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A sustentabilidade e a cidade….
Este documento compreende a sugestão de acções práticas, dirigidas
a projectistas, arquitectos e outros profissionais, para que possam
contribuir para tornar o edificado mais sustentável. Estas notas sobre
uma Construção e Reabilitação Sustentável foram elaboradas no
âmbito de um projecto da Câmara Municipal de Águeda, o “Centro
Urbano do Futuro” (Parcerias para a Regeneração Urbana).
Pretende-se promover a avaliação da sustentabilidade das
intervenções de construção e reabilitação do património edificado…
Para a construção de um centro urbano atractivo e sustentável.

Construção e Reabilitação Sustentável
A sustentabilidade na construção implica mudanças de hábitos e
pensamentos…
Torna-se necessário conceber e implementar um conjunto coerente
de medidas dirigidas a todos os agentes envolvidos nos diferentes
processos do sector da construção. As soluções estudadas para cada
projecto têm de envolver propostas que possibilitem a redução dos
consumos energéticos e de emissões de poluentes, a redução do
consumo de recursos naturais, a redução do consumo de água e a
redução dos impactes ambientais em geral. Todas as propostas
estudadas devem justificar o seu investimento.
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Assim…

… junto dos promotores, deve-se procurar incentivar a melhoria das
suas ofertas, mediante regulamentação e sistemas de incentivo, de
modo que as soluções sejam atraentes aos investidores…
… junto dos investidores, deve-se procurar justificar o valor do
investimento em projectos sustentáveis, apresentando estudos de
viabilidade económica, para que se justifique a procura destes
projectos…
… junto dos proprietários/utilizadores, deve-se provar os benefícios
de aquisição de edifícios sustentáveis, provando com soluções
quantitativas e qualitativas, as vantagens dos projectos sustentáveis,
justificando o comportamento energético das edificações, bem como
o seu bom desempenho ambiental…
… junto dos arquitectos/projectistas/construtores, deve-se procurar
que estudem soluções que contemplem os paradigmas da
sustentabilidade, não descurando o importante factor económico.
Deve-se exigir a execução correcta dos projectos segundo
cumprimento dos regulamentos, com maior controlo e segurança,
oferecendo formação aos menos qualificados, sensibilizando todo o
sector para as preocupações ambientais…
… junto dos licenciadores, deve procurar-se obter um maior controlo
dos projectos submetidos a licenciamento, bonificando de alguma
forma aqueles que possuam características sustentáveis…
... Avaliação e certificação, deve procurar-se que sejam devidamente
publicitadas, incentivando todo o sector a aderir a esta componente
importante no campo da sustentabilidade…
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Recomendações para uma construção ou reabilitação
Sustentável

O sector da construção é dos principais responsáveis pelos impactos
gerados no meio ambiente, uma vez que é grande consumidor de
energia e produtor significativo de gases nocivos.
A arquitectura, a construção e a reabilitação que considere os
paradigmas da sustentabilidade atendem à ideia dos projectos de
edificações como obras pertencentes ao habitat vivo. Este conceito
está estreitamente ligado ao local de implantação, à sociedade, ao
clima local, à cultura e ao meio ambiente. A construção sustentável
compromete-se a elaborar soluções construtivas que induzam menor
impacto ambiental e maiores ganhos sociais, sem contudo, ser
economicamente inviável.
A elaboração de um projecto sustentável deve considerar todo o ciclo
de vida da edificação, incluindo a sua construção, uso, manutenção e a
sua reciclagem ou demolição. Não existe um caminho único para
atingir a sustentabilidade na construção, cada projecto possui
características intrínsecas que poderão possibilitar diferentes soluções
sustentáveis.
“É extremamente importante que o profissional tenha em mente que
todas as soluções encontradas não são perfeitas, sendo apenas uma
tentativa de busca em direcção a uma arquitectura mais sustentável.
Com o avanço tecnológico sempre surgirão novas soluções mais
eficientes.” (YEANG,1999)
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Alguns conceitos básicos devem nortear a elaboração de um projecto
na procura de melhores condições de sustentabilidade.
São eles:
Conceito

Descrição

Impacte esperado

Projecto
“mais”
sustentável

 Atingir a
sustentabilidade é um
processo;
 Procura de soluções
genuínas, verdadeiramente
comprometidas com os
valores do cliente e com os
valores ambientais.

