iorque, 1919), em virtude da

vez de uma rampa reta, conseguiu criar mais

fase de projeto desta garagem, o padrão de

da colocação da rampa elíptica e da colocação

abordagem bastante eficiente.

(Boston, 1927) é um dos primeiros exemplos da

concêntricas – uma interna e outra externa, ambas

sendo que, a desvantagem deste modelo era a

considerando que os automóveis da época exigiam um

e sete metros.

Commodore-Biltmore Garage (1927)
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A Fort Shelby Garage (figuras 12 e 13) (Detroit,

que trabalhou com Henry Ford e outros fabricantes

pela utilização inovadora de um piso inclinado

criando uma rampa contínua desde o piso

rampas com os pisos de estacionamento,

rentabilidade do espaço, mantendo o trânsito

oferecendo ao condutor do automóvel a possibilidade

veículo.

Figura 12 e 13 - Fort Shelby Garage: vistas  exterior e interior (1922)

Figura 11 - Planta tipo da Eliot Street Garage 

O Silo Automóvel

(Detroit, 1922), concebida por Albert Kahn –

fabricantes automóveis –, caracterizava-se

inclinado contínuo com 4% de inclinação,

térreo até à cobertura. Ao fundir as

estacionamento, este sistema garantia uma maior

trânsito contínuo em toda a garagem e

possibilidade de estacionar o seu próprio

: vistas  exterior e interior (1922)

Eliot Street Garage (1927)
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À medida que os modelos com rampa

de garagens apenas com elevador diminuiu

casos fosse comum a combinação de

Portland Street Garage e na Elliot Street

tornou-se rapidamente um fator extra

operadores a publicitarem a sua

publicidade.

A partir da década de 1930, a construção

recurso a outros dispositivos mecânicos,

urbanos mais densos, onde o custo

construção de garagens com rampas.

Em síntese, o sistema de circulação

questão chave, quer para os construtores

o lucro através de uma maior oferta

utilizadores, que desejavam um serviço

A estandardização da garagem

Na década de 1920, o número cada

queda na procura de estacionamento

tecnológico do automóvel – refletia-se

no centro das áreas urbanas, o que motivou

públicas, enquanto oferta alternativa às

o problema, numa altura em que o estacionamento

a ocupar grandes superfícies, quer no

[Jackle e Sculle, 2004:123]. E, cada

tráfego mais concorridos passou, igualmente,

atração, para a construção de uma nova

Naquela altura, a crescente procura

tarifas de estacionamento diário gerassem

reparação e manutenção, quando estes
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ganhavam uma maior aceitação, a construção

diminuiu significativamente, ainda que em alguns

de rampa com elevador - como por exemplo na

Street Garage, ambas em Boston. A rampa

extra de promoção das garagens, com os

eficiência através de grandes painéis de

construção de garagens com elevador, ou com

mecânicos, passou a estar circunscrita a contextos

custo e a dimensão dos lotes inviabilizavam a

circulação vertical do automóvel havia-se tornado na

construtores e promotores, que procuravam maximizar

de lugares de estacionamento, quer para os

serviço mais rápido e eficiente.

garagem

vez maior de automóveis em circulação e a

estacionamento sazonal – graças ao desenvolvimento

se no aumento da procura de estacionamento,

motivou a construção das primeiras garagens

às garagens privadas e como forma de atenuar

estacionamento de superfície começava também

centro, quer nas áreas periféricas das cidades

vez mais, a localização próxima dos eixos de

igualmente, a ser um dos principais fatores de

nova estrutura de estacionamento.

procura de estacionamento contribuiu para que as

gerassem mais receitas do que os serviços de

estes eram combinados. Assim, a garagem
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começou a especializar-se no estacionamento

independente doutros serviços que a garagem

abastecimento, a oficina, ou a estação de lavagem

garagem passou a ser medido unicamente pelos

estacionamento poderia gerar, a sua organização

eficiente possível. Na década de 1920, uma

ideia:

«Most public garages appear to be just buildings

be housed. They are inefficient in the number

square foot of floor area. And they are monstrously

wasted in getting cars in and out. People

wants to wait fifteen minutes for his car?

business houses nearby – lose business.»

[Ricker, 1957, citado por Jackle e Sculle, 2004

Os primeiros estudos sobre a otimização dos

publicados em 1927 e apresentavam várias

estacionamento com corredores de circulação

eficiência e estandardização do desenho da

época variarem bastante em termos de tamanho,

Mas a Grande Depressão de 1929 culminou numa

de fabricantes automóveis e, consequentemente,

automóveis e na normalização do desenho da

No final da década de 1920, grande parte

implementaram novos regulamentos edificatórios,

mínimo de lugares de estacionamento, para cada

forma, a combinação da garagem comercial com

escritórios, habitação ou comércio, entre outros),

desenvolvimento dos espaços de estacionamento

referência um artigo publicado em 1929, por um

Record:
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estacionamento e, rapidamente, este tornou-se

garagem prestava, como o posto de

lavagem e limpeza. E, como o sucesso da

pelos rendimentos que cada lugar de

organização interna deveria ser o mais

revista de construção abordava esta

buildings in which automobiles happen to

number of cars they can store per hundred

monstrously inefficient in the way time is

People patronize them reluctantly, for who

? Consequently the garage – and the

»

2004:124]

dos espaços de estacionamento foram

combinações de filas de lugares de

circulação viária, aspirando a uma maior

garagem, apesar dos automóveis da

tamanho, peso e capacidade de manobra.

numa redução significativa do número

consequentemente, no início da estandardização dos

garagem [McDonald, 2007:36].

parte das cidades norte-americanas

edificatórios, que determinavam um número

cada tipo de edifício. Iniciava-se, desta

com outros programas funcionais (como

outros), que acabariam por marcar o

estacionamento a partir de então, como fazia

um grupo de projetistas na Architectural
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«(…) because the parking garage

necessarily be extremely efficient

compete with future buildings of

garages which will rapidly increase

[McDonald, 2007:36-38]

Porém, o valor do solo nos centros urbanos

estacionamento de superfície fosse lucrativo,

eficientes resultava em preços de estacionamento

maioria dos clientes. Assim, no final da

maximizassem a rentabilidade do estacionamento,

tornou-se uma prioridade.

A definição da Garagem Moderna

Entre as décadas de 1930 e 1950, numa

Funcionalismo na arquitetura estavam

garagem ficou marcada pela procura

motivada igualmente pela evolução

preferência pelo self-parking, enquanto

[McDonald, 2007:39].

a) a garagem gaiola (ou a garagem
Na década de 1930, e no seguimento

nas décadas precedentes, os automóveis

em aço, motores resistentes a baixas

duradouros. Esta maior resistência

tornava redundante o "envelope" (ou

internos da garagem, enquanto dispositivos

agressões externas [McDonald, 2007:39

19

is still in its infancy, commercial garages must

efficient from the economic standpoint if they are to

of improved character and with subsidized

increase in number within the next few years.»

urbanos era demasiado elevado, para que o

lucrativo, e a construção de garagens pouco

estacionamento demasiado elevados, para a

da década de 1920, a procura de soluções que

estacionamento, enquanto atividade económica,

Moderna

numa altura em que o Movimento Moderno e o

estavam no seu auge, a conceção arquitetónica da

procura de um maior pragmatismo e eficiência,

da tecnologia automóvel e pela crescente

enquanto método de estacionamento principal

garagem sem fachada)
seguimento do desenvolvimento da tecnologia automóvel

automóveis passaram a estar dotados de carroçarias

baixas temperaturas e de trabalhos de pintura mais

do automóvel, face às condições externas,

(ou fachada) e os sistemas de aquecimento

dispositivos de proteção dos veículos, face a

39].
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A Cage Garage (figura 14) (garagem gaiola, em

construída em Boston em 1933, foi o primeiro

exposta ao exterior. Ao propor a eliminação da

a exigência de instalação de mecanismos de

artificial, baixando os custos de construção e

relativamente às garagens encerradas, o que

por parte dos promotores imobiliários [Jackle e

Figura 14 - Cage Garage 

b) self-parking garage

Embora até à segunda metade do século XX

estacionados por assistentes de garagem,

tornando cada vez mais popular e o estacionamento

estacionamento assistido tornou-se ineficiente

parking surgiu como uma possível solução para

probabilidade de ocorrência de acidentes no interior

self-parking e o consequente aumento da oferta

de estacionamento, conduziu a uma revisão

vigentes incidindo sobretudo nos sistemas de

de estacionamento e na geometria das rampas

O Silo Automóvel

em inglês), concebida por Sam Eliot e

primeiro modelo de uma garagem totalmente

da fachada, a Cage Garage contornava

de ventilação forçada e de iluminação

e de manutenção cerca de 1/3 a 1/4,

foi rapidamente visto com bons olhos,

e Sculle, 2004:143].

Cage Garage (1933)

XX fosse comum os veículos serem

à medida que o automóvel se foi

estacionamento cada vez mais necessário, o

ineficiente. Assim, a implementação do self-

para este problema, apesar da maior

interior da garagem. A preferência pelo

oferta média e da dimensão dos lugares

revisão profunda dos modelos de garagem

de circulação, na dimensão dos lugares

rampas (figura 15).
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Figura 15 - Diagramas de alguns modelos da década de 1950, 

resultantes da implantação do 
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Diagramas de alguns modelos da década de 1950, 

resultantes da implantação do self-parking
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2.2. O Silo Automóvel a partir

Na década de 1950, existiam sete soluções

rampas diretas (que incluía o sistema D'Humy)

com pisos inclinados; rampas curvas; rampas

(também conhecida como espiral-dupla); e

[McDonald, 2007:43].

A Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial

indústria automóvel e consequentemente a construção

no pós-guerra, o automóvel tornou-se cada

especialmente na década de 1950, enquanto

num clima de grande prosperidade económica

indústria automóvel juntamente com a disponibilidade

população suburbana crescesse 29 vezes mais

[Henley, 2007:12]. Por outro lado, na Europa, a

a maioria as cidades devastadas durante a

massa da população europeia ao transporte individual

de superfície fosse visto como uma possível

nos centros urbanos, rapidamente as cidades

para a estruturas de estacionamento dos EUA

próprios problemas de estacionamento [Jackle

A partir da década de 1950, a visão funcionalista

que a criação de novos modelos incidisse, sobretudo,

nos pisos de estacionamento, na tentativa de

rápida, eficiente e segura, em períodos de maior

embora os pisos de estacionamento pudessem

sua conceção estava mais focada em garantir

na circulação pedonal.

