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Resumo analítico 
 

 

Esta dissertação tem como objeto de trabalho a reflexão sobre diferentes técnicas de 

aplicação de Fachadas Verdes. A adoção de estruturas de suporte de vegetação nas fachadas 

de edifícios, definem-se como novos sistemas desenvolvidos e pretendem tornar as cidades 

mais sustentáveis. Embora não seja uma técnica nova, pois já era aplicada pelos Romanos 

devido ás suas capacidades na redução de amplitudes térmicas num dado local, hoje em dia, 

poderá tornar-se ainda mais eficaz e diversificada, devido ao uso de novas tecnologias e de 

novos materiais.  

 Este tema foi abordado de duas maneiras distintas: em primeiro lugar, considerando o 

crescimento dos espaços urbanos existentes e a influência que eles exercem na natureza, não 

deixando espaço para a integração e complementaridade de ambos, mas funcionando como 

uma imposição, quase obrigando a um estudo de uma nova consciência ecológica; em 

segundo lugar, pelo estudo das diferentes técnicas e capacidade de adaptação aos edifícios e 

vantagens ecológicas e estéticas, tornando os edifícios e os espaços urbanos mais equilibrados 

com a natureza constituindo um melhor ambiente urbano.   

 A dissertação conjuga o estudo teórico com a análise de casos práticos reais em 

Portugal, onde são analisados dois casos de estudo que integram diferentes técnicas de 

fachadas verdes, de modo a que seja possível abordar modus operandi e as diferenças mais 

relevantes que se desenrolam em torno deste assunto. 

 Dado este tema ainda ser bastante recente na Arquitetura Paisagista e principalmente 

no País, a conclusão pretende não ser estática, mas sim um ponto de partida para o contínuo 

estudo destas novas ideias que se poderão desenvolver em torno das técnicas de aplicação de 

fachadas verdes no contexto dos espaços urbanos.  
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Abstract 

 

The object of this dissertation is to show the reflection of different application 

techniques of Green Façades. The use of supporting structures of vegetation on the façade 

buildings, defined as new systems developed and intend to make cities more sustainable. As it 

was applied by Romans, it is not a new technique due to its ability to reduce the temperature 

variation at certain places, may today become even more effective and due to the use of new 

technologies and new materials.  

  This topic was approached in two ways: firstly, considering the growth of existing 

urban spaces and the influence that they exert on nature, leaving no space for the integration 

and complementarity of both, but functioning as a imposition, almost forcing a study of a new 

ecological awareness; secondly, the study of different techniques and ability to adapt to 

buildings and ecological advantages and aesthetic appearance, making buildings and urban 

spaces more balanced with nature providing a better urban environment.  

 The thesis combines theoretical study with the analysis of real cases in Portugal, 

whereby two case studies which integrate different techniques of green façades has been 

analyzed in a possible modus operandi approach, as well as unfolding the most relevant 

differences around this subject.   

 Since this topic is still quite recent in Landscape Architecture and especially in 

Portugal, the conclusion does not want to be static, but a starting point for the continued study 

of these new ideas that could be developed around the application techniques of green façades 

in the context of urban spaces. 
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Fachadas Verdes 

Técnicas de Aplicação no Contexto dos Espaços Urbanos 

1 

 

CAPÍTULO I. INTRODUÇÃO, OBJETIVOS E METODOLOGIA  

 

1. Introdução  

 

A relação do Homem com a Natureza sempre foi um assunto abordado ao longo dos 

tempos de diferentes maneiras, sendo de fácil discussão mas de difícil conclusão. O crescente 

urbano face ao desenvolvimento dos espaços ajardinados nas nossas cidades tem vindo a 

evoluir de forma desfavorável para a continua relação do Homem com a Natureza. É visível a 

densa floresta cinzenta das nossas cidades e a falta evidente dos espaços verdes que a deviam 

acompanhar para um bom equilíbrio e desenvolvimento sustentável de ambas as partes. A 

Arquitetura Paisagista assume claramente esta falha, e tem vindo a apresentar diversas 

soluções para uma maior ligação e encontro do Homem com o Mundo Natural, como a 

implantação de parques urbanos, criação de programas para melhoria de espaços urbanos, 

assim como controlo, sustentação e preservação de ecossistemas (Fadigas, 2010). Atualmente 

muitas das nossas cidades apresentam espaços onde a integração destes projetos se torna 

difícil devido ao aumento exponencial da população que vive nos centros urbanos, causando 

uma necessidade de construção cada vez maior. Na Europa, no ano de 2010 cerca de 72,7% 

da população residia em áreas urbanas, um aumento de 2 pontos percentuais relativamente ao 

ano de 1995, em que era de 70,3% e as previsões apontam, para o ano de 2025, uma subida 

para valores bem perto dos 76,1%, acentuando assim a tendência da população se deslocar 

para zonas urbanas (ONU, 2011). Em Portugal a tendência não diverge, sendo que os censos 

realizados em 2011 demonstram que grande  parte da população portuguesa vive em zonas do 

litoral, em áreas urbanas em especial, nas cidades de Lisboa e Porto. Ocupando cerca de 4% 

da superfície do território nacional, reside nesta área perto de 40% da população em 2011, 

quando na década de 1960 apenas 26% a habitavam (Chitas e Rosa, 2011). 

Com a população a aumentar nas cidades, as áreas residenciais ampliam, sendo que 

muitas delas não possuem ligação à natureza com capacidade de sustentar um equilíbrio 

dinâmico e equilibrado, tal como acontecia nas pequenas comunidades rurais, onde os 

habitantes viviam numa relação muito próxima com o meio natural. Nestes pequenos 

aglomerados, ricos em espécies vegetais e animais, as práticas agrícolas e florestais, 

encontravam-se adaptadas às condições do local, sendo que muitas vezes eram condicionadas 

por falta de meios tecnológicos. A partir da altura que a tecnologia construtiva permitiu um 

domínio sobre os materiais, fornecendo uma solidez estrutural para as grandes construções, as 

cidades iniciaram o seu crescimento num sentido onde a componente estética e criativa, 

poderiam substituir as relações naturais que a paisagem, como ecossistema, necessita para um 
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bom equilíbrio. Esta particularidade teve inicio por volta da época do Renascimento, ganhou 

força no século XVIII e fez-se regra a partir de meados do século XIX. Desta forma a 

paisagem urbana ganhou autonomia e identidade própria, onde em muitos casos a sua ligação 

ao meio natural simplesmente desapareceu (Fadigas, 2007).   

Num sentido contrário e na constante busca do equilíbrio entre o urbanismo e a natureza, 

diversos métodos, técnicas e possibilidades se foram desenvolvendo para encontrar e devolver 

a ligação ao “Mundo Natural”. Sendo as zonas urbanizadas constituídas essencialmente por 

edifícios e estes mesmos por alçados que lhe dão forma e estrutura, um dos mais recentes 

meios e métodos inovadores de colocar flora nestes espaços, é a aplicação de vegetação nas 

fachadas dos edifícios, tornando-os assim mais verdes, ecológicos e contribuindo para uma 

ligação mais forte com a natureza. Desenvolvidos por Patrick Blanc, os muros verdes foram 

dos primeiros a ser apresentados para colocar de novo zonas verdes em locais urbanos que 

anteriormente não tinham sido explorados neste sentido. Devido ao seu elevado impacto 

visual assim como aos diversos benefícios, continuam a ser muito requisitados para atenuar a 

força que as zonas edificadas representam, tendo assim sido desenvolvidos diversos sistemas 

de suporte para da melhor forma se adaptarem como solução ao problema existente (Hopkins 

e Goodwin, 2011).  

No caso específico desta dissertação o tema irá centrar-se nas fachadas verdes, 

deixando assim de parte outros estudos relacionados com jardins verticais como se encontra 

representado na Tabela 1. Com as paredes vivas a albergarem estruturas com compostos que 

contenham solo ou outro tipo de substrato artificial, divergem em parte com o muro verde na 

qualidade de este não acomodar nenhum tipo de solo. As paredes de paisagem são como uma 

evolução das paisagens de bermas de estradas, sendo mais inclinadas que as verticais e tendo 

como principal função a redução sonora e estabilização das terras de inclinação. No caso da 

biofiltração é bem distinta, tendo sido desenvolvida no intuito de ser integrada na própria 

estrutura interna do edifício, providenciando a filtração do ar interior e a regulação térmica 

(Freed et al. 2008). Todas as definições se encontram relacionadas entre si, tornando-se de 

momento difícil estabelecer uma fronteira entre elas, não havendo conceitos/definições 

atualmente estabelecidas e aceites. Sendo a relação entre a natureza e o edifício parte do 

assunto a analisar, o trabalho desenvolvido ao longo da dissertação foca as fachadas 

exteriores, nomeadamente de edifícios, tendo por objetivo atenuar a “imagem cinzenta” que 

muitas vezes reproduz as zonas edificadas, por uma imagem “mais verde”, que 

maioritariamente representa um ambiente mais natural e equilibrado.    
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No sentido de se tornar uma mais valia para o local onde é implantada a fachada 

verde, a escolha do caso de estudo prático desta dissertação englobou diferentes parâmetros 

para a preferência do mesmo. O primeiro, o facto de a zona eleita não possuir nenhuma 

fachada verde, tornando-se assim um local de atração devido ao alto impacto visual que 

proporciona. O segundo focou-se na redução dos custos energéticos na climatização do 

edifício, tendo o local eleito de possuir altos gastos económicos neste aspeto ou apresentar a 

necessidade de equipamento de ar condicionado. No terceiro parâmetro pretendeu-se 

encontrar um edifício público, que tivesse um impacto elevado, podendo assim desta forma 

servir como exemplo para outros da mesma categoria.  

Desenvolvendo-se a dissertação em Vila Real, região de Trás-os-Montes e Alto Douro, optou-

se por ser nesta zona o local de implantação da fachada verde pela facilidade de acesso e pelo 

conhecimento do local. A escolha propriamente dita do edifício público a eleger não teve 

muita dificuldade, tendo-se elegido o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro – 

Hospital de São Pedro Vila Real, constituído por um “monobloco de 9 pisos, com cerca de 15 

anos e uma área conjunta total de 30.000m2, com 8 pavilhões de construção antiga” 

(CHTMAD, 2012), todo ele equipado com central de aquecimento, ventilação e ar 

condicionado. Apresenta-se sem dúvida como um elemento representativo e com a 

capacidade de integrar o caso de estudo prático proposto.   

 A necessidade de integrar o tema da dissertação no ramo da Arquitetura Paisagista 

torna-se uma constante ao longo de todo o trabalho, assim como toda a importância que lhe 

está inerente. Sendo difícil definir Arquitetura Paisagista, pois é uma matéria cujo o campo de 

ação se alarga todos os dias, adota-se a definição de Francisco Caldeira Cabral que descreve 

como “a arte de ordenar o espaço exterior em relação ao homem” (Cabral, 2003, pp.25). As 

Jardins Verticais 

Paredes 

Vivas 

Técnicas de Aplicação 

Paredes 

Paisagem 

Fachadas 

Verdes 

Muro 

Verde 

Bio-

filtração 

Tabela 1. Diferentes tipos de conceitos associados aos Jardins Verticais e identificação do conceito a estudar. 

(Adaptado de Freed et al. 2008). 



Fachadas Verdes 

Técnicas de Aplicação no Contexto dos Espaços Urbanos 

4 

 

fachadas verdes enquadram-se na definição, na medida que contemplam o espaço exterior e a 

sua relação com o Homem. Desde o primeiro desenho de Patrick Blanc que o campo de ação 

foi novamente alargado pois, variadas plantas tropicais, gramíneas e perenes que cresciam 

apenas agarradas em outras árvores e em locais inóspitos, passaram a ter um novo espaço e 

são agora plantadas nas fachadas de edifícios. Para uma noção mais especifica, após a 

elaboração do projeto em Paris no Musée du Quai Branly em 2006, apenas nesse ano foram 

construídos 39 Jardins Verticais, um número significativo para o reconhecimento destas 

estruturas. Na visão do Arquiteto Paisagista, a possibilidade de trabalhar com cerca de 30 

plantas/m2 na fachada de um edifício é visto como “a transformação de uma simples carpete 

numa peça de tapeçaria” (Uffelen, 2011, pp.7). Mas não só o aspeto estético é essencial, a 

retenção de águas das chuvas, a luta contra a desflorestação e a falta de recreio urbano, fazem 

deste tema quase como uma necessidade para a própria evolução da Arquitetura Paisagista 

(Uffelen, 2011). É visível nos projetos de fachadas verdes, que mais uma vez, através de 

técnicas de suporte, a natureza arranja método de se inserir na cidade e reclamar pelo seu 

próprio espaço, mesmo que nos locais mais improváveis. 

 

1.1 Objetivos 

 

A escolha deste tema tem por objetivo o estudo das fachadas verdes e as suas variadas 

técnicas de aplicação em edifícios. Pretende-se com esta dissertação recolher informação das 

várias técnicas de implementação existentes em Portugal e no Estrangeiro, perceber os seus 

métodos construtivos e selecionar o mais eficaz para aplicar no caso de estudo prático.  

Integrasse também nos objetivos a elaboração de uma lista com as espécies 

autóctones/adaptadas com maior aptidão para a integração nas diferentes estruturas das 

fachadas verdes, assim como potenciar a aplicação de fachadas verdes e mostrar que se 

inserem na solução de devolver à cidade um novo equilíbrio entre o “verde” e o “cinzento”.  

 

1.2 Metodologia 

 

A dissertação compreende cinco capítulos. A elaboração da metodologia tem três 

pontos base fundamentais que se subdividem para compor uma estrutura que servirá para 

recolha de informação e posterior avaliação para a elaboração de uma proposta final, que 

servirá de apoio para a continuidade do estudo das fachadas verdes. Assim, na primeira 

abordagem ao tema que compõe os capítulos: desenvolvimento das fachadas verdes e 
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principais conceitos associados a esta técnica; e técnicas usadas na implantação de fachadas 

verdes, fez-se a recolha de informação onde se destacam os principais conceitos necessários 

para a compreensão e primeira observação, de modo a se perceber a origem das fachadas 

verdes, a sua evolução e conexão com a cidade no geral, e com o edifício em particular, 

pretendendo-se também contextualizar o tema a nível nacional e internacional, assim como 

verificar as razões e os benefícios existentes, juntamente com os diferentes métodos 

construtivos utilizados e a evolução dos mesmos. Com estes elementos obter-se-á uma 

primeira análise da qual se retirará o melhor caminho a seguir para se alcançarem os objetivos 

propostos. Algumas conversas com especialistas da área fornecem também alguma 

consistência necessária para uma boa base de instrução do tema.  

Com a recolha de dados e uma primeira investigação sobre o objeto de estudo, é 

possível direcionar as pesquisas num sentido mais profundo e concreto para o tema da 

dissertação, contribuindo assim para o conhecimento dos métodos construtivos e estruturas de 

suporte que até aos dias de hoje são aplicados. Na análise temos ainda importantes conceitos 

que convém mencionar, como o caso do tipo de plantação, que dará um melhor encadeamento 

de todos os dados recolhidos até então, seguindo-se assim um estudo mais profundo e 

detalhado dos resultados obtidos anteriormente. É de destacar que as técnicas usadas e os 

métodos construtivos são um ponto fulcral no desenvolvimento de todo o trabalho e, assim 

sendo, todas as análises se focam neste principal objetivo. Uma grande reflexão é efetuada no 

sentido de perceber os diferentes tipos de técnicas e qual a situação onde cada uma se insere 

da melhor maneira, contando igualmente com alguns pressupostos técnicos, como o clima, 

rega e manutenção para fornecer um maior leque de abordagem e compreensão. O aspeto 

ecológico, ambiental, social e económico constituem uma primeira membrana onde se 

pretende perceber os principais benefícios, descobrir as espécies vegetais com maior 

capacidade de adaptação e as suas vantagens ou desvantagens na aplicação neste tipo de 

processos.  

Os casos de estudo, centro comercial Dolce Vita Tejo Lisboa e Centro Ciência Viva Vila 

Real, servem para se perceber o tipo de técnica usada, assim como a vegetação e a própria 

manutenção necessária. A potencialidade que causaram nos espaços é um outro ponto 

importante, na medida que o seu estudo pode vir a responder a perguntas e dúvidas, quer da 

própria dissertação quer de outros interessados por este tema. 

O terceiro e último ponto base desta metodologia colmata numa proposta para o centro 

hospitalar de Vila Real, com conclusões e algumas recomendações na implantação de 
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fachadas verdes nas cidades, que cada vez mais “pedem” soluções para combater a ausência 

de material vegetal.  

O enaltecimento, visibilidade e benefícios das fachadas verdes, são material de estudo 

constante ao longo de todo o trabalho, tendo peso elevado na própria elaboração da 

metodologia, como se verifica na Tabela 2.    

De referir que toda a elaboração da dissertação teve diversas dificuldades e limitações, 

onde talvez a novidade do tema tenha sido a mais relevante. O grande obstáculo na obtenção 

de dados e a própria fiabilidade dos mesmos fez deste estudo uma autentica busca de 

conciliação de informação para que fosse possível obter conclusões e até por vezes material 

de estudo. Devido à limitação de informação disponível em todos os campos, houve uma 

necessidade quase exaustiva da permanente definição e aferição de conceitos, técnicas e 

princípios de aplicação das fachadas verdes, levando a uma busca persistente e minuciosa.  
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Tabela 2. Esquema da metodologia: 
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CAPÍTULO II. DESENVOLVIMENTO DAS FACHADAS VERDES E PRINCIPAIS 

CONCEITOS ASSOCIADOS A ESTA TÉCNICA   

 

1. Origem e Contexto Internacional  

 
A origem da fachada verde, de difícil ou mesmo impossível datação, está associada ao 

período em que o Homem começou a estabelecer as sua habitação em local permanente. 

Numerosas plantas com características específicas ascendentes começaram a cruzar este 

caminho e tal como o fazem na natureza quando “trepam” elementos naturais, o mesmo 

fizeram sobre elementos construídos para prosseguirem o seu crescimento (Sven, 2000).  

Beneficiando-se das características destas espécies e aliando-se as diferentes técnicas, surge o 

conceito de fachadas verdes, que pode ser visto como uma variedade de dispositivos de 

sombra com vegetação, para combater condições climáticas de uma forma esteticamente 

agradável. Os famosos jardins suspensos da Babilónia (Figura 1) são sem dúvida um marco 

no desenvolvimento destas práticas, mas foram os Romanos, que através das suas técnicas de 

construção, em parte caracterizadas pelas pérgulas, caramanchões e outros trabalhos em 

treliças, que lhes conferiram o verdadeiro valor (Hopkins e Goodwin 2011). A pérgula, do 

latim, “projetar beirais”, é descrita como “uma estrutura que proporciona sombra nos 

caminhos de um jardim” (Bowe e Dehart, 2011, pp.12), sendo que algumas delas foram 

construídas pelos próprios Romanos em pedra e até mesmo em mármore, onde trepadeiras 

como videiras e rosas eram usadas, facultando assim sombra consoante o desejado. Muitas 

das divisórias e sub-divisórias dos seus jardins foram também delimitadas com treliças de 

madeira, onde a vegetação crescia, marcando assim um forte delineamento visual e 

proporcionando uma brisa fresca de uma para outra área do jardim, sendo muito aproveitadas 

devido aos quentes verões. No clima Mediterrâneo, devido ás altas temperaturas, a criação de 

sombra foi uma das primeiras tarefas dos jardineiros onde para além das árvores, as técnicas  

 Figura 1. Jardins suspensos da Babilónia. 

Retirado de: Ferreira, 2007. 

 Figura 2. Crescimento da vegetação ao alto. Villa 

Albani. Retirado de: Turner, 2008. 
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de sustentação da vegetação ao alto foram muito usadas, nomeadamente nas villae e, para 

além das pérgulas e treliças (Figura 2), eram também usados vasos com plantas nas janelas, 

pois dentro das cidades o espaço era muito limitado para a implantação de um jardim (Bowe e 

Dehart, 2011).    

O período medieval surge sem grandes avanços na condução de vegetação ao alto, salvando-

se nesta época os castelos medievais, onde as suas muralhas aparecem revestidas com 

diversas plantas trepadeiras e os seus jardins enclausurados, apresentam-se escondidos atrás 

de rosas e trepadeiras (Hopkins e Goodwin, 2011). É associado ás torres dos castelos que 

curiosamente surge, não uma fachada verde, mas aquela que se acredita ter sido uma das mais 

antigas coberturas ajardinadas de que há registo. Lucca, uma cidade Italiana definida pelas 

suas torres, é caracterizada pela Torre Guinigi, com 44 metros de altura que possui uma 

cobertura vegetal no topo (Figura 3 e 4). 

 

 

Por volta do século XV, no período do Renascimento, os jardins sofreram uma série de 

avanços, ainda inspirados nos jardins da Roma antiga, mas tirando partido da topografia do 

terreno, conferindo-lhes um novo desenho que os une à casa por galerias exteriores e outras 

estruturas arquitetónicas. Entre outros progressos importantes, a “excelente organização com 

jardins suspensos, terraços e rampas de ligação”, juntamente com a “adição, numa forma 

evolutiva de certos elementos de arquitetura no jardim, como pérgulas com colunas (…)” 

(Fariello, 2000, pp.67) constituíram a base necessária para a continua aplicação da vegetação 

Figura 3. Vegetação na Torre Guinigi.  

 Retirado de: PS, 2012. 

 

Figura 4. Cobertura ajardinada a 44 metros de altura, talvez uma 

das mais antigas de que há registo.  

 Retirado de: PS, 2012. 
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ao alto, em fachadas de habitações e em estruturas que possuíam a capacidade para servir de 

sustentação (Barcelos, 2000). 

No início do século XVI, os jardins franceses começaram a repercutir alguns dos estilos 

artísticos Italianos pelo facto de arquitetos italianos trabalharem em França, destacando-se 

assim a rígida distribuição axial, a simetria, perspetiva, uso de topiárias e a própria integração 

de pérgulas nos jardins (Barcelos, 2000). Mas o desenho paisagístico dos jardins franceses 

teve como principal impulsionador André Le Notrê (1613-1700), sendo os famosos jardins do 

Palácio de Versalhes do século XVIII a sua obra mais emblemática, destacando-se neste 

contexto, Le Pavillon Frais, que inseria um pequeno jardim com uma pérgula em forma 

retangular, servindo como local de repouso e proteção ao calor. Deste local eram visíveis duas 

avenidas com vegetação diversa, onde alguma era suportada por treliças, conferindo assim 

continuidade ao trabalho da vegetação ao alto. O pavilhão foi destruído em 1810, mas 

algumas das suas fundações resistiram e quando da sua reconstrução, uma das prioridades foi 

a colocação da famosa pérgula no mesmo local onde tinha sido construída pela primeira vez, 

sinal da sua importância e valor (Chateau, 2003).  

Durante o período em que na Europa em geral se mantinha no interesse pelo jardim formal, 

divulgado a partir de Itália e França, em Inglaterra, nos inícios do século XVIII surgia uma 

reação ao excesso da topiária e da linha reta na arte dos jardins. Os temas ligados à paisagem 

e à natureza começam por ter muito mais interesse e relevância em todos os campos, 

nomeadamente nos textos filosóficos e literários de Anthony Cooper (1671-1713), Joseph 

Addison (1672-1719) e Alexander Pope (1688-1744), que se destacam entre as figuras 

marcantes da época. Ambos enalteciam a magnificência da paisagem natural, como símbolo 

de ideais liberais e humanistas, onde o espírito do lugar deveria ser mantido e tudo deveria 

parecer natural. Alexander Pope, no seu jardim em Twickenham, Ingalterra, coloca em prática 

estas ideias numa procura da essência e na própria autenticidade das coisas, nomeadamente no 

que se refere ao natural, introduzindo assim caminhos sinuosos. Este jardim veio a ter grande 

influência no desenvolvimento de novas doutrinas da arte da paisagem, visto que Charles 

Bridgeman (1690-1738) e John Vanbrugh (1664-1726), desenhadores da paisagem, contam-se 

como os precursores deste movimento, designado por escola inglesa do jardim paisagista, 

introduzindo a linha curva nos seus projetos. William Kent (1685-1748), paisagista inglês, 

proporcionou um grande avanço a este movimento, com uma viagem organizada pela alta 

elite aristocrática inglesa a Itália, onde se veio a familiarizar-se com trabalhos de grandes 

pintores, Claude Lorrain (1600-1682) e Gaspard Poussin (1615-1675). Os seus quadros eram 

compostos por paisagens ideais, onde retratavam uma natureza ordenada e harmoniosa, com o 
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trabalho dos diferentes planos consoante o seu sentido próprio, onde os edifícios da 

Antiguidade Clássica assim como as próprias árvores constituíam um fator de elevada 

importância. Kent procurou representar nos seus jardins uma paisagem ideal e humanista. O 

próprio agrupamento de terrenos baldios aos campos agrícolas existentes por parte de grandes 

proprietários ingleses, estabeleceu um sistema de agricultura e pastorícia intensiva, estando 

assim esta paisagem na base do desenho de uma paisagem de feição pastoral. Com o 

aprimorar deste tipo de paisagem através da preservação de ribeiros, introdução de caminhos 

sinuosos e maciços arbóreos, Kent descobriu que os jardins não se faziam de limites e toda a 

natureza era um jardim. Capability Brown (1716-1783), paisagista e arquiteto britânico, 

continuou o trabalho desenvolvido por Kent, enaltecendo ao expoente mais alto o jardim 

paisagista com um sentido único de composição e organização do espaço. Enaltecendo os 

elementos naturais do lugar, através da topografia, linhas de água e vegetação, desenvolve 

represas para a criação de lagos e conjuntos de árvores de acordo com a modelação de terreno, 

muitas delas autóctones. É possível verificar estas mudanças que compõe os princípios de 

jardim paisagista em jardins ingleses, nomeadamente Stowe, em Buckinghamshire, Castle 

Howard situado no condado de North Yorkshire e Stourhead House, localizado na nascente 

do rio Stour, próximo de Mere, Wiltshire.  

