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A ECP-Estação de Campo da Peneda
Ano de construção: 1960
Ano de Reabilitação: 2007

Estação de campo antes

Estação de campo depois

A ECP-Estação de Campo da Peneda
LiderA - Sistema de Avaliação da Sustentabilidade® - Critérios de Base V 1.02
VERTENTES

ÁREA

Wi

Pre-Req.

Caso:

CRITÉRIO

ECP Peneda

NºC

Pre Avaliação

Selecção do local – análise de macro-planeamento

C1

A++

Área ocupada pelo edificado

C2

A++

Funções ecológicas do solo

C3

A+ (+)

Zonas naturais

C4

A+

S

Valorização ecológica

C5

A

S

Integração local

C6

A+

Amenidades locais

C7

A+

Mobilidade de baixo impacte

C8

D

Observações (Ver Relatório e Provas
assessora LiderA Maria Inês Cabral)

Casa existente, zona protegida, preserva zonas
S
7

LOCAL E INTEGRAÇÃO

SOLO

ECOSSISTEMAS NATURAIS

PAISAGEM

1

AMENIDADES

1

MOBILIDADE

4

18%

Acesso a transportes públicos

18

RECURSOS

S

ÁGUA

MATERIAIS

10

S

S

CARGAS AMBIENTAIS

33%

EFLUENTES

3

S

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

5

S

5

RUÍDO EXTERIOR

1

15%

POLUIÇÃO TÉRMICA

1

AMBIENTE INTERIOR

11C. / 22 %

QUALIDADE AR INTERIOR

7

CONFORTO TÉRMICO

6

ILUMINAÇÃO

3

3

CONTROLABILIDADE

1

DURABILIDADE E
ACESSIBILIDADE

ACÚSTICA

20%

S

S

S

S
ACESSIBILIDADE

2

GESTÃO AMBIENTAL

5

INOVAÇÃO

4

5%

GESTÃO
AMBIENTAL E
INOVAÇÃO

Terreno 1000 m2 e área de intervenção 100 m2 +
exterior

E

C10

A+

C11

BA

Consumo de electricidade produzida a partir de
fontes renováveis

C12

E

Consumo de outras fontes de energia

C13

A

Consumo de outras formas de energia renovável

C14

A

Eficiência dos equipamentos

C15

A?

Consumo de água potável (nos espaços interior)

C16

A

Consumos de água espaços comuns e exteriores

C17

A+ (+)

Controlo dos consumos e perdas

C18

Utilização de águas pluviais

C19

C
D

70 m2 área exterior - Promoção de arbustos locais
urze
e carqueija,
1.
A utilização
de transplante
uma palete de carvalhos
cores dentro das
existentes no local (telha patine); 2.utilização de
materiais de acordo com os tipicamente utilizados na
Excelente a nivel ambiental
Caminhos pedestres em 100%
Inexistentes dada a zona isolada
Medidas Bioclimáticas - Medidas:
Situação/Organização face a outros edifícios (1
41 kw h/m2 36Kw /m2
Biomassa para complementar no piso radiante, 3
colectores solares
Biomassa para complementar no piso radiante, 3
colectores solares, fogão de sala
Frigo Classe A, Lampadas Flurescentes,
Vitrocerâmica
Nascente 61 L/Dia não potável
Rega e limpeza minima (no pino dia, relva para fixar
terra vegetal
Isolamento e detecção simples (contador mesmo
água sem gratuita)
Recolha das água pluviais para rega exterior
Rega Minima, Nivel de infiltração, sem adubos,
arranjos paisagisticos em casca pinheiro (70 m2)

Gestão das águas locais

C20

A+

Consumo de materiais

C21

A+

Minimização de áreas

Materiais locais

C22

A+

75 % material aproveitado (madeira, telha e pedra)

Materiais reciclados e renováveis

C23

A+

Materiais certificados ambientalmente / Materiais de
baixo impacte

C24

A

Caudal das águas residuais

C25

Tipo de tratamento das águas residuais

C26

Caudal de reutilização de águas usadas

C27

E

C28

A+ (A)

C29

A

C30

A++

Produção de resíduos

C31

A+

Lixo orgânico compostado, lixo ecoponto

Gestão de resíduos perigosos

C32

A+

Intervenções com vista à gestão da produção de
resíduos e minimização de produtos nocivos durante
a operação: eliminação de pesticidas ou semelhantes
(1 intervenção), locais para a arrumação segura (1
intervenção) e adequada (1 intervenção) das
embalagens