Colaboração
de todas as
partes
envolventes
no projecto

 Interacção entre os
projectistas das diversas
especialidades;
 Discussão de soluções
eficientes para as várias
especialidades;
 Sustentabilidade das
propostas e projectos;
 Decisões orquestradas
entre projectistas,
consultores, promotores,
fornecedores e
utilizadores.
 Incentivar à adequação
dos projectos às condições
regionais, culturais,
económicas,
geomorfológicas e
ambientais;
 Reconhecimento do
estado da sustentabilidade
da edificação.

Certificação
sustentável
dos projectos

 Utilização de materiais
mais sustentáveis;
 Utilizações mais
eficientes;
 Arquitectura dirigida às
necessidades locais;
 Execução de edificações
mais “saudáveis”;
 Respeito pelo cliente e
pelo meio envolvente.
 Projectos coerentes;
 Projectos mais
sustentáveis.

 Incentivo à procura da
sustentabilidade na
construção.

A relação de procedimentos aqui apresentada pretende apenas ser
uma orientação para os gabinetes de arquitectura e projecto, que
pretendam adoptar a sustentabilidade como um critério a considerar
nos trabalhos realizados e visa demonstrar quais as acções básicas que
podem ser importantes na procura de um resultado mais sustentável,
sem se verificar um acréscimo significativo no custo da obra.
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Elaborar um projecto de arquitectura com um melhor desempenho
ambiental é projectar tendo em conta o uso eficiente da energia, da
água, o uso de materiais certificados e renováveis, bem como o
aproveitamento de condições naturais locais, considerando o aumento
da qualidade ambiental interna e externa dos edifícios, sensibilizando
para a utilização consciente dos equipamentos e do edifício pelos seus
utilizadores.
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Uso Eficiente da Energia

A exigência da qualidade e de conforto nos edifícios tem vindo a
aumentar ao longo do tempo. Todos os equipamentos presentes num
edifício têm o objectivo de garantir a comodidade dos seus utilizadores
ao mesmo tempo que se tornam num foco de grande consumo de
energia e consequentemente, responsáveis pelo aumento da emissão
de gases, que contribuem para o aquecimento global. Desta
problemática

surge

a

necessidade

de

tornar

os

edifícios

energeticamente mais eficientes, utilizando a energia de uma forma
racional, proporcionando o mesmo conforto. Os conceitos da
arquitectura bioclimática são essenciais para serem aplicados aos
projectos sustentáveis, uma vez que permitem conceber às edificações
melhorias no conforto térmico, ao mesmo tempo que através de
estratégias de design passivo permitem a redução das necessidades
energéticas dos edifícios. Existem várias medidas de melhoria de
eficiência energética que podem proporcionar, para além da poupança
de energia, melhores condições dos espaços interiores.

EFICIÊNCIA NA ILUMINAÇÃO
A iluminação é um elemento indispensável para o quotidiano. No
entanto, é possível tornar o sistema de iluminação mais sustentável,
ou seja, manter a iluminação necessária às actividades a desenvolver,
e ao mesmo tempo considerar a eficiência energética dos
equipamentos de iluminação, contribuindo para a redução da factura
energética. Estudos demonstram que entre 30% a 50% da energia
eléctrica utilizada em iluminação pode ser economizada por via de
investimentos em sistemas de iluminação energeticamente eficientes.
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Algumas medidas:
Utilização de iluminação de baixo consumo
(lâmpadas economizadoras e ecológicas)
Impacte esperado
 Redução do consumo de energia;
 Menor impacte ambiental;
 Maior durabilidade.
Poupança
 Pode reduzir até 75% do consumo de energia;
 Por cada lâmpada substituída, a poupança poderá ser de 10
euros por ano.