Apesar de tudo, no final do século XVIII, surge novamente em Inglaterra uma nova corrente 

contra o jardim paisagista. O pitoresco trata-se de um movimento com uma ligação muito 

forte ao culto romântico da natureza, onde o seu enfase  no selvagem natural, no exótico 

conduziram a importantes alterações na arquitetura paisagista, que coincidiu “com a chegada 

à Europa de plantas exóticas trazidas da Ásia, África e do continente Americano, os 

seguidores do pitoresco dedicavam-se à busca de aspetos da natureza propícios a serem 

representados numa pintura” (Andersen e Marques, 2001, pp.48). A evolução levou a que as 

espécies se plantassem isoladas, de modo a permitir a sua evolução até atingirem o expoente 

máximo da perfeição. Em alguns casos foram criadas pequenas plantações com montículos 

onde as espécies poderiam ser apreciadas no seu todo, desde a base até ao topo, mas mais 

tarde a plantação em grupo surgiu novamente (Andersen e Marques, 2001).   

Com toda a evolução conferida pelos arquitetos ingleses ao substituírem os simétricos 

canteiros de flores e os caminhos estreitos, por elevações no terreno com trilhos cheios de 

curvas, rios e lagos; por árvores plantadas  de uma forma informal, conferiu-lhes um efeito 

mais selvagem. O estilo romântico inglês difundiu-se em toda a Europa, sendo o exemplo 

mais notável desenvolvido em Ermenonville, França. Este estilo foi também introduzido nos 
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Estados Unidos da América, onde o exemplo principal é o Central Park, na cidade de Nova 

Iorque, desenhado pelo norte-americano Frederick Olmsted (1822-1903) em 1857.  

A componente estética do Romantismo apoia-se muito na associação entre a paisagem e as 

ruínas que se apresentavam nos jardins, principalmente aquelas cobertas de musgos e 

trepadeiras. É aqui que as fachadas verdes encontram o seu suporte e sobrevivência nesta 

época, uma vez que nunca deixaram de ser importantes, mas por momentos foi-lhes retirado o 

apoio construtivo necessário para a sua evolução nos jardins. Nos edifícios, as pérgulas 

continuavam num mesmo registo, sem constituírem evolução significativa, mas continuando 

as habitações a possuírem os seus beirais projetados e salientes (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda em Inglaterra, mas um pouco mais tarde, por volta de 1860 eclode a grande Revolução 

Industrial, que traz consigo uma série de desafios em todos os campos e áreas, nomeadamente 

no setor da arquitetura. A industrialização aplicava-se também ao setor da construção onde a 

população em geral e os operários em particular, foram arrastados do campo para as vilas e 

cidades, sendo que as habitações, nomeadamente os bairros apareciam a uma velocidade tão 

surpreendente que os arquitetos não foram capazes de resolver sozinhos os problemas que 

este crescimento criou. “A habitação em série era construída sem grandes preocupações 

sanitárias – esgotos, água corrente, eletricidade e ar fresco -, as cidades industriais eram 

propensas a terríveis acessos de cólera e outras doenças sórdidas” (Glancey, 2000, pp.144). 

Surgiu a necessidade de um novo desenho, uma nova planificação e um novo desenhado 

urbano, era necessário ter a consciência mais clara de uma nova realidade, onde a cidade 

podia funcionar melhor, sendo um lugar agradável e saudável para viver. Na conceção de 

Figura 5. Prolongamento da habitação para o jardim através do uso de pérgulas. 

Retirado de: Helmreich, 2004. 
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espaços verdes, passa-se a considerar vários parâmetros: higiene urbana, a necessidade do sol 

e a presença de limites de crescimento urbano. Assim, o arquiteto paisagista começa a intervir 

no planeamento e desenho da cidade. Por volta do final do século XIX e dados os problemas 

existentes nas cidades e considerando-se que o grande problema não era apenas como se 

deveria viver na cidade, mas qual o desenho formal a atribuir à cidade, surgem propostas de 

modelos urbanos. Um dos modelos apresentados e dos mais divulgados foi o da cidade-

jardim
1
 pelo Inglês Ebenezer Howard (1850-1928), tendo-se concretizado na cidade de 

Letchworth e Hertfordshire em Inglaterra (primeira cidade ideal), tendo a sua construção sido 

iniciada em 1903 (Glancey, 2000).  

O movimento cidade-jardim expandido pela Europa e Norte América veio reconduzir o 

Homem ao campo, através da criação de atrativos que igualassem as forças representadas pelo 

campo e pela cidade. Isto resultaria numa alternativa à vida rural e urbana, onde elas se 

fundiriam numa só, aproveitando assim o que de melhor existe em cada uma delas. Como 

resultado, a proposta apresentada por Howerd representou uma rutura na conceção de cidades 

até aí existentes, tendo uma grande influência no pensamento urbanístico que se seguiria. De 

salientar que entre muitos outros elementos utilizados, as pérgulas e treliças com plantas 

trepadeiras, promoviam a ligação e própria interação da casa com o jardim (Figura 6 e 7), 

onde o tipo de vegetação usado era em maciços e muitas das espécies vegetais agarravam-se 

ao longo de paredes e sobre calçadas, revestindo o edificado de uma forma mais verde.  

 

 

 

                                                 
1
 Howard desenvolveu uma estratégia de planeamento regional, com uma ligação entre o campo e a cidade, 

evitando o fluxo migratório em direção ás grandes cidades. A integração cidade-campo estariam interligadas 

através de sistemas de transportes públicos, juntamente  zonas industriais e cinturões agrícolas, que absorveriam 

os resíduos urbanos (Andrade, 2003). 

Figura 6. Existência de fachadas verdes na primeira 

cidade jardim de Letchworth, em 1939. 

Retirado de: Letchworth, 2003.                                   

Figura 7. Aspeto do hotel de Letchworth, em 4 de 

setembro de 2011. 

Retirado de: Gilbert e Society, 2011.                                   
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Um dos nomes que fica diretamente ligado à junção da natureza com a arquitetura é o de 

Frank Lloyd Wright (1867-1959), reunindo nos seus projetos, arquitetura e natureza de uma 

maneira sublime. Foi a figura chave da arquitetura orgânica, um desenvolvimento da 

arquitetura moderna, que teve como exemplo a Casa da Cascata, um dos seus trabalhos mais 

conhecidos, onde o interior e o exterior funcionam perfeitamente acabando por se fundir 

através dos terraços. Na ligação com a cascata, exibe “um efeito global de um homem 

moderno a viver em harmonia com a natureza, em vez de triunfar sobre ela” (Glancey, 2000, 

pp.162). O espaço exterior é encarado numa perspetiva das funções de uso, englobando-se a 

função ecológica, o jardim torna-se num lugar para viver ao ar livre. Com o uso de máquinas 

no processo de trabalhos de manutenção do jardim, através de bombas elétricas, cultivadores, 

pulverizadores e outros aparelhos, é assim permitido que o jardim se torne maior, 

economizando tempo na sua conservação. Passa a ser visível no design do próprio jardim a 

influência de padrões artísticos da arte abstrata. Mondrian (1872-1944) pintor Holandês 

modernista e Nicholson (1894-1982) pintor Inglês, têm a sua influência na pavimentação dos 

caminhos e na composição das fachadas, enquanto a geometria curvilínea na plantação e em 

trilhos no interior do jardim tem influência direta de Miró (1893-1983) escultor e pintor 

catalão e Brancusi (1876-1957) um dos mais célebres escultores romenos (Turner, 2008).    

Outro grande nome que principia os seus projetos segundo o movimento modernista, sendo 

considerado um dos expoentes máximos da arquitetura moderna, é o Francês Le Corbusier 

(1887-1965), que dá inicio à reforma dos aglomerados urbanos que “situar-se-á na edificação 

de cidades-jardim verticais, que substituirão as cidades-jardim horizontais” (Castro, 1995, 

pp.65). A organização dos elementos necessários ao funcionamento das habitações passa a 

exprimir-se de diferente maneira, com o “sol, espaço e verdura” (Castro, 1995, pp. 65) a 

fazerem-se sentir pelo seu valor e os projetos das cidades-jardim verticais a possuírem uma 

melhor organização dos serviços necessários para a habitação. A cidade é considerada como 

um organismo que tem de ser concebido de forma funcional, na qual as necessidades do 

Homem devem estar claramente colocadas e resolvidas. Deste modo, passa a existir mais 

espaço livre para organização das unidades de paisagem na ocupação do solo, numa tentativa 

de definição das células urbanas em plena comunhão e harmonia (Castro, 1995).  

O modernismo trouxe novas liberdades para a arquitetura, sendo a higiene pública uma das 

fundamentais, onde os edifícios eram leves, acolhedores e abertos ao mundo natural, um 

“corpo saudável numa casa saudável” (Glancey, 2000, pp.186). Por volta de 1930, Alvar 

Aalto (1898-1976), arquiteto modernista Finlandês que estimulou uma relação de 

proximidade entre a arquitetura e a natureza, utilizou materiais naturais quer no interior quer 
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no exterior em muitos dos seus projetos, sendo a sua habitação um ponto de referência (Figura 

8). É visível, além da pedra e da madeira as fachadas verdes a servirem também de ponte de 

ligação entre a parte edificada e a parte natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer foi outro grande nome que ficou ligado a este 

movimento, acrescentando sensualidade e uma componente escultórica muito forte nos seus 

trabalhos, assegurando a ligação entre o interior e o exterior, de forma que fluíssem de uma 

forma quase ininterrupta (Glancey, 2000). Associados aos seus projetos surgem os jardins do 

inovador arquiteto paisagista Brasileiro Burle Marx (1909-94), que trabalha com mais 

elementos que apenas as plantas. Os seus jardins incluem “rochas, lagoas, riachos, quedas de 

água, fauna nativa, construções em forma de painéis, paredes de granito, esculturas e 

mosaicos a preto e branco” (Cavalcanti, 2011, pp.34). Os seus estudos no desenho da 

paisagem, muitos deles, eram desenvolvidos na própria casa
2
 onde propagava e combinava 

diferentes tipos de vegetação que encontrava durante as suas expedições nas florestas e 

savanas, ficando assim com uma perspetiva aprofundada do relacionamento de certas 

espécies. Os seus trabalhos desenvolvidos nas paredes dos edifícios com mosaicos e pedra em 

pastilha, serviam para conferir ao edifício um novo caráter modernista. Os contentores, 

colocados em diferentes níveis sobre as paredes, serviam para as plantas se fixarem, cobrindo 

posteriormente as fachadas com a sua folhagem, como se verifica na sua própria moradia, 

perto do Rio de Janeiro (Figura 9). Burle Marx utilizou epífitas e plantas rasteiras da família 

Araceae e Clusiaceae, Bromélias e outras espécies que habitavam em rochedos (Treib, 2002). 

                                                 
2
 Situada a 50km sudoeste do Rio de Janeiro, Brasil. Atualmente de nominada de “Sítio Burle Marx”. 

Figura 8. Villa Mairea, Noormarkku, Finlândia 1938-41, Alvar Aalto.  

 Retirado de: Durán, 2009.  
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Além dos contentores nas fachadas, também desenvolveu outro conceito, as colunas vivas 

(Figura 10).  

 

 

          

Estas colunas não eram mais que “esculturas feitas por bromélias ou philodendron 

incorporados numa estrutura metálica e casca de samambaia (uma espécie de Cyathea) ou 

cortiça” (Treib, 2002, pp.220). Nas cidades modernas, onde cada vez existe menos espaço 

para os locais ajardinados, Burle Marx conseguiu através das suas criações escultóricas, 

desenvolver um primeiro conceito de fachadas verdes. Estas estruturas não são mais que a 

pura recriação da natureza em espaço urbano, onde a procura pela luminosidade é uma 

constante, fugindo da sombra dos edifícios das cidades modernas.   

Com as alterações dos movimentos urbanísticos e o constante desenvolvimento da arquitetura, 

rapidamente surgiram novas tendências para dar outra vida à cidade e colocá-la em contacto 

direto com a natureza. Surge assim uma arquitetura orgânica, que recorrendo à nova 

tecnologia e aos novos materiais, tem por objetivo desenvolver uma arquitetura que tivesse a 

capacidade de ser apreciada e ao mesmo tempo ecologicamente correta (Figura 11). Muitas 

das formas enquadravam-se de maneira inteligente nas paisagens naturais, uma vez que as 

suas formas eram praticamente retiradas da natureza. Pena que muito deste movimento não 

fosse mais que meras visões pessoais (Glancey, 2000). 

 

 

 

Figura 9. Estudos de vegetação em fachadas no “Sítio Burle Marx”.  

 Retirado de: Raggett, 1949. 

 

Figura 10. Colunas vivas 

desenvolvidas por Burle Marx.  

 Retirado de: Joinville SC, 2009. 
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Com os edifícios a incorporarem cada vez mais elementos naturais e os arquitetos a possuírem 

uma maior sensibilidade nesta área, surge a arquitetura ecológica
3
. Ken Yeang, arquiteto 

Malaico, projetista de vários edifícios verdes em 20 locais diferentes ao longo de 35 anos diz 

que “a arquitetura e a sua relação com a sociedade tem de ser integrada como a relação 

entre a ecologia e o ambiente natural” (Yeang, 2011, pp.7). Ao longo dos seus projetos, Ken 

Yeang combinou arquitetura e meio ambiente numa maneira de encontrar soluções 

sustentáveis para o desenho verde na cidade. Ao entrelaçar a componente inorgânica 

(estrutura do edifício) com a componente orgânica (elementos vegetais) cria um edifício 

verde, numa abordagem bioclimática com uma boa estratégia de design e baixo consumo 

energético, trabalhando separadamente o edifício da paisagem. O Spire Edge, projeto para a 

primeira torre verde na Índia, contem espaços ajardinados no seu interior. Através de árvores, 

arbustos e meios de atração faunística, com estruturas espirais que se ligam desde o piso 

inferior até ao topo, funcionam como “pulmões” quer para o próprio edificado quer para toda 

a cidade de Manesar, na Índia (Figura 12 e 13). Deste modo, contribui para o aumento da 

biodiversidade, captura do dióxido de carbono e faz parte de uma possível estrutura ecológica 

na cidade, tendo o edifício o seu próprio metabolismo (Yeang, 2011).   

 

 

                                                 
3
 Arquitetura ecológica é um termo que se refere á construção de edifícios, através de práticas que incentivam as 

pessoas a serem mais responsáveis com a energia, os recursos naturais e o meio ambiente (Ecomii, 2012). 

Figura 11. Arquitetura orgânica, comunhão entre o edifício e a natural envolvente 

que o rodeia.  “Casa da Árvore”, Robert Oshatz´s Wilkinson, 1997.               

Retirado de: WP, 2012. 
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Por volta de 1988, com o registo da patente por parte do botânico francês Patrick Blanc sob 

designação mur végétal, é desenvolvida um técnica que não é mais que uma recriação de um 

sistema já existente em ambientes naturais, onde as plantas crescem em rochas, encostas e 

outros locais onde a existência de solo é muito reduzida. A sua técnica é desenvolvida num 

painel estrutural que suporta mantas onde as espécies vegetais crescem. As mantas possuem 

bolsas com substrato onde as plantas se vão alimentar e desenvolver. Esta técnica pode ser 

aplicada a qualquer tipo de fachada sem existir a necessidade das espécies vegetais terem uma 

ligação ao solo, originando uma enorme flexibilidade de desenho, assim como de variedade 

de espécies a aplicar. Os seus projetos combinam a parte técnica com a vertente natural numa 

contínua ligação entre a arquitetura do edifício e a componente natural que lhe é inserida 

(Figura 14 e 15). Esta junção contribui para o aumento da biodiversidade e um acréscimo de 

área verde na cidade, além de outros benefícios para o próprio edifício onde se encontra 

inserida (Blanc, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Spire Edge, de 

Ken Yeang, projeto de  

baixo consumo energético.  

Retirado de: Rai, 2012. 

 

Figura 13. Pormenor da integração do verde, orgânica com o 

edificado, parte inorgânica do projeto  

 Retirado de: Rai, 2012. 

 

Figura 14. Interior da casa de Patrick Blanc 

com um dos seus projetos instalados.  

 Retirado de: Ig, 2011. 

 

Figura 15. Pormenor da planta de plantação do 

mur végétal no interior da casa de Patrick Blanc.  

 Retirado de: Sprague, 2011. 
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Estas técnicas surgem a par de uma arquitetura que tenta cada vez mais encontrar uma forte 

conexão com a natureza para devolver à cidade o prazer de ser vivida e presenciada. Um outro 

sistema de suporte vegetal, o sistema modular trellis (Figura 16), foi aplicado na Universal 

Citywalk, Califórnia, em 1993, sendo a primeira utilização deste tipo de técnica a nível 

mundial, desenvolvido pela empresa “greenscreen” que o introduziu no mercado nesse 

mesmo ano (Freed et al. 2008). Esta técnica é composta por um painel fabricado a partir de 

aço reciclado, tridimensional, que juntamente com cabos, desenvolve um espaço cativo para o 

crescimento de plantas no seu interior, onde estas se podem entrelaçar e desenvolver. Não 

comprometendo a membrana impermeável da fachada do edifício, cria um espaço habitado 

por plantas que origina uma nova membrana para o edifício, conferindo-lhe diversos 

benefícios (Greenscreen, 1993). De salientar que este sistema apenas poderá conter espécies 

que cresçam a partir do solo, pois embora desenvolva um painel verde, não possui as mesmas 

características do desenvolvido por Patrick Blanc.  

Na última década do século XX efetuaram-se diversas conferências, onde arquitetos, 

empresas, críticos e apoiantes debatiam ideias da cidade verde e como torná-las 

ecologicamente perfeitas. A partir daí os estudos sobre fachadas verdes prosseguem mais 

intensamente. Em 2002, em Zurique, Suíça é construído o parque MFO pelas empresas 

Burckhard+Partner / Raderschall Landschaftsarchitekten, onde foram aplicadas cerca de 1300 

plantas trepadeiras em paredes, oferecendo assim uma interpretação da capacidade destas 

estruturas a nível espacial e de design. O mesmo se passou poucos anos mais tarde na Expo 

Aichi, desenvolvida pelo governo japonês em 2005, que teve como um dos grandes atrativos 

uma parede com 30 diferentes sistemas modulares de fachadas verdes disponíveis naquele 

país. Diversas empresas mostraram as suas evoluções de modo a compartilhar as suas técnicas 

e tecnologias numa tentativa de formar uma posição e desenvolver novas possibilidades de 

desenho para a integração de espaços verdes no ambiente urbano (Expo, 2005). Talvez como 

Figura 16. Implantação do primeiro sistema modular trellis, na Califórnia em 

1993. Projeto e autoria da empresa greenscreen. Retirado de: Kenny, 2010. 
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consequência, aparece pela primeira vez num programa de intervenção urbana, Green 

Factory, 2007, em Seattle,  a incorporação de fachadas verdes como sendo uma mais valia no 

contexto urbano. 

A verdade  é que as iniciativas para colocar espaços verdes em espaços urbanos são cada vez 

mais e surgem de diferentes caminhos, mas procuram a mesma solução, a de transformar o 

“cinzento” das cidades em algo mais natural e ambientalmente mais equilibrado. O bosco 

verticale, definido como a futura torre mais emocionante do mundo (Woodward, 2011)  é 

uma criação do arquiteto italiano Stefano Boeri, cuja obra teve inicio em 2007 e que continua 

a decorrer, sendo um projeto de reflorestação urbana no centro de Milão, Itália, que irá 

contribuir para a regeneração do ambiente sem a necessidade da expansão da cidade sobre o 

território. Além de recuperar e produzir energia, ajuda na melhoria do microclima e na 

filtragem das partículas de pó existentes no ambiente urbano, devido, entre outros sistemas, à 

existência de fachadas verdes (Boeri, 2007). De referir, por último, que em junho de 2012 foi 

inaugurada em Singapura a maior estrutura com diferentes técnicas de jardins verticais. 

Desenvolvido pelo arquiteto paisagista Inglês Andrew Grant, o projeto consistia em 

desenvolver as árvores mais altas do mundo, através da incorporação do design de vanguarda 

ambiental e os princípios de desenvolvimento sustentável (Figura 17). Definidas como as 

flower tower e numa área compreendido entre 55-101ha, as “árvores” possuem uma altura de 

50m onde vegetação cresce através de técnicas de composição de vegetação ao alto. É um dos 

maiores e mais dispendiosos projetos de paisagismo deste tipo no mundo, tendo como 

consideração os desafios do clima de Singapura (Mnr, 2012). Aliando a tecnologia, 

criatividade e alguma disponibilidade económica, é possível estruturar projetos que poderão 

mudar a visão atual que temos das cidades e dos próprios edifícios que as compõem. Verifica-

se também que o tema das fachadas verdes está a ganhar cada vez mais enfase, ao mesmo 

tempo que se tenta fixar nos edifícios de arquitetura verde, sendo assim uma mais valia a sua 

introdução no contexto urbano das cidades de futuro.  

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Projeto Flower tower, as “árvores” mais altas do mundo. Andrew Grant, Singapura, 2012. 

Retirado de: Mnr, 2012. 
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1.1. As Fachadas Verdes em Portugal 

  

 Face à pouca disponibilidade de documentação sobre fachadas verdes em Portugal, 

coloca-se como tarefa complexa, minuciosa e difícil a formulação da perspetiva evolutiva 

deste tema no nosso país, mas, ao mesmo tempo digna de reconhecimento e também 

necessária, pois é possível encontrar-se mesmo no limitado e denso contexto urbano, em 

lugares públicos ou privados a existência de elementos relacionados com fachadas verdes em 

Portugal.  

O desenho dos jardins em Portugal, muito se deve à topografia do terreno que, de uma forma 

tradicional se foram construíndo ao nível do primeiro andar das habitações, constituíndo 

assim uma ligação direta entre a casa e o espaço exterior. As famosas latadas, forneceram 

sempre um caráter rústico ao local e desenvolveram a sua função de suporte de plantas 

trepadeiras, com predomínio da videira (Cabral, 2003). Muitas destas latadas, mais tarde 

denominadas pérgolas, estavam presentes em quintas, “á porta das casas, sombreando ruas e 

largos, ou então junto dos tanques, associadas quase sempre a bancos de pedras com flores” 

(Cabral, 2003, pp.125). Uma outra característica tradicional do jardim português são os 

alegretes (Figura 18), pequenos contentores normalmente encontrados junto das fachadas das 

habitações e com ligação direta ao solo que em alguns casos serviriam de base para as plantas 

trepadeiras se fixarem e treparem pelas habitações ou latadas. 

 

 

                                                 

 

 

 

 

Talvez o Romantismo e o Pitoresco nos ofereçam os melhores exemplos de jardins que 

contêm elementos relacionados com as fachadas verdes, devido ao seu culto pela natureza, 

destacando-se assim em Sintra o parque de Monserrate e parque da Pena e na região do Porto 

os Jardins de Palácio de Cristal e Jardins de Arca d´Água. Estes exemplos foram escolhidos 

pela diversidade de espécies apresentada, pela sua atual exibição pública e fator de 

reconhecimento, assim como também pela facilidade de visita a alguns dos locais.  

Figura 18. Alegrete com variados tipos de vegetação. As trepadeiras revestem parte da fachada do edifício. 

Retirado de: Galego, 2009. 
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O parque de Monserrate, em Sintra, ocupando uma área de cerca de 50 hectares, pertencia no 

século XVIII à família Melo e Castro, sendo que mais tarde, em 1790 o arrendaram a Gerard 

Devisme (1726-1797), um comerciante inglês que construiu um palácio neogótico (Figura 19) 

que possuía espécies trepadeiras nas suas fachadas. William Beckford (1760-1844), 

compatriota de Gerald Devisme, alugou a propriedade, provocando alterações quer no estilo 

do palácio quer nos espaços exteriores envolventes, criando um jardim paisagístico. Por volta 

de 1856, denominado como Quinta de Monserrate, o espaço foi adquirido pelo britânico 

Francis Cook (1817-1901) e através do arquiteto James Knowles (1831-1908), reconstruiu o 

palácio em estilo oriental e sob a inspiração do Romantismo. As áreas exteriores ficaram a 

cargo do arquiteto James Burt, que ao projetar o jardim tentou recriar diversos ambientes das 

várias partes do globo. Com a introdução de mais de mil plantas entre elas espécies sub-

tropicais e aproveitando as condições naturais do local, a paisagem construída ficou 

reconhecida a nível mundial como um dos mais notáveis jardins exóticos existentes (CMS, 

1994). Diversas espécies desenvolveram-se entre elas epífitas e outras que não necessitam de 

solo para sobrevivência, escalando assim elementos e estruturas de modo a conseguir 

colonizar todo o espaço envolvente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda em Sintra e outro parque com extrema relevância da época do Romantismo, surge 

sobre a inspiração de D. Fernando II o parque da Pena. O projeto, desenvolvido pelo arquiteto 

Barão de Eschwege (1777-1855) e do engenheiro Barão Kessler (1804-1872), o projeto 

rompe com o formalismo e a rigidez dos jardins clássicos e envolve o parque numa 

naturalidade quase perfeita. Aproveitando a topografia do local e os seus elementos 

constituintes, como fontes, bicas, recantos e miradouros, todo o jardim ficou dotado de vistas 

e horizontes fantásticos. À imagem de outros parques, a introdução de plantas exóticas, cerca 

de duas mil espécies foi uma constante na medida de recriar ambientes de matas e bosques de 

Figura 19. Cascata e vegetação adaptada a um microclima característico destes locais. 