O Silo Automóvel

partir de 1950

soluções tipificadas de garagem com rampa:

D'Humy); rampas com dois sentidos; rampas

rampas elípticas; rampas em dupla hélice

e rampas em espirais concêntricas

Mundial esmoreceram a atividade da

construção de silos automóveis. Porém,

cada vez mais acessível à população,

tanto os EUA como a Europa viviam

económica. Nos EUA, o rejuvenescimento da

disponibilidade de território fizeram com que a

mais rápido do que nos centros urbanos

a procura de um novo urbanismo para

guerra coincidiu com a adesão em

individual e embora o estacionamento

solução para a congestão automóvel

europeias viram-se obrigadas a olhar

EUA como uma forma de atenuar os seus

[Jackle e Sculle, 2004:135].

funcionalista e pragmática da garagem fez com

sobretudo, na incorporação das rampas

de garantir uma circulação viária mais

maior afluência [Henley, 2007:13]. E,

pudessem ser percorríveis pelos pedestres, a

o fluxo suave de veículos e não tanto



O Silo Automóvel 

Na década de 1960, William Gleckman

nome advém da sua forma cilíndrica

produtos agrícolas. De acordo com o seu

acesso em rampa sob a forma de

estacionamento em ambos os lados, à

envolvendo uma rampa de saída helicoidal,

central" [Gleckman, citado por McDonald,

localizam os sistemas de acessos verticais

McDonald, outros modelos que tenham

modelos referidos, cujas variantes

aplicáveis em contextos muito específicos

De acordo com Simon Henley, os edifícios

1957 (figura 17), como parte integrante

desenvolveu para o centro de Filadélfia

provavelmente a primeira proposta de

combinação com outros programas

compostas por um silo automóvel cilíndrico

1500 carros, com edifícios de habitação

disposto ao longo de todo o seu perímetro

Figura 16 - Planta do modelo de garagem 
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Gleckman desenvolveu o modelo Silo (figura 16), cujo

cilíndrica alusiva aos silos de armazenamento de

seu autor, este modelo caracteriza-se "por um

de uma helicoidal crescente com lugares de

à volta de um eixo central, e concentricamente

helicoidal, que por sua vez envolve a abertura

McDonald, 2007:44; tradução livre], onde se

verticais e uma ponte pedonal. De acordo com

tenham surgido desde então tem por base os

ou combinações são normalmente apenas

específicos [McDonald, 2007:46].

edifícios "doca" propostos por Louis Kahn em

integrante do projeto urbano que o próprio

Filadélfia entre 1947 e 1962, constituem muito

de "hibridização" da garagem, ou seja, da sua

[Henley, 2007:204]. Estas estruturas eram

cilíndrico de seis andares, com capacidade para

habitação e de serviços com dezoito andares cada,

perímetro [Frampton, 2008:299].

Planta do modelo de garagem Silo
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Figura 17 - Edifício “Doca” proposto por Louis Kahn (1957)

Pouco tempo depois, no início da década de 1960

do grupo Archigram) no projeto Sin Centre, propôs

híbrida para a Leicester Square, em Londres (figuras

de estacionamento e sistemas de circulação

entretenimento (pistas de bowling, um cinema,

bares), cuja sobreposição gera a forma geral

acesso do automóvel a cada um dos usos,

tratasse.

Figuras 18 e 19 - Planta e corte do projeto 

O Silo Automóvel

Edifício “Doca” proposto por Louis Kahn (1957)

1960, Michael Webb (um dos membros

propôs uma estrutura de estacionamento

(figuras 18 e 19), combinando os pisos

viárias e pedonais, com espaços de

cinema, um teatro, áreas de dança, cafés, e

geral do edifício, possibilitando o fácil

usos, como se de uma "rua vertical" se

Planta e corte do projeto Sin Centre  (1962)
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A partir da década de 1960, o

complexidade, fruto do aparecimento

especializados na conceção e construção

publicações periódicas, passaram a recomendar

grau de eficiência [McDonald, 2007:136

sobre a garagem tende a incidir apenas

dimensão dos lugares de estacionamento,

máxima das rampas e outros relacionados

pedestres. E, como já acontecia no

estacionamento, sejam elas elevadas

com base em modelos genéricos

especializado (figura 20).

Figura 20 - Diagramas de modelos de estacionamento genéricos
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projeto da garagem adquiriu uma maior

aparecimento dos primeiros gabinetes de engenharia

construção de garagens que, através de várias

recomendar vários modelos em função do seu

136]. Desde então, grande parte da literatura

apenas sobre parâmetros técnicos, tais como a

estacionamento, os sistemas de circulação, a inclinação

relacionados com a segurança dos veículos e dos

no passado, quase todas as estruturas de

elevadas ou subterrâneas, passaram a ser projetadas

predefinidos, presentes em qualquer livro

Diagramas de modelos de estacionamento genéricos
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O complexo de usos-mistos Marina City,

construído em Chicago em 1962 (figura 21

combinação das estruturas de estacionamento

destacam-se as duas torres residenciais cilíndricas

pisos, nas quais o estacionamento está integrado

sob a forma de uma estrutura de estacionamento

estacionamento abertos para o exterior. Este edifício

referências da integração dos silos automóveis

Figura 21 - Vista geral das torres do complexo Marina 

O Silo Automóvel

projetado por Bertrand Goldberg e

21), introduziu uma nova dimensão na

estacionamento com outros programas. Do conjunto

cilíndricas com aproximadamente sessenta

integrado ao longo do seu primeiro terço,

estacionamento contínua com dezanove pisos de

edifício é ainda hoje uma das maiores

automóveis com outros programas funcionais.

Vista geral das torres do complexo Marina City em Chicago (1962)
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A ênfase na funcionalidade do projeto

passaram a guiar os processos de conceção

a a um crescente reducionismo formal,

estruturas esqueléticas genéricas, muitas

A imposição física e falta de relação com

estruturas tornou-as um alvo da crítica

do património e do ambiente. Assim,

construção de estruturas elevadas no

sempre limitada a casos excecionais,

subterrâneas (sob parques, praças, ruas

aceitação.

Na década de 1980, o reducionismo

das últimas três décadas foi substituído

alguma exuberância. Segundo Henley,

estruturas de estacionamento elevadas

Street Garage (figura 22), em Chicago,

McCurry [Henley, 2007:14]. No final

americanas introduziram regulamentos

garagens nos centros urbanos, que,

proibiam a sua construção [Jackle e Sculle,

modalidade "park-and-ride" – modalidade

em áreas periféricas com acesso a transportes

ser promovida como uma possível solução

um modo geral, o estacionamento de

periféricas das cidades.

27

projeto e o controlo de custos da construção

conceção e construção da garagem, conduzindo-

formal, cujo resultado foi uma sucessão de

muitas vezes sem qualquer valor arquitetónico.

com a envolvente construída por parte destas

crítica dos lobbies em prol da conservação histórica,

Assim, a partir da meados da década de 1970, a

no centro das cidades passou a estar quase

excecionais, enquanto as estruturas de parqueamento

ruas ou edifícios) passaram a ter uma grande

característico dos silos automóveis utilitários

substituído pela discrição, ocultação e, por vezes,

Henley, neste período, produziram-se poucas

elevadas dignas de nota, à exceção da 60 East Lake

Chicago, projetada pelo atelier Tigerman Fugman

final dessa década, algumas cidades norte-

regulamentos estéticos aplicáveis aos projetos de

em alguns casos, limitavam ou até mesmo

Sculle, 2004:146]. Também por esta altura, a

modalidade que consiste na oferta de estacionamento

transportes públicos para o centro – começou a

solução para as cidades congestionadas e, de

de superfície voltou a consumir vastas áreas
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A fachada deste edifício de doze pisos consiste

clássico dos anos 30, atrás da qual são dissimuladas

contínuas. Ao contrário dos alçados "viscerais"

caso, a fachada do edifício define claramente

seu interior ou os automóveis estacionados.

Na década de 1990, alguma da prática

holandeses), reconheceu novamente as potencialidades

das estruturas de estacionamento como estruturas

como forma de tornar a tipologia socialmente e

Figura 22 - 60 East Lake Street Garage 
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consiste na imagem de um automóvel

dissimuladas duas rampas helicoidais

"viscerais" das décadas de 1950 e 1960, neste

a sua função, sem, contudo, revelar o

prática profissional (sobretudo arquitetos

potencialidades formais e programáticas

estruturas de suporte para outros usos,

e economicamente mais sustentável.

60 East Lake Street Garage (1984)
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Em 1994, o atelier NL Architects cruzou

garagem para criar uma série de estruturas

Desta experiência resultaram três modelos

horizontal e outro compacto), cuja

avaliação funcional de um modelo sobre

arquitetónico das estruturas de estacionamento

parte dos arquitetos às normas tipológicas

maioria das estruturas de estacionamento

vezes apenas como objetos arquitetónicos

viabilidade económica.

A esta abordagem experimental seguiu

dos mesmos arquitetos), que propunha

na combinação de uma de via rodoviária

usos (lojas, habitação, um hotel e restaurantes),

como forma de se ajustar aos limites

histórico de Amesterdão (figuras 24 e

Figura 23 - Estruturas de estacionamento
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cruzou alguns destes modelos genéricos de

estruturas de estacionamento híbridas (figura 23).

modelos (um com desenvolvimento vertical, outro

variedade espacial inviabilizava qualquer

sobre qualquer outro. Esta abordagem ao projeto

estacionamento constitui uma crítica explícita por

tipológicas que estão na génese do projeto da

estacionamento edificadas, entendidas na maioria das

arquitetónicos utilitários justificados apenas pela sua

seguiu-se o projeto Parkhouse/Carstadt (da autoria

propunha um novo modelo de garagem que consistia

rodoviária com lugares de estacionamento e outros

restaurantes), que se contorcia sobre si própria

do lote de implantação, localizado no centro

25).

estacionamento híbridas (NL Architects) (1994)
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O projeto Z-Mall (figura 26), da autoria dos MVRDV

(na Holanda), propõe uma relação simbiótica

os programas que servem. Segundo os arquitetos

parking volume required in the brief, carves out

parking layers, offering space for shops,

social/culture centre, a library, a church, a sports

result is an unbroken rising public parking zone

it.» [Maas et. al., 1998:396]

Figura 24 e 25 - Parkhouse/Carstadt - planta e visualização tridimensional (1995)

Figura 26 - Maquete do projeto Z

O Silo Automóvel

MVRDV para o centro de Leidschenveen

entres os pisos de estacionamento e

arquitetos: «incising and stretching the

out enormous "recesses" between the

supermarkets, medical facilities, a

sports hall and some eighty houses. The

zone with a continuous urban floor above

planta e visualização tridimensional (1995)

Maquete do projeto Z-Mall (1997)
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Estes projetos (embora não construídos)

ter uma influência positiva sobre o lugar

para a sua depreciação urbana.

O silo automóvel 1111 Lincoln Road (figuras

& de Meuron em Miami, apresenta-se

acabados de referir. Neste projeto, um

capacidade de transpor a vida pública

não é apenas potenciada pela acessibilidade

generosidade dos seus pés-direitos, que

restaurantes, um espaço multiusos para

do piso térreo mas também nos

estacionamento com outros programas

uma tentativa hibridização da tipologia,

Michael Webb, NL Architects e MVRDV

1111 Lincoln Road e o seu sentido de

sugerir a ideia de que este não é de

antes um edifício capaz de servir essa

Para Simon Henley, o projeto do silo

tendências: uma que enfatiza a importância

estruturas através da sua materialidade

outra mais experimental do ponto de

soluções tipológicas através do cruzamento

programas funcionais [Henley, 2007

incompatíveis entre si e até partilham

tipologia e a sua aproximação ao carácter

de transportes.