Utilização de accionadores com sensores de presença (em locais
onde a presença de utilizadores seja frequente)
Impacte esperado
 Redução do consumo de energia;
 Aumento da eficiência do sistema de iluminação;
 A colocação de sensores de movimento para acender a luz
pode reduzir a factura de electricidade para quase metade;
Poupança
 Vários fabricantes indicam durações de vida entre os 12 e os
15 anos;
 Poupança na Factura Energética.

Aproveitamento da luz natural disponível
(recorrendo a tubos solares)
Impacte esperado





Redução do consumo de energia;
Contribuição para uma boa saúde visual;
Conforto visual;
Qualidade da luz;

Poupança
 Poupança na Factura Energética.
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Utilização de sensores de luz natural e regulação de fluxo
Impacte esperado
 Optimização da luz natural com a luz artificial;
 Melhores condições de iluminação;
 Redução do consumo de energia;
Poupança
 Poupança de cerca de 45% na factura energética.

Adopção de cores claras
(sobretudo nos tectos e nas paredes interiores)
Impacte esperado
 Redução do consumo de energia;
 Melhor reflexão da luz.
Poupança
 Poupança na Factura Energética.

Outras sugestões:
Para escadas e zonas de passagem, optar por lâmpadas
economizadoras que acendam rapidamente e possam ser
ligadas e desligadas com frequência;
Para a garagem ou cave, escolher lâmpadas adequadas a
ambientes frios ou para exterior;
As lâmpadas de invólucro duplo são ideias para escritórios,
zonas de leitura e cozinhas;
Quando fundirem, deve-se entregar no local de compra das
novas para serem reencaminhadas para a reciclagem.
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EFICIÊNCIA NO AQUECIMENTO DAS ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS
O consumo de energia para o aquecimento das águas quentes
sanitárias representa 50% do total de consumo de energia nos edifícios
residenciais. Para atingir a sustentabilidade neste domínio é possível
implementar algumas medidas, uma vez que o conforto e a qualidade
de vida dos utilizadores dependem muito desta parcela.

Utilização de colectores solares
(1 a 2m2 por pessoa e volume de armazenamento entre 50 a 70
litros por pessoa)
Impacte esperado
 Redução do consumo de energia;
 Redução das emissões de CO2.
Poupança
 Em termos globais anuais, o sistema solar pode satisfazer 50 a
80% das necessidades de aquecimento de água, produzindo
em média entre 500 a 850 kWh/m2;
 Um sistema com 200 litros de capacidade e 2 m2 de área de
colectores custa a partir de 1 750 €, podendo a energia anual
convertida variar entre 1 500 a 1 800 kWh, dependendo do
número de pessoas (1 a 3) e hábitos de consumo;
 Este investimento inicial pode ser compensado pela
possibilidade de deduzir à colecta no IRS importâncias
despendidas com a aquisição de equipamentos solares novos,
bem como pela redução da factura energética relativa ao
consumo de energia alternativa utilizada no aquecimento de
água.

Utilização de Bombas de Calor
Impacte esperado
 Redução do consumo de energia;
 O volume de CO2 provocado pela bomba de calor resulta 3
vezes inferior ao dos sistemas tradicionais.
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Poupança
 Poupança esperada do consumo de energia pode ir até aos
60%.

Utilização de Caldeiras a biomassa
Impacte esperado
 A queima de biomassa é ecológica desde que o material
utilizado provenha de uma fonte gerida de forma sustentável.
Poupança
 Consumos reduzidos de energia com rendimentos acima dos
90%;

USO DE EQUIPAMENTOS EFICIENTES
As comodidades que os utilizadores pretendem ter nos edifícios,
resultam na utilização de equipamentos que consomem energia. Devese privilegiar a aquisição de equipamentos que sejam eficientes no
consumo de energia. Neste âmbito sugerem-se as seguintes medidas:
Utilização de equipamentos de baixo consumo de Classe A+ ou
Classe A++, que utilizam cerca de metade da energia consumida
por um dos convencionais;
Aquisição de equipamentos adequados às necessidades dos
utilizadores.

