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ADjustMEMBRANE
Membrana divisória adaptável

A constante evolução e mutação dos estilos
de vida e dos agregados familiares têm leva-
do a um reequacionar dos modos de habitar
e à crescente necessidade de propor habita-
ções mais evolutivas e adaptáveis. Verifica-
-se no entanto que, em Portugal, a maior
parte dos alojamentos existentes não cum-
pre satisfatoriamente esse desígnio, apre-
sentando soluções de divisórias interiores
pesadas e estáticas. Este problema revela-se
importante quando se trata de reabilitar edi-
fícios existentes, muitas vezes dotados de
soluções mais leves, flexíveis e consequen-
temente mais sustentáveis do que as con-
temporâneas, como o tabique. A responsabi-
lidade dos projetistas na introdução de solu-
ções mais eficientes torna-se ainda maior na
conceção de novos edifícios, sabendo que
no futuro a necessidade de reorganizar o
espaço interior se colocará com a mesma
dificuldade que atualmente. A Solução
ADjustMEMBRANE surge como uma solu-
ção alternativa para a construção de pare-
des interiores, leve, modular, ajustável e reu-
tilizável. Esta solução elimina as perdas
associadas aos processos de construção,
demolição e reabilitação e permite mesmo a
auto-construção da compartimentação inte-
rior, por não necessitar de mão-de-obra es -
pe cializada.

A necessidade de economizar recursos
materiais e energéticos, aliada à preocupa-
ção pelas questões ambientais e incerteza
na evolução da economia, induz a aborda-
gens minimalistas na Arquitectura e enge-
nharia civil, sugerindo como possível estra-
tégia a redução à mínima expressão neces-
sária dos elementos construtivos. Estas
abordagens apostam na introdução de solu-
ções mais eficientes do ponto de vista
mecânico e funcional. Sabe-se no entanto
que uma otimização mecânica das soluções
construtivas pode não corresponder a uma
otimização funcional e vice-versa, dada a
dificuldade de compatibilização destas dife-
rentes exigências (Mendonça, 2005).

A divisória ADjustMEMBRANE (Figuras 1 e
2) resulta de um projeto de investigação
desenvolvido na Universidade do Minho. De
acordo com os objetivos previstos para este
projeto, conseguiu-se uma solução leve e
modular, de tal forma que as divisórias resul-
tem portáteis e possam ser transportadas,
tal como o recheio móvel da casa. Para faci-
litar a portabilidade, a solução ADjust -
MEMBRANE apresenta um peso reduzido,
com maior facilidade de manuseamento e
montagem comparativamente às soluções
convencionais. A tecnologia de construção é

Autor: Paulo Mendonça, Professor Associado, Escola de Arquitectura, Universidade do Minho 

Figura 1

Figura 2
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seca, isto é sem recurso à utilização de colas/argamassas, não
necessitando de mão-de-obra ou equipamento especializado, o
que facilita a auto-construção. A montagem a seco e com fixa-
ções mecânicas reversíveis permite posteriores desmontagens
e montagens com diferentes configurações do espaço, facilitan-
do a flexibilidade de uso (Macieira e Mendonça, 2013). Utilizam-
se materiais com alguma porosidade no núcleo para garantir a
absorção acústica e isolamento térmico. Durante a fase de
desenvolvimento do produto foram testados sistemas de supor-
te tensados compostos por cintas ou cabos, que permitem tor-
nar as divisórias ainda mais leves e, portanto, mais facilmente
transportáveis e adaptáveis a diversos usos e situações.

A caracterização do sistema ADjustMEMBRANE foi simulada e
validada através de ensaios experimentais sob os aspetos
mecânicos e funcionais, adaptabilidade e durabilidade às condi-
ções de desgaste interiores, de acordo com as normas e regu-
lamentos existentes (Mateus et al, 2013). Foi igualmente pensa-
da a sua adequação a diferentes contextos climáticos, nomea-
damente considerando a utilização de massa térmica não con-
vencional ou soluções de peso misto, explorando estratégias já
previamente desenvolvidas (Mendonça, 2005) (Mendonça e
Macieira, 2013).

Recorreu-se, maioritariamente, a materiais facilmente produzí-
veis pela indústria nacional, possibilitando dessa forma poten-
ciar novos mercados para as indústrias têxtil, de polímeros e da
construção. A articulação destas preocupações foi o elemento
chave do projeto ADjustMEMBRANE, onde se associam quatro
áreas da Universidade do Minho, com valências complementa-
res:

• Arquitectura - desenvolvimento do conceito, design do pro-
duto e integração funcional,

• Engenharia Civil - otimização e validação mecânica e funcio-
nal da estrutura/sistema,

• Engenharias Têxtil e de Polímeros - otimização e validação
experimental dos materiais utilizados.