Em síntese, os silos automóveis são hoje

utilitário das estruturas do pós-guerra e

visão mais holística do seu projeto, que

edifícios de estacionamento passaram

automóvel.
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construídos) procuram demonstrar que a garagem pode

lugar onde se implantam, ao invés de contribuir

(figuras 27 e 28), projetado pela dupla Herzog

se como uma síntese de todos estes aspetos

um dos aspetos que importa referir é a sua

da rua para os pisos de estacionamento. Esta

acessibilidade automóvel, mas também pela

que lhe permite acomodar outros usos (lojas,

para eventos e duas casas), não apenas ao nível

nos pisos superiores. Esta combinação do

programas e atividades urbanas, pode ser lida como

tipologia, no seguimento das propostas de Louis Kahn,

MVRDV. Na verdade, os eventos organizados no

de espaço cívico, aberto à comunidade, podem

de todo uma estrutura de estacionamento, mas

função entre muitas outras.

silo automóvel divide-se atualmente em duas

importância da técnica, ou seja, a integração destas

materialidade e relações de escala com o lugar; e uma

vista formal e programático que procura novas

cruzamento do programa da garagem com outros

2007:8]. Contudo, estas abordagens não são

partilham dos mesmos objetivos: a requalificação da

carácter cívico reconhecível noutras infraestruturas

hoje convocados a irem além do simples valor

e a procurar um regresso ao otimismo e a uma

que se perdeu a partir do momento em que os

passaram a servir em exclusivo as necessidades do
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Figura 27 - Silo Automóvel 1111 Lincoln Road (2010)

Figura 28 - Evento no 1111 Lincoln Road (2010)

O Silo Automóvel

Silo Automóvel 1111 Lincoln Road (2010)

Evento no 1111 Lincoln Road (2010)



3.1. Introdução

O conceito de "Adaptabilidade" designa

diferentes usos em diferentes épocas,

tornarem obsoletos [Gaspar, 2000:78].

Nos dias de hoje, grande parte dos

resposta "à medida" de um programa

da fase projetual. Contudo, a definição

apenas em padrões de uso contemporâneos,

mais imediatas dos seus futuros

programática reflete uma visão estreita

edificações, visto que este reduz significativamente

poderem a vir a dar uma resposta

utilização ou de conforto, regulamentação

fenómenos de gosto e de moda, entre

sua origem, conduzindo-os inevitavelmente

subutilização, abandono e, por vezes,

Neste sentido, considera-se que a promoção

constitui uma forma de mitigar o risco

permitindo que estas se ajustem a novas

em serviço durante muito mais tempo,

na sua construção e contribuindo para

Construção e Demolição) produzidos.

«The city of adaptable buildings reduces

or demolition and consequently

reduction in the environmental impact

[Maccreanor em Leupen et. al., 2005

3. Adaptabilidade

Adaptabilidade

designa a capacidade dos edifícios aceitarem

épocas, sobrevivendo fisicamente no tempo, sem se

.

dos edifícios são projetados para darem uma

programa funcional específico, definido antes do início

definição do programa baseia-se na maioria das vezes

contemporâneos, ou seja, nas expetativas de utilização

ocupantes. Este grau de especificidade

estreita do impacto que o tempo pode ter nas

significativamente a capacidade dos edifícios

satisfatória a novas exigências (padrões de

regulamentação aplicável, evolução tecnológica,

outros), diferentes daquelas que estiveram na

inevitavelmente a um processo de depreciação,

demolição [Carmona et. al., 2003:200].

promoção da adaptabilidade nas edificações

risco de obsolescência funcional das construções,

novas exigências programáticas e se mantenham

tempo, preservando assim os materiais despendidos

para a redução do volume de RCD (Resíduos de

reduces the need for wholesale refurbishment

is one of the simplest means to achieve a

impact of any project (...).»

2005:103]

Adaptabilidade
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De um modo geral, os edifícios com capacidade

programáticas são designados por adaptáveis

são na maioria das vezes utilizados indistintamente

conceito e por isso importa estabelecer-se uma

Steven Groák define o conceito de "adaptabilidade"

acomodar diferentes usos sociais", e o

"capacidade de diferentes configurações físicas"

conceito de adaptabilidade decorre de

relacionadas com as características construtivas

(capacidade estrutural, configuração dos espaços,

que lhes permitem acomodar outros programas

estivaram na sua origem; enquanto que a flexibilidade

(por exemplo, a disposição de divisórias deslizantes

ajustar a configuração física de um espaço para

refere Gerard Maccreanor:

«Adaptability is a different way of viewing

both transfunctional and multifunctional

changing use; living into working, working

several uses simultaneously. Adaptability

designed idea of flexibility based on the

[Maccreanor, 1998:40]

Contudo, a promoção da adaptabilidade não

capazes de acomodar todo o tipo de programas

aplicação dos princípios com vista à provisão da

deverá ser enquadrada por um exercício de

Planning) sobre a evolução do edifício depois de

1997:178-189]. A ponderação de cenários, alternativos

definição mais realista e adequada das necessidades

encarando o seu programa inicial como transitório,

médio e longo prazo que transcende as exigências

Adaptabilidade

capacidade de se ajustarem a novas exigências

adaptáveis e/ou flexíveis. Contudo, estes termos

indistintamente para se referirem ao mesmo

uma distinção.

"adaptabilidade" como a "capacidade de

conceito de "flexibilidade" como a

físicas" [Groák, 1992:15]. Neste sentido, o

soluções arquitetónicas "passivas",

construtivas e espaciais das edificações

espaços, acessibilidades, entre outras),

programas funcionais diferentes daqueles que

flexibilidade resulta de soluções "ativas"

deslizantes ou retrácteis) que permitem

para dar lugar a um novo uso. Como

viewing flexibility. The adaptable building is

and must allow the possibility of

working into leisure or as a container for

Adaptability is not primarily concerned with a

the collapse of the traditional layout.»

não pressupõe que os edifícios sejam

programas. Neste sentido, a escolha e

da adaptabilidade no âmbito do projeto

de "simulação de cenários" (Scenario

de concluída a sua construção [Brand,

alternativos e prováveis, permitirá uma

necessidades programáticas do edifício,

transitório, numa perspetiva de utilização a

exigências programáticas e funcionais
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que motivaram a sua construção. Contudo,

sempre das particularidades e idiossincrasias

projeto de cada edifício (programa funcional,

regulamentares, contexto sociocultural,

projeto, entre outras) e, desse modo,

informada em função da avaliação

definindo-se com maior precisão as soluções

projeto.

Num contexto sociocultural e tecnológico

predominantes no mercado assentam

como acontece em Portugal), a adaptabilidade

para a preservação dos recursos materiais

Nesse sentido, há que compreender

edificações, assim como as características

sobreviver à passagem do tempo, de

projeto que permitam operacionalizar o

3.2. Conceito de Camadas
O conceito de "Camadas", desenvolvido

1990, parte da observação que os edifícios

de elementos construtivos, com diferentes

quais distingue os seguintes: "Estrutura"

edifício); "Serviços" (redes, infraestruturas,

"Compartimentação" (divisórias, tetos

anos); e "Cenário" (mobiliário e

utilizadores) [Brand, 1997:12].

Stewart Brand, no seu livro "How Buildings

estende este conceito para seis camadas
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Contudo, esta "especulação crítica" dependerá

idiossincrasias inerentes ao desenvolvimento do

funcional, modelo de negócio, condicionantes

sociocultural, tecnologias construtivas, intensões de

modo, a promoção da adaptabilidade deverá ser

das exigências comuns a todos cenários,

soluções a serem implementadas ao nível do

tecnológico no qual o tipo de soluções construtivas

assentam em ligações irreversíveis entre materiais (tal

adaptabilidade poderá ser vista como uma estratégia

materiais ao prolongar o seu período de serviço.

compreender como se organizam e comportam as

características arquitetónicas que lhes permitem

modo a definirem-se conceitos e princípios de

o conceito de adaptabilidade.

Camadas
desenvolvido por Frank Duffy no início da década de

edifícios são constituídos por diferentes grupos

diferentes graus de autonomia e longevidade, dos

"Estrutura" (com uma duração equivalente à vida do

infraestruturas, cablagens, renovados a cada 15 anos);

tetos falsos, etc., substituídos entre cinco a sete

decoração, dependendo da vontade dos

Buildings Learn: what happens after they're built",

camadas (figura 29), com uma aplicação mais
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ampla e segundo uma hierarquia temporal,

construtiva sequencial, a saber:

 "Sítio", ou seja, o lugar no qual se

longevidade que atravessa gerações;

 "Estrutura", todos os elementos estruturais

restantes camadas. Tem uma duração

 "Pele", revestimentos exteriores e outros

edifícios (fachadas, cobertura e vãos),

aproximadamente 20 anos;

 "Infraestruturas", todos os serviços

habitabilidade dos edifícios (sistemas

canalizações, AVAC, entre outros), com

anos;

 "Compartimentação", divisórias e acabamentos

de alteração e renovação bastante variável,

estabilidade do programa;

 "Mobiliário", objetos do quotidiano,

suscetíveis a uma mudança constante

Figura 29 - Camadas construtivas de um edifício

Adaptabilidade

temporal, mas mais próxima de uma lógica

se implanta a construção, com uma

estruturais e fundações que suportam as

duração que varia entre os 30 e os 300 anos;

outros que compõem a encerram os

vãos), com um ciclo de renovação de

serviços e sistemas necessários à

(sistemas elétricos, comunicações,

com ciclos de renovação entre 7 a 15

acabamentos interiores, tendo um ritmo

variável, entre 3 a 30 anos, consoante a

quotidiano, mobiliário e decoração interior,

constante.

Camadas construtivas de um edifício
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Cada uma destas camadas tem uma dinâmica

de acordo com o grau de interação que

um lado, as camadas mais ativas e

("Infraestruturas", "Compartimentação"

fenómenos de moda e inovação tecnológica,

("Sítio, "Estrutura" e "Pele") são aquelas

durabilidade, e onde se deverão concentrar

da adaptabilidade ao nível do projeto.

projeto que permitam uma certa autonomia

arquitetónicas de acordo com o seu

sistemas mais ativos possam ser renovados,

lentos, e sem que estes condicionem

entre diferentes elementos de um

capacidade adaptativa.

3.3. Conceito de Níveis
O conceito de camadas construtivas de

de "níveis de intervenção" desenvolvido

está na origem do conceito Open Building

O conceito Open Building define diferentes

construído, que vão desde a escala coletiva

interiores individuais. Do ponto de

funciona como uma referência para outros

contudo, limitar a capacidade adaptativa

2007:116].

Por exemplo, no caso de um espaço

promotor e a sua equipa de projeto e construção

"Suporte" (ou base-building) - definido

arquitetónica -, enquanto as entidades
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dinâmica muito própria de mudança, que varia

que cada camada tem com o utilizador. Se, por

com maior interação com o uso quotidiano

"Compartimentação" e "Mobiliário") são as mais sensíveis a

tecnológica, por outro, as camadas mais lentas

aquelas que expressam valores de permanência e

concentrar os maiores esforços para a promoção

. Neste sentido, ao projetarem-se soluções de

autonomia construtiva entre as várias camadas

seu grau de longevidade, permite-se que os

renovados, sem que destruam os sistemas mais

condicionem os primeiros, visto que a interdependência

edifício pode ter um forte impacto na sua

Níveis de Intervenção
de Duffy e Brand é complementar ao conceito

desenvolvido por Habraken, na década de 1960, e que

Building.

diferentes níveis de intervenção no ambiente

coletiva da cidade até à disposição do espaços

vista construtivo e organizativo, cada nível

outros níveis hierarquicamente inferiores, sem,

adaptativa do edifício na sua globalidade [Kronenburg,

comercial ou de um edifício de escritórios, o

construção são responsáveis pela definição do

definido por espaços com baixa definição

entidades arrendatárias e as suas respetivas equipas
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de projeto trabalham ao nível do "Recheio"

frações. Esta sistematização dos processos de

controlo ou intervenção, potencia a adaptabilidade

para que a mudança possa ocorrer, sem

superiores.