Retirado de: PS, 2000. 
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outras zonas do mundo. Os lagos e as cascatas são também uma constante e o 

desenvolvimento de espécies que se adequam nessas zonas oferece ao local uma diversidade 

singular, potencializando a adaptação e desenvolvimento das plantas exóticas que não se 

encontravam acostumadas a este tipo de clima  (CMS, 2000).                                                       

Mais a norte de Portugal, na cidade do Porto, encontra-se o Jardim da Arca d´Água, 

considerado um dos jardins mais notáveis construídos na viragem do século XIX. Inaugurado 

em 1928 (Lifecooler, 2002), sempre esteve associada a recolha e o fornecimento de água 

devido à existência no local de pelo menos três fontes. Através de canalização de pedra, por 

vezes a céu aberto, serviu de sustento a várias fontes e chafarizes espalhados pela cidade, dos 

quais apenas alguns servem de exemplares nos dias de hoje (Andersen e Marques, 2001). Um 

dos seus elementos principais, uma gruta da autoria de Martins Branco, encontra-se adjacente 

a um lago, e é “construída em imitação de estalactites e acompanhada de decorações várias 

em betão, nomeadamente imitações de troncos de árvores (…)” (Andersen e Marques, 2001, 

pp. 143) onde crescem na vertical variadas plantas que lhe conferem um valor único (Figura 

20 e 21). Com uma observação mais detalhada, é possível verificar que a vegetação que 

cresce na fachada, inícia o seu crescimento em locais que se assemelham em muito a 

pequenas bolsas. Este local presenteia os seus visitantes com uma obra algo arcaica dos 

famosos Jardins Verticais de Patrick Blanc, pois as semelhanças saltam à vista, 

nomeadamente a vegetação presente na fachadas e inserida nas suas bolsas de betão. Embora 

o material, finalidade e objetivo não sejam os mesmos, a similaridade encontra-se presente.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 21. Pormenor de 

vegetação na vertical no jardim 

Arca d´Água, Porto.  

Retirado de: Arquivo do Autor, 

2011. 

 

Figura 20. Vista geral do estabelecimento comercial, no jardim 

Arca d´Água no Porto, em forma de gruta com a vegetação a 

assumir forte destaque. 

Retirado de: Arquivo do Autor, 2011. 
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É possível observar outros locais, ainda na cidade do Porto, com elementos de fachadas 

verdes, como são os já referidos casos do Palácio de Cristal e o Jardim da Arca D´Água. Em 

ambos é possível encontrar espécies vegetais a crescer em planos verticais, em alguns com a 

devida manutenção para assegurar toda a parte estética e, em outros, sem qualquer tipo de 

intervenção. No Palácio de Cristal verificam-se os dois exemplos. No Centro de Educação 

Ambiental, é visível na fachada do edifício assim como no muro que o delimita um tipo de 

fachada verde, com revestimento direto e sem estrutura de suporte conferindo assim 

benefícios para o edifício (descritos posteriormente) e um aspeto estético mais integrado na 

envolvência (Figura 22). Outras zonas, como as diversas grutas existentes neste espaço 

possuem vegetação a crescer ao alto, pois a presença de água e humidade, gera um 

microclima que variadas espécies elegem para crescerem e se desenvolverem.  

Outro local de enorme importância enquanto jardim construído, é o jardim de Serralves, com 

uma área de 18 hectares. Inicialmente quinta de recreio da família Cabral, em 1923, o jardim 

então existente contextualizava-se em jardins de pequenos canteiros de contornos irregulares e 

variadas espécies arbóreas e arbustivas, das quais, ainda hoje algumas se mantêm. Com o 

projeto do arquiteto paisagista Jacques Gréber (1882-1962) nos anos 40, os jardins 

desenvolvem-se ao longo de um eixo principal de 500m com início na casa, estruturando-se 

ao longo de todo o terreno que possuí um declive de aproximadamente 33 metros. Lagos e 

grutas acontecem ao longo do trajeto, assim como as bordaduras mistas de arbustos e 

herbáceas de grande informalidade, que apresentam em conjunto um elevado valor estético. 

Figura 22. Centro de educação Ambiental no Palácio de Cristal, Porto. 

Vegetação cobrindo todos os planos verticais existentes.  

Retirado de: Arquivo do Autor, 2012. 
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As bordaduras, talhadas e alinhadas conferem ao jardim um significado formal, que é 

reforçado pela simetria e retilinearidade de toda a composição. Em 1986 o Estado Português 

adquire a quinta de Serralves para aí instalar o Museu Nacional de Arte Contemporânea, 

sendo que nesta altura, a vegetação arbórea existente apresentava uma maturidade notável, 

mas a nível arbustivo necessitava de uma nova reposição devido a alguma falta de 

manutenção e ao próprio envelhecimento das espécies. A quinta sofreu uma remodelação no 

sentido de preservação e ao mesmo tempo com condições de receber público para visitar o 

local, nunca perdendo o caráter de quinta privada.  

Com mais de 70 anos de existência é possível também aqui verificar a integração da 

vegetação a crescer quer em fachadas do próprio edifício, quer nas grutas e lagos que se 

apresentam ao longo de todo o jardim (Figura 23). A situação mais notável prende-se com 

vegetação a crescer junto do espelho de água, cobrindo os muros de suporte e a escadaria 

(Figura 24). É notável a cobertura que as espécies concedem aos muros, estabelecendo assim 

uma ligação verde contínua entre os diversos patamares existentes. Trata-se de um método 

admirável de vencer os declives.  

 

 Ainda na zona norte de Portugal encontram-se outros parques que possuem igualmente 

exemplares de plantas a crescer nas fachadas, grutas e locais onde a existência de solo é 

reduzida. O parque de Vidago, situado a 45km norte de Vila Real e inaugurado em 1936 é o 

terceiro mais antigo de Portugal. Com 40 hectares de mata, lagos, campos de golfe e 

interessantes edifícios de uma arquitetura termal de finais do século XIX e princípios do 

século XX, possuí igualmente espaços onde a vegetação se desenvolve num sentido vertical, 

colonizando e equilibrando a parte natural com a parte edificada (Lifecooler, 2002). As 

Figura 23. Ligação através de fachadas verdes da 

casa com o lago e toda a envolvente natural, em 

jardim Serralves, Porto.  

Retirado de: Arquivo do Autor, 2011. 

 

Figura 24. Pormenor do revestimento dos muros 

de suporte com fachadas verdes, concedendo ao 

local um carácter único, em jardim Serralves, 

Porto.   

Retirado de: Arquivo do Autor, 2011. 
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variadas grutas seguem a mesma linguagem de outra referida (Jardim da Arca D´Água, no 

Porto), onde as bolsas existentes nas paredes das grutas servem para a vegetação se 

estabelecer e enriquecer o local de uma forma única (Figura 25). Estas características também 

se encontram no parque de Pedras Salgadas, situado a 39km norte de Vila Real e conhecido 

pelas suas águas terapêuticas, possuí diversos locais onde a vegetação trepadeira se expandiu 

de modo a atribuir um novo visual a estas zonas (Figura 26). Nomeadamente em muros e 

cercas, as trepadeiras elegem elementos verticais para exibirem as qualidades florais e de 

adaptação a ambientes que para outras plantas se consideram inultrapassáveis ou inatingíveis. 

Estes exemplos servem para demonstrar que as fachadas verdes e a vegetação incorporada nas 

paredes (ver anexo), desde sempre esteve presente nos nossos jardins, embora nunca tenha 

tido o suporte necessário para poderem ser aplicadas em fachadas onde espontaneamente não 

tivessem emergido.  

 

 

 

  

 

 

Figura 25. Grutas no parque de Vidago, onde 

as bolsas de incorporação de vegetação 

assumem natural destaque.  

Retirado de: Arquivo do Autor, 2012. 

 

Figura 26. Entrada de uma gruta no parque de Pedras 

Salgadas, onde a vegetação trepadeira cobre toda a 

envolvente exterior.  

Retirado de: Arquivo do Autor, 2012. 
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1.2. Métodos Comerciais Existentes em Portugal 

 
 Devido à crescente preocupação com as questões ecológicas e ambientais em espaços 

urbanos associado ao facto de o espaço ser cada vez menor para a implementação de zonas 

verdes, a aplicação de fachadas verdes têm vindo a crescer. Com a poluição ambiental e o 

aquecimento global a servirem de destaque nos principais fatores a combater, a 

implementação de fachadas verdes é um contributo para minimizar e dar solução a estas 

questões complexas. Sendo um tema recente e inovador, Portugal regista poucos exemplos de 

instalação destes sistemas, mas verifica-se uma oferta crescente a nível de mercado. 

De acordo com o trabalho realizado e apresentado por diversas empresas que constroem 

fachadas verdes, seguem-se alguns exemplos das que se dedicam mais intensamente ao estudo 

e visibilidade das fachadas verdes, tendo a seleção sido realizada com base em Workshops, 

palestras, dados disponibilizados e trabalhos realizados. Também com esta seleção é possível 

ver os trabalhos (tipologias, conceitos, tendências) do tipo de fachadas verdes que se estão 

atualmente a aplicar em Portugal, ficando com a perceção real da situação nacional.  

 
. Monteiro e Ricou (2006) 

Apresenta um sistema modular elaborado com um substrato ácido com elevada capacidade de 

retenção de água (Figura 27 e 28). A acidez serve para impedir o desenvolvimento de 

bactérias, inibindo o apodrecimento das raízes no próprio substrato. O sistema modular tem as 

dimensões 0.36m x 0.36m x 0.16m, podendo ser aplicado sobre qualquer superfície e sem 

possuir limite de área máximo. De referir que apresenta um sistema de rega gota-a-gota 

(Ricou, 2010).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Exemplo de fachada 

verde de interior, no chiado em 

Lisboa. Retirado de:  Ricou, 2010.  

 

Figura 28. Exemplo de fachada verde, situada no Porto numa 

moradia unifamiliar.  

Retirado de: Ricou, 2010. 
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.Clorofila (2008) 

Procura uma jardinagem sustentável e amiga do ambiente, onde alargou a prática a fachadas 

verdes desde 2008, de modo a “criar soluções globais, ambientalmente, socialmente e 

economicamente sustentáveis, promovendo a ponte entre a ecojardinagem e a 

ecoconstrução” (Clorofila, 2009). Utiliza uma técnica de vegetação mat, constituída por 

painéis de PVC, mantas, redes e outros elementos de suporte, cobrindo assim toda a fachada 

do edifício (Figura 29 e 30). O sistema de rega utilizado é gota-a-gota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Jardins do Futuro (2009) 

Tem por objetivo elaborar produtos hidropónicos que aumentem as áreas vegetais em centros 

urbanos e rurais, onde as fachadas verdes possuem natural destaque, de modo a que 

“solucionem e tenham a capacidade de remediar os danos ambientais já causados pelo 

Homem” (Lopes, 2009). Utiliza uma técnica usual, semelhante à de Patrick Blanc, com uso de 

painéis de PVC, mantas, redes e pequenos elementos de encaixe e suporte de toda a estrutura 

(Figura 31 e 32). O sistema de rega utilizado é gota-a-gota.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 29. Fachada verde aliada com cobertura 

ajardinada em Cascais.    

Retirado de: Clorofila, 2009. 

 

Figura 30. Fachada verde aplicada em Coimbra.  

Retirado de: Clorofila, 2009. 

 

Figura 31. Exemplo de trabalho de  Jardins 

do Futuro. 

Retirado de: Fonseca, 2011. 

 

Figura 32. Diversidade de plantas que compõe as 

fachadas verdes elaboradas pela empresa.  

Retirado de: Lopes, 2009. 
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. Atlanlusi Europe (2010) 

Apresenta soluções para a construção de fachadas verdes através da Geogrelha ArcoVertical® 

(menção honrosa Tektónica 2010, prémio inovação), esta solução prende-se com a facilidade 

de adaptação, permitindo uma conceção de desenho mais flexível (Figura 33 e 34). Esta 

flexibilidade prende-se com a adaptação do sistema não só a superfícies planas, mas também a 

situações sinuosas, como pilares, paredes curvas entre outros (Figueira, 2010). É composto 

por painéis modulares que contêm terra como substrato, sendo que o sistema de rega utilizado 

é gota-a-gota. 

 

 

  

 

 

.ADN Garden Design (2009) 

Usando uma técnica similar à de Patrick Blanc com grelha metálica, placas de PVC e mantas 

geotêxtil com bolsas, possui um sistema de rega autónomo hidropónico, com baixos 

consumos de água (Figura 35 e 36) (Afonso, 2011).  

 

Figura 36. Pormenor da fachada verde e do seu método de 

plantação. 

Retirado de: Agd, 2009. 

 

Figura 33. Exemplo de fachada verde, situada na sede 

Atlanlusi Europe.  

Retirado de: Arquivo do Autor, 2011. 

 

Figura 34. Pormenor da Geogrelha 

ArcoVertical. 

Retirado de: Arquivo do Autor, 2011. 

Figura 35. Fachada verde que liga o interior 

do edifício com o espaço de jardim exterior. 

Retirado de: Agd, 2009. 
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. Intemper  

Tendo como principal objetivo de devolver à natureza as áreas ocupadas pelos edifícios e com 

uma vasta experiência em coberturas, utiliza um painel modular Naturpaneles® de sua 

autoria, pré-cultivados de 60x60x9cm, que possuem um substrato especial onde se cultivam 

as plantas (Figura 37 e 38). O sistema de rega aplicável é gota-a-gota, e tem o peso 

aproximado de 30Kg/Unidade (Venceslau, 1994).    

 

 

 

 

Depois de analisadas as diferentes empresas (consulta, entrevistas com técnicos, visita a 

obras), verifica-se que em Portugal existe uma grande quantidade de empresas (fazem 

projetos) que oferecem grande diversidade de soluções construtivas e com cobertura de norte 

a sul. 

As soluções apresentadas seguem as tendências do verificado a nível internacional. As 

principais diferenças verificam-se na quantidade e na área dos projetos implementados, 

havendo alguns exemplos mas de dimensões pouco significativas e praticamente todos de 

encomenda privada, apesar de algumas das fachadas poderem ser usufruídas pelo público. 

A opção da avaliação da situação nacional por empresas deve-se à falta de dados publicados 

e/ou reduzido número de gabinetes de projeto de fachadas verdes existentes em Portugal. 

 

 

Figura 38. Exemplo de trabalho efetuado pela Intemper que 

demonstra a variedade de espécies vegetais e a flexibilidade 

de desenho. 

Retirado de: Venceslau, 1994 

 

Figura 37. Revestimento total de um parede de 

edifício, onde o verde contrasta com as demais, 

inertes e sem vida. 

Retirado de: Venceslau, 1994 

 



Fachadas Verdes 

Técnicas de Aplicação no Contexto dos Espaços Urbanos 

31 

 

2. Definição – Fachada Verde  

 

 Para compreender o tema desta dissertação, é necessário identificar duas vertentes 

presentes que foram encaradas como uma associação de dois elementos: Fachada e Verde, 

onde juntos fazem referência à Arquitetura e à Natureza. 

Sendo Fachada “A face exterior de um edifício. A parede exterior de um edifício exposta 

para a visualização pública” (Christensen, 2005, pp. 21) e Verde “Um espaço aberto 

disponível para recreação, onde a sua paisagem é composta por áreas verdes (…)” 

(Christensen, 2005, pp. 163) Fachadas Verdes é uma designação que procura o equilibro 

entre ambas, ou seja entre o ambiente construído pelo Homem, que deriva da Natureza e o 

ambiente Natural, a nossa grande casa da qual dependemos para a nossa sobrevivência.  

Existem ainda diversas designações, sendo as mais conhecidas Paredes Verdes, Paredes 

Vivas e Jardim Vertical, englobando um conjunto de outras técnicas, aplicações e fins na sua 

utilização, mas esta dissertação apenas englobará as práticas associadas ás fachadas exteriores 

dos edifícios, deixando assim de parte todas as outras classificações. Salvaguardando as 

denominações expostas, e por se tratar de um estudo que envolve a vegetação associada a 

diferentes técnicas com suporte exterior, a definição assumida ao longo de toda a dissertação é 

a de Fachada Verde. Posteriormente será subdividida em duas grandes categorias: Plantação 

Horizontal e Plantação Vertical possuindo por sua vez cada uma subdivisões com diferentes 

classes e características, todas elas devidamente explicadas em capítulos seguintes. 

 

2.1. A Cidade e o Verde  

 

 Nas cidades, existem muitos espaços abertos, vazios e construídos sem função 

adquirida, com possibilidades de se converterem em espaços verdes, naturalizados. São locais 

com oportunidade para a natureza se instalar e desenvolver no meio urbano.  

No entanto, nos locais mais densos, muito construídos e condicionados, as opções para a 

inserção da natureza passam também pela implantação do verde na vertical, ou seja em zonas 

mais altas e elevadas. “Estes espaços incluem coberturas de edifícios, fachadas, varandas, 

parapeitos de janelas, terraços e escadas de incêndios, entre muitos outros” (Beatley, 2011, 

pp.119), compreende-se que embora os aglomerados urbanos sejam cada vez maiores, 

continua a existir uma infinidade de locais com enorme potencial para a instalação de 

fachadas verdes.   
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Numa tendência de contenção e redução do consumo de energia das cidades
4
, surgem 

parâmetros da construção bioclimática e sustentável, que tentam tirar o máximo proveito do 

clima local e recursos naturais. A utilização de ventilação natural, assim como a integração de 

vegetação no espaço edificado, é visto como uma mais valia a ter em conta, pois fornece um 

conforto superior aos ocupantes no seu interior. “Uma das opções usadas no design 

bioclimático prende-se com o crescimento de vegetação em edifícios, para regular a 

temperatura no interior do edifício e o próprio microclima externo” (Miller et al, 2006, pp.9), 

sendo deste modo, uma fachada verde um escudo natural contra a radiação ultravioleta e a 

chuva. É possível verificar em certos edifícios com fachadas verdes, a existência de um 

espaço entre a fachada do edifício e a estrutura que suporta a vegetação, promovendo-se o 

“efeito chaminé”, que oferece uma ótima regulação térmica, pela melhoria da ventilação que 

promove “a integração de superfícies verdes na arquitetura, apresentando novas 

oportunidades em promover a eficiência energética nos edifícios” (Miller et al, 2006, pp.9), 

obrigando a repensar os variados espaços verticais de uma cidade, onde muitos deles podem 

ajudar na incorporação da natureza no edificado, na transformação dos consumos de energia, 

na retenção das águas de tempestades e na própria atenuação do efeito de ilha-de-calor 

(Beatley, 2011). 

Um bom exemplo de planeamento de novas áreas urbanas surgiu em Seattle, Estados Unidos 

em 2007 com o programa “Green Factor”, onde foram implantadas estratégias para os novos 

bairros comerciais da cidade, pretendendo-se aumentar a quantidade e a qualidade da 

paisagem urbana, onde é reconhecido que a paisagem “é mais que apenas bonita” (CSDPD, 

2011).  

Um novo padrão de paisagem sustentável desenvolveu-se nesta cidade, tendo em 

consideração o desenvolvimento sustentável dos bairros e de todas as zonas urbanizadas. O 

“Green Factor” requer que todos os construtores, engenheiros, designers e arquitetos 

selecionem determinadas técnicas de “paisagem sustentável” de forma a atingir um valor, 

onde se encontre o equilíbrio entre as zonas edificadas e as zonas verdes. 

As variadas soluções que os projetistas podem escolher para aplicar nos seus projetos, variam 

desde a simples plantação de árvores e arbustos, até inovadoras técnicas tal como telhados e 

fachadas verdes, pavimentos permeáveis e até sistemas de drenagem natural. No final, por 

cada metro quadrado de área construída, é atribuído um valor “Green Factor” a cada um 

                                                 
4
 As recentes alterações climáticas, com verãos mais quentes e invernos mais frios, fizeram com que no verão, os 

ganhos de raios solares por parte dos edifícios se elevasse e consequente provoca-se sobreaquecimento, 

originando um desconforto térmico nos seus ocupantes, levando assim a uma maior utilização de equipamentos 

de ar condicionado.  
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desses elementos, onde é obrigatório a obtenção de um mínimo de 30% de “Green Factor” na 

totalidade do projeto (Figura 39).  

Dave LaClergue, urbanista do departamento de planeamento e desenvolvimento de Seattle, 

afirma que embora seja um padrão mais voltado para a parte estética, é importante que as 

pessoas estejam conscientes do valor ecológico nas paisagens. De realçar que no ano de 2007, 

40% dos projetos analisados incluíam telhados e fachadas verdes, um pavimento poroso, ou 

até uma combinação. O “Green Factor”, primeiro programa de avaliação urbano com estes 

parâmetros no Estados Unidos da América, teve como base critérios desenvolvidos e 

estabelecidos por estudos paisagísticos em Berlim, na Alemanha e em Malmo, na Suécia. De 

referir que após a incorporação deste regulamento urbano diversas cidades requisitaram 

informação para a possibilidade de o incluir na sua política de planeamento urbano. Este 

sistema está a ser expandido e melhorado, tendo por objetivo de incluir novas componentes, 

entre elas uma análise ao tipo de solo existente no local de implantação do projeto. Desta 

forma, o “Green Factor” encoraja o conhecimento e desenvolvimento de uma paisagem 

sustentável, ao mesmo tempo que força os projetistas a desenvolverem soluções criativas para 

conseguirem atingir o objetivo final proposto. Galardoado em 2010 pela WASLA com o 

prémio de mérito de pesquisa e comunicação (Brenner, 2010), este pode ser sem dúvida um 

programa a aplicar em muitas outras cidades, tornado assim os espaços mais atrativos e 

equilibrados (CSDPD, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. “Green Factor” mostra como as fachadas verdes se podem tornar num influente fator 

para colocar o verde de novo nas cidades.  

Retirado de: CSDPD, 2011 
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Existem ainda outros programas e organizações que ajudam no desenvolvimento de 

construções sustentáveis por todo o mundo. De salientar o LEED
5
 uma organização não 

governamental e desenvolvida no sentido de adoção por partes das empresas construtoras e 

projetistas de práticas de edifícios verdes nos processos de integração, conceção e a própria 

construção de edificações em espaços urbanos. Constituído por um sistema de certificação e 

orientação ambiental de edificações, atribuí um selo que possuí diferentes categorias e níveis, 

“Gold”, “Silver” e “Platium” consoante o desempenho do empreendimento. As categorias 

onde as fachadas verdes oferecem o seu contributo variam desde o controlo de águas das 

chuvas, a redução do efeito ilha de calor, o desempenho de eficiência energética, conforto da 

ocupação do espaço por parte do utilizador e a inovação nas operações. Estas são apenas 

algumas das categorias inseridas no programa que trabalha na divulgação das melhores 

práticas adotadas para tornar os edifícios mais sustentáveis (GOG, 2009). 

 

2.2. Incorporação do verde no Edifício  

 

 Os edifícios na cidade têm a potencialidade de começarem a ser vistos numa 

perspetiva completamente nova e mais ecológica. As fachadas que estes oferecem, 

proporcionam um espaço onde existe a possibilidade da natureza ser incorporada e 

desenvolvida, onde “a pele da cidade pode ser transformada e recriada de forma a tornar-se 

toda ela numa paisagem viva” (Johnston e Newton, 2004, pp.9). É visível em grandes cidades 

a diferença entre os espaços verdes e os espaços que apenas contêm zonas edificadas.  

Estando os espaços verdes, nomeadamente parques e jardins em pequeno número, torna-se 

necessário potencializar os locais que possuem aptidão para a integração da natureza no 

contexto urbano. Deste modo, toda a cidade e o próprio edifício podem ser designados e 

vistos tal como o arquiteto paisagista Hermann Barges sugere “as áreas urbanas são como 

montanhas feitas de betão com as ruas a servirem de vales; os telhados dos edifícios 

correspondem a prados alpinos com pastagens, as fachadas a encostas e terraços; os espaços 

abertos são como pradarias e desertos; e os pátios sombrios lembram ravinas” (Johnston e 

Newton, 2004, pp.9).                  

Ao adquirir esta nova visão, encontram-se muitas zonas por explorar que podem oferecer um 

novo visual a todo o espaço urbanizado, desenvolvendo um novo conceito mas, também, um 

novo ambiente mais equilibrado e com novas potencialidades. No caso concreto das fachadas 

                                                 
5
 LEED: Leadership in Energie & Environmental Design. 
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verdes, a ideia não é recriar uma réplica autêntica da natureza, mas sim implantar da melhor 

maneira as espécies vegetais que se adaptam ao sistema vertical, revestindo assim a pele dos 

edifícios e, num modo mais abrangente, toda a cidade. Muitos dos espaços que se encontram 

sem função ou ecologicamente mortos, tal como telhados e fachadas, têm assim a 

possibilidade de serem transformados de modo a ficarem verdes e vivos, trazendo e 

devolvendo benefícios não só para o próprio edifício onde são colocados, mas para toda a 

cidade, atuando como mais valias no caminho de integrar o verde no edifício e na própria 

paisagem urbana (Figura 40). 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

2.3. Vantagens e Desvantagens da Construção de Fachadas Verdes 

 

As fachadas verdes apresentam benefícios estéticos, mas também acrescem benefícios 

ecológicos, ambientais e para a saúde pública. Devido ao alto impacto visual que 

proporcionam e pelo facto de não necessitarem de ocupar espaço na horizontal, permitem 

recuperar o verde na cidade em locais onde antes não o era possível, devolvendo assim um 

novo caráter aos espaços verticais, nomeadamente urbanos.  