Construção e Reabilitação Sustentável

17

INTEGRAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
A eficiência energética compreende o uso racional da energia, no
entanto, do ponto de vista da sustentabilidade pode-se tentar tornar
os edifícios “auto-suficientes e eficientes”. Isto significa que o primeiro
passo está em tornar todos os equipamentos e funcionalidades de um
edifício o mais eficientes possíveis e de seguida, procurar soluções que
contemplem a utilização de energia limpa, amiga do ambiente. Assim,
a integração de energias renováveis nos edifícios é um processo
importante na procura da sustentabilidade neste sector. As energias
renováveis são fontes inesgotáveis de energia obtidas da Natureza,
como o Sol e o Vento.
A integração de energias renováveis nos edifícios é um desafio que
pretende cumprir com o objectivo de conceber um edifício eficiente
que permita a incorporação de um sistema que capte a energia e a
transforme numa fonte de energia que seja útil para o edifício. Daí a
importância da integração dos sistemas de energias renováveis em
edifícios eficientemente energéticos que até esse ponto esgotaram
todas as possíveis estratégias de design passivo na sua concepção ou
que na sua reabilitação foram tidas em conta medidas de reabilitação
energética e de eficiência energética. Alguns exemplos:
Energia Solar Fotovoltaica
Impacte esperado
 Possuem eficiência de conversão na ordem dos 15%;
 Índices de produção de electricidade no nosso país entre 1 e
1,7 kWh por ano, por cada Watt-pico (Wp) instalado;
 Produto final não poluente, silencioso e não perturbador do
ambiente.
Poupança
 O custo de kWh produzido no tempo de vida do sistema (2030 anos) de cerca de 4 a 6 vezes a tarifa praticada para a venda
de electricidade em baixa tensão;
 Podem considerar-se como desprezíveis as despesas de
operação e manutenção.
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Energia Eólica
Impacte esperado
 As pequenas turbinas com menos de 5kW podem servir para
alimentar edifícios desde que existam condições favoráveis à
sua aplicação. A instalação destas máquinas é indicada para
vivendas isoladas e que se encontrem em zonas ventosas;
 Para pequenas instalações de uso doméstico os
aerogeradores mais adequados são capazes de produzir de
400 W a 3,2 kW;
 A micro-turbina mais comum é a de 1000 W, devido à sua
relação preço/características/desempenho.

Energia Geotérmica
Impacte esperado
 Os sistemas podem envolver o uso de bombas de calor com
aproveitamento da energia geotérmica - bombas de calor
geotérmicas;
 Quanto maior for o gradiente entre a temperatura do fluido e
a do meio exterior, maior será a eficiência do sistema;

MICRO-GERAÇÃO
A Microgeração pode traduzir-se numa significativa redução nas
emissões de CO2, através de uma maior utilização das energias
renováveis. Em Portugal, é possível a produção de electricidade com a
finalidade de a poder vender em pequena escala, por qualquer
entidade que disponha de um contrato de electricidade de baixa
tensão, e cuja produção seja feita no local de consumo.
Quanto à remuneração, foram criados o regime geral e o regime
bonificado.
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 Regime Geral: aplica-se à generalidade das instalações;
 Regime Bonificado: aplica-se apenas às fontes renováveis de
energia, cujo acesso é condicionado à existência, no local de consumo,
de colectores solares térmicos para aquecimento de AQS com um
mínimo de 2m2 de área de colectores (no caso de produtores
individuais) e da realização de auditoria energética e respectivas
medidas (no caso de condomínios).
Em Portugal a média diária de sol para a produção fotovoltaica é
elevada. Por exemplo, um sistema com 3,68 kW (potência máxima
permitida por lei, alcançável com investimento de cerca de 22.000€)
produz 14,72 kWh de energia por dia com apenas 4h diárias de sol
(4hx3,68 kW). Por ano daria 5,37 MWh (365 x 14.72 kWh). Esta
instalação produziria uma remuneração de cerca de 3500€/ano (5.37
MWh x 0.65€), gerando um retorno de investimento em cerca de 6
anos restando ainda quase 9 anos de remuneração, Estes valores
dependem ainda de muitos factores, desde o tipo de instalação aos
rendimentos reais obtidos em cada caso). No final deste período pode
optar por renegociar o contrato com a entidade gestora.