À promoção da adaptabilidade nos edifícios

processo de projeto não resulta de um único indivíduo,

de colaboração entre vários intervenientes de várias

diferentes ao longo da vida dos edifícios, permitindo

resultado de um processo contínuo e atemporal

Os conceitos de "camadas" e de "nível de intervenção"

mutuamente: os edifícios podem ser entendidos

complexos, compostos por um sistema de

construtivo-funcional, regidas por processos

profissionais distintas, que vão desde a comunidade

3.4. Projetar para a Adaptabilidade
Leupen distingue três formas possíveis da arquitetura

incerteza funcional, através da construção de

são em parte permanentes, e em parte mutáveis,

desmontáveis (também designados por "IFD

Desmountable Buildings") [Leupen et. al., 2005

introduzir uma maior capacidade adaptativa nos

novas solicitações programáticas.

É de salientar que a abordagem da adaptabilidade

um maior grau de permanência, e não na procura

em estruturas e dispositivos tecnológicos que

Deste modo, o conceito de adaptabilidade não

mas sim aqueles que permanecem e são duradouros

Adaptabilidade

"Recheio" (designado por fit-out ou infill) das

de projeto, segundo diferentes níveis de

adaptabilidade dos edifícios, dando-lhes margem

sem afetar os níveis hierarquicamente

edifícios está implícita na ideia de que o

indivíduo, mas é antes de um processo

várias áreas de projeto, em momentos

permitindo assim a que a mudança seja o

atemporal.

intervenção" complementam-se, assim,

entendidos como objetos arquitetónicos

diferentes camadas de longevidade

processos de decisão complexos e lógicas

comunidade até ao utilizador final.

Adaptabilidade
arquitetura lidar com o tempo e a com a

de edifícios polivalentes, edifícios que

mutáveis, e edifícios semipermanentes ou

buildings“ – "Industrial, Flexible and

2005:13]. Estes conceitos procuram

nos edifícios, de modo a responderem a

adaptabilidade procura soluções passivas e com

procura de soluções "ativas", baseadas

que tornam os edifícios mais flexíveis.

não abarca os elementos que mudam,

duradouros.
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Edifícios polivalentes

O conceito de "Polivalência" foi introduzido

Herman Hertzberger, durante a década

flexibilidade, que, segundo o autor, apenas

identidade ou traços arquitetónicos característicos

Hertzberger define este conceito como

«diversos usos sem que ela própria

uma flexibilidade mínima possa produzir

1996:147]. Esta capacidade, ou "eficácia",

operativo, que, segundo Hertzberger,

inequívoca, mas que ainda admite a

pelo uso.» [Hertzberger, 1996:152]

Contudo, embora o conceito de polivalência

qualquer tipo de edifício ou espaço, a

sempre das exigências de uso de

conceito de polivalência em espaços multiusos

espacial e com a existência de áreas

um foyer), no caso da habitação esta

espaços com capacidade para servirem

divisões e os sistemas de circulação estão

criação de um espaço polivalente, com

vários tipos de programas, representa

complexo dadas as inúmeras variáveis

geralmente, um grande investimento

sobredimensionado [Kronenburg, 2007

É assim possível afirmar que um edifício

que a "polivalência" é ela própria

sustentabilidade nas edificações.
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introduzido no âmbito do discurso da arquitetura por

década de 1960, em alternativa ao conceito de

apenas produz soluções neutras, sem qualquer

característicos [Hertzberger, 1996:146].

como a capacidade de uma forma suportar

tenha que sofrer mudanças, de maneira que

produzir uma solução ótima» [Hertzberger,

"eficácia", acaba por ser um conceito de projeto

Hertzberger, não se refere «abertamente a uma meta

interpretação, para assumir a sua identidade

polivalência possa ter uma aplicação transversal a

a forma como este é implementado dependerá

cada um destes. Por exemplo, enquanto o

multiusos está relacionado com a competência

áreas especiais de serviço (tais como camarins ou

esta depende sobretudo da existência de vários

servirem vários usos, assim como, da forma como as

estão organizados [Leupen et. al., 2005:13]. A

com capacidade de funcionar eficazmente para

representa por isso um desafio de projeto bastante

variáveis a que este terá que dar resposta, e implica,

num sistema de infraestruturas complexo e

2007:119].

edifício polivalente é um edifício adaptável, visto

própria uma forma "passiva" de promoção da



40

Edifícios em parte permanentes e em

Segundo Leupen, podem considerar-se os "edifícios

e em parte mutáveis" como uma categoria

polivalentes" e os "edifícios desmontáveis" (IFD

conceito de frame, desenvolvido posteriormente

Generic Space: A study into the changeable

permanent" [Leupen et. al., 2005:14].

a) Conceito de Suporte

O conceito de "Suporte", desenvolvido por John

1950, como uma solução alternativa para a oferta

provavelmente, o conceito arquitetónico mais

adaptabilidade nos edifícios. Habraken descreve

«The support structure consists of a concrete

one above the other, stretching out through

the dwellings, side by side. A zone at one

which connects freestanding staircases

intervals. Between two floors there is an

dwelling but now removed. This space

support floors, and to left and right by the

[Habraken, 1972:60]

Este conceito estabelece um sistema no

"recheio", quer ao nível do projeto, quer

[Schneider e Till, 2005a:161]. Por outras

corresponde àquilo que Habraken descreve como

segundo a qual um projetista concebe uma

projetistas desenvolverão projetos mais específicos,

arquitetónicos relativamente permanentes daqueles

mutáveis [Leupen et. al., 2005:22]. Esta abordagem

existência de diferentes níveis de envolvimento

Adaptabilidade

em parte mutáveis

"edifícios que são em parte permanentes

categoria enquadrada entre os "edifícios

(IFD buildings), que está na origem do

posteriormente por Leupen no seu livro "Frame and

changeable dwelling proceeding from the

John Habraken, no final da década de

oferta de habitação social na Holanda, é,

conhecido com vista à promoção da

descreve-o da seguinte forma:

concrete construction of a number of floors

through the town. Between these floors are

side remains free as a walking gallery

staircases and lift shafts, placed at regular

open space, until recently taken by a

space is limited top and bottom by the

the blind walls of the other dwellings.»

qual o "suporte" é diferenciado do

durante a construção dos edifícios

palavras, esta distinção construtiva

como uma "organização de dois níveis",

uma estrutura dentro da qual outros

específicos, distinguindo os elementos

daqueles que são considerados mais

abordagem ao projeto implica também a

envolvimento e de responsabilidade, quer por
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parte dos projetistas (arquitetos ou

particularmente ao nível do "enchimento"

b) Teoria de Open Building

Os conceitos de "suporte" e "níveis

desenvolvidos, no sentido de uma abordagem

teoria de "Open Building". Esta teoria

edifícios, de acordo com uma distinção

restantes sistemas e subsistemas do

controlo/intervenção, assim como o recurso

elementos pré-fabricados, suscetíveis

posteriormente removidos [Schneider e

Apesar dos conceitos Open Building certamente

mais flexíveis e adaptáveis, as metodologias

raras exceções, sugerem uma abordagem

plano das tecnologias e sistemas de

outras questões do projeto. Segundo

porque «there is a tendency for technical

means to an end, to ends in themselves

certain technical determinism in which

prefabrication overrides issues of design
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ou outros), quer por parte dos utilizadores,

"enchimento".

"níveis de controlo" foram posteriormente

abordagem mais técnica, que ficou conhecida por

teoria preconiza a sistematização do projeto dos

distinção clara entre o "edifício-base" (ou suporte) e os

do "recheio", consoante os vários níveis de

recurso a técnicas de construção modernas e a

suscetíveis de serem facilmente montados e

e Till, 2005a:161-162].

certamente possibilitarem a base para espaços

metodologias do conceito de Open Building, salvo

abordagem tendencialmente orientada apenas para o

de construção, relegando para segundo plano

Segundo Schneider e Till [2005a:162], isto acontece

technical solutions to flexibility to move from being a

themselves. Flexible technologies lend themselves to a

which the use of new construction techniques and

design and social occupation.»
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c) Conceito de Frame e Generic Space

Os conceitos de "Frame" e “Generic Space”,

surgem no seguimento doutros conceitos abordados

promoção de uma maior capacidade adaptativa

de adaptabilidade de um edifício dependerá

parte permanente dos edifícios, que define e liberta

alterações podem ter lugar, isto é, o generic space

À semelhança de Duffy e Brand, Leupen considera

uma composição de várias camadas arquitetónicas

hierarquia de camadas construtivas proposta

que são relativas ao "Sítio" e ao "Mobiliário",

definição arquitetónica da frame e do generic

"Acessos" (constituída por todos os elementos

verticais e horizontais) tornando-a independente

2006:30-31].

De acordo com Leupen cada camada construtiva,

constituir uma frame, que, ao libertar outras

generic space (por exemplo, uma estrutura

paredes divisórias da sua função portante) [Leupen

Ou seja, enquanto a frame é composta pelas

o generic space compreende todas as camadas

modificadas, substituídas ou removidas. Isto

considerado adaptável, deverá existir uma desconexão

e aquelas que integram o generic space.

Por sua vez, o generic space pode ser

adaptativa: se o espaço contiver uma camada

removida ou substituída, o generic space

fisicamente limitado em todas as suas frentes,

extensível; se todas as camadas pertencerem

Adaptabilidade

Space”, desenvolvidos por Bernard Leupen,

abordados previamente, com vista à

adaptativa nos edifícios. Para Leupen, o grau

sempre da frame, entendida como a

liberta o espaço arquitetónico onde as

space [Leupen, 2006:43].

considera os edifícios como o resultado de

arquitetónicas de longevidade. Relativamente à

proposta por aqueles, Leupen exclui aquelas

"Mobiliário", por considerá-las fora do âmbito da

generic space, e acrescenta a camada

elementos que compõem as circulações

independente da "Compartimentação" [Leupen,

construtiva, ou combinação de camadas, pode

outras camadas, coloca-as no âmago do

reticulada de pilares que liberte as

[Leupen et. al., 2005:18].

camadas consideradas permanentes,

camadas consideradas transitórias de serem

Isto significa que, para um edifício ser

desconexão entre as camadas da frame

caracterizado pela sua capacidade

camada construtiva passível de ser alterada,

é considerado alterável; se não for

frentes, o generic space é considerado

à frame e a sua configuração espacial
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for convidativa a diferentes tipos de uso,

[Leupen, 2006:44].

À semelhança do conceito de "Suporte"

pressupõe a distinção conceptual e

restantes elementos que caracterizam

isso pertencem ao generic space. Esta

graus de liberdade construtiva e formal,

continuamente, de modo a que as transformações

tempo, não afetem o seu carácter ou identidade

d) Edifícios semipermanentes

Embora, de acordo com Bernard Leupen,

completamente desmontável, no âmbito

estabelecer uma distinção clara, relativamente

e em parte mutáveis", considerar-se-á

desmontável possa pertencer a esta categoria

deste trabalho limita-se à adaptabilidade,

de legítima e relevante para a promoção

será abordada no contexto desta investigação

3.5. Princípios de projeto
Considerando a dificuldade em prever

ao longo da vida das edificações,

arquitetónicas inerentes a edifícios considerado

promoção da adaptabilidade, no âmbito

Nos tempos mais recentes, muitos edifícios

XIX e do princípio do século XX têm

habitação, lojas, ateliers, restaurantes,
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uso, o generic space é considerado polivalente

"Suporte" de Habraken, o conceito de frame

construtiva entre uma base permanente dos

caracterizam um determinado uso ou programa, e que por

Esta distinção permite a introdução de diferentes

formal, que permitem ao edifício adaptar-se

transformações impostas ao edifício, ao longo do

identidade.