A nível estético, a implantação destes novos cenários naturais melhora não só a imagem do 

espaço urbano, mas também aumenta a área verde, levando a um acréscimo da atração de 

fauna, enriquecendo assim o local que alberga esta técnica. O desenvolvimento de um 

ambiente natural com biodiversidade e esteticamente agradável, provoca uma redução 

significativa dos níveis de stress individuais e coletivos, contribuindo para uma melhoria do 

bem-estar geral, quer para o setor público, quer para o setor privado.  

Figura 40. Conexão perfeita entre as técnicas de suporte de vegetação no 

edifício e a paisagem natural que envolve todo o espaço.  

Retirado de: Barba et al. 2010. 
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O facto de as fachadas verdes poderem ser colocadas em qualquer espaço edificado, fornece a 

estas técnicas uma funcionalidade elevada, proporcionando uma mudança significativa nos 

locais onde são implantadas como “interiores de apartamentos, muros de divisão, paredes em 

vias públicas, e em infraestruturas urbanas, tais como colunas de suporte, painéis 

publicitários em desuso, muros de prédios abandonados, mobiliário urbano, entre outros, 

oferecendo uma mais valia para as diferentes zonas dos núcleos urbanos” (Garza, 2011). O 

enorme potencial que as fachadas verdes possuem na mudança de um microclima urbano, 

com um maior equilíbrio na temperatura do mesmo, concede a estas técnicas um fator 

ecológico notável. A própria absorção de partículas e gases emitidos nomeadamente por 

veículos automóveis, pelas plantas faz com que o uso de fachadas verdes em certos locais 

diminua em muito a taxa de concentração destes elementos nocivos. Um exemplo prático é a 

instalação de fachadas verdes em parques automóveis, nomeadamente silos, onde a vegetação 

absorve o monóxido de carbono e partículas de metais pesados, proporcionando ao mesmo 

tempo sombra e um novo visual a estas grandes estruturas   (Freed et al. 2008).  

De referir que além do interesse visual que as fachadas verdes têm a capacidade de 

proporcionar, também oferecem uma proteção ao edifício, escondendo características ou 

detalhes menos conseguidos na construção do mesmo, protegendo os acabamentos exteriores 

da radiações ultra violeta, e outros elementos de desgaste dos materiais, como por exemplo as 

variações de temperatura. O aumento do valor patrimonial do imóvel é outro fator tido em 

conta quando da aplicação destas técnicas, nomeadamente a nível privado.  

 Em termos de desvantagens, as fachadas verdes possuem as mesmas carências e 

necessidades de manutenção tal como outros espaços ajardinados. A manutenção é mais 

elevada, pois engloba uma maior dependência de meios técnicos para subsistência e controlo 

da vegetação. A maior exposição ao sol e vento, poderá contribuir para que as espécies 

sequem mais rapidamente, necessitando assim de regas com maior frequência garantindo uma 

drenagem de todo os sistema. Existe também a possibilidade de uma carga adicional para a 

parede que irá suster a fachada verde, valores que variam consoante o tipo de técnica. De 

realçar o facto de as plantas ao crescerem num painel e na vertical, poderem causar sombra 

sobre outras, daí que a capacidade de resistência à sombra por parte das espécies vegetais seja 

um fator a ter em conta (WST, 2005).  

A dependência de meios técnicos rigorosos e precisos na distribuição de água e nutrientes, 

num só sistema de automatização poderá não ser muito vantajoso, pois uma falha no sistema 

colocará toda a fachada verde em risco de sobrevivência. 
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Ao nível da manutenção e dependendo do tipo de técnica a utilizar pode ser considerada de 

nível alto, quer pelo controlo do sistema de rega, quer pela própria adaptação da espécie ao 

local onde se vai aplicar.  

Por se tratarem, ainda, de soluções recentes de aplicação de vegetação ao alto, os custos 

podem ser considerados elevados numa primeira fase de instalação, mas possuem a 

capacidade de ser suprimidos com o sucesso de aplicação destas técnicas (Costa, 2011).  

  

2.3.1 Microclima Urbano e Saúde Pública 

 

 O uso de fachadas verdes em espaços públicos, possui um leque variado de benefícios 

nas áreas onde são aplicadas. Sendo o aumento da temperatura dos aglomerados urbanos uma 

realidade crescente devido à substituição da vegetação por pavimentos, edifícios e outras 

estruturas ditas como necessárias para acomodar as populações, é também sabido que a 

vegetação arrefece os edifícios e as suas áreas circundantes através da sombra, absorção da 

radiação e a evapotranspiração. Assim, as fachadas verdes atenuam este processo, na medida 

que promovem arrefecimento natural, reduzindo a temperatura na medida em que quebra a 

corrente de ar quente, refrescando todas as áreas abrangidas pelas técnicas utilizadas (Freed et 

al. 2008). 

Foram realizados estudos por peritos em Queensland University of Technology, em Brisbane, 

na Austrália, para identificar os benefícios em  termos térmicos. Verificou-se que as fachadas 

verdes podem provocar “uma diminuição da temperatura máxima de 8,4ºC num corredor 

urbano” (Wong et al. 2009, pp.664), tendo este valor relativo significado, uma vez que a 

temperatura nos corredores urbanos influencia diretamente a temperatura dos edifícios e 

consecutivamente os seus gastos de energia. Deste modo, a vegetação protege os edifícios do 

calor excessivo no verão, absorvendo grandes quantidades de radiação, mas depende sempre 

do tipo de técnica aplicada e do tipo de vegetação escolhida, “uma área vertical 

completamente coberta por vegetação, fica protegida da radiação solar intensa no verão, 

podendo ser absorvido cerca de 40% a 80% da radiação solar recebida, dependendo da 

quantidade e tipo de vegetação” (Wong et al. 2009, pp.664).  

Um outro estudo, realizado na University of Applied Sciences, em Dresden, Alemanha, 

realizou ensaios com a espécie Hedera helix, que se encontrava contida numa fachada verde e 

em sistema hidropónico, obtendo resultados relativamente ao balanço energético, diferença de 

temperatura e  barreira de som. De referir que os valores apresentados foram obtidos no local 

definido, ficando assim sujeitos a alterações em outros locais onde as possíveis variações de 
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crescimento das espécies e as influências ambientais constituem fatores fundamentais de 

conclusão. Neste estudo foi estabelecida uma área de 1000m2, sendo incutido na estrutura 

CO2 (Dióxido de Carbono), fertilizantes e água, sendo estes convertidos em O2 (Oxigénio), 

vapor de água, água que derivou do excesso na rega e a que ficou retida na planta, ou seja, 

matéria orgânica (Figura 41).  

Estes estudos demonstram a capacidade da vegetação em melhorar o microclima urbano, com 

uma menor variação na temperatura, a capacidade de absorção de CO2 por parte das plantas, a 

libertação de oxigénio e de ar fresco. É vital para a saúde pública que os habitantes possuam 

locais com ar puro, renovado e fresco, prevenindo assim um número de doenças cardíacas, 

nomeadamente em idosos e crianças. Com um aumento de zonas verdes na cidade e a 

melhoria do ar que nelas circula, estimula mais idas ao exterior, proporcionado caminhadas 

num ambiente equilibrado. É também conhecido que o ar puro é benéfico para o corpo 

humano, fazendo com que o sangue se purifique e circule beneficamente por todo o corpo, o 

cérebro será melhor irrigado e o estado geral, físico e moral sentirá grandes vantagens 

(Santos, 1970).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com um elevado nível de eficiência no uso de água proveniente do equilíbrio do material 

vegetal, origina uma alta absorção de CO2 por parte dos estomas da planta, produzindo assim 

um valor elevado de vapor de água. “Hedera helix é uma espécie que transpira grandes 

quantidades de água por unidade de matéria seca. Um metro quadrado requer 1012L de 

água por ano” (Müller et al. 2012). Os cálculos efetuados neste estudo demonstraram que 

mais de 99% da água absorvida pela planta é devolvida para a atmosfera por 

evapotranspiração, arrefecendo assim as massas de ar mais próximas e permanecendo apenas 

0.76% de água na planta. Os resultados também demonstraram que cerca de 2,4Kg de CO2 

que é absorvido, é libertado 1,7Kg de O2 por metro quadrado de área coberta e por ano. 

Figura 41. A vegetação e o seu poder de transformação de diversos constituintes.  

                                   Adaptado de: Müller et al. 2012. 
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Com a absorção de CO2, o efeito de ilha de calor irá diminuir nos centros urbanos o que terá 

uma consequência muito positiva para toda a região urbana, atenuando fenómenos 

microclimáticos desfavoráveis para um clima mais equilibrado. Este equilíbrio trará 

consequências positivas para a saúde pública, nomeadamente na diminuição da taxa de 

mortalidade de idosos, crianças ou doentes que apresentem uma redução na capacidade de 

regulação térmica corporal e da própria necessidade de ingestão de líquidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um outro fator neste estudo foi a radiação solar. O calor emitido através de energia solar tem 

enormes variações na presença de Hedera helix. É possível verificar que 56-74% do total de 

radiação solar é transformada em evapotranspiração e apenas 2-4% em calor sensível
6
 (Figura 

42). Se forem comparados estes valores com uma superfície em asfalto e durante os meses de 

verão, junho a agosto, apenas 2% das trocas globais de radiação se transformam em calor 

latente
7
 e 34% em calor sensível (Figura 43) (Müller et al. 2012). 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Definição: Quando uma substância é aquecida ,a sua temperatura aumenta á medida que o calor lhe é 

adicionado. Calor que provoca mudança de temperatura numa dada substância (Hidroeuropa, 2012).  
7
 Definição: O que causa a alteração do estado (líquido, sólido ou gasoso) sem alterar a temperatura da 

substância em causa. Por exemplo  o calor que altera o estado da água de líquido para gasoso (Hidroeuropa, 

2012). 

Figura 42. Variação da radiação e do calor com uma Fachada Verde de  Hedera helix.    

Adaptado de: Müller et al. 2012. 
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Foram realizados outros estudos em diferente locais que demonstram a eficácia das fachadas 

verdes. Na Universidade de Toronto, Canadá, resultados demonstram que as superfícies 

verticais em áreas urbanas cobertas de vegetação apresentam temperaturas inferiores 

relativamente a outras que não as possuem. Locais no continente africano apresentam uma 

redução de temperatura na ordem dos 2,6ºC na parte posterior de estruturas com espécies 

trepadeiras. Relativamente ao resultado que as fachadas verdes possuem sobre a temperatura, 

é possível afirmar que oferecem uma grande vantagem, “juntamente com o efeito de 

isolamento da vegetação, podemos verificar variações de temperatura na superfície das 

paredes, onde pode ser reduzida de 10ºC e 60ºC para valores de 5ºC e 30ºC” ( Wong et al. 

2009, pp.664). Assim, com menos calor menos recursos irão ser gastos no arrefecimento dos 

edifícios, poupando muito em gastos económicos e na própria utilização de recursos naturais 

para os viabilizar. Um importante contributo ecológico é fornecido para a preservação de 

fontes de energias não renováveis e contribuição para um microclima urbano mais equilibrado 

e saudável.  

Outro fator benéfico exercido é sobre o continuo aumento da quantidade de veículos, ar 

condicionado e as emissões de gases industriais que elevam constantemente os gases nocivos 

no ar que respiramos, como o caso de nitrogénio (NOx), óxido de enxofre (SOx), compostos 

orgânicos voláteis (COVs), monóxido de carbono (CO) entre outras partículas em suspensão. 

As fachadas verdes, com a captura de partículas poluentes existentes na atmosfera, assim 

como a filtragem de gases prejudiciais e partículas em suspensão faz com que a qualidade do 

Figura 43. Reflecção de radiação e calor de uma superfície em asfalto durante os meses de junho a agosto. 

Adaptado de: Müller et al. 2012. 
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ar exterior seja melhorada, existindo também um “aumento da biodiversidade urbana e 

produção urbana de alimentos” (Loh, 2008, pp.1) onde de outra forma não seria possível 

incorporar esta produção. 

O melhoramento estético e visual é considerado outro dos benefícios públicos (Figura 44), 

uma vez que proporciona uma mudança num ambiente onde a população vive, criando um 

interesse visual fascinante e possuindo também a característica de esconder elementos 

arquitetónicos menos conseguidos ou ainda providenciar construções livres interessantes 

(Freed et al. 2008).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Benefício ao Nível do Edifício  

 

 As fachadas verdes fornecem diversos benefícios quer para o próprio edifício, quer 

para os seus habitantes. Um dos pontos mais importantes é a eficiência energética melhorada, 

dependendo acima de tudo da técnica aplicada, mas também das condicionantes do local, tais 

como o clima, a distância da estrutura aos lados do edifício, a densidade da cobertura de 

plantas e o próprio material que compõe a superfície do edifício. Ao selecionar uma técnica 

que retenha uma camada de ar dentro da camada vegetal, vai limitar a circulação de calor 

através da densidade de massa de vegetação e da sombra fornecida, originando assim uma 

oscilação de temperatura muito menor e fornecendo ar fresco e renovado. Se a espécie vegetal 

possuir massa foliar no inverno poderá também amortecer o vento e as possíveis tempestades 

durante esse período.  

Figura 44. Agência Europeia do ambiente, em Copenhaga, Dinamarca, com um mapa elaborado através de 

técnicas de fachadas verdes. 

Retirado de: Eea, 2010. 
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Os edifícios que se encontram sujeitos ás intempéries ao longo do tempo, podem ficar com 

alguns dos seus materiais de construção orgânicos em decomposição, derivado dos ciclos de 

congelamento e descongelamento e também da exposição aos raios ultra violeta. Neste 

sentido as fachadas verdes protegem os acabamentos exteriores do edifício das radiações e das 

altas variações de temperaturas assim como diminuem a pressão do vento e a variação térmica 

no seu interior. Outro fator que é sentido após a instalação de fachadas verdes é a diminuição 

do ruído no interior do edifício, onde os principais componentes que influenciam essa redução 

é a profundidade do substrato, os materiais da técnica utilizada e toda a estrutura de suporte. 

Ao nível visual, verifica-se uma melhoria da qualidade estética do edifício, sendo um fator 

que pode funcionar também ao nível de marketing, uma vez que pode proporcionar uma 

comodidade ao espaço, aumentando o valor do edifício no mercado (Freed et al. 2008). Assim 

são visíveis as melhorias que as técnicas das fachadas verdes têm na capacidade de melhorar 

as vivências, e assim os edifícios embora em alguns casos possa implicar um investimento 

económico mais elevado inicialmente (dependendo do tipo de técnica a aplicar). A diminuição 

de custos irá sentir-se ao longo do tempo. A redução de custos na manutenção dos materiais 

de revestimento do edifício, assim como nos custos energéticos do mesmo são fatores 

importantes quando da aplicação de uma técnica de fachadas verdes. O próprio impacto visual 

e a possibilidade de usufruir de um espaço verde num local onde antes seria impossível, é 

uma mais valia para todos os habitantes do edifício, nomeadamente idosos e crianças, o qual 

funciona como estimulante de contacto com a natureza sem terem a necessidade de saírem de 

casa (Figura 45).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 45. Dinâmica sazonal que a planta trepadeira atribuí a cada estação 

do ano. Retirado de: Arquivo do autor, 2009. 
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2.4. Fatores de Sucesso na Construção de Fachadas Verdes 

 

Para o sucesso das fachadas verdes, é necessário ter em conta vários parâmetros, que 

variam desde a conceção, instalação e manutenção. O tipo de técnica usada, as condições 

ambientais do local e as características do próprio edifício fazem parte dos importantes fatores 

no êxito da fachada verde. Tendo início ainda na fase de projeto, de preferência em 

simultâneo com o projeto de arquitetura e estruturas passando pela construção da fachada 

verde e, mais tarde, pelo cuidado em toda a manutenção, os cuidados a ter para garantir uma 

boa adaptação das fachadas verdes são múltiplos. 

 

Os principais aspetos a atender na relação do tipo de técnicas são:   

 

. Ter em conta a variação de capacidade de carga, com a possibilidade de queda de neve, 

crescimento das plantas ou vento; 

. Escolha da espécie vegetal consoante a exposição solar e ao vento, a zonas de resistência 

assim como outros limites ambientais do local. O compasso de plantação também é muito 

importante para garantir o espaço de crescimento que a planta necessita; 

. Dependendo da técnica que se adote, ter uma consciência realista com o tempo que a 

fachada irá necessitar para ficar completamente organizada e desenvolvida, devido ao 

crescimento e à estética das plantas. Alguns sistemas necessitam de 3 a 5 anos para ficarem 

plenamente realizados; 

. Plano de manutenção a longo prazo de modo a garantir o bom desenvolvimento das espécies 

vegetais, assim como o bom funcionamento de toda a estrutura (Freed et al. 2008). 
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CAPÍTULO III. TÉCNICAS USADAS NA IMPLANTAÇÃO DE FACHADAS 

VERDES 

 

Existem várias plantas que possuem a capacidade de prosperarem em paredes sem 

necessidade de qualquer tipo de suporte para o seu crescimento, sendo as espécies mais 

típicas, as pequenas herbáceas, os musgos, os líquenes e as gramíneas. Outras espécies que 

estão mais adaptadas a subir e trepar por cima de obstáculos, tal como paredes, árvores ou 

rochas, são designadas como trepadeiras, necessitando por vezes de suporte quando colocadas 

junto das fachadas para manterem o equilíbrio. Observam-se assim diferentes grupos de 

plantas adaptáveis a fachadas, mas com necessidades diferentes. 

O facto de se colocarem herbáceas a crescer diretamente em fachadas de edifícios, sem 

nenhum tipo de suporte é uma ideia controversa, pois torna-se necessário deteriorar uma 

porção da fachada para que a planta tome posse do espaço e se desenvolva o que, à priori não 

apresenta grandes benefícios para as partes envolvidas. Assim, as técnicas de suporte para a 

implementação de fachadas verdes nos edifícios prendem-se de elevada importância, pois são 

estruturantes do modo de condução das diferentes plantas, sendo determinantes para as 

espécies aplicadas e para a preservação das fachadas do edifício, adaptando-lhe o melhor 

suporte consoante o objetivo final desejado.    

 

1. Tipos de Plantação  

 

Existem diversas técnicas de aplicação da vegetação nas fachadas verdes. Muitas delas 

apresentam pequenas diferenças, mas um dos pontos essenciais para a classificação dos 

diferentes tipos deve-se à vegetação aplicada, assim como ao seu sistema de suporte (Tabela 

3). Desde as tradicionais pérgulas, onde a vegetação se encontra em contacto direto com o 

solo até ao sistema de Patrick Blanc, o tipo de vegetação, assim como o seu meio de 

crescimento são sem dúvida os fatores mais importantes para a classificação das técnicas de 

aplicação. As fachadas verdes apresentam dois tipos de plantação: 

 

 

 

 
                       
 
 
 

 

Fachadas Verdes 

  Plantação Horizontal    
(Vegetação de Natureza 

trepadeira, com ou sem sistema de 

suporte)       

      Plantação Vertical    
(Diferente tipo de vegetação, 

diferentes tipos de suporte)       

Tabela 3. Distribuição básica entre os diferentes tipos de plantação. 
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1.1. Plantação Horizontal 

 

Entende-se por plantação
8
 horizontal em fachada verde, aquela em que as “plantas 

trepadeiras são orientadas para cobrir uma estrutura de suporte especialmente desenhada. 

Enraizadas na base destas estruturas ou até no topo das paredes junto aos telhados, 

dependendo da espécie” (Freed et al. 2008, pp.6). A sua raiz encontra-se no solo, no plano 

horizontal, podendo levar vários anos até cobrir completamente toda a estrutura. A plantação 

horizontal pode conter um sistema de suporte para a espécie vegetal escolhida ou pode apenas 

apresentar a espécie vegetal sem qualquer tipo de suporte. Quando apresenta uma estrutura 

onde a vegetação se desenvolve, como por exemplo redes de cabo ou painéis modulares 

trellis, é definido como um tipo de fixação indireta (Figura 46 e Desenho 1), pois a vegetação 

não se encontra em contacto direto com a parede do edifício. No caso de não existir uma 

estrutura de suporte e a vegetação se encontre em contacto direto com a parede do edifício, 

estamos perante uma fixação direta (Figura 47 e Desenho 2) (Ottelé, 2011). A principal 

diferença reside na existência ou não de uma estrutura que dará suporte à vegetação, 

contribuindo assim para a conservação da própria parede, entre outros benefícios já descritos.   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                                                 
8
 Entende-se por plantação, “o ato de colocar material de uma espécie vegetal, raízes, bolbos, rizomas ou 

semente no solo ou em outro meio de crescimento que antecipe a futura sobrevivência ou crescimento da 

planta” (Christensen, 2005, pp.267). 

Figura 46. Fixação indireta com redes de 

cabo. 

Retirado de: Poirot e Wenborne, 1993. 

 

Desenho 1. Fixação indireta 

com redes de cabo. 
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1.2. Plantação Vertical 

 

A plantação vertical compreende toda a vegetação associada a planos verticais que não 

possua enraizamento no solo, ou seja a raiz da planta desenvolve-se fora do solo, num plano 

vertical. Muitas vezes os sistemas que compreendem a plantação vertical “são compostos por 

painéis modulares, contentores ou mantas germinadas, fixados verticalmente a uma parede 

ou quadro estrutural. Estes painéis podem ser feitos de plástico, polietileno expandido, tecido 

sintético, argila, metal, betão e suportar uma enorme densidade de espécies vegetais” (Freed 

et al. 2008, pp.9). Devido à alta densidade e também de diversidade de plantas, a plantação 

vertical exige uma manutenção mais intensa relativamente à plantação horizontal, mas por sua 

vez, possui uma maior qualidade na parte estética (Freed et al. 2008).  

O tipo de fixação na fachada pode variar, sendo considerado fixação direta (Figura 48 e 

Desenho 3) quando não se verifica qualquer espaço entre a parede do edifício e a estrutura 

global e sendo considerada fixação indireta (Figura 49 e Desenho 4) quando existe uma 

distância entre a estrutura global e a parede do edifício ou do local onde será implantada a 

fachada verde (Ottelé, 2011, pp.9).     

 

 

 

 

Figura 47. Fixação direta. 

Retirado de: Arquivo do autor, 2011. 

 

Desenho 2. Fixação direta 

com trepadeira. 
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Sendo de extrema importância a escolha da vegetação a usar na fachada verde, a eleição do 

sistema de suporte com melhor adaptabilidade também o é, pois funcionam ambos em 

conjunto de modo a estabelecerem a técnica de implantação. A eleição desta técnica 

dependerá de vários fatores, entre eles: a classificação em termos de plantação, o tipo de 

fixação pretendido na fachada do edifício, as principais características da espécie vegetal, o 

peso que irá conferir, a dificuldade de instalação no local pretendido, o isolamento térmico e 

acústico que proporcionará, a manutenção necessária, assim como o tipo de rega que irá ter. 

Estes parâmetros devem ser cuidadosamente analisados antes da instalação de modo a se 

perceber o funcionamento de toda a estrutura e a capacidade que o edifício tem para a 

albergar, conferindo assim um maior controlo ainda em fase projetual de todo o trabalho a 

realizar.  

Figura 48. Plantação Vertical, fixação 

direta. 

Retirado de: Arquivo do autor, 2011. 

 

Figura 49. Plantação Vertical, fixação 

indireta. 

Retirado de: Alter, 2006. 

 

Desenho 3. Fixação direta 

com Vegetação MAT. 

 

Desenho 4. Fixação indireta com 

Painéis Modulares. 
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2. Técnicas – Estruturas e Vegetação 

 

2.1. Técnicas de Instalação e Materiais 

 

Para permitir que espécies vegetais cresçam revestindo planos verticais, é necessário 

proporcionar ás plantas o meio de cultura mais adequado para o seu crescimento e bom 

desenvolvimento. É possível verificar casos onde raízes de espécies vegetais danificaram 

fachadas de edifícios ou até os deterioram ao ponto de colocarem em perigo as suas 

estruturas, apresentando-se exemplos da cidade de Amsterdão, na Holanda, (Figura 50 e 51). 

Para prevenir este tipo de situações, é necessário ter em conta certos parâmetros, 

nomeadamente a escolha mais adequada das espécies vegetais, conjugando o crescimento das 

suas raízes com o material de suporte que lhes é confinado, não danificando o plano vertical 

da construção edificada.  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na seleção das  espécies vegetais é essencial ter em conta a sua estrutura e comportamento de 

crescimento na associação vegetal, além de outros fatores condicionantes e presentes no local 

da instalação, tal como insolação, iluminação, rega e manutenção (Costa, 2011). Para além 

das espécies vegetais outros fatores se denominam de essenciais no tipo de estrutura a aplicar. 

Após definição do tipo de plantação (horizontal ou vertical), é necessário determinar o tipo de 

fixação na fachada, que pode ser direta ou indireta ficando assim estabelecido se existirá 

estrutura de suporte ou não. As principais características prendem-se com a natureza da 

Figura 50. Danos de raízes em paredes de 

edifício. 