Reciclagem de resíduos

C33

A+

Fontes de ruído para o exterior

C34

A+

Efeito térmicos (ilha de calor)

C35

A

Integração

Ventilação natural

C36

A

Responde 1º Piso 50 m2 ventilação cruzada sobre
dimensionada, Janelas Basculantes, R/C - 50 m2

Substâncias com potencial aquecimento global
(Emissões de CO2)
Particulas e/ou Substâncias com potencial
acidificante (Emissão de outros poluentes: SO2 e
NOx)
Substâncias com potencial de afectação da Camada
de Ozono

A

Fermacell (Painel 80% Gesso com 20 % papel
reciclado), Aparas de Madeira OSB (Divisórias
Pinho, Louças EMAS (produção), Vigas e louças
sanitários e aglomerado negro de cortiça? Foi

E

Emissão de COVs

C37

E

Micro contaminações

C38

E

Conforto térmico

C39

Níveis de iluminação

C40

Iluminação natural

C41

A

menor que 70 litros
fossa
Queima da lenha
1 ponto pela existência de cada um dos
equipamentos e situações a considerar: lareiras,
salamandra
nada

Fomenta a reciclagem
Reduzida

564 ug/m3 radão, medido Abri 1600 Bcq/m3 e depois 900
Bcq/m3
Gráfico (Inverno não passivo), no pico 3 sacos por
dia - 9euros/dia

B

Adequados com algumas limitações

B

Adequados com algumas limitações na cozinha

Isolamento acústico/Níveis sonoros

C42

B

Capacidade de controlo

C43

A+

Adaptabilidade

C44

A+

Capacidade de adaptação

Durabilidade

C45

A+

Indicação de materiais e soluções duráveis

Isolamentos

Acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência

C46

E

-

Acessibilidade e interacção com a comunidade

C47

A

Acessivel e com interação com a comunidade

Informação ambiental

C48

A+

Disponivel na net e a casa é um exemplo

C49

A?

Monitorização e potencialidades de gestão ambiental

C50

A+

Mecanismos de controlo

3

4 C. / 8 %

3 C. / 6 %
9%

S

S

8 C. / 16 %

DURABILIDADE

C9

Desempenho energético passivo
Consumo de electricidade total

5

15 C. / 30 %

RESÍDUOS

1. Infiltração e redução da escorrência superficial: a).
Evitar a escorrência superficial; c). Evitar a
exposição do solo nu; d). Reduzir a circulação de
veículos estabelecendo trajectos específicos para a
circulação dos mesmos, nomeadamente em caminhos
c
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9 C. / 18 %

ENERGIA

Mantém área ocupada

Sistema de gestão ambiental
Inovações de práticas, soluções ou integrações

Avaliação Prelim inar (relatório e com provativos fornecidos da assessora Inês Cabral)

Classe Global

A+

LiderA

A+

Cacos, Alfamix, Vidros bioclean Saint Gobain, (UV);
paineis de gesso com papel reciclado Fermacell com
parafusos expostos, cimentos brancos
Proposta de certificação nº 6/2008 (2008/4/02)
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Local e integração
•
•
•

O PNPG é um território de montanha com aldeias de Inverno (com altitudes abaixo dos 1000m)
e aldeia de Verão (acima dos 1000m)
Os pastores e o gado costumavam viver em regime de transumância
As casas localizadas nas Inverneiras agora abandonadas estão a ser vendidas para turismo

Local e integração
Podre,
Castro Laboreiro

Local e integração : Inverneira de
Podre-Castro Laboreiro, Melgaço
Latitude

42º 00`

Longitude 8º
Altitude

800m
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Local e integração:

casa rural virada a nascente

Casa rural com terreno
adjacente

Condições e limitações

•

Condições pre-existente:
–

•

Programa:
–

•

Casa pequena em alvenaria de granito; 2 pisos;
estrutura em carvalho e cobertura em telha de
marselha
Nova função: estaçaõ de campo com camarata,
laboratório e sala de aula