Leupen, um "IFD building" não necessite de ser

âmbito deste trabalho, e no sentido de se

relativamente aos "edifícios em parte permanentes

á que apenas que um edifício completamente

categoria. Contudo, atendendo a que o âmbito

adaptabilidade, este tipo de solução arquitetónica, apesar

promoção da reutilização de recursos materiais, não

investigação.

projeto para a Adaptabilidade
prever as possíveis mudanças que podem ocorrer

edificações, o reconhecimento das características

considerado adaptáveis pode contribuir para a

âmbito do projeto de novos edifícios.

edifícios industriais da última metade do século

sido adaptados para novos usos, tais como,

restaurantes, bares, espaços de trabalho, entre outros
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[Maccreanor, 1998:p.40]. Esta capacidade adaptativa

"robustez" intrínsecas a estes edifícios. O conceito

capacidade das construções resistirem a fenómenos

estrutural, enquanto o conceito de "robustez"

construções resistirem à obsolescência funcional,

acomodar novos usos [Carmona, 2003:202-203

Também os edifícios terciários (comerciais

reconhecidos como edifícios com uma grande

do mercado imobiliário, ajustando-se de acordo

ocupantes e permitindo uma constante atualização

infraestruturas. Os edifícios de escritórios são

base ("suporte" ou "frame"), composto por um

que, em conjunto, formam um espaço intermédio

admitem vários modelos de compartimentação

2005b:288].

Porém, não obstante a que nem sempre seja

construtivas e espaciais destes edifícios

contemporânea, estes incorporam alguns princípios

provisão da adaptabilidade, tais como, o sobredimensionamento

características espaciais, estruturais e infraestruturais,

"long life / loose fit" [Maccreanor, 1998:41].

Ainda que a prática do projeto não seja passível

regras prescritivas absolutas, a identificação de

a adaptabilidade em edifícios, pode ser um

conceção alargada e sustentada de uma nova

admitir diferentes usos ao longo do tempo. De

identificáveis em edifícios de industriais e de

maior detalhe.
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adaptativa resulta da "resiliência" e

conceito de "resiliência" diz respeito à

fenómenos de obsolescência física e

"robustez" refere-se à capacidade das

funcional, através da sua capacidade de

203].

(comerciais e de serviços) são muitas vezes

grande capacidade adaptativa às incertezas

acordo com as necessidades dos seus

atualização dos seus sistemas de

são essencialmente um tipo de edifício-

um "envelope" e "núcleos de serviços"

intermédio (geralmente um open-space), que

compartimentação espacial [Schneider e Till,

seja possível transpor as características

edifícios para a prática arquitetónica

princípios genéricos relevantes para a

sobredimensionamento de uma série de

infraestruturais, de acordo com o princípio

passível de ser definida por um conjunto de

de princípios de projeto, que promovam

um contributo importante para uma

geração de edifícios mais capazes de

De seguida, os princípios de projetos

de escritórios serão apresentados com
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Distinção de camadas construtivas
A clara distinção entre camadas

compartimentação e acabamentos e

grande parte dos edifícios considerados

é particularmente relevante no que respeita

infraestruturas que, por terem ciclos de

protegidos de fenómenos de obsolescência

embeber as diversas camadas umas

de paredes divisórias autoportantes),

do edifício e, assim, contribuir para a sua

Regularidade espacial
As dimensões dos espaços estão

formal. Em geral, os espaços com configurações

retangulares, são relativamente fáceis

contrário, espaços de configuração irregular

adaptar [Brand, 1997:192]. A promoção

dessa forma, à ortogonalidade dos espaços

aqueles cujo uso ao longo do tempo

polivalência.

Regularidade estrutural
No seguimento da regularidade espacial,

consiste na provisão de uma malha

espaçamentos repetitivos entre elementos

subdivisão e a união de espaços ao longo

Sobredimensionamento espacial
O sobredimensionamento espacial corresponde

sistemas de circulação acima das exigências

mais dimensões (largura, comprimento
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construtivas
arquitetónicas (estrutura, pele, serviços,

e mobiliário) é uma característica comum a

considerados adaptáveis [Brand, 1997:20]. Este princípio

respeita à provisão de sistemas de serviços e

de atualização mais curtos, estarão assim mais

obsolescência precoce. A antítese deste princípio será

nas outras (por exemplo, através do desenho

que poderão limitar a capacidade adaptativa

sua obsolescência prematura.

invariavelmente ligadas à sua configuração

configurações internas regulares, sobretudo as

fáceis de subdividir, expandir e unir, e, pelo

irregular são mais difíceis de construir, manter e

promoção da regularidade espacial corresponde,

espaços previstos em projeto, especialmente

seja mais indeterminado, potenciando a sua

espacial, o princípio da regularidade estrutural

estrutural, cujo dimensionamento obedece a

elementos estruturais, potenciando a eventual

longo do tempo.

espacial
corresponde ao dimensionamento dos espaços e

exigências regulamentares mínimas, de uma ou

comprimento ou altura), relativamente ao seu uso inicial,
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como forma de potenciar a sua capacidade adaptativa

contrário, o subdimensionamento espacial

adaptação das edificações, se, por exemplo,

abaixo das exigências necessárias de um

Maccreanor, «o que se deveria propor eram edifícios

cúbicos), em vez na área útil (metros quadrados)

Todavia, o sobredimensionamento espacial não

suficiente para a adaptabilidade. Na realidade,

se inadaptados para determinadas funções, visto

largura de um edifício resultará num aumento

vez, poderá impedir a iluminação natural dos espaços

constituir uma forte limitação à sua adaptação.

Ao sobredimensionamento espacial estará, invariavelmente,

da volumetria de construção e, consequentemente,

materiais, refletido num aumento dos custos

impacto ambiental da construção. Assim, o sobredimensionamento

ser aplicado em espaços cujas características

de alterações ao longo do tempo, ou a possibilidade

elementos arquitetónicos (como a instalação

com duplo pé-direito) [Santos, 2010:358].

Sobredimensionamento estrutural
O sobredimensionamento estrutural traduz-se

estrutura, superior àquela definida para o programa

permitir o aumento de sobrecargas estruturais

aumento do número de pisos.

Num sentido mais estrito, o sobredimensionamento

da estrutura, de acordo com os maiores vãos possíveis

de cada projeto) e da forma mais independente

Adaptabilidade

adaptativa [Maccreanor, 1998:41]. Pelo

pode condicionar fortemente a sua

a dimensão do pé-direito livre estiver

um determinado uso. Como sublinha

edifícios baseados no volume (metros

quadrados).» [Maccreanor, 1998:41]

não é por si só um princípio de projeto

realidade, espaços desmedidos podem tornar-

visto que o sobredimensionamento da

aumento da sua profundidade, que, por sua

espaços interiores e, por esse motivo,

.

invariavelmente, associado um aumento

consequentemente, um maior consumo de recursos

custos iniciais da construção e num maior

sobredimensionamento espacial deverá

ou função prevejam um elevado ritmo

possibilidade de se introduzirem outros

de um piso intermédio num espaço

se numa maior capacidade portante da

programa original do edifício, de maneira a

sobre os pavimentos, ou um eventual

sobredimensionamento consiste no dimensionamento

possíveis (dentro do contexto e limites

independente possível, relativamente aos sistemas
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de compartimentação, por forma a não

interna do edifício.

Como acontece com o sobredimensionamento

estrutural implica um aumento da volumetria

um impacto ambiente acrescido, pelo

cenários prováveis de expansão/alteração

Sobredimensionamento infraestrutural
A respeito das infraestruturas e

infraestrutural possibilita a expansão

exemplo), assim como a sua manutenção

evolução tecnológica destes sistemas

se à volta de uma tecnologia específica

regra é deixar que as tecnologias se

1997:192].

Nos edifícios de escritórios, a disposição

infraestruturas é cuidadosamente considerada,

permitir futuras alterações e atualizações

estrategicamente posicionados, de maneira

de pisos técnicos elevados e tetos

configuração dos serviços e dos seus terminais

O sobredimensionamento infraestrutural

introdução de novas tecnologias e

instaladas anteriormente no edifício. As

necessidades de segurança são inevitáveis

o sobredimensionamento infraestrutural

substituição, mas também a alteração

[Kronenburg, 2007:116].
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não condicionar futuras alterações à configuração

sobredimensionamento espacial, o sobredimensionamento

volumetria de construção, maiores custos iniciais e

que deverá ser equacionado, em função dos

expansão/alteração da construção [Santos, 2010:361].

infraestrutural
outros serviços, o sobredimensionamento

dos sistemas e redes (águas e esgotos, por

manutenção e "upgrade". Atualmente, a constante

faz com que deixe de fazer sentido construir-

específica. Brand reforça esta ideia, referindo que a

adaptem ao edifício e não o contrário [Brand,

disposição dos subsistemas de serviços e

considerada, de modo a que possa facilmente

atualizações. Os núcleos de infraestruturas são

maneira a garantir o seu acesso, e a introdução

tetos falsos garante uma grande liberdade na

terminais [Till e Schneider, 2005b:288].

infraestrutural permite, com relativa facilidade, a

a atualização daquelas que haviam sido

As mudanças nos serviços, comunicações, e

inevitáveis e devem ser permitidas, de modo a que

infraestrutural possibilite não apenas a atualização e

alteração do layout ou até do programa funcional
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Sistemas de circulação aberta
Muitas vezes, o posicionamento dos sistemas

ou até mesmo o próprio desenho dos pontos

saídas), pode conferir uma maior capacidade

um aumento do custo total da obra. Os sistemas

a soluções de distribuição e organização

determinado espaço possa ser acedido por

2010:364]. Estes sistemas são muito comuns

institucionais, nos quais existe uma grande necessidade

circulação públicos dos privados. A provisão

sobredimensionamento, poderá também permitir

programas funcionais num mesmo edifício.

Espaços com baixa definição arquitetónica
O princípio da criação de espaços com baixa definição

provisão de espaços vazios e em tosco, fáceis

com a vontade dos seus utilizadores. Este princípio

projetos para os quais não há um "cliente tipo"

espaços possam ser apropriados de várias maneiras

Alçados programaticamente indeterminados
O desenho de alçados programaticamente indeterminados,

referenciáveis a um tipo de uso específico, mas

permitirão que o edifício se adapte a um grande

imagem estável para a memória coletiva da

representa, segundo Maccreanor, «um esforço

[Maccreanor, 1998:42].

Adaptabilidade

de circulação (verticais e horizontais),

pontos de acesso dos edifícios (entradas e

adaptativa aos edifícios, sem implicar

sistemas de circulação aberta correspondem

organização espacial, que permitem que um

por mais do que um circuito [Santos,

em programas de edifícios públicos e

necessidade de separar os fluxos de

provisão destes sistemas, aliada ao seu

permitir a coexistência de diferentes

arquitetónica
definição arquitetónica, corresponde à

fáceis de subdividir e equipar de acordo

princípio é muitas vezes aplicado em

tipo" definido à partida, de a que os

maneiras.

indeterminados
indeterminados, isto é, que não sejam

mas que estejam abertos à ambiguidade,

grande variedade de usos, mantendo uma

da cidade. Este tipo de neutralidade

esforço de contextualização dos edifícios»



3.6. Estudo de caso: INO

O projeto do INO Hospital (figura

Universitário de Berna (Suíça), é provavelmente

demonstrativos da aplicação dos

2007:118].