Retirado de: Jaquet, 2010. 

 

Figura 51. Pormenor dos danos causados pelas 

raízes na fachada de um edifício. 

Retirado de: Itaha, 2007. 
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espécie, caso seja trepadeira se necessita de sistema de suporte ou não e, caso não seja 

trepadeira, irá necessitar sempre de uma estrutura de suporte, pois a planta será incapaz de 

sobreviver na sua ausência. É fundamental ter conhecimento dos tipos de plantas e dos seus 

padrões. No caso de serem trepadeiras poderão possuir gavinhas, raízes aéreas ou ventosas, 

existindo também as herbáceas ou lenhosas que se adaptam bem nas fachadas verdes.  

Após obtenção de todos os dados e estabelecidas as definições, a técnica a usar será 

estabelecida consoante determinado tipo de parâmetros, encontrando-se aliada a esta um tipo 

de estrutura que dará a segurança necessária para que todo o sistema se desenvolva dentro das 

melhores condições (Tabela 4).  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As diferentes técnicas possuem distintas características de modo a que seja possível 

identifica-las e caracterizá-las, embora algumas coincidam em alguns pontos. Para uma 

caracterização e perceção do funcionamento é feita uma descrição detalhada de modo a se 

perceber o seu funcionamento e método de aplicação. Com isto pretende-se definir de forma 

clara as técnicas existentes, assim como as espécies que melhor se adequam a cada uma delas, 

de modo a facilitar uma escolha no tipo de estrutura que se pretenda aplicar. 

 

Plantação Horizontal                                                                    
(Vegetação de Natureza trepadeira, 

com ou sem sistema de suporte) 

Plantação Vertical                                                                    
(Diferente tipo de vegetação, diferentes 

tipos de sistemas de suporte) 

Fachadas Verdes 

Tipo de Estrutura 

 

Tipo de Fixação na Fachada 

 

Características das Espécies Vegetais 

 

Tipo de Plantas e Padrões 

 

Técnica de Instalação 

 

Tabela 4. Princípios evolutivos para a seleção do tipo de estrutura, a usar numa fachada verde. 
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2.2. Técnicas de Plantação Horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Trepadeiras por Aderência – Plantação Horizontal 

 

 As trepadeiras por aderência (Figura 52) são das técnicas com maior facilidade de 

aplicação, uma vez que não necessitam de qualquer estrutura de suporte, tendo uma 

dificuldade de instalação baixa. Sendo de fixação direta, o tipo de espécies adequadas são as 

de raízes aéreas, como é o caso Hedera helix, ou então de raízes aderentes, como são o caso 

do género Parthenocissus (Miller et al. 2006). Podendo ser enraizadas na base das paredes 

dos edifícios, ou mesmo em coberturas verdes, as plantas necessitam aproximadamente de 3-5 

anos para cobrirem todo o espaço, podendo crescer em paredes existentes ou em outros 

elementos construídos, tal como vedações ou colunas (Freed et al. 2008, pp.6). O tipo de rega 

a aplicar poderá divergir de gota a gota no solo ou por pulverização, consoante o mais 

indicado para o local da implantação. De referir que além de possuir uma baixa manutenção, o 

isolamento térmico e acústico é igualmente reduzido (UA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 Figura 52. Trepadeira por aderência, no Palácio de Cristal, 

Porto. Fixação direta. Retirado de: Arquivo do Autor, 2012. 

 

Desenho 5. Fixação direta, Trepadeira 

por aderência (Esquema 1).  

 

Fachadas Verdes 

  Plantação Horizontal    
(Vegetação de Natureza 

trepadeira, com ou sem sistema de 

suporte)       

      Plantação Vertical       
(Diferente tipo de vegetação, 

diferentes tipos de suporte)       

Trepadeiras por Aderência 

Painel Modular Trellis 

 

Redes de Cabo 

 

Tabela 5. Seleção do tipo de estrutura de uma fachada verde na classificação de Plantação Horizontal. 
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2.2.2 Painel Modular Trellis – Plantação Horizontal 

 

 Consiste numa superfície rígida e de peso leve, “constituída por um painel 

tridimensional feito a partir de aço soldado que oferece suporte a espécies vegetais, assim 

como ao próprio painel em termos de profundidade” (Hopkins e Goodwin, 2011, pp. 21). 

Este sistema é projetado para suportar o crescimento da planta, quer na base das suas 

estruturas quer provenientes de telhados verdes, ajudando a manter a membrana do edifício 

intacta. Existe a possibilidade de os painéis se juntarem, cobrindo grandes áreas, formando 

curvas ou outras formas que lhes estejam confinadas (Freed et al. 2008). A estrutura é de 

fixação indireta (Figura 53 e Desenho 6), não existindo portanto contacto entre as espécies 

vegetais e a membrana do edifício que lhe está associado. O tipo de plantas é de natureza 

trepadeira, sendo o mais indicado raízes aéreas ou aderentes, podendo a rega ser efetuada gota 

a gota no solo ou por pulverização. A manutenção é baixa, assim como o isolamento que 

proporciona ao edifício em termos térmicos e acústicos (UA, 2010; Ottelé, 2011).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Painel modular trellis, fixação 

indireta. 

Retirado de: Freud, 2008.  

 

Desenho 6. Fixação indireta, painel 

modular trellis (Esquema 2).  
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2.2.3 Redes de Cabo – Plantação Horizontal 

 

 A técnica associada ás redes de cabo (Figura 54 e Desenho 7), pode ser constituída por 

cabos ou fios de corda, assim como redes de arame. “Os cabos são geralmente associados às 

espécies vegetais trepadeiras que possuem um crescimento mais rápido, ao passo que as 

redes de arame são usadas para apoiar outras espécies vegetais que tenham um crescimento 

mais lento e assim necessitem de suporte em intervalos mais curtos” (Hopkins e Goodwin, 

2011, pp. 24) . Em ambos os casos são usados cabos de alta resistência em aço, âncoras entre 

outro equipamento complementar que seja necessário para fornecer e dar a maior estabilidade 

possível a toda a estrutura, sendo a sua dificuldade de instalação baixa. As espécies 

trepadeiras associadas a esta técnica possuem nas suas raízes um padrão que varia entre as 

entrelaçadas, com gavinhas ou crescimento desordenado, sendo que a o sistema de rega 

passará por rega gota a gota no solo ou por pulverização. Possui uma manutenção baixa, 

sendo que o isolamento térmico e acústico para o edifício é igualmente baixo (UA, (2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Redes de Cabo, fixação Indireta, plantação 

horizontal. 

Retirado de: Cs, 2004. 

 

Desenho 7. Fixação indireta, 

redes de cabo (Esquema 3).  
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2.3. Técnicas Plantação Vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Contentores – Plantação Vertical 

 

 Técnica de suporte onde as espécies vegetais “são cultivadas em contentores e podem 

subir por treliças. O sistema de rega é normalmente gota a gota que contem sensores 

mantidos nos contentores” (Costa, 2011),  permitindo um controle não só ao nível da água, 

mas também dos nutrientes (Costa, 2011) (Figura 55 e 56; Desenho 8 e 9). As espécies 

associadas a esta estrutura são de natureza trepadeira, onde o seu padrão varia entre as raízes 

aéreas, aderentes, entrelaçadas, gavinhas e crescimento desordenado. Algumas herbáceas 

também se adequam a esta estrutura de suporte. O sistema de rega é variável, desde gota a 

gota em altura ate ao sistema hidropónico (Costa, 2011). O isolamento que proporciona ao 

edifício em termos acústicos e térmicos é igualmente variável dependendo da utilização ou 

não de sistema de suporte, assim como das espécies selecionadas e a dificuldade de instalação 

é considerada média (UA, 2010).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fachadas Verdes 

  Plantação Horizontal    
(Vegetação de Natureza 

trepadeira, com ou sem sistema de 

suporte)       

      Plantação Vertical    
(Diferente tipo de vegetação, 

diferentes tipos de suporte)       

Contentores 

Vegetação MAT 

Painéis Modulares 

Figura 55. Contentores fixação Direta, plantação 

vertical. Retirado de: Moreira, 2010. 

 

Desenho 8. Fixação direta, 

contentores (Esquema 4A).  

 

Tabela 6. Seleção do tipo de estrutura de uma fachada verde na classificação de Plantação Vertical. 
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2.3.2 Vegetação MAT – Plantação Vertical 

 

 Esta técnica utilizada de forma pioneira pelo botânico francês Patrick Blanc, é 

“composta por duas camadas de tecido sintético com bolsas que suportam as espécies 

vegetais, assim como os seus meios de cultura” (Hopkins e Goodwin, 2011, pp. 25). As 

mantas são suportadas por um quadro metálico que envolve toda a estrutura, assim como uma 

outra membrana à prova de água que impede a sua infiltração por parte do plano vertical ao 

qual esteja associado (Figura 57 e Desenho 10). O sistema de rega, assim como os nutrientes 

são introduzidos através de tubos que percorrem toda a estrutura e usam a gravidade para se 

distribuírem pelo tecido que cobre toda a área (Hopkins e Goodwin, 2011). Esta técnica 

possui uma elevada flexibilidade de desenho, uma vez que as bolsas podem ser efetuadas 

consoante o pretendido, facultando assim ao projetista uma liberdade  que as outras técnicas 

não possuem. As espécies vegetais mais usadas são herbáceas ou plantas lenhosas, 

conferindo-lhe uma manutenção muito alta, mas compensando com um isolamento térmico e 

acústico médio e um peso em muitos casos a não ultrapassar os 50Kg/m2 (UA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Contentores Fixação Indireta, plantação vertical. 

Retirado de: Kenny, 2010. 

 

Figura 57. Obra de Patrick Blanck com a técnica de 

vegetação MAT no museu em Paris. 

Retirado de: Patricía, 2010. 

 

Desenho 9. Fixação indireta, 

contentores (Esquema 4B).  

Desenho 10. Fixação indireta, 

vegetação MAT (Esquema 5).  
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2.3.3 Painéis Modulares – Plantação Vertical 

 

 Os sistemas modulares (Figura 58 e Desenho 11), “são constituídos por painéis que 

detêm os meios de cultura que suportam o material vegetal” (Hopkins e Goodwin, 2011, pp. 

25). Este tipo de painéis, normalmente são pré-germinados ou alguns suportam já o material 

vegetal, proporcionando um efeito instantâneo após a sua instalação. Este tipo de sistemas 

requer um sistema de rega a diferentes níveis, consoante os módulos, usando o fator 

gravitacional para que a água se movimente entre os diferentes meios de crescimento; tal 

como a própria fertilização para as espécies vegetais que é introduzida usando o mesmo 

processo (Hopkins e Goodwin, 2011). As espécies mais adequadas variam entre herbáceas e 

plantas lenhosas, conferindo-lhe uma dificuldade de instalação média-alta e um peso elevado. 

A manutenção é considerada média-alta, assim como o isolamento térmico e acústico que 

proporcionará ao edifico onde é aplicado (UA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Painel modular. Espaço Anémona, Porto. 

Retirado de: Arquivo do autor, 2011. 

 

Desenho 11. Fixação indireta, 

painéis modulares (Esquema 6).  
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3. Pressupostos Técnicos Gerais 

 

 Para permitir que todas as técnicas funcionem corretamente, é conveniente que 

estejam de acordo com alguns princípios que assegurem à partida a funcionalidade de todo o 

sistema, assim como a sua adaptação ao meio onde vão ser aplicados. Como acontece com 

qualquer projeto, o design, a orientação e o clima do local onde será inserido determinam as 

possíveis escolhas de espécies vegetais que possuem maior potencialidade de adaptação e 

desenvolvimento. Nas fachadas verdes não é exceção, sendo que a técnica selecionada 

constituí o principal fator de sucesso na sua aplicação. As espécies vegetais colocadas no topo 

de uma fachada irão usufruir de uma intensidade luminosa natural, assim como do movimento 

do ar ou das condições de humidade diferentes das espécies e/ou plantas localizadas na parte 

inferior da mesma fachada. Constitui-se assim de uma importância extrema compreender as 

condições microclimáticas, bem como a quantidade de luz presente no local, promovendo a 

vitalidade e longevidade de todo o sistema (Loh, 2008).  

De seguida passasse a abordar os princípios gerais técnicos de fachadas verdes, que incluem o 

seguinte: 

 

 3.1 Clima e Humidade  

 

 Na aplicação de fachadas verdes e para garantir um bom crescimento das espécies 

vegetais é necessário saber qual o comportamento das plantas quando se encontram na 

vertical. Quando as plantas se encontram no solo, na horizontal, os nutrientes podem ser 

encontrados a uma profundidade de 15-25cm. Numa situação de fachada verde, é por vezes 

necessário o mesmo espaço para garantir um bom crescimento radicular, dependendo sempre 

da espécie eleita e da técnica utilizada.  

A temperatura é também um fator a ter em conta no meio de cultura, pois num solo 

horizontal, ela pode chegar em certas zonas a atingir valores elevadíssimos, perto dos 50ºC, 

mas nas fachadas verdes, temperaturas acima dos 35ºC na zona radicular, pode constituir um 

grave problema. As raízes podem murchar e deste modo o fornecimento de água para as 

folhas fica condicionado, levando assim a um défice hídrico, sendo considerado nefasto para 

as folhas e para toda a planta. Este pode ser durante a época mais quente do ano um dos 

maiores problemas nas fachadas verdes, não sendo assim aconselhável deixar o meio de 

cultura secar completamente, correndo-se o risco de condicionar todo o desenvolvimento das 
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plantas bem como a sua própria sobrevivência “o meio de cultura deve ser mantido húmido 

para reduzir a temperatura do solo/meio de cultura” (Hopkins e Goodwin, 2011, pp. 71).  

Mas a falta de água não é o único fator nefasto, o excesso também poderá ser, pois quando o 

meio de cultura se encontra alagado em água deixa de ter espaços livres para a circulação de 

oxigénio, ficando assim as raízes incapacitadas de levar a água necessária para as folhas, 

potenciando o aparecimento de fungos e a ocorrência de asfixia radicular. Para que isto não 

suceda é necessário ter um controlo muito rigoroso no meio de cultura, onde este seja capaz 

de reter alguma água para as raízes mas, ao mesmo tempo, tenha uma boa capacidade 

drenante e oxigenação das raízes, evitando assim o crescimento de espécies indesejadas  ou a 

morte de outras (Hopkins e Goodwin, 2011).  

O vento pode também constituir um fator importante, pois quando assume velocidades 

elevadas a planta diminui a capacidade de absorver a humidade do ar, tornando-se assim um 

grande problema para as folhas que secam mais rapidamente. Nestas situações a 

disponibilidade de água para as raízes não acarreta grande importância, pois se os níveis de 

transpiração forem muito elevados, a sua perda não pode ser compensada através da absorção 

de água pelo sistema radicular (Hopkins e Goodwin, 2011). 

Sendo o meio de cultura (Figura 59) o coração de todo o sistema, para a maioria das plantas 

quanto maior, melhor. Sabendo que um maior volume vai dar um maior peso a toda a 

estrutura, as estruturas que possuem adaptação de soluções hidropónicas são bastante comuns 

e mais vantajosas, pois possuem um peso menor em relação a outras que utilizam outro tipo 

de substrato. Existem outras possibilidades, entre elas, é de realçar a argila expandida, 

desenvolvida especialmente para plantas. Dado possuir uma porosidade ideal e garantir uma 

capilaridade adequada ás plantas, o seu baixo peso também é muito favorável, pois reduz em 

muito toda a pressão exercida na estrutura de suporte (Costa, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 59. Exemplo de um meio de cultura com a aplicação da técnica vegetação MAT. 

Retirado de: Costa, 2011. 
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3.2 Fornecimento de Água 

 

 Todas as técnicas de fachadas verdes requerem o abastecimento de água, sendo que as 

de plantação vertical exigem um abastecimento com maior segurança, levando a que por 

vezes seja necessário um abastecimento específico apenas para a fachada verde e outro, 

distinto, para os demais fornecimentos de água necessários no local. Desta forma previne-se 

com maior facilidade uma possível falha no sistema ou, caso seja necessário um corte no 

abastecimento de água geral, o fornecimento à fachada verde não seja posto em causa.  

Para que haja um menor gasto de água na rega das fachadas verdes, existem técnicas que 

podem ser usadas, baixando assim os seus custos. A recolha das água das chuvas nos telhados 

e a reciclagem de águas cinzentas, podem perfeitamente serem usadas na rega, uma vez que 

apenas necessitam de um local de armazenamento que permita o seu uso em regas futuras, o 

que leva a menor gastos na globalidade de todo o sistema aplicado na fachada verde (Hopkins 

e Goodwin, 2011). 

 

3.2.1 Rede de Rega 

 

A rede de rega é uma das fontes de fornecimento de água com maior aplicação nas 

fachadas verdes. O fornecimento, na generalidade, provém do próprio edifício ao qual a 

fachada verde está ligada e convém que o abastecimento esteja disponível de uma forma 

independente apenas para a rega das espécies vegetais contidas na fachada verde. Se o sistema 

de rega geral sofrer um corte ou for desligado para outras atividades em diferentes zonas do 

edifício e/ou jardim, poderá constituir um grave problema e pôr em causa a sobrevivência de 

todas as espécies vegetais. É conveniente ter um reservatório para situações em que exista 

restrição do uso de água ou qualquer situação que impossibilite o fornecimento direto para a 

fachada verde (Hopkins e Goodwin, 2011).  

 

3.2.2 Recolha das Águas das Chuvas  

 

Todas as águas provenientes das drenagens das águas pluviais das coberturas dos 

edifícios devem ser recolhidas e armazenadas para uso em diversas situações, neste caso 

especifico para uso nas fachadas verdes. Os sistemas de recolhas e armazenamento antigos 

eram circulares e não economizavam muito espaço, mas de momento o mercado já oferece 

sistemas modulares com outra capacidade de aproveitamento de espaço, “existem sistemas 
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modulares fornecidos como um bloco retangular liso, podendo ser aplicados facilmente em 

locais mortos dos edifícios, como o caso das escadas” (Hopkins e Goodwin, 2011, pp. 72).  

 

3.2.3 Armazenamento no Interior da Fachada Verde 

 

Armazenar a água no local onde é usada tem enormes benefícios, com um menor gasto 

de energia por parte de todo o sistema. Contudo, uma das maiores considerações a ter em 

conta é o peso adicional que isto provoca à fachada verde, pois o reservatório necessita de 

suportar toda a água usada e ainda uma nova para repor as perdas, não sendo por isso muito 

utilizado  (Hopkins e Goodwin, 2011). 

 

3.2.4 Reciclagem de Águas Desperdiçadas 

 

A água proveniente das fachadas verdes pode ser novamente usada em novas regas, 

sendo sempre necessário ter em conta vários parâmetros. Estas águas, depois de recolhidas 

devem ser recicladas e analisadas, pois contêm resíduos de fertilizantes e de outros elementos 

que necessitam ser tomados em conta antes de se iniciar uma nova rega (Hopkins e Goodwin, 

2011). 

 

3.3. Sistemas de Rega 

 

 Uma fachada verde necessita de um bom sistema de rega que esteja adequado a cada 

estrutura, tornando assim as perdas cada vez menores. O sistema de rega deve ser o mais 

eficiente consoante o tipo de plantação, sendo que na plantação horizontal os métodos mais 

usados  são a rega gota a gota (solo) ou pulverização. Por sua vez na plantação vertical irá 

diversificar entre a rega gota a gota em altura ou o sistema hidropónico (Hopkins e Goodwin, 

2011). Todo o sistema que compõe o fornecimento de água deve encontrar-se sempre em bom 

estado para garantir o desenvolvimento de todas as espécies vegetais e garantir a adição dos 

nutrientes necessários, requerendo desta forma uma inspeção periódica (Costa, 2011).  

As fachadas verdes “normalmente utilizam cerca de metade da água relativamente a um 

jardim com as mesmas dimensões” (Hopkins e Goodwin, 2011, pp.74), mas uma das maiores 

dificuldades prende-se em saber ao certo a quantidade de água necessária para cada técnica 

aplicada, o que por vezes pode levar a algum desperdício de água, colocando por vezes em 

causa alguns fatores ecológicos e também económicos (Costa, 2011). O desperdício não é 
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devido ao seu gasto excessivo mas, por vezes, por se verificarem perdas notáveis, levando a 

que este seja um ponto de estudo futuro na medida a garantir um maior equilíbrio em todo o 

sistema.  

 

3.3.1 Sistema de Rega em Plantação Horizontal 

 

Em sistemas de plantação horizontal, as espécies vegetais encontram-se com o seu 

sistema radicular integrado diretamente no solo horizontal, logo as necessidades de água 

assemelham-se a um canteiro com as mesmas espécies e de tamanho similar situado num 

local com as mesmas condições e características. O sistema de rega utilizado é gota a gota no 

solo ou então pulverização, dependendo do local de instalação (Hopkins e Goodwin, 2011).  

 

3.3.2 Sistema de Rega em Plantação Vertical 

 

Em sistemas de plantação vertical o abastecimento de água necessita de ser muito 

seguro, pois uma paragem pode condicionar toda a estrutura. É aconselhável aplicar um 

sistema de abastecimento de rega independente para o fornecimento de água da fachada 

verde, de modo que caso existam avarias noutros setores de rega, estes não sejam afetados, 

garantindo-se assim um maior controlo do sistema. Algumas técnicas apresentam um sistema 

hidropónico no sentido de ter água em constante movimento e renovação, tornando assim 

elementar um bom controlo de todo o sistema de rega sendo que, no caso dos contentores ou 

outros, poderá ser aplicado um método de rega gota a gota em altura. 

Em relação aos nutrientes são fornecidos através da água, onde a tubagem se encarrega de os 

distribuir por todo o painel, descendo por sistema gravítico.  

A parte inferior do painel deverá conter um tabuleiro de suporte para retenção de águas em 

excesso, podendo estas ser reencaminhadas e reutilizadas para sistemas de filtração, servindo 

para uma nova rega. De realçar que estas águas possuem resíduos de nutrientes e outros 

elementos, necessitando de reajustamento a este nível. Normalmente “a água necessária para 

a sobrevivência de uma fachada verde é de cerca de 5L/m2 por dia no verão e 1L/m2 por dia 

no inverno, sendo que estes números podem variar”  (Hopkins e Goodwin, 2011, pp. 75) 

mediante as temperaturas registadas em cada estação do ano e as quantidades de plantas 

existentes. 
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A incorporação de sensores de água são benéficos, pois são elementos que servem de apoio na 

monitorização do nível de humidade e de rega, regularizando a abertura e fecho das entradas e 

saídas de água consoante o necessário. Os sensores devem ser sempre colocados na zona da 

raiz, onde a água é necessária e não sobre a superfície do sistema como por vezes se verifica 

(Hopkins e Goodwin, 2011).  

 

3.3.3 Sistema Hidropónico  

 

 Algumas das técnicas de fachadas verdes apresentam o sistema de rega hidropónico, 

que não é mais que um método de trabalhar a água para substituir o solo no cultivo de plantas, 

derivando de Hidro (água) e Ponos (trabalho) (Urbangrow, 2010). “As culturas em sistemas 

hidropónicos consistem no desenvolvimento de plantas em meio inerte ou simplesmente água, 

sem utilização de solo” (Correia e Pestana, s/d). Os meios inertes podem variar desde a 

gravilha, areia, serradura, perlite, vermiculite entre muitos outros, estando sempre presente a 

água. De entre estes meios de cultura, existe sempre a necessidade de uma adição dos 

nutrientes necessários e essenciais para um bom crescimento e desenvolvimento da planta.  

Quando utilizado este meio de cultura, é necessário dar especial atenção à qualidade da água, 

nomeadamente à sua condutividade, dureza e escala de pH, não devendo ser esquecida a 

substituição de toda a solução nutritiva, assim como uma manutenção periódica de todo o 

sistema. 

 

3.4 Manutenção 

 

 Todos os sistemas de fachadas verdes exigem manutenção porque são sistemas vivos, 

sendo necessário ainda, numa fase projetual, eleger o melhor sistema para dar resposta às 

características do local onde vai ser instalado.   

No tipo de plantação horizontal são usadas espécies com características de trepadeiras, que 

dependendo da localização e das condições do local a espécie pode exigir uma adição extra 

em termos de rega ou de nutrientes. Espécies que possuam frutas ou flores exigem cuidados 

de manutenção adicionais, mas para a maioria das espécies trepadeiras será apenas necessário 

uma poda de formação de acordo com o resultado final pretendido. Técnicas que utilizem 

cabos ou fios de aço exigem inspeção periódica para regularização da tensão nos cabos (Freed 

et al. 2008).  
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Na plantação vertical, os sistemas requerem uma rega mais regular, onde a quantidade de 

água, o tipo de rega e a própria manutenção irá depender do tipo de técnica usada e das 

espécies vegetais utilizadas. Certas espécies com altas necessidades nutricionais geralmente 

exigem um maior cuidado relativamente a outras que evoluíram em ambientes considerados 

mais pobres. Muitas vezes o nível de manutenção também pode ser influenciado pelas 

expectativas do resultado final, dependendo da qualidade estética pretendida (Freed et al. 

2008).  

Mediante a altura do edifício, poderão ser também necessárias plataformas elevatórias que 

assegurem a reposição de novas espécies caso seja necessário, assim como podas ou adubação 

localizada. Inspeções periódicas são sempre necessárias para verificar o funcionamento de 

todo o sistema ou prever algum dano (Costa, 2011).  