ESTRATÉGIAS PASSIVAS DE AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO
As estratégias de design passivo estão integradas no conceito da
Arquitectura Bioclimática. A integração de soluções passivas na
concepção de edifícios permite que estes sejam menos consumidores
de energia. Um edifício passivo pode poupar até cerca de 75% da
energia que um edifício convencional necessita de consumir para
manter o mesmo nível de conforto.
As estratégias bioclimáticas funcionam como regras gerais que se
destinam a orientar a concepção do edifício, tirando partido das
condições climáticas de cada local. As estratégias a adoptar para um
determinado

edifício

ou

projecto

devem

ser correctamente

seleccionadas, tendo em atenção a especificidade climática local, a
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função do edifício e consequentemente, o modo de ocupação do
mesmo.
Existem estratégias passivas que maximizam os ganhos solares para
estação de Inverno e outras que minimizam os ganhos solares na
estação de Verão. De uma forma sucinta, serão apresentadas algumas
destas soluções aplicáveis a edifícios.

Integração de elementos construtivos de grande inércia térmica;
Utilização de isolamento térmico contínuo pelo exterior;
Ventilação natural;
Integração de soluções de arrefecimento.
Impacte esperado
 Interacção positiva com o ambiente interior; os materiais
pesados irradiam o calor armazenado;
 Maior estabilidade térmica dos espaços interiores;
 Redução do consumo de energia devido à diminuição das
necessidades de arrefecimento;
 A ventilação natural promove o arrefecimento nocturno dos
edifícios e reduz a necessidade do uso de sistemas eléctricos
para o arrefecimento;
 Diminuição da temperatura do edifício.

Poupança
 Não se verificam diferenças de custos significativas de
aquisição. Os custos das várias estratégias deverão estar
imputados aos estudos prévios de cada projecto.
 Poupança energética significativa.

Outras sugestões:
 As fachadas e coberturas localizadas a Oeste e Leste estão
sujeitas a radiação muito intensa durante o Verão. Assim,
devem ser incluídas poucas aberturas nestas zonas e caso se
verifique a necessidade da sua existência, estas devem ser de
pequenas dimensões e estarem dotadas de sistemas de
sombreamento;
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 Deve-se reduzir a área de envidraçados sujeitos a maior
incidência Solar, de modo a minimizar os ganhos solares
internos no Verão.

Orientação das janelas preferencialmente a Sul, dotadas de
sistemas de sombreamento que permitam obter ganhos solares
internos na estação de aquecimento (Inverno) e evitar esses
ganhos na estação de arrefecimento (Verão);
Caixilharias de janelas com uma vedação eficiente;
Optimização da implantação do edifício tendo em conta o
estudo dos ventos dominantes locais.
Impacte esperado


Diminuição da necessidade de aquecimento dos espaços
interiores;
 Redução do consumo de energia;
 Restrição de perdas de calor para o exterior;
 Diminui o arrefecimento do edifício.
Poupança
 Numa habitação que tire partido de uma orientação correcta,
de soluções arquitectónicas adequadas e de uma qualidade de
construção de referência, o consumo energético pode ser
reduzido de 50%;
 Diminuição das necessidades de aquecimento que imputa
directamente na redução do consumo de energia.
 Integração de piso radiante.