Sendo uma solução de parede divisória não estrutural, aplica-se
a panos interiores de soluções construtivas de parede dupla de
fachada e assume-se o pressuposto que o sistema de fixação
deverá ser aplicado em locais onde os elementos, chão e teto,
situados na sua fronteira serão obrigatoriamente do tipo rígido,
por exemplo betão armado, perfis metálicos ou madeira, que se
apresentem praticamente indeformáveis e permitam uma boa
fixação dos elementos resistentes da divisória.

a)                                                                     b)                                                                    c)

Figura 3
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A estrutura base de montagem da divisória é constituída por cin-
tas ou cabos com suficiente resistência à tração para dar rigidez
à solução quando tracionada através de fivelas, roquetes ou ten-
sores de aperto manual fixos a calhas perimetrais, de piso ou teto
(Figura 3a). À estrutura base são fixos os painéis - que se subdi-
videm em módulos, que por sua vez podem ser decompostos
para permitir encaixes em várias direções. Estes módulos
incluem, obrigatoriamente na solução com núcleo maleável, uma
grelha de reforço (Figura 3b). Os módulos que compõem esta
grelha podem ser divididos no sentido longitudinal e transversal
à divisória, através de ligações por encaixe tipo macho-fêmea,
encontrando-se preenchidos por um núcleo de material fibroso, e
possuindo sulcos que permitem a integração de redes de abas-
tecimento de água e instalações elétricas/comunicações com
diâmetros até 40mm sem necessidade de abertura de roços. Não
foi deste modo esquecida a possibilidade de instalação em zonas
húmidas dos edifícios, ainda que com alguma, inevitável, limita-
ção de flexibilidade.

O painel é montado em duas metades, o que permite o acesso
para integração de instalações no interior. O painel apresenta
uma particularidade na sua geometria, que passa pela existência
de sulcos verticais e horizontais distribuídos numa métrica modu-
lar. O material que compõe o núcleo permite também o isolamen-
to térmico e acústico das próprias instalações, dando resposta à
exigência regulamentar de isolamento das redes de abasteci-
mento de águas quentes quando estas não possuam tal, como
por exemplo em tubagens metálicas. Assim, a integração de ins-
talações fica facilitada pela geometria do núcleo e pelas caracte-
rísticas do material flexível. 

O painel apresenta um revestimento exterior rígido nas duas
faces visíveis (Figura 3c). O revestimento do painel pode ser
constituído por madeiras ou derivados de madeira, polímeros,
chapas metálicas, compósitos com reforço de fibras, ou por
outros tipos de painéis ou películas rígidas ou semi-rígidas. As
soluções mais comuns poderão ser os painéis de aglomerado de
partículas de madeira longas e orientadas (OSB), fibra de madei-
ra de média densidade (MDF), fibra de madeira de alta densida-
de (HDF) contraplacado, etc., fixos mecanicamente por sistemas
de fixação, tipo engate rápido, que não comprometam a desmon-
tagem / remontagem.

Quando o núcleo é já por si rígido ou semi-rígido, não há neces-
sidade de grelha de reforço e pode-se dispensar o revestimento
com material rígido, podendo ser apenas constituído por material
flexível, como membranas têxteis, compósitos têxteis ou políme-
ros em película. Certas membranas adequadas para o revesti-
mento destas divisórias, encontram-se disponíveis no mercado,
sendo as mais comuns as de cloreto de polivinilo (PVC), polite-
trafluoretileno (PTFE), silicone e vinílicas. Podem incluir estrutura
de reforço em tecido, geralmente em poliester ou fibra de vidro.
Estão disponíveis no mercado acessórios que permitem a insta-
lação destas membranas de revestimento, sendo a principal difi-
culdade na instalação das mesmas a obtenção duma tensão uni-
forme da superfície que as permita manter planas. Ainda que não
sendo uma solução que permita a fácil desmontagem pretendida
admite-se a possibilidade de utilizar revestimentos mais conven-
cionais como rebocos, nomeadamente argamassas com ligantes
sintéticos e gesso cartonado, quando se pretenda um acabamen-
to próximo ao das soluções convencionais.

A solução patenteada ADjustMEMBRANE está neste momento
em fase de procura de parceiros industriais com interesse na pro-
dução e comercialização deste produto nas suas diferentes ver-
sões. Quando disponível comercialmente, pretende-se que cons-
titua uma alternativa inovadora, viável e competitiva em termos
de desempenho, custo, flexibilidade e eco-eficiência, face às
soluções existentes de paredes divisórias.
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