Patrick Blanc afirma que no seu caso não é necessário nenhum tipo de manutenção, 

afirmando que uma fachada verde “é um mini ecossistema independente, um espaço silvestre 

dentro de um ambiente urbano altamente artificial – uma mescla de dois mundos” (Costa, 

2011). Explica a ausência de manutenção com o facto de diversos microrganismos e fungos 

efetuarem a decomposição de folhas e raízes mortas, ao mesmo tempo que fornecem húmus 

rico em nutrientes. Não deixando de ser verdade é uma reposição que não será suficiente a 

longo prazo, levando com que seja sempre necessário rega e adubação para a sobrevivência de 

todo o sistema (Costa, 2011). 
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4. Seleção de Espécies Vegetais 

 

 Para a seleção das espécies vegetais é necessário ter em conta vários fatores, sendo o 

mais importante as condições do clima local. No caso do clima temperado, com invernos de 

temperaturas amenas, chuvosos e verões quentes de precipitação quase nula, como no caso de 

Portugal, as espécies tolerantes à seca constituem um fator de destaque pois, geralmente 

exibem um mecanismo onde os estomas se fecham durante a parte mais quente do dia, 

abrindo apenas no inicio da manhã e à noite, reduzindo a evapotranspiração e conservando a 

água para a sua sobrevivência. Este tipo de plantas possui apetência e resistência para as 

fachadas verdes, nomeadamente para edifícios mais altos.  

A pesquisa elaborada nesta dissertação teve como base num primeiro plano o estudo de 

espécies autóctones/adaptadas a Portugal, rupícolas, ruderais e ripícolas. Diversas conversas 

com peritos da área ajudaram a identificar e a mencionar possíveis espécies com potencial 

para a incorporação em fachadas verdes. De referir que algumas das espécies de plantação 

vertical não possuem estudos de adaptação em todas as técnicas de fachadas verdes, mas 

devido às suas características podem servir como objeto de estudo na medida de rentabilizar a 

sua apetência. Desta forma existe a possibilidade de reduzir o custo na aquisição de plantas 

aquando da aplicação de fachadas verdes.   

Existe um outro número de espécies que se encontram em ambientes naturais ou em zonas 

mais hostis, que podem ser adaptadas às fachadas verdes, descobrindo-se diversas plantas que 

crescem naturalmente em falésias e encostas que podem adaptar-se perfeitamente, pois lidam 

com as mesmas condições adversas que as de uma fachada verde por vezes tem de enfrentar, 

nomeadamente o vento. Em zonas mais urbanas, encontramos também perto das bermas das 

estradas espécies que lidam com a poluição dos automóveis, possuindo assim características 

reveladoras de uma boa adaptação a fachadas verdes para locais poluídos que necessitem de 

renovação de ar. 

Durante muitos séculos a maneira de desenvolver uma fachada verde foi através do uso de 

espécies trepadeiras mas, obviamente este método tem as suas limitações, quer em termos de 

crescimento das espécies, quer em termos de design da própria fachada, tornando-se por vezes 

difícil conjugar diferentes espécies para obter uma boa solução final. A seleção das espécies 

vegetais para uma fachada verde, “deve ter como base os critérios definidos no projeto 

consoante o tipo de estrutura, assim como o clima do local. O critério para a plantação 

horizontal e vertical também deve ser ligeiramente diferente”  (Hopkins e Goodwin, 2011, pp. 

69).  
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4.1 Seleção de Espécies para Plantação Horizontal 

 

Segundo Hopkins e Goodwin (Hopkins e Goodwin, 2011), para a plantação horizontal, devem 

selecionar-se espécies trepadeiras que possuam as seguintes características: raízes aéreas, 

folhas em toda a sua extensão, resistência ao vento e capacidade de ter meia sombra durante o 

dia devido à possibilidade de existência de edifícios envolventes.  

Com estes critérios deu-se início a uma seleção de espécies trepadeiras de Portugal, tendo por 

base: conversas com peritos, nomeadamente docentes da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, bibliografia selecionada e sites, destacando-se Naturdata (Nd, 2009), Flora 

Digital de Portugal (Jbu, 2007) e Fassadengrüen (Sven, 2000), a partir dos quais se obteve 

informação sobre diferentes espécies vegetais. Por se tratar de um trabalho de grandes 

dimensões, uma vez que as listas das plantas estão em constante atualização, apresentam-se 

apenas algumas das espécies que servem para aplicação em estruturas de suporte de plantação 

horizontal. Entre elas: 

 

 

  

Actinidia chinensis 
 

Bougainvillea glabra 
 

Campsis grandiflora 
 

Campsis radicans 
 

Campsis tagliabuana 
 

Clematis 

campaniflora 
 

Clematis cirrhosa 
 

Clematis flammula 
 

Clematis montana 
 

Clematis tangutica 
 

Clematis vitalba 
 

Clematis viticella 
 

Ficus pumila Hedera helix 
 

Ipomoea 

eccremocarpus 
 

Ipomoea lathyrus 
 

Ipomoea 

pharbitis 

 

Ipomoea thunbergia 
 

Ipomoea 

tropaeolum 
 

Jasminum 

nudiflorum 
 

Lonicera 

periclymenum 
 

Lonicera 

tellmanniana 
 

Parthenocissus 
quinquefolia 
 

Rosa canina 
 

Rosa corymbifera 
 

Rosa deseglisei 
 

Rubus  ulmifolius 
 

Wisteria frutescens 
 

Wisteria venusta 
 

Wisteria floribunda 
 

Tabela 7: Seleção das espécies para plantação horizontal. Fonte: Nd, 2009; Jbu, 2007.                             
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Para uma escolha adequada das espécies trepadeiras para uma fachada verde é essencial ter 

conhecimento do seu padrão de crescimento, assim como a classificação das raízes aéreas, 

pois poderá ser fundamental para a atribuição de uma estrutura de suporte. De seguida 

encontram-se os diferentes tipos de raízes aéreas assim como o seu padrão de crescimento.  

 

Padrão de Crescimento Espécies Trepadeiras: 

 

- Raízes Aéreas 

As trepadeiras com raízes aéreas possuem a particularidade de aderirem a praticamente todo o 

tipo de superfícies, tendo apenas como exceção o vidro (Figura 60) (Miller et al. 2006).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ventosas 

As trepadeiras que possuem esta característica desenvolveram estruturas pegajosas, ventosas, 

que lhes fornece a possibilidade de se agarrarem a quase todo o tipo de superfícies. Uma das 

espécies mais conhecidas com esta característica é a espécie Parthenocissus quinquefolia 

(Figura 61) (Miller et al. 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Hedera helix com raízes aéreas. 

Retirado de: Sven, 2000. 

 

Figura 61. Pormenor de ventosas de Parthenocissus quinquefolia. 

Retirado de: Wayne, 2007. 
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- Entrelaçadas 

Um dos métodos  de suporte mais comuns entre as espécies de plantas trepadeiras. Estas 

espécies enrolam-se em torno da estrutura que está ao seu alcance, mais comum em colunas, 

no sentido horário ou anti-horário, dependendo do tipo de espécie (Figura 62) (Miller et al. 

2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gavinhas 

As espécies com gavinhas apresentam dois métodos possíveis na forma como se agarram ao 

elemento que lhes está confinado para subir. Um deles é quando a própria folha, ainda jovem, 

desenvolve uma pequena haste que se irá enrolar em torno do apoio até obter uma boa 

estabilização e segurança. Após esse período, a pequena haste vai desenvolver novas folhas 

para cobrir todo o espaço deixado em aberto. Um exemplo com estas características são as 

espécies do género Clematis (Figura 63).  

Outro método usado por estas espécies muito parecido diverge apenas no ponto de as hastes 

não desenvolverem folhas para cobrir o espaço da gavinha, ficando assim, em certos pontos 

visível. Um bom exemplo com estas características é a espécie Vitis vinifera (Figura 64) 

(Miller et al. 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Pormenor de entrelaçamento. 

Retirado de: Butler, 2006 

 

Figura 64. Vitis vinifera com gavinhas de 

suporte . 

Retirado de: Bi, 2012. 

 

Figura 63. Gavinhas com folhas, algo presente 

em algumas espécies. 

Retirado de: Kreutzberger, 2011. 
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- Desordenadas 

Este tipo de trepadeiras possuí espinhos, fornecendo proteção para a planta contra possíveis 

predadores, ao mesmo tempo que lhe confere suporte para se prender a estruturas e outras 

plantas que lhe poderão conferir suporte. As espécies do género Rosa são, sem dúvida, das 

mais populares e conhecidas (Figura 65) (Miller et al. 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Escolha Espécies Plantação Vertical 

 

No caso da Plantação Vertical e segundo os critérios de Hopkins e Goodwin (Hopkins e 

Goodwin, 2011), incluem-se espécies vegetais que crescem e se desenvolvem numa área 

limitada para o seu sistema radicular, devendo possuir: um sistema radicular fibroso, caule 

forte para conexão com a raiz, resistência ao vento, um bom hábito de crescimento, 

capacidade para exposição solar plena ou sombra.  

Tendo como base estes critérios, conjuntamente com entrevistas realizadas a docentes da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e entidades que instalam fachadas verdes, 

nomeadamente jardins do futuro (Lopes, 2009), assim como pesquisa em sites, Naturdata (Nd, 

2009), Flora digital de Portugal (Jbu, 2007), e observação visual no norte de Portugal 

elaborou-se uma lista com a seleção de espécies que servem para aplicação em estruturas de 

suporte de plantação vertical. De seguida apresentam-se algumas geralmente utilizadas em 

estruturas de suporte de plantação vertical: 

Figura 65. Algumas espécies de Roseiras possuem espinhos para facilitar a sua 

aderência a elementos verticais. Retirado de: Annie, 2010. 

 



Fachadas Verdes 

Técnicas de Aplicação no Contexto dos Espaços Urbanos 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asplenium billotii 
(Fetilhos) 

 

Asplenium 

adiantum-nigrum 
(Feto-negro) 

 

Asplenium ceterach 

(Erva-doirada) 

 

Asplenium hemionitis 

(Feto-da-folha-de-
hera) 

 

Asplenium 

marinum 

 

 

Asplenium 

onopteris 

(avenca-negra) 

 

Asplenium 
petrarchae 

(Avencão-peludo) 

 

Asplenium         
ruta-muraria 

(arruda dos muros) 

 

Asplenium         
septentrionale 

 

 

Asplenium         
trichomanes   

(Avenca-brava) 

 

Centranthus 

calcitrapae   

(Calcitrapa) 

 

Centranthus ruber   

(Alfinetes) 

 

Conyza banariensis 
(Aboadeira; Erva-

pau) 

 

Conyza canadensis 
(Avoadinha) 

 

Conyza sumatrensis 

(Avoadinha-marfim) 

 

Festuca arundinacea 

(Festuca-alta) 

 

Festuca brigantina 

 

 

Festuca elegans 
 

 

Festuca henriquesii 

 
Festuca indigesta 

 

 

Festuca nigrescens 

 
Festuca paniculata 

 
Festuca rubra 

(Festuca encarnada) 

 

Helichrysum 

italicum (Erva-

caril) 

 

Helichrysum petiolare 

(Sempre-noiva-das-
floristas) 

 

Helichrysum stoechas 

(Perpétuas) 
Lycopodiella cernua 
(Musgo-do-mato) 
 

Lycopodiela inundata 

(Licopódio-dos-

brejos) 
 

Saxifraga carpetana 
 

Saxifraga 
dichotoma 
 

Saxifraga fragosoi 

 
Saxífraga granulata 
(Mosquinhos) 

 

Saxifraga lepismigena  

 

Saxifraga spathularis  

 
Saxifraga stellaris  

 
Saxifraga 
tridactylites  

 

Sedum amplexicaule        
(Favária) 

 

Sedum andegavense         

 
Sedum anglicum 

 

Sedum arenarium 

 
Sedum acre        
(Erva-de-cão) 

 

Sedum album        
(arroz dos telhados) 

 

Tabela 8: Seleção das espécies para plantação vertical. Fonte: Nd, 2009; Jbu, 2007.                             
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As listas de espécies vegetais apresentadas para os diferentes tipos de plantação são apenas 

um exemplo de muitas de possíveis espécies que podem ter as características necessárias para 

englobar uma fachada verde. A identificação das espécies para as diferentes técnicas é um 

trabalho volumoso, uma vez que constantemente se descobrem novas plantas e as listas 

encontram-se em permanente atualização. Sendo assim, as espécies apresentadas são apenas 

as que mais frequentemente foram identificadas nas estruturas de suporte de fachadas verdes.    

 

4.3 Classificações de Técnicas e Vegetação a Aplicar em Fachadas Verdes 

 

 Após a avaliação de todos os parâmetros associados à instalação das fachadas verdes, 

verificou-se que é na conjugação de elementos, que culmina a seleção da técnica e da 

vegetação a aplicar na fachada exterior de um edifício, podendo requerer ou não um sistema 

de suporte (Figura 66). Tratando-se esta dissertação das técnicas associadas às fachadas 

verdes no contexto urbano, um dos elementos preponderantes e essenciais para a eleição da 

técnica a usar, prende-se, efetivamente, com o tipo de plantação que é possível empregar no 

local eleito. Uma vez que a falta de espaços verdes é uma realidade, a plantação horizontal 

parte em desvantagem em relação à plantação vertical, pois como foi descrito, necessita de 

solo horizontal para que as espécies vegetais cresçam, obrigando automaticamente ao 

preenchimento de uma parcela na malha urbana o que, em certos casos, se torna cada vez 

mais diminuto. Assim, embora as técnicas que suportam a plantação vertical possam ter um 

investimento mais forte inicialmente, pois requerem obrigatoriamente estrutura de suporte,  

são por vezes as únicas que reúnem as possibilidades de serem aplicadas nas fachadas dos 

edifícios, garantindo-se deste modo não só um novo visual, mas também uma melhoria no 

microclima urbano e no equilíbrio do próprio edifício a nível térmico, acústico e 

consequentemente de longevidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1 Esquema 2 Esquema 3 Esquema 4A Esquema 4B Esquema 6 Esquema 5 

Plantação Horizontal, com raízes no solo. Plantação Vertical, raízes envasadas ou em substrato hidropónico. 

Figura 66. Tipos de plantação com as raízes diretamente no solo, envasadas ou em substrato 

hidropónico; fixação direta e indireta na fachada. 
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A tabela 9 exemplifica, consoante a classificação da plantação (horizontal ou vertical) e o tipo 

de fixação na fachada do edifício (que deriva consoante as características das espécies 

vegetais e o tipo de plantas e padrões), a técnica mais eficaz e conveniente a aplicar no local 

eleito para a fachada verde. Sendo esta uma tabela-guia, para a classificação e para a eleição 

da técnica, automaticamente lhe está associada um tipo de estrutura, representada por tabelas 

e uma figura demonstrados anteriormente (capítulo III 2.2, 2.3 e Figura 66).  

 

Tabela 9: Classificação dos diferentes tipos de plantação em fachadas verdes.                              

Classificação 

Fachada Verde 

Tipo de 

Fixação na 

Fachada 

Características 

das Espécies 

Vegetais 

Tipo de 

Plantas e 

Padrões 

Técnica de 

Instalação 

Tipo de 

Estrutura 

(Esquema) 

Plantação 

Horizontal 

. Direta (usa a 

fachada como 

guia de 

suporte) 

De natureza 

trepadeira  

Raízes aéreas 
Trepadeira por 

Aderência 
.Esquema 1 

     Ventosas 

. Indireta 

(existe uma 

distância entre 

as plantas e a 

fachada 

caracterizada 

por um sistema 

de suporte) 

De natureza 

trepadeira  

Raízes aéreas Painel Modular 

Trellis 

 

.Esquema 2 

Ventosas 

Trepadeiras que 

necessitam de 

sistema de 

suporte 

Entrelaçada 

Redes de Cabo .Esquema 3 Gavinhas 

Desordenado 

Plantação 

Vertical 

. Direta (usa a 

fachada como 

guia de 

suporte) 

De natureza 

trepadeira 

Raízes aéreas 

Contentores 
.Esquema 

4A Ventosas 

. Indireta 

(existe uma 

distância entre 

as plantas e a 

fachada 

caracterizada 

por um sistema 

de suporte que 

contem espaço, 

substrato ou 

contentores que 

são usados 

como guias 

para cobrir a 

fachada) 

Trepadeiras com 

sistema de 

suporte 

Entrelaçada 

 

Contentores 

 

 

. Esquema 

4B 

 

Gavinhas 

Desordenado 

De natureza 

arbustiva, 

tapetante ou 

rasteira 

Herbáceas e/ou 

plantas 

lenhosas 

Vegetação 

MAT 
.Esquema 5 

Painel modular . Esquema 6 
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Para uma melhor compreensão da técnica de aplicação, é essencial entender a sua instalação e 

os materiais que lhe estão atribuídos, sendo primordial ter conhecimento se a técnica eleita 

possui estrutura de suporte ou não. Caso possua, terá de ser efetuado o estudo/avaliação do  

peso médio, uma vez que se irá fixar na parede do edifício, tornando-se assim essencial 

relacionar o peso com a capacidade de carga desta, pois terá que suportar toda a estrutura. O 

peso de carga é considerado um parâmetro primário quando da seleção de uma técnica, pois a 

durabilidade e segurança estão diretamente relacionados com este fator. Embora seja sempre 

necessário uma verificação de projeto por parte de especialistas da área de engenharia, é 

favorável que o peso da estrutura de aplicação não ultrapasse os 50Kg/m2 em edifícios 

considerados antigos, precavendo-se deste modo possíveis danos no edifício ou na sua 

envolvente.  

Outro parâmetro relevante quando da aplicação de uma técnica de fachada verde é a 

dificuldade de instalação, assim como os materiais base que a compõem. Aqui poderá 

acrescer um maior ou menor custo, quer de instalação quer de durabilidade. A duração de 

instalação de uma fachada verde varia consoante a área de aplicação, sendo que uma área de 

100m2 poderá necessitar de 7/8 dias de mão de obra (Lopes, 2009) até ficar concluída. Os 

materiais base que compõem toda a estrutura variam consoante a técnica a aplicar, mas a 

qualidade dos mesmos é fundamental para a longevidade da fachada verde. A tabela 10 

descreve todos estes parâmetros, onde a cada técnica lhe é anexada uma avaliação com estes 

critérios, considerados importantes para a escolha final de uma estrutura de suporte de 

fachada verde, tendo como base toda a bibliografia consultada ao longo de todo o trabalho.  
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Tabela 10: Classificação dos diferentes tipos de instalação e materiais em fachadas verdes.  

 

Fachada Verde 

Técnica 

Usada 

Tipo de 

Estrutura 

(Esquema) 

Instalação e Materiais 

Estrutura de 

Suporte 

Peso Médio 

(Kg/m2) 

Dificuldade 

Instalação 
Materiais Base 

Trepadeira por 

Aderência 
.Esquema 1 Não - Muito Baixa - 

Painel Modular 

Trellis 

 

.Esquema 2 Sim <50 Baixa 

. Painel tridimensional de 

aço galvanizado rígido e 

leve; 

. Possibilidade de os painéis 

se juntarem e cobrirem 

grandes áreas. 

Redes de Cabo .Esquema 3 Sim <50 Baixa 

. Cabos de aço de alta 

resistência; 

. Âncoras; 

. Grampos de cruz; 

Contentores 
.Esquema 

4A 
Não Variável Média 

. Recipientes para 

crescimento das plantas; 

 

 

Contentores 

 

 

.Esquema 

4B 
Sim Variável Média 

. Recipientes para 

crescimento das plantas; 

. Treliças de apoio; 

Vegetação 

MAT 
.Esquema 5 Sim <50 Alta 

. Mantas de tecido sintético 

com bolsas para suporte de 

meio de cultura; 

. Redes de suporte de raízes; 

. Tecido suportado por 

moldura e apoiados numa 

membrana impermeável; 

Painel modular .Esquema 6 Sim 50 - 100 Média - Alta 

. Painéis em plástico, 

poliestireno expandido, 

tecido sintético, barro, metal 

entre outros; 
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A tabela 11 resume os atributos de uma fachada verde, nomeadamente a nível das 

características no isolamento térmico e acústico e os requisitos de construção/manutenção que 

classificam uma determinada técnica. No caso dos requisitos para a construção/manutenção, 

definidos pela manutenção, solo e o tipo de rega que está atribuída, são fatores que além de 

definirem uma técnica de aplicação, poderão resultar como limitantes quando da seleção da 

mesma. A nível da manutenção, é possível verificar que é baixa quando a técnica usada se 

classifica em plantação horizontal e as espécies utilizadas são na sua maioria de natureza 

trepadeira. É considerada alta quando as espécies vegetais requerem mais cuidados, neste caso 

nas espécies herbáceas e/ou lenhosas. No caso em que a técnica utilizada seja de contentores, 

a manutenção é variável, pois depende em muito das espécies escolhidas e do tamanho dos 

recipientes para acolher as plantas.  

Outro requisito que se verifica é o da necessidade ou não de solo. Entenda-se esta necessidade 

como o facto de a espécie vegetal ter contacto direto com o solo (na horizontal), sem 

necessidade de envasamento ou qualquer outro apoio para sobrevivência. A necessidade de 

solo por parte da planta implica o uso de espaço na malha urbana, como por exemplo as 

caldeiras necessárias para as árvores em arruamentos. Verifica-se assim, que todas as técnicas 

ligadas à plantação horizontal necessitam de contacto direto com o solo, sendo este um fator 

limitante na escolha da técnica, pois em certos espaços urbanos não existe este espaço, 

ficando assim posta de parte a sua utilização.  

A rega é um fator que está diretamente relacionado com o tipo de técnica usada. As técnicas 

de plantação horizontal utilizam uma rega ao nível do sistema gota-a-gota no solo ou por 

pulverização, sendo que nas restantes aplica-se gota a gota em altura ou poderá adotar-se o 

sistema hidropónico. A eleição é feita consoante o tipo de vegetação a usar e o material eleito.   

Verifica-se também na tabela 11 características ao nível do isolamento térmico e acústico. 

Estas características, variam de baixo a médio-alto, sendo que a classificação mais baixa é 

obtida pelas técnicas de plantação horizontal e as mais altas por parte das técnicas de 

plantação vertical.  

A utilização de uma estrutura de suporte com material que promove o efeito chaminé e cria 

uma barreira de escoamento de ar, permite uma menor variação da temperatura no interior do 

edifício, pois as trocas com o exterior vão diminuir. O mesmo principio está presente em 

termos acústicos, pois ao existir uma barreira entre o edifício e o espaço exterior, menor será 

o ruído no seu interior.   
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Tabela 11: Fachadas verdes: características no isolamento térmico e acústico e requisitos de 

construção/manutenção.  

 

Fachada Verde 

Técnica 

Usada 

Tipo de 

Estrutura 

(Esquema) 

Caraterísticas no 

Isolamento 

Requisitos construção/manutenção 

Manutenção Solo 

Rega 

Gota a 

gota 

(Altura) 

Gota a 

gota 

(Solo)/ 

Pulveri-

zação 

Hidro-

ponia 
Térmico Acústico 

Trepadeira 

por 

Aderência 

.Esquema 1 Baixo Baixo Baixa Sim - Sim - 

Painel 

Modular 

Trellis 

.Esquema 2 Baixo Baixo Baixa Sim - Sim - 

Redes de 

Cabo 
.Esquema 3 Baixo Baixo Baixa Sim - Sim - 

Contentores 
.Esquema 

4A 
Variável Variável Média Não Sim - Sim 

 

Contentores 

 

.Esquema 

4B 
Variável Variável Média Não Sim - Sim 

Vegetação 

MAT 
.Esquema 5 Médio Médio Muito Alta Não Sim - Sim 

Painel 

modular 
.Esquema 6 

Médio - 

Alto 

Médio - 

Alto 

Média - 

Alta 
Não Sim - Sim 
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 Todas as tabelas funcionam como elementos síntese, obtidos através de revisão 

bibliográfica, observação de fachadas verdes e entrevistas a peritos. Estas tabelas permitem a 

classificação e seleção das técnicas de suporte, assim como o conhecimento dos seus 

elementos estruturantes em termos de materiais, peso, manutenção, isolamento, entre outros 

considerados fundamentais para a obtenção de um resultado final mais caracterizado e 

objetivo, de acordo com o local onde é pretendida a instalação. Torna-se possível analisar 

diferentes parâmetros e características de cada técnica, possibilitando um maior conhecimento 

e avaliação de toda a estrutura que compõe a fachada verde. As diferentes tabelas encontram-

se todas elas interligadas, garantindo-se assim facilidade na obtenção de informação 

relativamente às diferentes técnicas expostas.  

Existem ainda outros pressupostos técnicos como o fornecimento de água, a eleição da rede 

de rega e a possibilidade de recolha de águas ou reciclagem das mesmas. No capitulo III, 

ponto 3.2 são descritos fatores relacionados com a rega e com o fornecimento de água, que 

embora se tratem de elementos externos, têm a sua relevância no sucesso do desenvolvimento 

da fachada verde.  