Limitações:
–
–
–
–
–

Granito poroso e presença de radão
Limite de altura; orientação maioritariamente a
nascente, fachada sul obstruida, áreas
reduzidas
Clima exigente: Invernos húmidos e frios (com
ocorrência de neve) e Verões quentes (I3, V1);
microclima húmido e chuvoso
Água da nascente
Mão de obra e fornecedores distantes (de Portugal
e de Espanha)
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Local e integração:
solo, ecossistemas naturais, paisagem, amenidades e
mobilidade
• a casa pertence a um
conjunto
•A 3km existe uma farmácia
e mercearia
•O ruido da construção
afecta a fauna
•Inexistência de transporte
público e centro de saúde

Recursos
energia: estratégias
Cobertura alteada 1m permitindo
novas janelas na mezanine, expostas
a norte, sul e poente para iluminação
e ventilação naturais

Alçado nascente e sul

Alçado norte e poente

Paredes de granito
expostas e isoladas pelo
interior, transferência de
massa térmica para
pavimento em betão

Janelas de
correr com
portadas
exteriores
formando
câmara de ar

Alargamento de janelas para
maximizar iluminação e
ventilação
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Recursos
energia: estratégias (cont)
paineis solares
Sistema solar para
aquecimento de águas
sanitárias e piso radiante,
complementado com
salamandra a pellets

Ventilação natural

vidros duplos com
portadas exteriores

vidros duplos com
portadas interiores

Luzes compacto- fluorescentes

Recursos
energia: estratégias (cont)

iluminação LED no
exterior ou c/ sensores
automaticos

Luz natural
maximizada e
distribuida
uniformemente na
sala de aula

Sistema Alfamix
ajusta temperatura
da água solar às
máquinas de lavar

Electrodomésticos
classe «A»
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Recursos
água: estratégias

Tanque de retenção
de águas pluviais

Redutor de fluxo

Electrodomésticos
baixo consumo

Casca de pinheiro,
permeável

Recursos
materiais: estratégias
piso térreo
Telha
proveniente da
demolição
reutilizada a
75%

Pedra de
granito
reutilizada a
100%

Madeira de
carvalho
proveniente da
demolição e
reutilizado a
100%

Pavimento radiante em
cimento branco
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Recursos
materiais:estratégias
1º piso

Vidro Bioclean (permite
auto-limpeza)

Paineis Fermacell
(com gesso e papel
reciclado); flexivel e
permite acesso a
tubagem

Cacos de azulejo

Recursos
materiais: estratégias (contin.)
piso mezanine

Isolamento à base de placas de
aglomerado negro de cortiça entre
vigas de madeira lamelada colada
certificada

Mezanine floor

Pavimento em ladrilho de cortiça com cera de
abelha

OSB com cera de abelha
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Cargas ambientais
efluentes, emissões atmosféricas, residuos,
ruido exterior, poluição térmica
– Sanitas de dupla descarga,
torneiras termostáticas,
– Radão foi monitorizado e
medidas mitigadoras foram
tomadas (1600-900Beq/m3)
– Compostagem para
fertilizante recomendável
– Contentores para triagem
disponivel
– Poluição térmica não
aplicável

Sanita de dupla
descarga

Torneiras
termostáticas

Ambiente interior
•
•

qualidade do ar interior, conforto térmico,
iluminação, acústica, controle

Ventilação natural assegurada por meio de
janelas basculantes e oscilo-batentes com redes
mosquiteiras
Monitorização de :

– compostos orgânicos voláteis (COV`s) (310-310 564µg/m3) ref. 600µg/m3
– Formaldeido (53.8 - 47.4 -57.7µg/m3) ref. 100µg/m3
– Conforto térmico passivo no Verão (<26º C)
– Conforto Inverno c/ recurso a biomassa (16 a18ºC)
– niveis de luz natural medida

•
•

Controle manual de abertura das janelas e da
temperatura (termostátos)
ruido (painel acustico na sala aula)
DF no Verão:

DF Inverno:

DF piso 0 = <2% (baixo)

DF piso 0 = <3% (baixo)

DF piso 1 >5% (bom)

DF piso 1 >5% (bom)

DF mezanine >5% (bom)

DF mezanine =5% (bom)
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Durabilidade e acessibilidade
•
•

