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Casa do Lanternim - Mértola

Climatização - Painéis Refrigerados/Aquecidos
O Centro Polivalente de Interpretação e Divulgação (Casa do
Lanternim), pertencente ao Instituto de Conservação da Natureza, situa-se no interior da área
urbana da vila de Mértola.
Integra-se num lote urbano confinado pela Rua D. Sancho II, por
dois acessos pedonais laterais e
por um arruamento público posterior. O edifício ocupa a maior
parte do terreno existente, sendo
a área restante um logradouro
privado do mesmo lote.
SOLUÇÃO ARQUITECTÓNICA
Edifício antes da intervenção
Oedifício existente é uma construção de
raiz quinhentista, que foi sendo ampliada e transformada nos períodos seguintes, designadamente no século XIX.
Trata-se de uma construção tradicional,
com espessas paredes em alvenaria de
tijolo maciço com cunhais em pedra de
xisto e paredes-mestras interiores suportando os pavimentos em madeira.
Os vãos interiores de maior dimensão
são obtidos com recurso a arcos abatidos em tijolo maciço.
Todas as paredes são rebocadas a argamassa de cal.
Os pavimentos consistem em estruturas de vigas em madeira, cobertos a soalho na parte superior e a forro na parte
inferior.

Os vãos têm genericamente cantarias
em pedra de calcário.
A cobertura consiste numa estrutura
de madeira, de três águas, coberta com
telha cerâmica.
De uma forma geral, o estado de conservação de todo o conjunto é muito deficiente, verificando-se uma degradação
progressiva e acentuada de todos os
seus elementos, seja por infiltrações de
água através da cobertura e dos vãos, seja por abandono e falta de conservação.
Objectivos gerais da intervenção/
Edifício após intervenção
A intervenção na Casa do Lanternim
enquadrava-se na problemática clássica da reutilização de um edifício de habitação a que se destinam novos usos.
Reabilitação deverá entender-se aqui
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como remodelação, que vai para além
da recuperação ou restauro e reposição
do primitivo, envolvendo acertos estruturais e funcionais que, ainda que
respeitando as linhas morfológicas do
edifício, lhe asseguram de forma adequada e actualizada a utilização prevista. Desta forma e após intervenção no
mesmo, o edifício resulta de uma zona
reabilitada e por outra ampliada. É
constituído por 3 pisos, sendo o piso 0
destinado ao atendimento público, zona de exposições e conferências; o piso
1destinado aos funcionários do Parque
Natural do Vale do Guadiana e o piso 2
a uma zona comum ao serviço de vigilantes e administrativos.
De acordo com a tipologia do edifício,
as soluções técnicas das instalações especiais a implementar, nomeadamen-
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te o AVAC, não deveriam colidir nem
penalizar a funcionalidade nem o sentido estético dos espaços.
Assim sendo as soluções de AVAC implementadas foram:
• Zona Ampliada - Piso 0 – (Auditório/vestíbulo) – Sistema TUDO - AR
• Zona Ampliada - Piso 1 – (Gabinetes) – Sistema TUDO – ÁGUA.
• Zona Reabilitada - Pisos 0, 1, 2 (Exposições, gabinetes) – Sistema TUDO –
ÁGUA
DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES
DE AVAC IMPLEMENTADAS
Os diversos sistemas de aquecimento,
ventilação e ar condicionado são:
Zona Ampliada – Piso 0
Auditório/Vestíbulo
Estes espaços são contíguos não havendo uma simultaneidade de ocupação.
Assim, foi implementado um sistema

de ar condicionado que serve os dois
espaços opcionalmente, de acordo com
a ocupação indicada pelo nível de CO2
detectado por duas sondas, localizadas
uma em cada um desses espaços.
Este sistema é composto por uma unidade de tratamento de ar, com bateria
de aquecimento / arrefecimento e secção de ventilação. A extracção é feita
por um ventilador, que debita o ar rejeitado para a sala técnica, que funciona como pleno. É garantido um fluxo
de ar residual entre o auditório e o vestíbulo através de grelhas de passagem
acústica instaladas nas portas.
A distribuição de ar é feita através de
difusores quadrados distribuídos pelo tecto falso.
Zona Ampliada – Piso 1
Gabinetes
Uma vez que existia espaço disponível no tecto falso, foi implementada

uma solução, totalmente invisível, de
tectos arrefecidos / aquecidos.
O sistema de tectos arrefecidos / aquecidos consiste numa área activa, com
vários circuitos de água e numa área
passiva, onde existe apenas a placa de
tecto falso.
A capacidade de arrefecimento deste
sistema é superior a 94W/m2 (valor referência do projecto) de tecto activo
para uma diferença de temperatura
entre o ar ambiente e a água de arrefecimento de 11º C.
Em cada gabinete instalou-se um sensor de temperatura ambiente com
ajuste de set-point que comanda uma
válvula de duas vias motorizada,
que faz a modelação do fluxo de água
aquecida / arrefecida através do tecto.
De forma a evitar a condensação, o
controlo geral do sistema limita inferiormente a temperatura da água distribuída a 16º C. Nos espaços de maior
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densidade de pessoas (sala de reunião
e de exposições), foram instaladas sondas de condensação, para desligar a
válvula de duas vias que controla o
fluxo de água nos painéis, sempre que
ultrapasse os 80% de humidade relativa, nos referidos espaços.
Zona Reabilitada – Pisos 0, 1, 2
(Sala exposições, gabinetes)
Nestes espaços foi implementado o
sistema de paredes arrefecidas / aquecidas, uma vez que não havia espaço
disponível nos tectos para a solução
anteriormente descrita.
As paredes arrefecidas / aquecidas são
constituídas por módulos de dimensões
fixas. O sistema de tubagem interno é de
cobre acoplado a perfis de alumínio extrudido, para condução linear de calor,
sendo o revestimento frontal e lateral em
gesso cartonado. As exigências térmicas
de cada espaço definiram o número de
módulos aplicados, sendo a ligação dos
mesmos efectuada em série.
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Os módulos possuem um pequeno
ventilador que origina um escoamento de ar ao longo da parede, por forma
a aumentar a performance térmica da
mesma. As aberturas de entrada/saída de ar localizam-se inferior e superiormente com a aplicação de grelhas.
Os módulos de parede têm uma capacidade superior a 405 W para uma
temperatura ambiente de 27º C, com
a água a circular entre os 15º e 18,8º C.
Em cada gabinete instalou-se um sensor
de temperatura ambiente com ajuste
de set-point que comanda uma válvula
de três vias motorizada, que faz a modelação do fluxo de água aquecida / arrefecida através da parede. De forma a evitar a condensação, o controlo geral do
sistema limita inferiormente a temperatura da água distribuída a 16º C. Nos espaços de maior densidade de pessoas
(sala de reunião e de exposições), foram
instaladas sondas de condensação, para
desligar a válvula de duas vias que controla o fluxo de água nos painéis, sem-
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pre que ultrapasse os 80% de humidade
relativa, nos referidos espaços.
A dimensão dos painéis é de
1250x2500x56mm.
BALANÇO FINAL
Os sistemas de tectos / paredes – arrefecidos / aquecidos têm sido pouco
utilizados em Portugal.
Deparamo-nos com as dificuldades
inerentes à implementação de qualquer novo sistema a implementar no
nosso País.
Este sistema adapta-se bem a edifícios
a recuperar ou outros onde existam limitações estéticas e de espaço envolvente.
É fundamental tirar partido das soluções existentes adequando-as a cada obra, que é sempre um caso particular.
ANTÓNIO LEMOS,
Eng.º Civil, Teixeira Duarte, S. A.