Pretende-se assim contribuir para a fácil classificação das diferentes técnicas de 

fachadas verdes e eleição quando da instalação. De referir, que muito depende do local e dos 

seus atributos para albergar uma fachada verde, nomeadamente o espaço disponível, a 

acessibilidade ao local, o tipo de edifício e acima de tudo o clima que a região apresenta. Ao 

eleger-se uma boa estrutura, corresponderá uma técnica de aplicação que engloba um tipo de 

vegetação, que por sua vez irá acarretar os benefícios não só para o edifício, mas para todo o 

contexto envolvente onde se irá inserir.  
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CAPÍTULO IV. CASOS DE ESTUDO 

 

 Depois de estudadas as diferentes técnicas de fachadas verdes e feitas as diferentes 

classificações, estudaram-se fachadas verdes construídas em Portugal. Os objetivos 

pretendidos passaram pelo conhecimento das diferentes técnicas utilizadas no nosso território, 

perceber tipologias de vegetação utilizada, verificar as ações de manutenção exercida, assim 

como o estado de conservação. Para tal, foram selecionados os casos de estudo do Centro 

Comercial Dolce Vita Tejo, Lisboa e o Centro Ciência Viva em Vila Real. O critério de 

seleção destes espaços passou pelo facto de o primeiro ter tido Patrick Blanc como principal 

colaborador, permitindo assim perceber mais de perto a conjugação de espécies utilizadas, a 

técnica desenvolvida e a manutenção exercida quando aplicada no clima Português. O fator 

estético, assim como a força que transmite e a vida que dá a todo o espaço deixarei como 

critério de avaliação para os seus visitantes. 

O segundo caso de estudo, Centro de Ciência Viva em Vila Real, foi opção pelo facto de ter 

presente uma técnica muito distinta da anterior e possibilitar elemento de contraposição, além 

da facilidade de acesso de visita ao local permanentemente, e embora o arranque da obra 

tenha sido tardio, foi o suficiente para obter os dados necessários para objeto de estudo. Outra 

característica importante prendeu-se com a proposta final a desenvolver para o hospital de 

Vila Real. Situando-se ambos na mesma cidade e com as mesmas condições climáticas, não 

deixa de ser uma base de partida para o projeto que será apresentado no capítulo seguinte. 

 

1. Centro Comercial Dolce Vita Tejo 

 

1.1 Localização do Centro Comercial Dolce Vita Tejo, Lisboa       

(Desenho 12). 

Localização: Centro Comercial Dolce Vita Tejo, Amadora, Lisboa 

Promotor: Chamartín Imobiliária 

Arq. Paisagista: Jardins do Paço em conjunto com Patrick Blanc 

Construção: Jardins do Paço 

Manutenção: Jardins do Paço 

Classificação Fachada Verde: Plantação Vertical, Vegetação MAT 

Tipo de Espécies Vegetais: Espécies exóticas; nenhum exemplar autóctone. 

  

Desenho 12. 

Localização de 

Dolce Vita Tejo. 
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1.2 Descrição do Projeto 

 

 Desenvolvido como motivo de atração e apelo à visita do espaço comercial onde se 

encontra a fachada verde, é caracterizada pelos visitantes como uma peça de arte e uma mais 

valia para o lugar onde se encontra inserida. Uma estrutura com cerca de 1.000 m² preenche 

todas as fachadas da zona de receção e concertos do centro comercial (Jp, 2010), oferecendo 

aos seus visitantes um clima tropical e em perfeita comunhão com os respetivos espaços 

verdes encontrados no local (Figura 67).  

As espécies que se encontram na fachada verde são todas elas exóticas, sendo que foram 

discutidas previamente as condições de plantação, onde a temperatura foi um fator 

determinante que nunca poderia baixar dos 10ºC para sobrevivência e bom desenvolvimento 

das espécies vegetais colocadas. Provenientes de França, Holanda e algumas delas de ex-

colónias Portuguesas, como o Brasil, algumas espécies são consideradas infestantes em 

Portugal, mas estando localizadas num espaço controlado não foi considerado que 

constituíssem problema a nível de ecossistema, sendo que a nível inicial requer uma 

manutenção superior para que seja possível o crescimento de todas elas e, posteriormente, 

apenas um controlo de propagação. É possível observar, entre muitas, as espécies Polygonum 

capitatum, Monstera deliciosa e Polystichum tsus-simense. Encontra-se previsto a 

substituição de cerca de 15% dos exemplares, devido a possibilidades de inadaptação ao local 

ou outros fatores extrínsecos que podem afetar o desenvolvimento pretendido (Oom, 2011). 

Todas as plantas foram selecionadas como espécies de interior, sendo que a estrutura possui 

cerca de 25-26 plantas por m², perfazendo o total de 24.000 unidades de plantas de mais de 

100 espécies distintas (JP, 2010). 

A manutenção de toda a estrutura tem uma periodização mensal para limpeza de folhas secas, 

replantações e podas, que pode durar cerca de três noites, sendo sempre necessário o apoio de 

plataformas elevatórias para acesso ao local pretendido. As podas prendem-se com o controlo 

das espécies e das suas manchas, com parte da atenção a recair sobre a possibilidade de 

sombreamento de umas sobre outras (Figura 68). O sistema de rega presente é gota a gota, 

sendo constituído por tubos de 4 em 4 metros onde a água não apresenta recirculação, sendo 

sempre colocada água nova em circulação. A proveniência da água de rega é de nível freático, 

sendo uma mais valia para o caso, reduzindo em muito os custos neste sentido. Com um 

consumo diário a rondar os 5L/m², são necessárias cerca de 4 a 5 regas com a duração de 1 

minuto cada para suprir as necessidades de todo o sistema (Oom, 2011).  
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Neste projeto os materiais usados para a construção são todos eles materiais novos e nenhum 

reciclado. O sistema apresenta uma malha com rede plastificada para suporte das plantas a 

nível radicular, possuindo ainda mais duas malhas de reforço para espécies que o necessitem 

ou possuam uma radícula mais forte (Figura 69 e 70). As telas são da autoria de Patrick 

Blanc, que desfrutam da vantagem de uma durabilidade apresentada já em outros projetos, 

alguns dos quais com 20 anos, oferecendo assim uma garantia confortável de sucesso de 

aplicação. A obra é a maior do mundo dentro da categoria de fachadas de interior, tendo sido 

realizada no prazo de 1 mês e meio, proporcionando um efeito bioclimático muito intenso (JP, 

2010).  

Como material de estudo e análise para o desenvolvimento da dissertação, constituiu um fator 

decisivo o facto de o centro comercial possuir uma cobertura amovível, oferecendo assim ao 

local, embora que periodicamente, características de exterior quando se encontra aberta 

(Figura 71). As plantas e toda a estrutura ficam sujeitas às incidências exteriores (vento, 

temperatura, luminosidade), mas com a segurança de existir a possibilidade de proteger todo o 

sistema, caso se considere que está a ser nefasto ou a colocar em perigo a segurança e o bom 

desenvolvimento da fachada verde. Também as entradas de veículos para o centro comercial, 

que se efetuam pelas zonas laterais funcionam como local de conexão permanente com o 

exterior (Figura 72), conferindo assim um ponto de ligação com a envolvente climática que 

circunda todo o edifício (Oom, 2011). Deste modo, embora se encontre inserida na categoria 

de fachadas verdes de interior, possui uma base de suporte sustentável, quer em termos de 

estrutura de suporte, quer na sua função no contexto onde se inclui (na fachada de um 

edifício), para uma abordagem clara dos efeitos que provoca e dos benefícios que acarreta ao 

local onde se insere. Assim, além de uma perceção mais favorável do funcionamento desta 

técnica, foi possível comprovar através de entrevista a um perito, Jorge Oom, Arquiteto 

Paisagista, o verdadeiro valor que a fachada verde representa, não só para o edifício, mas para 

toda a envolvente que a compõe.  

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Escala da fachada verde a entrar em comunhão com os espaços verdes adjacentes, seguindo ambos 

uma linguagem tropical. 

Retirado de: Arquivo do autor, 2011. 
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Figura 68. Imagem de uma área da fachada, onde se destacam os volumes, cores e texturas das diferentes 

espécies apresentadas. 

Retirado de: Arquivo do autor, 2011. 

 

Figura 69. Pormenor do interior das bolsas onde 

as espécies vegetais são incorporadas. 

Retirado de: Arquivo do autor, 2011. 

 

Figura 70. Pormenor das bolsas com o remate 

na estrutura metálica. 

Retirado de: Arquivo do autor, 2011. 
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1.3 Caracterização e avaliação do local 

 

A técnica usada nesta fachada do centro comercial Dolce Vita Tejo, em Lisboa, 

apresenta exatamente as mesmas características de todas as outras efetuadas por Patrick 

Blanc. Com um tipo de plantação vertical, apresenta uma fixação na fachada indireta, existe 

um pequeno espaço que separa a estrutura onde se encontram as plantas, as mantas e as placas 

de PVC da parede do edifício, embora neste caso não tenha sido possível verificar o “efeito 

chaminé” devido à ausência de dados. A plantação existente é toda de caráter exótico, 

herbáceas e lenhosas, apresentado uma alta taxa de adaptação ao local.  

A técnica usada, vegetação mat, demonstra uma capacidade de flexibilidade de desenho 

incrível, onde as espécies entram em diálogo permanente umas com as outras sem existir uma 

competição excessiva pelo espaço a ocupar. Embora algumas espécies ocupem um volume 

superior a outras, a sua posição não coloca em causa o desenvolvimento das restantes. A 

manutenção é algo a ter constantemente em conta, pois tratam-se de seres vivos e estão em 

permanente desenvolvimento. 

Este caso de estudo pretendeu encarar o trabalho de Patrick Blanc quer em termos científicos, 

através do conhecimento e avaliação in loco quer em termos artísticos, pela sensação que este 

tipo de fachadas transmite. Com a técnica usada verifica-se que a adaptação das plantas é 

favorável, sendo que a rega e a manutenção são fatores a ter muito em conta aquando desta 

escolha, embora os benefícios que acarreta superem em muito estes fatores. Em termos 

climáticos e artísticos, o ambiente encontrado é continuamente fresco e natural, onde a 

sensação que transmite ao visitante é de uma fachada verde em constante desenvolvimento, 

crescimento e renovação, provocando assim um efeito de surpresa e atração constante.  

Figura 71. Sistema que compõe os painéis 

superiores amovíveis. 

Retirado de: Arquivo do autor, 2011. 

 

Figura 72. Entra e saída de veículos do Centro 

comercial. Uma forte ligação com o ambiente exterior. 

Retirado de: Arquivo do autor, 2011. 
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2. Centro Ciência Viva Vila Real 

 

2.1 Localização Centro Ciência Viva, Vila Real (Desenho 13).  

 

Localização: Parque do Corgo, Vila Real 

Promotor: Câmara Municipal de Vila Real 

Construção: FDO Construções, SA 

Classificação Fachada Verde: Plantação Horizontal, Redes de Cabo.    

Tipo de Espécies Vegetais: Parthenocissus quinquefolia. 

  

 

2.2 Descrição do Projeto 

 

 Situado na margem direita do rio Corgo, o Centro de Ciência Viva de Vila Real 

(CCVVR) é definido na sua instalação física por 3 blocos e uma área exterior de apoio à 

realização de projetos relacionados com a cultura científica e tecnológica (Figura 73). O 

espaço irá funcionar como montra do desenvolvimento regional, científico, cultural e 

económico, dinamizando os  promotores regionais com maior atividade nestes campos. Serão 

disponibilizadas variadas áreas para o desenvolvimento de trabalhos, nomeadamente “sala de 

exposições, laboratórios, sala de projeção multimédia (projetório), sala de recursos 

(materioteca) e uma loja”(CMVR, 2009). A parte exterior dos blocos será valorizada por 

diversas atividades lúdico-pedagógicas que poderão contar com uma estufa, horta pedagógica 

e um local de produção de recursos (espaço para miniplanetário) (CMVR, 2009) onde 

Desenho 13. 

Localização de 

Centro Ciência 

Viva. 

 

Figura 73. Perspetiva do Centro Ciência Viva, Vila Real, onde se pode verificar o impacto pretendido da 

fachada verde. 

Retirado de: Ca, 2007. 
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também é pretendida a reprodução de habitats com rochas e a flora típica das diversas zonas 

da região do Douro e de todo o Trás-os-Montes (Massada, 2007). Todo o tipo de atividades 

previstas no CCVVR passam pelo objetivo de contribuir para  o desenvolvimento da cultura e 

formação científica e tecnológica da população em geral e juvenil em particular, numa 

tentativa de realçar o seu papel fundamental nas sociedades modernas.  

Um outro fator de realce no centro de ciência é o facto de possuir uma fachada, exposta a 

nascente, que irá albergar toda ela uma estrutura de fachada verde, cobrindo toda a zona 

edificada e a ligação entre elas. Esta fachada verde define-se com uma plantação horizontal e 

um tipo de fixação na fachada indireta, visto que as raízes da planta têm a sua origem no solo 

e existe uma distância entre a espécie vegetal e a fachada do edifício. Assim, a técnica 

apresentada é de redes de cabo, servindo de suporte à espécie elegida, Parthenocissus 

quinquefolia.    

 

2.3 Caracterização e avaliação do local 

 

 A fachada verde apresentada, apesar de possuir boa escolha de espécie vegetal e de 

material, não possui uma boa adaptação ao local, uma vez que a vegetação não está a seguir o 

rumo pretendido (Figura 74). Talvez por falta de manutenção ou pelo facto de o edifício ainda 

não se encontrar em funcionamento, a vegetação segue o seu crescimento natural, sendo que 

neste caso não cobre a estrutura, tal como pretendido em fase projetual. Com manutenção 

adequada, certamente que o resultado não seria como se apresenta (Figura 75). Verifica-se 

que a espécie vegetal Parthenocissus quinquefolia, em nenhum dos casos seguiu o caminho 

pretendido, os cabos de aço, mas sim, através das suas ventosas, encontrou suporte no 

revestimento do solo e no material da parede do edifício. Embora as ventosas não se fixem no 

vidro, as junções deste são suficientes para a proliferação da espécie (Figura 76). O abandono 

que o local apresenta, reflete uma política que não deve ser seguida caso se desejem bons 

resultados na aplicação de uma técnica de fachada verde (Figura 77).  

Embora a técnica apresentada se afigure adequada ao local, devido ao tipo de plantação e à 

espécie vegetal, a manutenção manifesta-se como um fator decisivo no sentido de guiar a 

planta e suprimir os possíveis erros que em fase projetual não são detetáveis. Outra solução 

poderia ter sido o painel modular trellis, mas devido à existência de zonas curvas, algumas 

delas com ângulos difíceis de vencer, a solução não foi aplicada. A solução aplicada que 

ajustada até à data, infelizmente está sem capacidade para o demonstrar, dada a falta de 

manutenção.   
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Figura 74. Crescimento desajustado da espécie 

vegetal. Retirado de: Arquivo do Autor, 2012. 

 

Figura 76. As ventosas, com capacidade de fixação 

em diversos materiais, seguem um caminho não 

desejado. Retirado de: Arquivo do Autor, 2012. 

 

Figura 75. Os cabos de aço, neste caso, não apresentam 

suporte para a espécie vegetal, tal como era pretendido. 

Retirado de: Arquivo do Autor, 2012. 

 

Figura 77. A falta de manutenção, infelizmente, retrata e caracteriza as condições em 

que o local se encontra. 

Retirado de: Arquivo do Autor, 2012. 
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CAPÍTULO V. PROPOSTA CENTRO HOSPITALAR TRÁS-OS-MONTES E ALTO 

DOURO – HOSPITAL DE SÃO PEDRO  

 

1. Localização Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro – Hospital de São Pedro 

(Desenho 14). 

Localização: Vila Real, na freguesia de Lordelo.  

Promotor: 

Classificação Fachada Verde: Constituído por duas fachadas verdes.  

A fachada Este com tipo de plantação vertical, vegetação MAT e a fachada 

Sul com plantação horizontal, painel modular trellis.     

Tipo de Espécies Vegetais: Ceterach officinarum, Festuca elegans, Sedum 

album, Umbilicus rupestris. Parthenocissus quinquefolia. 

 

1.1 Caracterização do Espaço 

 

A cidade de Vila Real caracteriza-se com um clima temperado de verão seco e quente, 

onde nos últimos 30 anos o maior valor da temperatura máxima registado foi de 38,4ºC no 

mês de agosto e o menor valor da temperatura mínima foi de -5,7ºC no mês de março. A 

precipitação registada no mesmo período de tempo obteve um valor médio máximo, no mês 

de dezembro com 162,3mm e um valor médio mínimo no mês de julho, com 15,1mm (IMP, 

2008). Com estes dados é possível concluir que a fachada a inserir neste espaço, assim como 

as suas componentes terão que resistir a estes valores de temperatura elevados e mínimos, os 

materiais têm de possuir a capacidade das possíveis variações de temperatura, assim como as 

espécies vegetais, terão igualmente de ter esta capacidade. 

O objeto de estudo, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro – Hospital de 

São Pedro em Vila Real, encontra-se inserido numa rede de centros hospitalares localizada em 

Trás-os-Montes e Alto Douro, num total de 4 unidades hospitalares e uma de cuidados 

continuados. Localizando-se a sede social nesta unidade em Vila Real, as restantes 

distribuem-se por Chaves, Lamego e Peso da Régua, sendo que a unidade de cuidados 

continuados encontra-se em Vila Pouca de Aguiar (CHTMAD, 2012) (Desenho 15, pp. 86).    

A Avenida da Noruega serve de eixo de ligação entre o centro da cidade e as principais vias 

de acesso automóvel ao centro hospitalar. Este é definido por um monobloco de 9 pisos com 

cerca de 15 anos e 8 pavilhões de construção antiga, numa área total de 30.000m2. Possui 2 

parques de estacionamento e uma zona envolvente com 120.000m2 onde se encontram 

Desenho 14. 

Localização do 

Centro Hospitalar 

Vila Real. 
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inseridos um  diversificado conjunto de serviços hospitalares. Abrangendo um território com 

300.000 habitantes, possui instalações técnicas especiais como uma central térmica de 6 

caldeiras a gás natural, estações de produção, tratamento e distribuição de águas - ETAR 

(Estação de Tratamento de Águas e Resíduos), central de recolha e armazenamento de 

resíduos sólidos, central de gases medicinais, central de aquecimento, ventilação e ar 

condicionado, equipamento hoteleiro para servir 1.500 refeições/dia, central de recolha e 

tratamento de roupa hospitalar, central de produção de água fria, sistema pneumático de 

receção de amostras clínicas, central de deteção de incêndios e heliporto (CHTMAD, 2012). 

As características apresentadas revelam um centro hospitalar dotado de particularidades que 

se encaixam em parte em fatores positivos para a integração de um projeto de fachadas verdes 

neste local, como por exemplo o facto de possuir estação de produção, tratamento e 

distribuição de águas, podendo assim servir de base para um eventual sistema de rega. 

O local específico da implantação do projeto de fachada verde, insere-se em duas 

fachadas do edifício central localizado num dos blocos que compõe toda a construção (Figura 

78). A fachada a Este do edifício central, com 15 metros de altura por 13.5 metros de largura, 

caracteriza-se por ser a entrada principal do edifício e também a de maior circulação de 

pessoas (Desenho 16, pp. 87), muito devido ao facto de ser o ponto de acesso ao internamento 

com 387 camas, sendo assim um alvo para uma proposta de fachada verde. Por sua vez a 

fachada Sul do mesmo edifício, com 15 metros de altura por 9 metros de largura, será também 

abrigada por uma fachada verde, devido ao facto de se encontram no enfiamento da anterior e 

fazer parte do plano visual da entrada para o edifício. A aplicação das técnicas irá fornecer ao 

edifício e a toda a sua envolvência um novo conceito de introdução de zona verde no contexto 

urbano, assim como uma série de benefícios quer para a saúde pública de todos os utentes do 

centro hospitalar, quer para o próprio edifício que ficará  deste modo mais verde.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 78. Entrada do edifício principal. Fachada Este (1) e fachada Sul (2). 

Retirado de: Arquivo do autor, 2012. 
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1.2 Conceito da Proposta 

 

Derivando das técnicas de aplicação que ajudam a integração de vegetação em locais 

não convencionais, as fachadas verdes fornecem sistemas de suporte que apoiam a integração 

de espaço verde em ambientes urbanos. Os complexos sistemas biológicos que combinam a 

parte orgânica da vegetação com a componente inorgânica da estrutura de suporte, fornecem 

um resultado final com uma capacidade surpreendente de recriar ambientes naturais em locais 

que se tinham como inapropriados. Este princípio serviu de suporte para a escolha de um tema 

que integre o ambiente geral do centro hospitalar de Vila Real, assim como a envolvente 

urbana onde se insere e, ao mesmo tempo, proporcione ao observador uma reflexão sobre o 

valor ecológico das paisagens.   

Com 15 metros de altura, o bloco que suporta a fachada verde tem como plano de 

fundo a imagem que caracteriza toda a zona de Vila Real e a região de Trás-os-Montes, um 

relevo montanhoso da serra do Marão. Com uma grande diversidade ao nível de fauna e flora, 

assim como a nível paisagístico, a influência do clima litoral húmido e do interior mais seco, 

aliado a uma altitude onde as características ambientais de alta montanha se fazem sentir 

severamente são compostas por uma paisagem em mosaico onde a intervenção humana se faz 

sentir na sua modelação. Estas características serviram de inspiração para a busca de um 

conceito onde a relação entre a fachada do edifício e a sua envolvente não sofressem alteração 

e ao mesmo tempo fossem projetadas na forma de uma fachada verde. Inserida num primeiro 

plano visivelmente mais forte e cativante, o conceito para o desenho da fachada verde baseou-

se na obra do pintor Dale Wicks intitulada What´s Next? (Figura 79). Nesta obra é possível 

observar através de diferentes contrastes e tonalidades de cor, uma paisagem que em muito se 

assemelha ao desenho paisagístico transmontano. Atribuindo espécies vegetais às cores 

existentes na pintura, a fachada verde ganha vida, oferecendo uma transformação constante ao 

longo do tempo, quebrando desta forma a monotonia que a parede existente do edifício 

transmite (Desenho 17, pp. 89). De referir que a pintura What´s Next? engloba um poema
9
 

escrito pelo autor da obra, que em muito se poderá assemelhar ao sentimento dos utentes do 

espaço do centro hospitalar.      

                                                 
9
 “Do you know where you're going to... Do you like what life throws at you... Spin the wheel. .step on the dots...twisting ties 

you up in a knot.. there's no reason, no rhyme ..seasoned with some thyme ..are you experienced ..focus...pocus ..then you 

crocus...turn the page...read your lines...feel the feelings...observe the signs...make of it what you will...better still...refuse 

..stretch...when force fed ..just wretch...dance in the face of trouble...laugh hearty when you're offered stubble...badges ..we 

don't need no stinking badges...its the truth if you believe...come out of hiding holes, status of moles...a rolling stone gathers 

no moss...and there's cob webs everywhere...won't somebody think of the children...all my children...when will it 

end...melodrama...soap opera...ride the wave...this whale's beached...what does it teach...can we learn...do we change...does 

it matter...from far range...on a clear day you can see forever...if you can buy chicken like this...why cook?”. Wicks, (2007).  
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1.3  Proposta 

 

A proposta para o centro hospitalar de Vila Real engloba-se num objetivo de devolver 

ao local um elemento verde que contribuirá para tornar o espaço mais equilibrado e 

sustentável. Na medida de os edifícios incorporarem técnicas de construção como fachadas 

verdes, irá baixar o seu consumo energético tornando-se assim uma solução sustentável para o 

desenho verde na cidade, além do aumento da biodiversidade e da própria área verde. A 

ligação entre a componente inorgânica do edifício e a componente orgânica da fachada verde 

oferece uma nova zona a explorar, com a capacidade de contribuir para um novo visual de 

todo o espaço que insere esta estrutura. 

A implantação das duas fachadas verdes, faz-se na fachada Este do edifício central e 

na fachada Sul do mesmo (Desenho 18, pp.89). A seleção para as técnicas a instalar prendeu-

se com fatores considerados fundamentais para uma boa adaptação e desenvolvimento de todo 

o sistema. As condicionantes existentes no local, tal como o espaço disponível, a 

acessibilidade ao local, o tipo de edifício e o próprio clima da região, servem como critérios 

de análise base para que a proposta apresentada seja a que mais se conjuga com as 

características e potencialidades do centro hospitalar de Vila Real.   

 

 

 

 

Figura 79. Pintura What´s next? de Dale Wicks. 

Retirado de: Wicks 2007. 

 

Desenho 17. Atribuição de espécies 

vegetais aos limites de cor na pintura. 

 

Desenho 18. Evolução do conceito e da proposta. Fachada existente + pintura na fachada = fachada verde 

proposta. 
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1.3.1 Seleção da Técnica a Aplicar na Fachada Verde Este 

 

A seleção da técnica de fachada verde a aplicar na fachada Este do edifício principal 

do centro hospitalar de Vila Real, iniciou-se com uma análise do local e das suas 

condicionantes. É possível verificar que o facto de não existir capacidade para suporte vegetal 

no solo, uma vez que se encontra revestido com lajes de pavimento em toda a sua extensão 

(Figura 80), condiciona o tipo de plantação (vertical/horizontal) a efetuar no local. A 

acessibilidade ao local e o tipo de pessoas que o frequenta é outro importante fator, sendo que 

neste local e, por se tratar do edifício principal, existe um elevado e variado número de 

pessoas a aceder ao espaço, embora o facto de ser visível de outros pontos do bloco principal 

(Figura 81) faça com que esta fachada seja privilegiada do ponto de vista visual. Este facto 

potencializa o valor e a força que a fachada verde acarretará a toda esta zona. Outro elemento 

importante é a construção do edifício, que caracterizado como “construção antiga” 

(CHTMAD, 2012), requer uma atenção especial ao peso de toda a estrutura da fachada verde, 

sendo neste caso o menor possível para não por em causa a segurança no local. Um outro 

elemento importante para a seleção da técnica é o clima da região, sendo que neste caso Vila 

Real registou nos últimos 30 anos, valores de temperatura máxima de 38,4ºC no verão e           

-5,7ºC no inverno (Imp, 2008). Estas temperaturas regulam o tipo de espécies vegetais a 

utilizar, assim como a forte capacidade nos materiais de suporte para as variações de 

amplitudes térmicas registadas.  