Integração de piso radiante
Impacte esperado
 Promove o aquecimento dos espaços;
 Aquecimento saudável, uma vez que não seca o ar mantendo,
consequentemente, a humidade natural do ar ambiente.
Evitando problemas respiratórios;
 Possibilidade de utilização de energias renováveis para o
aquecimento.
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Poupança
 Redução de desperdícios de energia, que se traduz numa
maior economia de custos;
 Actualmente os sistemas de piso radiante possuem a
capacidade de poupar entre 10 a 15%, comparando com os
sistemas de aquecimento tradicionais.

Outras sugestões:
 Deve promover-se a utilização de cores claras nas superfícies
verticais interiores, uma vez que reflectem melhor a radiação
solar, distribuindo o calor;
 Nos pavimentos devem utilizar-se cores escuras para
promover o armazenamento de calor num nível mais baixo,
contribuindo assim para um maior conforto;
 Nas coberturas poderão utilizar-se clarabóias e lanternins que
permitem a entrada de maior quantidade de energia solar
para o interior dos edifícios, facultando duas formas de
funcionamento, consoante seja Inverno ou Verão;
 Colocar dispositivos que permitam a ventilação natural.
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Uso Eficiente da Água

Um edifício habitacional tem um elevado uso de água que deve ser
minimizado.
Através de medidas de eficiência hídrica e do aproveitamento das
águas pluviais e residuais, é possível atender à diminuição dos
problemas hídricos e proporcionar aos consumidores, uma menor
factura hídrica.

Consumo de água potável num
edifício
4%
8%

2%

Autoclismo
10%

28%

Duche/Banho
Torneiras

16%

Máquina da roupa
32%

Máquina da louça
Perdas
Usos exteriores

MEDIDAS DE EFICIÊNCIA
O uso sustentável da água nos edifícios passa pela eficiência hídrica
dos produtos e equipamentos existentes, atestada através de sistemas
de rotulagem. Neste âmbito a ANQIP (www.anqip.pt) lançou um
sistema de adesão voluntária para a certificação e rotulagem de
eficiência hídrica de produtos. Este consiste numa classificação
escalonada em função do consumo de água apresentado por
autoclismos, chuveiros ou sistemas de duche e torneiras. Assim, um
dos primeiros passos para atingir a sustentabilidade no consumo de
água é a instalação de sistemas que permitam o menor uso de água
possível sem que afecte as necessidades vitais e sanitárias dos
utilizadores.
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Utilização de Equipamentos Eficientes
Existem no mercado dispositivos como redutores de caudal, torneiras
e chuveiros que permitem poupanças de água na ordem dos 50% e
com custos muito baixos.

REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA
Grande parte da água utilizada dentro das edificações pode ser
reaproveitada para fins menos nobres, para isso é necessário analisar
as diversas utilizações da água na edificação e definir alternativas para
o reaproveitamento da mesma.

APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS
A reutilização de águas pluviais nos edifícios baseia-se na recolha das
águas dos telhados, ou dos terraços, que é dirigida para reservatórios
(que poderão até ser enterrados).

REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL:
IRRIGAÇÃO;
LIMPEZA;
REFRIGERAÇÃO;
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO;
OUTROS USOS PERMITIDOS COM ÁGUA NÃO POTÁVEL.

APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS RESIDUAIS
A reciclagem de águas cinzentas consiste no aproveitamento da água
do banho, chuveiro e lavatórios mediante um sistema de filtros e sua
posterior canalização para usos domésticos para os quais não é
imprescindível o uso de água potável, tais como lavagem de roupa,
rega ou lavagem de carros e pátios. Com este reaproveitamento da
água consegue-se atingir uma poupança diária de até uns 35% de água
potável, que se reflecte também numa diminuição da factura da água.