Os hospitais contemporâneos são edifícios

complexos, resultantes de constantes

métodos de tratamento aplicados. Estes

é cada vez mais comum os projetos

mesmo em fases avançadas da sua

estes fatores em consideração, a administração

projeto que privilegiava a adaptabilidade,

um programa funcional rígido, que,

sentido, o processo de projeto foi dividido

um dependente do seu tempo médio de

(estrutura e pele), deveria durar 100

edifício, estipulada em caderno de encargos

Adaptabilidade

Figura 30 - Fotografia aérea do edifício

INO Hospital

(figura 30), integrado no complexo do Hospital

provavelmente um dos projetos mais complexos e

conceitos de Open Building [Kronenburg,

edifícios com sistemas espaciais e funcionais

constantes atualizações da tecnologia médica e dos

Estes processos acontecem tão rapidamente, que

de unidades hospitalares serem revistos até

construção [Leupen et. al., 2005:192]. Tendo

administração do hospital adotou um processo de

adaptabilidade, no lugar de uma resposta arquitetónica a

que, rapidamente, tornar-se-ia obsoleto. Neste

dividido em três sistemas de níveis/camadas, cada

de serviço: o sistema primário, ou edifício-base

100 anos, à expectativa mínima de serviço do

encargos; o sistema secundário, ou enchimento
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Fotografia aérea do edifício
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(infraestruturas e compartimentação), até

(equipamento) entre 5 a 10 anos. Cada um

objeto de concursos de projeto e de empreitada

pelo atelier Suter+Partner Architeckten [Kronenburg,

O sistema primário do edifício é composto por

8.40 metros de vão, usando pilares pré-fabricados

betão-armado in-situ, perfuráveis na sua

aproximadamente 13 metros quadrados), de

infraestruturas, elevadores, escadas ou poços

pisos assim o exigir (figura 31). A pele exterior

externa em vidro e uma interior com elementos

espaço visitável intermédio. O projeto do sistema

cenários de usos, que, embora baseados no uso

o edifício possa ser rapidamente adaptado no

divisórias e infraestruturas, quer pela mudança

ao sistema terciário do edifício (figura 32). Dessa

Figura 31 - Planta tipo do INO Hospital 

Adaptabilidade

20 anos; e o sistema terciário

destes sistemas foi, posteriormente,

empreitada totalmente autónomos, coordenados

[Kronenburg, 2007:118-119].

por uma malha estrutural regular com

fabricados em betão-armado e lajes em

secção central (numa área com

de modo a permitir a instalação de

poços de luz, conforme a organização dos

exterior é constituída por uma fachada

elementos em madeira, separadas por um

sistema secundário recorreu a diferentes

uso hospitalar corrente, permitirão que

no futuro, quer pela reorganização das

mudança de equipamentos obsoletos relativos

Dessa forma, a autonomia construtivo-

Planta tipo do INO Hospital 



-temporal entre camadas, ou grupos

estimado, enfatiza os princípios de projeto

construções quer a médio, quer a longo

Adaptabilidade

Figura 32 - Plantas dos cenários de uso hospitalar testados no projeto do  INO Hospital

de camadas, consoante o tempo de serviço

projeto que privilegiam a adaptabilidade das

longo prazo.
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4.1. Desafios à Adaptabilidade
Nesta parte da investigação abordam-

estruturas de estacionamento, face

funcionais.

a) Estrutura sobredimensionada
Considerando que os edifícios de estacionamento

sobrecargas de utilização até 500

capacidade estrutural para suportarem

b) Pé-direito livre baixo
Uma característica intrínseca a quase

altura reduzida dos seus pés-direitos,

característica espacial decorre, sobretudo,

custos, visto que, quanto maior for o pé

e, consequentemente, maiores serão

relevante é a correlação entre o comprimento

quanto mais alto for o pé-direito, mais

Refira-se também que, do ponto de

construção de estrutura de parqueamento

livre máximo na ordem dos 2,7

regulamento da Camara Municipal de Lisboa)

c) Profundidade espacial
De um modo geral, as garagens são

espacial, quase sempre superior a vinte

construtiva e espacial, assente, essencialmente,

estacionamento (constituídas por duas

corredor ao centro), justapostas umas

4. Silo Automóvel

Silo Automóvel Adaptável

Adaptabilidade em Silos Automóveis
-se as potencialidades/obstáculos inerentes às

à sua conversão para outros programas

estacionamento são concebidos para suportarem

500kg/m2, estas estruturas têm uma grande

suportarem outros usos.

quase todas as estruturas de estacionamento é a

comparativamente às de outros edifícios. Esta

sobretudo, por uma questão de otimização de

pé-direito maior será o volume de construção,

serão os custos globais da obra. Igualmente

comprimento e inclinação das rampas, dado que,

longas ou inclinadas as rampas terão que ser.

vista regulamentar, a legislação aplicável à

parqueamento estabelece muitas vezes um pé-direito

metros (como determina, por exemplo, o

Lisboa).

são edifícios com uma grande profundidade

vinte metros. Esta advém da sua própria lógica

essencialmente, na repetição de bandas de

duas filas de lugares de estacionamento com um

umas a seguir às outras. Naturalmente, este

Automóvel Adaptável
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sistema compositivo resulta em estruturas elevadas

idêntico ao de uma estrutura subterrânea,

sistemas ventilação e iluminação artificiais.

d) Pisos de estacionamento inclinados
Os modelos que integram as rampas nos pisos

exemplo), formando uma superfície contínua

desafios à sua adaptabilidade (por exemplo, a

ou de sistemas de compartimentação), ainda

uma boa acessibilidade pedonal. De acordo

construtivas, pode-se dizer que estes modelos

"Estrutura" com a camada "Compartimentação"

subcategoria, com a camada "Acessos". Neste

cujos pisos de estacionamento de nível sejam

são considerados os mais adaptáveis.

Estudo de Caso:

Sede do jornal Libération, Atelier Canal,

No final da década de 1980, o Atelier Canal

conversão integral dos últimos cinco pisos de

década de 1950 (figura 33), em Paris, para dar

francês Libération (figura 34).

A abordagem por parte dos arquitetos ao projeto

correção das características arquitetónicas da

mas antes por acomodar a organização interna

existência, como demonstra bem a organização

redes e comunicações), dispostas junto ao

trabalho através de prumos verticais, lidando

as limitações impostas pelo subdimensionamento

estacionamento (figura 35).

Silo Automóvel Adaptável

elevadas com um grau de habitabilidade

subterrânea, necessitando, invariavelmente, de

pisos de estacionamento (modelo Silo, por

contínua inclinada, apresentam maiores

a provisão de infraestruturas técnicas

que o seu grau de inclinação permita

acordo com o conceito de camadas

modelos são a combinação da camada

"Compartimentação" ou, na possibilidade de existir uma

Neste sentido, os modelos de garagem,

sejam formalmente autónomos das rampas,

Canal, Paris (França), 1987

Canal foi responsável pelo projeto de

de um silo automóvel construído na

dar lugar à sede e redação do jornal

projeto não consistiu num ajuste ou

garagem para acomodar um novo uso

interna da redação do jornal à pré-

organização das infraestruturas (sistemas de

teto e distribuídas pelos grupos de

de uma forma bastante inventiva com

subdimensionamento do pés-direitos dos pisos de
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Figuras 33 -

Figuras 34 - Planta dos pisos 7 e 7

Figuras 35 - Interior da redação do jornal 
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- Secção longitudinal

Planta dos pisos 7 e 7½

Interior da redação do jornal Libération
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Reconheceu-se nas rampas, originalmente destinadas

automóveis, um dispositivo arquitetónico de

desencontradas a meio-piso, preservando-

mais simbólicas do edifício. A rampa proporciona

informais para pequenos grupos de trabalho e

através da disposição de uma série de plataformas

(figura 36 e 37).

Figura 37 - Rampas da redação do jornal 

Figura 36 - Rampas da redação do jornal 

Silo Automóvel Adaptável

destinadas à circulação vertical dos

de ligação pedonal entre as lajes

-se assim uma das características

proporciona também espaços de reunião

e entre as diversas redações editoriais,

plataformas de nível ao longo da rampas

Rampas da redação do jornal Libération

Rampas da redação do jornal Libération



4.2. Memória Descritiva

O presente subcapítulo corresponde

Automóvel Adaptável.

Introdução
Tendo por base o estudo efetuado

estacionamento e do tema da adaptabilidade,

estacionamento com capacidade de se

funcional. O conceito do projeto assenta

capaz de suportar diversos usos e

construtivas de maior longevidade.

O Silo Automóvel proposto é uma resposta

de longa duração naquela área da cidade

um edifício que afirme aquela zona como

e, ao mesmo tempo, contribuir para

reforçando a ligação da cidade com o rio

Enquadramento Urbano
A área de implantação do edifício,

Pedrouços, integra uma área urbana mais

do Porto de Lisboa (APL), localizada

próximo da área de influência do

(pertencente ao concelho de Oeiras) (figura

conjunto edificado, constituído pelo edifício

Aquicultura" (DGPA) e pelo Edifício FOR

a Sul, por uma rua de acesso interna

Viaduto da CRIL (IC-17), posterior

Atualmente, esta área preserva ainda

"Edifício da Lota", construído na década

envolvente imediata.

Silo Automóvel Adaptável

Descritiva

corresponde à memória descritiva do projeto do Silo

efetuado sobre a evolução das estruturas de

adaptabilidade, o projeto propõe um edifício de

se adaptar a alterações de uso ou programa

assenta no desenvolvimento de um "edifício-base",

e constituído, essencialmente, por camadas

resposta à procura de estacionamento automóvel

cidade. É ainda uma oportunidade de estabelecer

como uma porta de entrada na cidade de Lisboa

para a requalificação daquela área urbana,

rio.

uma parte da zona ribeirinha da Doca de

mais ampla, sob a jurisdição da Administração

localizada no limite ocidental do concelho de Lisboa,

interface de transportes públicos de Algés

(figura 38). Trata-se de uma área a Poente do

edifício da "Sede da Direcção-Geral de Pescas e

FOR-MAR. A Norte, é limitada pela Av. Brasília,

interna da Doca de Pedrouços e, a Poente, pelo

aos limites concelhios de Lisboa e Oeiras.

alguns edifícios de caráter industrial, sendo o

década de 1960, o único digno de registo na
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A considerável área de terreno disponível

propusesse um espaço urbano de uso público

edifício, iria requalificar aquela zona ribeirinha,

assim, de forma sumária, o desenho de um parque

o edifício se posiciona paralelamente às margens

semelhança dos restantes edifícios da envolvente

próxima do conjunto formado pela DGPA e Edifício

Nordeste do Silo com as frentes destes edifícios,

edifício e a Rua de acesso interna da Doca de

do parque urbano proposto na frente Sudoeste

uma passagem superior pedonal, que permite

desde um novo jardim do outro lado da linha férrea

ao Silo, conectando-o ao interface de transportes

passagem subterrânea já existente.

Figura 38 - Localização

Silo Automóvel Adaptável

para a intervenção levou a que se

público que, para além de enquadrar o novo

ribeirinha, devolvendo-a à cidade. Propôs-se

parque urbano em forma de "L", no qual

margens do Rio Tejo e à Av. Brasília, à

envolvente. Optou-se por uma implantação

Edifício FOR-MAR, alinhando o alçado

edifícios, com um afastamento entre o novo

Pedrouços, permitindo a continuidade

Sudoeste do edifício. A Poente, localiza-se

a travessia sobre a linha do comboio,

férrea até ao parque urbano adjacente

transportes públicos de Algés, além da

Localização
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Sobre o Edifício
Com 89.90m de comprimento, 54.90m

empena, o Silo Automóvel de Pedrouços

um quarteirão com um vazio central.