Todos estes fatores que caracterizam o local de intervenção, são ao mesmo tempo 

condicionantes e orientadores para se encontrar uma proposta que contenha a solução mais 

adequada. 

 

Figura 80. Revestimento total do pavimento, sem 

capacidade de suporte para espécies vegetais. 

Retirado de: Arquivo do autor, 2012. 

 

Figura 81. Dimensão das fachadas e sua visibilidade 

não só do acesso ao local, mas também pelas janelas 

que compõem outros blocos do centro hospitalar. 

Retirado de: Arquivo do autor, 2012. 
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Na seleção de uma técnica de fachada verde, um dos primeiros critérios a ter em conta é a 

verificação de existência no local de solo disponível ou não para a plantação de espécies 

vegetais. Neste local, como verificado anteriormente, o espaço apresenta ausência de terra 

vegetal disponível junto da fachada Este, sendo deste modo possível selecionar e classificar a 

plantação, que neste caso será plantação vertical. Outro elemento de seleção encontra-se 

aliado ao facto de o edifício ser denominado de construção antiga, sendo deste modo indicado 

que a estrutura de suporte tenha um peso baixo para não colocar em causa a longevidade quer 

do edifício quer da estrutura da fachada verde. Com a ajuda das tabelas elaboradas no capitulo 

anterior, é possível verificar que com uma classificação de plantação vertical, apresentam-se 

4 técnicas de fachadas verdes com possibilidade de serem implantadas. Neste caso, com o 

peso a ser um fator determinante, exclui-se a técnica contentores, pelo facto de não ser 

possível determinar com os dados apresentados o peso médio, fator tido como determinante 

na seleção da técnica. Seguindo o mesmo critério, a técnica painel modular apresenta um peso 

médio de 50-100Kg/m2, sendo que a vegetação mat em média, apresenta um peso inferior a 

50Kg/m2. O caso de estudo do Centro Comercial Dolce Vita Tejo, utilizando a mesma 

técnica, ajudou na seleção, na medida de ser um dos sistemas mais utilizados por todo o 

mundo e com provas dadas do seu contributo para o ecossistema onde se encontra.  

Deste modo, após a seleção da técnica, é necessário definir o tipo de fixação na fachada do 

edifício. Sendo o efeito chaminé benéfico para a regulação térmica e melhoria da ventilação 

nos edifícios (Miller et al, 2006), o tipo de fixação na fachada será indireto, de modo a elevar 

os benefícios que esta técnica apresenta (Desenho 19, pp. 92). A figura 87 resume a conclusão 

da seleção da técnica para a fachada verde Este do Centro Hospitalar de Vila Real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação 

 
Tipo Fixação 

 
É solução? Técnica e fator determinante. 

 

Plantação 

Vertical 

 

Fixação 

Direta 

 

Fixação 

Indireta 

Não, Contentores (4A). Peso variável e não suporta o 

efeito chaminé. 

 

Não, Contentores (4B). Peso variável. Isolamento 

térmico e acústico variável. 

 

Não, Painéis Modulares. Peso elevado. 

 

Sim, Vegetação Mat. Peso baixo. Capacidade para 

promover o efeito chaminé. 

 

Tabela 12. Síntese da solução encontrada para a fachada Este do edifício principal do Centro Hospitalar de Vila 

Real.  
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1.3.2 Seleção da Técnica a Aplicar na Fachada Verde Sul 

 

A fachada Sul do edifício principal, ao contrário da fachada Este, apresenta solo com 

capacidade de suporte vegetal para cobrir a estrutura que lhe será aplicada (Figura 82). Deste 

modo, a seleção para a técnica a aplicar partirá deste principio, de usar o espaço disponível 

para atribuir vegetação à estrutura, sendo assim uma plantação horizontal. Ao consultar as 

tabelas realizadas no capitulo anterior, verifica-se que existem 3 técnicas possíveis de ser 

aplicadas. O critério de seleção baseia-se novamente no facto de o edifício ser considerado de 

construção antiga, onde o peso da estrutura é fator decisivo. A técnica trepadeira por 

aderência, não é solução, uma vez que poderá provocar estragos na parede do edifício 

(capítulo 2.1 Técnicas de Instalação e Materiais) e não possui informação relativamente ao 

peso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O caso de estudo do Centro de Ciência Viva de Vila Real, onde a técnica utilizada é redes de 

cabo, demonstra que podem não ser a melhor solução quando é pretendida a cobertura 

uniforme de um plano vertical (Figura 83). Deste modo, a solução encontrada é a técnica 

painel modular trellis, que suporta variadas espécies vegetais, possui um peso médio que não 

ultrapassa os 50kg/m2 e ao nível do material apresenta a possibilidade de cobrir grandes 

áreas. A fachada Sul, com dimensões de 15 metros de altura por 9 metros de largura 

considera-se grande quando comparada com o caso de estudo do Centro de Ciência Viva, 

Figura 82. Fachada Sul do edifício 

com solo com capacidade de suporte 

vegetal. 

Retirado de: Arquivo do autor.  

 

Figura 83. Inexistência de vegetação 

na fachada do Centro de Ciência Viva 

de Vila Real.  

Retirado de: Arquivo do autor.  
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sendo deste modo uma garantia que a técnica de painel modular trellis possui fortes 

possibilidades de adaptação para cobertura uniforme de toda a área através da vegetação.  

Tal como na fachada Este, também neste caso é pretendido o efeito chaminé para uma melhor 

regulação térmica e melhoria da ventilação no edifício, ao mesmo tempo que previne um 

contacto direto entre a espécie vegetal e a parede do edifício, evitando assim possíveis danos. 

Deste modo a fixação da estrutura à parede do edifício será indireta, o que potencializará um 

acréscimo nos benefícios da fachada verde perante os ocupantes do edifício (Desenho 20, pp. 

95). Assim, a figura 90 resume a solução encontrada para a fachada Sul do edifício central do 

Centro Hospitalar de Vila Real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação 

 
Tipo 

Fixação 

 

É solução? Técnica e descrição. 

 

Plantação 

Horizontal 

 

Fixação 

Direta 

 

Fixação 

Indireta 

Não, porque existe a possibilidade de degradação da 

parede. 

 

Sim, Painel Modular Trellis. Facilidade no controle e 

manutenção para cobertura uniforme de uma área. 

 

Não, Redes de Cabo. Existe a possibilidade de 

aderência à parede do edifício.  

 

Tabela 13. Síntese da solução encontrada para a fachada Sul do edifício principal do Centro Hospitalar de Vila 

Real.  
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1.4  Materiais 

 

A escolha dos materiais que compõe as estruturas de suporte, seguiram os critérios 

definidos anteriormente relativamente à revisão bibliográfica efetuada, às tabelas síntese 

apresentadas e acima de tudo às caraterísticas climáticas que Vila Real apresenta. Desta forma 

o aço e o alumínio foram os materiais de eleição para suportar toda a estrutura e fornecer a 

segurança e estabilidade necessária para a preservação e durabilidade de todo o projeto. O 

facto de o bloco ser considerado de “construção antiga” não foi ignorado, tendo sido assim 

encontrada uma solução onde as técnicas não irão superar os 50Kg/m2, um peso considerado 

ligeiro. Neste sentido importa sempre referir que toda a estruturar requer obrigatoriamente 

uma revisão na disciplina de engenharia para verificação, cálculo e capacidade de suporte de 

aplicação de todos os materiais intervenientes.  

 

1.4.1 Fachada Verde Este 

 

Com a técnica de plantação vegetação mat, insere-se uma estrutura composta de várias 

camadas (Desenho 21, pp. 98), sendo que a cada camada é atribuída uma função distinta para 

o bom funcionamento de todo o sistema. Desta forma, o primeiro material a ser aplicado é 

composto por um perfil metálico em aço galvanizado em forma de “Z” (1.20x0.10x0.01m) 

que é aparafusado à parede existente do edifício, constituindo assim a primeira base de 

suporte da estrutura (Desenho 22, pp. 99). Como neste caso o edifício apresenta janelas nesta 

parede, é necessário um revestimento que irá servir também de suporte a outros materiais que 

compõe todo o sistema. Assim, as janelas ficarão delimitadas com um perfil metálico em aço 

galvanizado em forma de “L” (hx0.15x0.02m), onde h corresponde à dimensão da parte da 

janela que suporta este material (Desenho 23, pp. 100).  

A camada seguinte é constituída por peças de varão em alumínio galvanizado de diferentes 

dimensões que são aparafusadas ao perfil metálico em aço galvanizado em forma de “Z” e 

soldadas ao perfil metálico em aço galvanizado em forma de “L”. Desta forma pretende-se 

uma maior solidez na estrutura que suportará todos os restantes materiais. Esta estrutura em 

aço e alumínio (Desenho 24, pp. 101) ficará toda ela suportada no edifício de tal forma que as 

restantes camadas não possuirão nenhum tipo de contacto com a parede da construção.  

A terceira camada, constituída por placas PVC expandido tipo “kömmaDur” de dimensões 

3.00x1.50x0.10m são parte delas aparafusadas aos varões em alumínio na parte posterior e na 

parte lateral fixadas com cola de silicone transparente (Desenho 25, pp. 102).  
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A camada que se fixa nos painéis de PVC, uma manta tipo “Ecoblanket 1400” é um material 

reciclado resultante de desperdícios da indústria têxtil. Com uma capacidade isolante, 

conserva a humidade, protege a raiz da planta e mantem a temperatura, características 

essenciais para um bom desenvolvimento de todas as espécies vegetais da fachada verde. De 

referir que neste caso serão colocadas duas mantas com o objetivo de oferecer uma maior 

resistência e proteção às plantas. As mantas são agrafadas aos painéis de PVC garantindo 

desta forma o seu suporte (Desenho 26, pp. 103). 

Posteriormente é colocada uma rede de suporte de raízes de polyamida termofixada de alta 

resistência para garantir o entrelaçar e suporte das raízes das espécies vegetais (Desenho 27, 

pp. 104).  

Por último são novamente colocadas duas camadas da manta tipo “Ecoblanket 1400” 

agrafadas novamente aos painéis PVC, para se efetuarem os cortes onde se localizam as 

bolsas que servem para suporte das espécies vegetais, garantindo assim uma boa capacidade 

de absorção de água e nutrientes (Desenho 28, pp. 105).  
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1.4.2 Fachada Verde Sul 

   

A fachada sul do edifício central terá como técnica de implantação o painel modular 

trellis, um painel tridimensional metálico de aço galvanizado rígido e leve. Este painel é 

composto por um suporte de aço galvanizado (10x18x2cm) que sustenta o painel 

tridimensional. O suporte de aço galvanizado é aparafusado à parede sul existente, de modo a 

garantir equilíbrio e uma distância de 10cm até ao painel. O painel com espaçamento de 8cm 

entre as quadriculas também elas constituídas de aço galvanizado, que suportaram a 

vegetação. A distância de 10cm entre a parede existente e o painel serve para que a vegetação 

não cause danos no edifício e ao mesmo tempo se desenvolva o efeito chaminé para um 

equilíbrio acústico e térmico no interior do edifício (Desenho 29, pp. 107).  
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1.5  Vegetação 

 

A escolha das espécies a adaptar para as fachadas verdes, seguiu diferentes critérios 

mas baseou-se nos mesmos princípios. O facto de o clima ser um determinante comum, para 

ambas as fachadas verdes foram propostas plantas que se encontram na região de Vila Real, 

tendo por isso capacidade de adaptação ao ambiente local. O facto de serem todas espécies 

autóctones/adaptadas contribui para um continuo equilíbrio ecológico, não afetando assim a 

flora local com a possibilidade de proliferação de estas espécies noutros locais através de 

sementes ou outros meios de polinização. 

 

1.5.1 Fachada Verde Este 

 

A escolha das espécies a incorporar na fachada verde Este, tiveram como base em 

primeiro plano o facto de serem encontradas na região de Vila Real possuindo assim à priori a 

capacidade de sobrevivência ao clima local. O critério de seleção partiu também do princípio 

de identificação de espécies que obtivessem a mesma cor, textura ou padrão da pintura de 

Dale Wicks, para desta forma retratar da melhor forma a obra de arte. Desta forma as espécies 

selecionadas foram Ceterach officinarum, Festuca elegans, Umbilicus rupestris e Sedum 

album. Todas elas com o hábito de crescimento natural em muros, afloramentos rochosos ou 

elementos verticais e o facto de conseguirem sobreviver em locais de meia sombra, 

constituem elementos favoráveis à sua adaptação e bom desenvolvimento uma vez que não 

difere do seu habitat natural.  

A espécie Ceterach officinarum com cerca de 15cm de altura e 20cm de largura é uma espécie 

de crescimento curto, com folhas eretas, curtas e divididas em folhetos arredondados. A parte 

inferior das folhas é alaranjada e fica com uma coloração castanho-alaranjada em situações de 

falta de água, ressurgindo novamente com coloração verde após queda de chuvas ou 

fornecimento de água (Andrea, 2012). Devido ao facto de estes fetos serem muito tolerantes à 

seca foram colocados na parte superior da fachada verde, uma vez que este espaço fica mais 

suscetível a uma possível secagem por parte das mantas, pois devido ao efeito gravitacional a 

água vai escorrer de cima para baixo, provocando assim um maior humedecimento na parte 

inferior da manta.   

A espécie Festuca elegans com um hábito de crescimento em relvados húmidos localiza-se 

sensivelmente a meio da fachada, zona abundante em água e meia sombra. Com uma das suas 

características a ser a sua morfologia em forma de tufo, pretende-se que proporcione uma 
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textura de contrastes claro/escuro e ao mesmo tempo um efeito uniforme em toda a área de 

plantio. Como planta perene, é esperado que atinja o desenvolvimento pleno num período de 

2 anos (Folia, 2012). 

A espécie Umbilicus rupestris com um hábito de crescimento em muros e paredes, pode 

atingir uma altura máxima de 40cm. Com uma coloração verde escuro é pretendido que 

uniformize toda a área de plantação e provoque um contraste com as espécies que a 

circundam, proporcionando assim uma variação de coloração e ao mesmo tempo delimite as 

diferentes áreas de cada planta, tornando a leitura global da pintura de Dale Wicks na fachada 

verde mais intuitiva. 

A espécie Sedum album com um hábito de crescimento em aglomerados rochosos, muros e 

telhados, pode atingir uma altura máxima de 30cm (Biorede, 2005). Com uma coloração 

verde e inflorescências avermelhadas é pretendido que proporcione um efeito tapetante ao 

longo da zona de plantação, denso e com uma textura uniforme (Desenho 30, pp. 110).    

Com 25 exemplares por metro quadrado, o período de adaptação neste tipo de técnica é de 1 

mês (Lopes, 2009) onde será necessário efetuar substituição de exemplares não adaptados, 

caso se verifiquem.    

É pretendido que a combinação de todas as espécies estimule uma dinâmica ao longo de todo 

o ano, procurando enriquecer o espaço e proporcionando ao observador uma imagem 

dinâmica e em constante desenvolvimento.   

 

1.5.2 Fachada Verde Sul 

 

A escolha da espécie Parthenocisus quinquefolia focou-se no ponto principal de ser 

uma espécie adaptada ao clima do local e à técnica de fachada verde encontrada para 

implantação nesta área do edifício central tal como demonstrado na tabela 8. Sendo uma 

trepadeira delicada, não muito vigorosa, pode assim fazer uso do seu crescimento entrelaçado 

e das suas ventosas para no painel modular trellis. Com um crescimento anual a variar ente 1-

3 metros, estima-se que demore cerca de 5 anos a preencher toda a área de intervenção (Sven, 

2000). A vegetação densa e de folha caduca, provoca sombreamento no verão e permite que a 

luz solar no período de inverno. Com uma dinâmica sazonal a exibir fortes contraste de 

coloração e as suas bagas a serem dos alimentos preferidos de algumas espécies de aves, é 

esperado que aumente a biodiversidade no local, assim como o contraste de coloração no final 

da época estival em relação a outras espécies de plantas presentes na mesma área (Desenho 

30, pp. 110). 
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1.6 Sistema de Rega 

 

Em ambas as fachadas será aplicado um sistema de rega. Na fachada verde Sul será 

aplicado um sistema de rega por pulverização, através de um sistema de boca de rega e uma 

mangueira, de modo que a água seja fornecida devidamente à espécie vegetal, neste caso 

Parthenocisus quinquefolia. Na fachada verde Este, o sistema de rega apenas poderá ser gota 

a gota em altura. Um reservatório com capacidade para 4m³ irá fornecer o volume necessário 

para todo o sistema, de modo a cobrir toda a área a regar (204m2). O número de setores é 

apenas um, composto por dois tubos de polietileno, sendo um deles o transportador da água 

até ao topo do edifício, um tubo de polietileno de alta densidade de PEAD, para 6kg/m3, com 

o diâmetro indicado, e o outro tubo gotejador tipo “Rainbird”, modelo “dryline”, com 

espaçamento de gotejadores de 33cm e pressão de 2,4 bar. Após iniciar a rega, a água com a 

força da gravidade irá descer e cobrir toda a área, de modo que todas as espécies sejam 

regadas de igual forma. Fazem ainda parte do sistema de rega um pluviómetro e programador 

eletrónicos, um grupo eletrobomba e uma válvula de corte. Um tubo retangular de secção em 

“U” faz ainda a recolha de água de rega em excesso de modo a não surgirem fugas para locais 

não apropriados (Desenho 31, pp. 112). 

Devido à existência no local de tratamento e distribuição de águas, assim como estação de 

tratamento de águas residuais, o fornecimento de água poderá partir destes pontos, o que será 

uma vantagem em termos de custos, que serão mais reduzidos, e todo o sistema se tornará 

mais ecológico, com o aproveitamento e reutilização de recursos existentes no local. O 

sistema poderá ainda ficar mais equilibrado com aplicação de material para um maior 

controlo. Sensores de chuva, humidade e vento poderão ser aplicados, assim como um 

controlador de aviso de avarias, fugas ou falhas, via rádio ou internet através de sms. Quanto 

maior for o controlo, melhor será o desenvolvimento e equilíbrio de todo o sistema.     
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1.7  Contributos Gerais da Proposta  

 

Com a proposta apresentada para o centro hospitalar de Vila Real, é pretendido um 

equilíbrio entre as zonas edificadas e as zonas verdes envolventes (Desenho 32, pp. 113). As 

diferentes técnicas de fachadas verdes apresentadas, ambas se tornam apropriadas para este 

equilíbrio, assim como certamente iram conceber uma nova visão de todo o edifício central. 

Os benefícios, não serão apenas para o edifício, num sentido de equilíbrio térmico e 

diminuição do custo em termos de aclimatização, mas também para as pessoas e utentes que 

frequentam este edifício (Desenho 33, pp. 114). Do bloco de internamento, os utentes através 

da janela possuem uma visão para a fachada Este do edifício central, uma fachada monótona e 

sem nenhum tipo de atrativo do ponto de vista estético (Desenho 34, pp. 114). Com a 

implantação da fachada verde, a visão será diferente todos os dias, muito devido à 

sazonalidade das espécies vegetais, proporcionando assim em termos visuais, uma distração 

que certamente será muito vantajosa para os utentes e trabalhadores deste espaço. Os próprios 

benefícios para a saúde causados pela vegetação certamente serão sentidos, o que não deixa 

de ser uma enorme mais valia para este local.  

 

 

 

 

 

 

Desenho 32. Proposta. Vista do pátio de entrada do edifício principal. Integração através das fachadas verdes do 

edifício na envolvente. 
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Desenho 33. Proposta. Vista da entrada e um novo equilíbrio, quer por parte das espécies vegetais, da cor, textura 

e integração na paisagem. 

 

Desenho 34. Proposta. Vista do bloco de internamento. União entre a fachada Este e toda a envolvente. Uma 

mais valia em termos visuais para os utentes deste piso. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSÃO 

 

Após o estudo das técnicas que compõem as fachadas verdes e reflexão sobre o 

assunto, é possível afirmar que cada vez mais, como se tem vindo a verificar nos últimos 

anos, serão uma tendência de aplicação nas paredes dos edifícios das nossas cidades. Com a 

abundância de paredes nuas existentes e por vezes a degradação visual proporcionada por 

estas, aliado ao facto de contribuírem para o aumento das temperaturas nas áreas urbanas, são 

fatores suficientes para se tomarem medidas para um novo equilíbrio urbano e ambiental. A 

aplicação de fachadas verdes melhora o desempenho térmico dos edifícios, uma vez que 

contribui para a redução do uso de energia, para o aquecimento e arrefecimento das 

construções, reduzindo também as emissões de gases de efeito de estufa para a atmosfera. O 

facto de se aplicar vegetação nas fachadas, apela a um aumento de biodiversidade em áreas 

urbana, ampliando assim locais de observação e fixação de fauna, além da valorização da 

própria construção. Um novo elo de ligação com a natureza é estabelecido numa tentativa de 

retomar um ciclo há muito perdido de comunhão entre a cidade e o verde. Estes serão sem 

dúvida os grandes benefícios da aplicação de fachadas verdes em contextos urbanos.  

O facto de ainda faltarem dados mais concretos que realmente comprovem todos os efeitos 

benéficos que as fachadas verdes podem proporcionar, fazem com que sejam vistas por 

muitos como uma moda passageira, ou uma tendência que apenas sobreviverá enquanto 

houver pessoas ou instituições que tenham poder económico para sustentar algumas das 

técnicas referidas e assim ganhar algum prestigio com a sua aplicação. Alguns críticos 

chegam ao ponto de definir as fachadas verdes como uma mera ornamentação, dispendiosa e 

por vezes até inútil. 

O estudo ao longo desta dissertação demonstra que a realidade poderá ser bem diferente. As 

diferentes técnicas existentes, assim como o avanço da tecnologia e consequente estudo e 

desenvolvimento de novos métodos e técnicas de fachadas verdes evoluem num sentido de se 

tornarem mais eficazes, equilibradas e adaptadas ao local onde se inserem. É possível 

verificar que as fachadas verdes não se prendem apenas com a técnica de Patrick Blanc e 

existem outras com uma maior capacidade de adaptação a certos locais. A reutilização de 

águas tratadas ou das chuvas torna todo o sistema mais sustentável e equilibrado, reduzindo 

em muito os seus custos. A verdade é que muitas das técnicas de aplicação de fachadas verdes 

ainda se encontram em fase de encubação, dai que se torna difícil nos dias de hoje estabelecer 

um juízo concreto e definido sobre algumas técnicas. Uma verdade é que com a aplicação de 

fachadas verdes as cidades ganhavam um aspeto visual mais agradável e convidativo nas 
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áreas urbanas, o que não se pode considerar desprezível se for considerada a selva de betão 

que nos rodeia.  

Um fator determinante para o bom desenvolvimento das fachadas verdes prende-se com a 

escolha da vegetação e a proveniência da mesma. A utilização da vegetação, aumenta em 

muito os gastos de uma fachada verde ao nível de transporte e por vezes adaptação da espécie 

ao local onde se vai inserir. O estudo feito nesta dissertação ao nível da vegetação conclui que 

em Portugal e certamente noutros países, existe um número de espécies por analisar e 

introduzir nas diversas técnicas de aplicação, tornando assim a fachada mais ecológica e 

sustentável.  

As possibilidades de aplicar fachadas verdes são imensas. A questão de se aproveitar esta 

ideia, exige uma consciencialização das oportunidades, mas também dos limites existentes. 

Com a tendência em melhorar o ambiente urbano individual e coletivo das pessoas nas 

cidades, no sentido de o tornar mais limpo e harmonioso, é de referir que as fachadas verdes 

são apenas um, embora importante, fator nas estratégias para melhorar a qualidade de vida 

urbana. Assim, é possível afirmar que as fachadas verdes podem não ser a única solução para 

restabelecer o equilíbrio entre o espaço natural e edificado das cidades de futuro, mas 

certamente fazem parte da resolução de muitos problemas ambientais existentes nas cidades 

de hoje.  
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Observação de vegetação a desenvolver em locais sem substrato em Portugal 

 

Figura 1. Revestimento da vegetação em local com ausência de  solo. Porto 2011. 

Retirado de: Arquivo do autor. 
 

Figura 2. Pormenor de vegetação a crescer com um 

meio de cultura constituído essencialmente por 

fragmentos rochosos. Porto 2011. 

Retirado de: Arquivo do autor. 

 

Figura 3. Vegetação em proliferação com ausência de 

solo. Porto 2011. 

Retirado de: Arquivo do autor. 
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Figura 4. Muro de Forte de São Francisco, Chaves, com vegetação a cobrir a fachada exterior naturalmente. 

Chaves 2011. 

Retirado de: Arquivo do autor. 
 

 
Figura 5. Pormenor de espécie vegetal em crescimento e desenvolvimento em fachada de muro, com ausência 

total de solo. Chaves 2011. 

Retirado de: Arquivo do autor. 
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Figura 6. “Muro verde”, em Palácio de Cristal, Porto 2012. 

Retirado de: Arquivo do autor. 
 

 
Figura 7. Quinta fachada naturalmente revestida por vegetação. Alvão, VilaReal 2012. 

Retirado de: Arquivo do autor. 
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