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Tecnologias
do Património:
!"#$"%&' ()#!
pode esperar
Vítor Cóias | Presidente da Direção do GECoRPA

Na linha da visão utópica da ciência como
garante de um amanhã radioso, ou, mais
prosaicamente, do marketing das grandes
multinacionais da indústria, as tecnologias
“avançadas” surgem-nos envoltas numa
aura de irresistível encantamento. Ao
longo do século XX, no entanto, várias
tecnologias, antes olhadas como símbolos
de progresso e modernidade, revelaram
inconvenientes e riscos que fizerem esfriar
o entusiamo inicial, se não levaram ao
seu total abandono. É o caso da energia
nuclear, celebrada no “Atomium”, símbolo
da Exposição de Bruxelas de 1958, uma
bizarra construção de aço inoxidável que
ainda lá permanece, ou do transporte aéreo
supersónico, materializado no anglo-francês
Concorde e no Tupolev TU-144, na versão
soviética. Estas novas tecnologias, uma no
domínio da produção de energia, outra no
do transporte aéreo, aparecem-nos, hoje,
indelevelmente associadas às imagens
de pesadelo que comprovaram, de forma
trágica, a sua inelutável falência.
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s últimas décadas do século XX
permitiram constatar que as tecnologias
mais sofisticadas contêm consequências
nefastas, frequentemente difíceis de avaliar,
para a saúde humana e para o ambiente.
Citando Alvin Toffler, “Os nossos poderes
tecnológicos aumentam, mas os efeitos
laterais e os perigos potenciais também
crescem”.
No setor da construção, a tecnologia
manteve-se até praticamente ao século
XIX, a partir do qual passámos a assistir
uma evolução cada vez mais rápida, com
o advento do aço e do betão armado. Este
último material, que dominou a construção
no século XX, inicialmente considerado
como paradigma da robustez e durabilidade,
cedo mostrou os seus pontos fracos.
Ironicamente, estes serviram, por seu turno,
de pretexto para o lançamento de todo um
conjunto de novas tecnologias destinadas a
fazer-lhes face. O exemplo mais notório, a
nível mundial, de uma promissora tecnologia
construtiva que é totalmente abandonada
por pôr em perigo a saúde dos utentes dos
edifícios, é, no entanto, o da utilização do
amianto e dos produtos com ele fabricados,
como o fibrocimento (fig. 1).
No setor da conservação do Património,
um dos exemplos mais flagrantes de
precipitação na utilização de novas
tecnologias construtivas é o do recurso ao
betão armado. De facto, a Carta de Atenas
de 1931, ao enunciar as Conclusões da
Conferência Internacional sobre o Restauro
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1 | Lusalite. Chapas de cobertura e outros
acessórios para a construção fabricados
com uma mistura de cimento e amianto.
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dos Monumentos, aprova, no seu ponto
IV – Os materiais do restauro, “o emprego
sensato de todos os recursos da técnica
moderna e muito especialmente do betão
armado.” Esta aprovação explícita para a
área do Património, dum material que então
se começava a instalar nas preferências
de arquitetos, engenheiros e empreiteiros
da obra nova, levou a que proliferassem,
inclusive no nosso País, intervenções
de “restauro” de edifícios históricos e
monumentos em que dele se usou e abusou.
As consequências não se fizeram esperar,
desde a manifesta agressão à autenticidade
das construções intervencionadas, até aos
danos resultantes da incompatibilidade física
e química do cimento com os materiais
antigos, passando pelo agravamento
das cargas sobre os elementos originais
resultantes do acréscimo de massa
associado à frequente substituição de
componentes de madeira por outros de
betão armado.
Constata-se, portanto, que os riscos
inerentes à utilização de técnicas e produtos
sofisticados estão, também, presentes no
setor da construção e, em particular, no
segmento da reabilitação, constantemente

2 | Guédelon, França. A construção do
castelo, utilizando tecnologia medieval,
deverá ficar concluída em 2022.

assediado, pela indústria, com propostas de
novas soluções, utilizando novos materiais,
novos equipamentos e novos processos.
Dado o conservadorismo do setor e a
insensibilidade que frequentemente mostra
em relação às questões ambientais, a
tomada de consciência dos impactos na
saúde humana e no ambiente tem sido muito
lenta. No entanto, para além do amianto, é já
longa a “lista negra” de materiais usados na
construção e na manufatura de elementos e
componentes a ela destinados, cujo efeito
deletério está comprovado, sendo urgente a
regulamentação do seu uso entre nós.
A utilização de novos produtos e sistemas
no setor da construção encontra-se, na
União Europeia, sujeita ao Regulamento
(UE) N.º 305/2011 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 9 de Março de 2011,
que estabelece condições harmonizadas
para a comercialização dos produtos de
construção, definindo um conjunto de
sete requisitos básicos a que as obras
de construção estão sujeitas – incluindo,
implicitamente, as intervenções de
reabilitação, de manutenção e, no caso dos
edifícios históricos e monumentos, as
intervenções de conservação e restauro.