Formalmente, o edifício proposto é

funcional dos pisos de estacionamento,

forma paralela aos alçados, formando

estacionamento dispostos perpendicularmente

alçado Noroeste, onde se localizam as

vários pisos do edifício. O vazio central,

semipúblico, permite a desenfumagem

Programa-base
O edifício desenvolve-se em 3 pisos

capacidade total de 371 lugares de estacionamento

No piso térreo, à cota 3.80, são projetados

indeterminados, passíveis de serem apropriados

permanente ou temporário (espaços comerciais,

ateliers, entre outros), que, no seu conjunto,

cidade, fortalecendo a relação entre a

desenvolvem-se no sentido transversal

exterior/interior entre a envolvente do edifício

No Alçado Noroeste, com acesso viário

paralela à Av. Brasília, localizam-

estacionamento, todas com dois sentidos

pisos de estacionamento elevados é

estacionamento subterrâneo, por forma

estacionamento, caso o edifício mude
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m de largura, 11.65m de altura e 18.50m de

Pedrouços apresenta uma volumetria semelhante à de

fortemente caracterizado pela organização

estacionamento, com as circulações viárias dispostas de

formando um corredor de circulação com lugares de

perpendicularmente em cada lado, com exceção do

as rampas que estabelecem a ligação entre os

central, assumido no piso térreo como um pátio

desenfumagem dos pisos de estacionamento.

pisos acima do solo e um em cave, com uma

estacionamento.

projetados vários "contentores" programaticamente

apropriados por vários programas de carácter

comerciais, indústria ligeira, indústrias criativas,

conjunto, procurarão dinamizar aquela área da

a cidade e o rio. Estes espaços apropriáveis

transversal do edifício, potenciando a relação

edifício e o pátio.

viário a partir de uma via de desaceleração

-se as rampas de acesso aos pisos de

sentidos de circulação. A rampa de acesso aos

é autónoma da rampa de acesso ao piso de

forma a garantir a sua utilização como

de função.
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No piso em cave, localiza-se uma área de estacionamento

como outras áreas de serviço e instalações técnicas

acesso viário, essenciais ao funcionamento do

Por sua vez, os pisos 1, 2 e de cobertura correspondem

público do Silo, com 268 lugares de estacionamento

sentidos de circulação, é compatível com o nível

"park &ride", ou seja, com uma maior afluência

manhã, e de saída, ao final da tarde, pelo

constituiu um impedimento à eficiência da estrutura

Sistemas de circulação pedonal
As comunicações verticais do edifício serão

acessos verticais, constituídos por elevadores

de emergência. Enquanto o programa funcional

estacionamento, prevê-se que apenas dois núcleos

sejam equipados com elevadores. Próximo

localizam-se 4 lugares de estacionamento, para

Os dois restantes núcleos funcionarão como saídas

superiores quer da cave, mantendo-se os poços

As circulações horizontais, nos pisos elevados,

exteriores e interiores, num espaço intermédio,

fachada e o limite dos lugares de estacionamento,

Procura-se, assim, minimizar possíveis confrontos

estabelecendo-se, ao mesmo tempo, pistas

circulação horizontal, possíveis em caso de adaptação

se um espaço interposto entre dois sistemas

varanda). O acesso pedonal ao edifício é também

passadiço que liga a passagem superior pedonal

Silo Automóvel Adaptável

estacionamento com 103 lugares, assim

técnicas localizadas sob as rampas de

do edifício.

correspondem às áreas de estacionamento

estacionamento. A circulação viária, com dois

nível de afluência esperado num silo

afluência no sentido da entrada, durante a

que este sistema de circulação não

estrutura de parqueamento.

serão efetuadas por quatro núcleos de

de passageiros, de cargas e escadas

funcional dos pisos superiores for

núcleos em lados opostos do edifícios

Próximo de um destes, no primeiro piso,

para pessoas com mobilidade reduzida.

saídas de emergência, quer dos pisos

poços de elevadores não equipados.

elevados, são dispostas ao longo dos alçados

intermédio, delimitado entre os painéis da

estacionamento, definindo uma galeria perimetral.

confrontos entre o peão e o automóvel,

pistas para o desenho dos sistemas de

adaptação (podendo este limite tornar-

sistemas de fachada ou simplesmente uma

também possível de ser realizado por um

pedonal proposta até à cobertura do Silo.



Silo Automóvel Adaptável

Aspetos construtivos
O edifício é projetado tendo por base

múltiplos de 1,40m, que introduz uma

propostos no projeto.

A "Estrutura", os "Acessos" e a

arquitetónicas que definem o silo. Embora

"Pele" é construtivamente autónoma das

pode ser alterada, caso o edifício mude

"Acessos" (constituída pelas rampas

verticais) está associada à camada "Estrutura"

camadas permanentes do edifício, transversais

venha a assumir e conferindo-lhe uma

Estrutura
O edifício é integralmente constituído por

piso em cave é concebida como um

face a fenómenos decorrentes da pressão

solo, as lajes são fungiformes maciças,

alinhamentos dos pilares. Os pilares

retangular, permitindo uma grande versatilidade

aos pilares, mais próximos dos alçados

para infraestruturas nas lajes, previamente

que permitirão a passagem de infraestruturas

Os pisos acima do solo têm um pé-

confere uma grande versatilidade programática,

maioria das estruturas de parqueamento

tetos falsos e/ou pavimentos sobre-elevados,

de infraestruturas e outros sistemas necessários
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base uma modelação de planta assente em

matriz transversal aos vários cenários de uso

"Pele" são essencialmente as camadas

Embora todas partilhem da mesma métrica, a

das camadas "Estrutura" e "Acessos" , pelo que

mude de função. Por outro lado, a camada

rampas de circulação viária e núcleos de acessos

"Estrutura" e, como tal, são consideradas as

transversais a qualquer programa que o edifício

identidade e sentido de permanência.

por uma estrutura em betão armado. A laje do

ensoleiramento geral, fundamental para fazer

pressão freática naquela zona. Acima do nível do

maciças, com bandas de pré-esforço integradas nos

dos pisos de estacionamento são de secção

versatilidade na sua subdivisão espacial. Junto

alçados interiores e exteriores, são inseridas mangas

previamente integradas nas bandas de pré-esforço,

infraestruturas de nos cenários de mudanças de uso.

-direito livre de 3,5m (em tosco), o que lhes

programática, acima daquela que é comum à

parqueamento. Esta dimensão permite a instalação de

elevados, dentro dos quais se prevê a passagem

necessários a outros programas funcionais.
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Acessos
Os núcleos de acessos verticais são concebidos

modo a contribuírem para o contraventamento

viária, tal como o resto da estrutura, são

desenhadas com uma inclinação constante de

introdução de troços de transição entre a rampa

Cenários
Ao ser concebido como um "edifício-base" (constituído

"Acessos" e "Pele"), o edifício determina fundamentalmente

poderão a vir apropriar-se dele, irão compor o

"Compartimentação", "Infraestruturas" e "Mobiliário")

Com vista à demonstração da adaptabilidade

para a conversão funcional do edifício, um hotel,

edifício de habitação. Propõe-se igualmente a

outros usos com um caráter mais público (por

auditório), tendencialmente independentes, relativamente

ocupar outras áreas do edifício.

Silo Automóvel Adaptável

concebidos como caixas em betão-armado, de

da estrutura. As rampas de circulação

são em betão armado pré-esforçado,

aproximadamente 12%, dispensado a

rampa e os pisos de estacionamento.

(constituído pelas camadas "Estrutura",

fundamentalmente que os programas, que

o "recheio" (constituído pelas camadas

"Mobiliário").

do edifício, propõem-se três cenários

hotel, um edifício de escritórios e um

a conversão das rampas originais para

(por exemplo, uma galeria de arte ou um

relativamente aos programas que irão



Através do estudo da evolução da tipologia

desde a introdução do automóvel na

estruturas de estacionamento tem vindo

modelos de garagem basearam-se em

pela tecnologia automóvel estava no

vez mais ao serviço do automóvel, ainda

seus clientes. Contudo, gradualmente,

estrutura cada vez mais simplificada

apenas para o self-parking. Atualmente,

integração urbana e funcional, quer no

que vá além do seu simples valor utilitário

Assim, neste trabalho, pretendeu-se

projeto de arquitetura de um Silo

alteração programática, como forma de

durante mais tempo, numa lógica enquadrada

setor da construção.

Os edifícios considerados adaptáveis

nível espacial. Esta abordagem implica

arquitetónicos inacabados, por vezes imperfeitos,

acomodar outros usos, para além daqueles

A adaptabilidade implica também

decorrente, sobretudo, do aumento do

respeitantes ao sobredimensionamento

para os usos iniciais ou futuros a que

adaptabilidade não produzirá uma

adequada a cada um dos usos que o

vida útil mais longa. Por conseguinte,

5. Conclusão

Conclusão

tipologia dos silos automóveis, concluiu-se que,

na cidade, o conceito de funcionalidade das

vindo a evoluir constantemente. Se os primeiros

em edifícios pré-existentes, quando o fascínio

seu auge, os silos tornaram-se edifícios cada

ainda que sem ignorarem as necessidades dos

gradualmente, a garagem foi-se transformando numa

simplificada e funcionalista, sem fachada e projetada

Atualmente, aos silos automóveis é exigida uma maior

no contexto da cidade, quer com outros usos,

utilitário mundano.

estudar a adaptabilidade no contexto de um

Automóvel Adaptável, com capacidade de

de preservar os recursos materiais utilizados

enquadrada pela procura da sustentabilidade no

são diretos na sua construção e genéricos a

implica que os edifícios sejam considerados objetos

imperfeitos, de modo a que sejam capazes de

daqueles que estiveram na origem do seu projeto.

um maior investimento financeiro inicial,

do volume de construção. A criação de margens

sobredimensionamento implica que o edifício seja menos eficiente,

que se propõe. Isto significa que a promoção da

solução ideal, mas apenas uma solução

o edifício vier a assumir, o que resultará numa

conseguinte, a adaptabilidade constitui uma abordagem
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possível de reduzir esse risco de obsolescência

vantagem de ser uma estratégia chave, para

setor da construção, promovendo o princípio da

redução da produção de Resíduos de Construção

perspetiva enquadra-se numa visão sustentável

vista financeiro, quer ambiental.

Os silos automóveis têm um potencial para

características arquitetónicas e espaciais

adaptabilidade. Conclui-se que, se por um lado

e a baixa definição arquitetónica destas edificações

naturalmente, potenciam a sua adaptabilidade,

a sua extensa profundidade espacial e os pisos

aspetos que podem tornar os silos automóveis

Com base neste conhecimento, definiu-se o Silo

apoiado em princípios de projeto para a adaptabilidade

um carácter genérico de aplicação, transversal

programa funcional, sendo por isso passíveis

programas. Contudo, estes não podem ser promovidos

estar enquadrados por um exercício de projeção

caso específico do projeto desenvolvido, consideram

habitação e hotel.