Paredes flexiveis (paineis Fermacell) permitem ajustes de espaço, acesso a
isolamento, tubagem e canalização
Acessibilidade não é passivel de ser cumprida embora tenha sido prevista a
instalação de um corrimão mais baixo para crianças

Gestão ambiental e inovação

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manual (disponivel bilingue
•
•
no local e online )
•
Monitorização (dados meteo •
•
online em tempo real)
•
Ideia nova: cacos de azulejo e
vidro Bioclean
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manual de utilização
Proibido fumar
A água não é potável por enquanto; por favor trazer água engarrafada
Consumiveis:
Obrigatório o uso de detergentes biodegradáveis; os châmpos orgânicos são recomendados
Deve ser utilizado preferencialmente papel reciclado
devem ser usadas pilhas recarregáveis (existe um carregador para o efeito)
lâmpadas de baixo consumo
aspirador bageless deve ter os filtros limpos sempre que o depósito é lavado
As janelas devem ser abertas na posição basculante para ventilação nocturna no Verão (apenas as que têm rede
mosquiteira)
Durante o Inverno as portadas devem ser encerradas à noite para minimizar as perdas de calor
os sapatos devem ficar nas antecâmaras da casa onde se encontram os tapetes; o piso radiante será mais eficaz
no Inverno se apenas usarem meias
no laboratório deverá ser activado o exaustor sempre que haja ocupantes, devido à presença de radão.
Atenção à localização dos 4 extintores na estação: 2 de pó quimico no espaço habitado; 1 de CO2 na casa das
máquinas e 1 de CO2 no laboratório
Os tanques de retençáo de água pluvial poderão servir para apagar incêndios florestais, por isso não deve ser
esgotada a sua água durante a rega de Verão.
A salamandra tem um depósito de 42 Kg ou seja 72 horas de autonomia. O depósito não deverá ficar vazio após a
desocupação. Os sacos de pellets (com 15Kg cada custam 4.75 euros), e poderão ser adquiridos em Monção
(armazém Pachinha). A salamandra deverá ser limpa das cinzas semanalmente e essas cinzas deverão ser usadas
como fertilizante.
a salamandra está regulada para 45ºC durante periodos sem ocupação; durante a ocupação a temperatura do
depósito deverá ser de 65º
As máquinas de lavar funcionam a àgua solar; a temperatura da água da máquina de lavar roupa deverá ser
regulada através do mecanismo misturador- Alfa Mix que leva alguns minutos a arrancar.
O uso da placa vitrocerâmica e dos toalheiros eléctricos é desincentivado no Verão. Sugerimos o uso do
grelhador a carvão/forno solar e do estendal nos dias quentes.
A triagem de lixo é obrigatória; existe um contentor especifico para cada tipo de lixo por baixo da bancada da
cozinha; o ecoponto está localizado em Castro Laboreiro (a 3.5Km)
Em Terrachã.- Entrimo, Espanha (a 14Km de distância) encontra caixa Multibanco e supermercado; em Castro
Laboreiro (a 3.5Km) encontra mercearia, farmácia, padaria.
O lixo orgânico deverá ser composto no contentor de compostagem
rede telemóvel não está disponivel neste momento; existe RTP2, telefone fixo e fax
O serviço de internet é ADSL (wireless)
O fogão de sala a lenha (proveniente da demolição que se encontra no telheiro) deverá ser limpa das cinzas após
o seu uso e essas cinzas deverão ser usadas como fertilizante no jardim.
O contador bi-horário está programado para as seguintes horas fora de pico: 2ª a 6ª - das 24h às 7:00 e sábado
das 22h às 9:30h e domingo todo o dia
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Monitorização (Verão e Inverno)
temperatura
humidade
luz natural
ruido
ventilação natural
qualidade da água
qualidade do ar :
COV`s
formaldeido
radão

Algumas medições:

Dados meteo disponeis na internet
www.weatherlink.com/user/ecp

Radão: 1600
Bcq/m3 antes
reconstrução (Abril
& Maio); 900
Bcq/m3 depois da
obra (Ago & Set)

Consumo eléctrico -36kwh/m2ano
Consumo de água-64lhab.dia
Consumo de Pellets outono/inverno:
22.5Kg/dia

Conclusão
• A reconstrução custou 1000 euros/m2.
• O preço adicional é moderado e foi devido
essencialmente ao preço da deslocação da mão-deobra para uma zona tão remota.
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