Os sete requisitos básicos a satisfazer pelas
construções, ao longo do seu ciclo de vida,
logo das tecnologias nela utilizadas, são:
1. Resistência mecânica e estabilidade
2. Segurança contra incêndio
3. Higiene, saúde e ambiente
4. Segurança e acessibilidade na utilização
5. Proteção contra o ruído
6. Economia de energia e isolamento térmico
7. Utilização sustentável dos recursos naturais
O cumprimento destes requisitos pelos
agentes envolvidos no processo construtivo,
em particular pelos donos de obra e
projetistas, impõe uma “filtragem” das
tecnologias utilizadas e depende, na
prática, da sua rigorosa transposição para
a regulamentação nacional aplicável à
construção. Em relação aos requisitos 3 e
6 essa transposição é ainda incompleta e,
em relação ao requisito 7, é praticamente
inexistente.
O enunciado destes sete requisitos é,
claramente, feito a pensar na construção de
raiz, cujo peso no conjunto da produção do
setor da construção tem vindo a diminuir
a favor das intervenções de reabilitação
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das construções existentes. Nestoutro
segmento de atividade as características
da construção a intervir são determinantes
de todo o processo, justificando-se
a introdução de um novo requisito,
o da compatibilização do programa
da intervenção com essas mesmas
caraterísticas. Este requisito adicional pode
obrigar à flexibilização no cumprimento de
alguns dos outros.
Nas intervenções no Património cultural
construído será necessário considerar,
desde logo, um requisito prioritário,
o da salvaguarda do valor do objeto
intervencionado, em termos da sua
autenticidade e integridade, ao passo que
todos os outros poderão vir a ter de ser
derrogados, em maior ou menor grau,
face à prioridade absoluta dessa mesma
salvaguarda.
Poderia dizer-se que, idealmente, as
intervenções nos imóveis de grande valor
cultural deveriam recorrer aos mesmos
materiais e às mesmas tecnologias
tradicionais utilizados na sua construção.
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A utilização de tecnologia medieval vem
sendo, desde 1997, exemplificada na
construção (no caso, de raiz) do castelo de
Guédelon, em França (fig. 2). Tal abordagem
“radical” não é, no entanto, viável na
conservação do Património, quanto mais
não seja, por razões de custo e prazo de
execução: a conclusão da obra de Guédelon
está prevista para 2022! Mas é possível e
aconselhável, em muitos casos, utilizar os
materiais tradicionais e, até, métodos de
trabalho antigos.
O cumprimento de todos aqueles requisitos
conduzirá, desejavelmente, a que, também
na reabilitação e na conservação do
Património, se caminhe para a utilização
da tecnologia apropriada, isto é, segundo
David Eisenberg, fundador do Centro de
Desenvolvimento da Tecnologia Apropriada,
“a tecnologia de nível mais baixo ou mais
simples capaz de executar bem o trabalho.
Pode ser “alta-tecnologia”, “média-tecnologia”, “baixa-tecnologia”, “zero-tecnologia”, ou uma combinação, com base
nos usos e necessidades específicas”.

3 | Mesquita de Djenné, Mali. Todas as primaveras
a comunidade local, sob a orientação duma equipa
de oitenta mestres pedreiros, procede à renovação
do revestimento exterior, com uma mistura de barro
e cascas de arroz.

Finalmente, cabe aqui invocar o conceito
de “sustentabilidade” numa perspetiva
mais abrangente, definindo um derradeiro
requisito básico dos empreendimentos de
construção, incluindo os de reabilitação e
manutenção do Património cultural: o da
utilização de tecnologias que não coloquem
os destinatários ou as suas comunidades na
dependência de organizações e geografias
sobre as quais não têm controlo. Ou seja,
de tecnologias que ajudem a desenvolver
a capacidade local para responder às
necessidades locais (fig. 3)