A promoção da adaptabilidade no caso específico

entanto, que ser uma obrigatoriedade. A promoção

adaptáveis dependerá sempre do contexto específico

dos silos automóveis em particular, os usos

automóvel pode, então, ser considerado apenas

no edifício base, o que reforça o caráter genérico

como o caráter transitório dos próprios programas

Conclusão

obsolescência. A adaptabilidade tem, portanto, a

para a promoção da sustentabilidade no

da reutilização futura dos edifícios e a

Construção e Demolição (RCD). Esta

sustentável das construções, quer do ponto de

serem adaptáveis, ainda que outras

contribuam para limitar a sua

lado o sobredimensionamento estrutural

edificações são características que,

adaptabilidade, por outro, o pé-direito livre reduzido,

pisos de estacionamento inclinados são

automóveis estruturas inadaptáveis no futuro.

Silo Automóvel como um edifício-base,

adaptabilidade. Os princípios expostos têm

transversal a qualquer tipo de edifício ou

passíveis de serem aplicados a vários

promovidos de forma indistinta, devendo

projeção de cenários de usos futuros. No

consideram-se os seguintes: escritórios,

específico dos silos automóveis não terá, no

promoção de soluções arquitetónicas

específico de cada projeto e, no caso

que este serve. O programa do silo

apenas como o primeiro cenário a ter lugar

genérico e adaptativo da estrutura, assim

programas. No caso das estruturas de



estacionamento, a provisão da adaptabilidade

sobredimensionamento espacial e infraestrutural,

entre as camadas construtivas. Neste

funcione de modo transversal e permanente

"recheios" é uma condição essencial à

Conclui-se que, a adaptabilidade, enquanto

recursos materiais, deverá ser promovida

existir uma relação entre as características

dos edifícios e a sua capacidade de

Desse modo, este trabalho argumenta

pensamento a longo-prazo, refletindo

imprevisível.

Conclusão

adaptabilidade dependerá essencialmente do seu

infraestrutural, assim como da independência

Neste sentido, a definição de um edifício-base que

permanente aos vários cenários de uso e respetivos

à adaptabilidade.

enquanto estratégia "passiva" de preservação de

promovida durante a fase inicial dos projetos, visto

características arquitetónicas (espaciais e construtivas)

de comportar vários usos ao longo do tempo.

argumenta que devemos aceitar a necessidade de um

refletindo as incertezas naturais de um futuro
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Anexos II 
Peças Desenhadas 

A001 Planta de localização escala 1:2500  

(reduzida para 1:5000) 

A002 Planta de implantação escala 1:1000  

(reduzida para 1:2000) 

A101 Silo Automóvel: Planta piso -1 escala 1:200  

(reduzida para 1:400) 

A102 Silo Automóvel: Planta  piso 0 escala 1:200  

(reduzida para 1:400) 

A103 Silo Automóvel: Planta piso 1 escala 1:200  

(reduzida para 1:400) 

A104 Silo Automóvel: Planta piso 2 escala 1:200 

(reduzida para 1:400) 

A105 Silo Automóvel: Planta piso 3 escala 1:200  

(reduzida para 1:400) 

A106 Silo Automóvel: Planta de Cobertura escala 1:200  

(reduzida para 1:400) 

A107 Edifício adaptado: Escritórios (Piso tipo) escala 1:200  

(reduzida para 1:400) 

A108 Edifício adaptado: Hotel (Piso tipo) escala 1:200  

(reduzida para 1:400) 

A109 Edifício adaptado: Habitação (Piso tipo) escala 1:200  

(reduzida para 1:400) 

A201 Silo Automóvel: Cortes AA’ e BB’ escala 1:200  

(reduzida para 1:400) 

A202 Silo Automóvel: Cortes CC’ e DD’ escala 1:200  

(reduzida para 1:400) 

A203 Silo Automóvel: Alçados Noroeste e Nordeste escala 1:200  

(reduzida para 1:400) 

A204 Silo Automóvel: Alçados Sudeste e Sudoeste escala 1:200  

(reduzida para 1:400) 

A301 Cortes construtivos (Silo Automóvel / Escritórios)  escala 1:20 

(reduzida para 1:40) 

A302 Cortes construtivos (Hotel / Habitação)  escala 1:20 

(reduzida para 1:40) 
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SILO AUTOMÓVEL (Edifício-base)

01 Grelha metálica
02 Laje em betão desativado (acabamento com esquartelamento)
03 Feltro/Geotêxtil
04 Isolamento térmico, esp. 50mm
05 Sistema de impermeabilização
06 Camada de forma
07 Estrutura em betão armado
08 Barra chata, 60x10mm
09 Perfil metálico "T"
10 Chapa de alumínio perfurada, esp. 5mm
11 Painel de betão pré-fabricado à cor natural
12 Sistema de fixação dos painéis à fachada
13 Isolamento térmico, esp. 30mm
14 Chapa de aço, esp.10mm
15 Murete
16 Perfil metálico UPN 300
17 Teto falso em gesso cartonado
18 Caixilharia de aço com vidro simples laminado 16 (8/8)
19 Prumo vertical em aço (tubular), 25x100x3200
20 Lajetas de betão pré-fabricadas à cor natural , esp.30mm
21 Betonilha armada
22 Soleira
23 Caleira metálica tipo Slot Drain
24 Calçada em cubos de vidraço, 50x50mm
25 Areia
26 Enrocamento
27 Terreno natural compactado
28 Reboco térmico
29 Alvenaria em blocos de batão vazados, 110mm
30 Caixa de ar
31 Manta drenante
32 Pavimento autonivelante epóxi, esp. 50mm
33 Laje de fundação (ensoleiramento geral)
34 Junta de betonagem
35 Sapata
36 Betão de limpeza, 50mm
37 Caixa de brita
38 Dreno
39 Estaca (fundação indireta)
40 Trave
41 Pintura epóxi autonivelante tipo Sikafloor 358

ESCRITÓRIOS

01 Grelha metálica
02 Laje em betão desativado (acabamento com esquartelamento)
03 Feltro/Geotêxtil
04 Isolamento térmico, esp. 50mm
05 Sistema de impermeabilização
06 Camada de forma
07 Estrutura em betão armado
08 Barra chata, 60x10mm
09 Perfil metálico "T"
10 Chapa de alumínio perfurada, esp. 5mm
11 Painel de betão pré-fabricado à cor natural
12 Sistema de fixação dos painéis à fachada
13 Isolamento térmico, esp. 30mm
14 Chapa de aço, esp.10mm
16 Perfil metálico UPN 300
17 Teto falso em gesso cartonado
18 Caixilharia de aço com vidro simples laminado 16 (8/8)
19 Prumo vertical em aço (tubular), 25x100x3200
20 Lajetas de betão pré-fabricadas à cor natural , esp.30mm
21 Betonilha armada
22 Soleira
23 Caleira metálica tipo Slot Drain
24 Calçada em cubos de vidraço, 50x50mm
25 Areia
26 Enrocamento
27 Terreno natural compactado
28 Reboco térmico
29 Alvenaria em blocos de batão vazados, 110mm
30 Caixa de ar
31 Manta drenante
32 Pavimento autonivelante epóxi, esp. 50mm
33 Laje de fundação (ensoleiramento geral)
34 Junta de betonagem
35 Sapata
36 Betão de limpeza, 50mm
37 Caixa de brita
38 Dreno
39 Estaca (fundação indireta)
42 Estore de rolo blackout
43 Caixilharia em aço com vidro duplo laminado (8/10/6)
44 Revestimento a alcatifa, pedra ou lajetas de betão pré-fabricadas
45 Pavimento falso modular, 70x70cm
46 Pedestal regulável
47 Caleira em zinco
48 Pedestal em PVC
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1:20

HOTEL

01 Grelha metálica
02 Laje em betão desativado (acabamento com esquartelamento)
03 Feltro/Geotêxtil
04 Isolamento térmico, esp. 50mm
05 Sistema de impermeabilização
06 Camada de forma
07 Estrutura em betão armado
08 Barra chata, 60x10mm
09 Perfil metálico "T"
10 Chapa de alumínio perfurada, esp. 5mm
11 Painel de betão pré-fabricado à cor natural
12 Sistema de fixação dos painéis à fachada
13 Isolamento térmico, esp. 30mm
14 Chapa de aço, esp.10mm
16 Perfil metálico UPN 300
17 Teto falso em gesso cartonado
18 Vidro simples laminado 16, 8/8
19 Prumo vertical em aço (tubular), 25x100x3200
20 Lajetas de betão pré-fabricadas à cor natural , esp.30mm
21 Betonilha armada
22 Soleira
23 Caleira metálica tipo Slot Drain
24 Calçada em cubos de vidraço, 50x50mm
25 Areia
26 Enrocamento
27 Terreno natural compactado
28 Reboco térmico
29 Alvenaria em blocos de batão vazados, 110mm
30 Caixa de ar
31 Manta drenante
32 Pavimento autonivelante epóxi, esp. 50mm
33 Laje de fundação (ensoleiramento geral)
34 Junta de betonagem
35 Sapata
36 Betão de limpeza, 50mm
37 Caixa de brita
38 Dreno
39 Estaca (fundação indireta)
42 Estore de rolo blackout
47 Caleira em zinco
49 Caixilharia de alumínio, duplo-rail, com vidro duplo laminado (8/10/6)
50 Soalho de madeira, esp.30mm
51 Lã de rocha, esp.40mm (50kg/m3)
52 Proteção acústica
53 Barrotes para suporte de soalho
54 Pavimento exterior em deck
55 Ripado para suporte do pavimento deck
56 Pefil em aço inox
57 Guarda em vidro temperado 16 (8/8)
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HABITAÇÃO

01 Grelha metálica
02 Laje em betão desativado (acabamento com esquartelamento)
03 Feltro/Geotêxtil
04 Isolamento térmico, esp. 50mm
05 Sistema de impermeabilização
06 Camada de forma
07 Estrutura em betão armado
08 Barra chata, 60x10mm
09 Perfil metálico "T"
10 Chapa de alumínio perfurada, esp. 5mm
11 Painel de betão pré-fabricado à cor natural
12 Sistema de fixação dos painéis à fachada
13 Isolamento térmico, esp. 30mm
14 Chapa de aço, esp.10mm
16 Perfil metálico UPN 300
17 Teto falso em gesso cartonado
18 Vidro simples laminado 16, 8/8
19 Prumo vertical em aço (tubular), 25x100x3200
20 Lajetas de betão pré-fabricadas à cor natural , esp.30mm
21 Betonilha armada
22 Soleira
23 Caleira metálica tipo Slot Drain
24 Calçada em cubos de vidraço, 50x50mm
25 Areia
26 Enrocamento
27 Terreno natural compactado
28 Reboco térmico
29 Alvenaria em blocos de batão vazados, 110mm
30 Caixa de ar
31 Manta drenante
32 Pavimento autonivelante epóxi, esp. 50mm
33 Laje de fundação (ensoleiramento geral)
34 Junta de betonagem
35 Sapata
36 Betão de limpeza, 50mm
37 Caixa de brita
38 Dreno
39 Estaca (fundação indireta)
42 Estore de rolo blackout
47 Caleira em zinco
49 Caixilharia de alumínio, duplo-rail, com vidro duplo laminado (8/10/6)
50 Soalho de madeira, esp.30mm
51 Lã de rocha, esp.40mm (50kg/m3)
52 Proteção acústica
53 Barrotes para suporte de soalho
54 Pavimento exterior em deck
55 Ripado para suporte do pavimento deck
56 Pefil em aço inox
57 Guarda em vidro temperado 16 (8/8)
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