Construção e Reabilitação Sustentável

28

Existem sistemas com filtragem biomecânica livre de substâncias
químicas. É preciso instalar um sistema secundário de canalização,
independente do sistema que abastece as máquinas e as torneiras.
Mas a poupança pode atingir os 90.000 litros anuais numa moradia.
Reutilizar a água oferece muitos benefícios ao nível ambiental, social e
económico. Ao aproveitar a água que se utiliza nos edifícios e ao
utilizar a água da chuva, aumenta-se a possibilidade de redução da
necessidade de captação das águas superficiais e subterrâneas, além
de proteger o meio ambiente, economizar energia, reduzir
investimentos em infra-estruturas e proporcionar melhoria dos
processos industriais. Assim, o uso eficiente da água representa uma
efectiva economia para os consumidores, empresas e a sociedade de
um modo geral.

SEGURANÇA NO USO DE ÁGUAS RECICLADAS
As águas pluviais transportam contaminações derivadas das
características da água da chuva, ou seja, dos poluentes atmosféricos,
de materiais depositados, de dejectos resultantes de animais que
permaneçam sobre as coberturas.
As águas residuais contêm algumas contaminações patogénicas
mais diversificadas, uma vez que a mesma decorre da higiene pessoal,
lavagem de roupa com possíveis contaminações, em especial de
crianças e acamados.

Apesar da reutilização destas águas contemplar diversas vantagens
ambientais, não se deve descurar a segurança na sua utilização,
cumprindo com as exigências de qualidade pretendidas para cada tipo
de uso.
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Na perspectiva da saúde dos consumidores, é essencial realizar a
avaliação de riscos, para garantir a segurança no consumo,
considerando como pontos-chave:


o conhecimento da instalação e a identificação dos pontos
críticos;



a caracterização físico-química e microbiológica das águas
utilizadas, pluviais ou cinzentas, na perspectiva da segurança;



a água de consumo deve ser segura e de boa qualidade;



deve-se realizar a avaliação dos sistemas de reciclagem,
proceder à sua monitorização e controle e realizar planos de
gestão das águas locais.

Em Portugal existem Especificações Técnicas (ANQIP) que estabelecem
critérios técnicos e de qualidade para a realização de sistemas prediais
de reciclagem e reutilização de águas residuais cinzentas e de águas
pluviais.
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so de materiais sustentáveis

Uso de Materiais Sustentáveis
Um projecto sustentável considera a utilização de materiais
sustentáveis. A selecção dos materiais a utilizar, deverá ser realizada
numa abordagem global de todos os impactos ambientais que estes
poderão causar, desde a sua extracção, fabrico, aplicação e pós
aplicação.
É necessário privilegiar a escolha e utilização de mais de 50% de
materiais produzidos localmente, ou seja, de materiais produzidos a
menos de 100 km do empreendimento ou comunidade. O fomento da
utilização de materiais locais pretenderá, essencialmente, reduzir
tanto as cargas ambientais, como os custos, associados à utilização de
materiais não locais.
Deve considerar-se a utilização de materiais com rótulos ambientais,
nomeadamente, com declarações ambientais de produto.
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ALGUNS CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DE MATERIAIS PARA UMA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
Tipos de Materiais

Descrição
 Existem materiais que podem libertar substâncias

Saudáveis

perigosas para a saúde humana durante dias, meses ou até
anos após a sua aplicação, devendo ser evitados aqueles que
afectem a saúde dos utilizadores.
 Como a eficiência energética tem um grande valor para a

Isolantes

sustentabilidade, devido à possível redução do consumo
energético de um edifício, é de particular interesse a escolha
de materiais que possam contribuir para a redução
significativa da energia consumida.
Baixa energia

 Os materiais naturais têm níveis de energia incorporada

incorporada

mais baixos, tendo em conta que são processados de forma
menos intensiva do que os materiais sintetizados. No caso
nacional, o uso da cortiça, pode apresentar-se como uma
alternativa aos materiais tradicionais de maior energia
incorporada.
 não se devem utilizar materiais que se tornem obsoletos

Duráveis

a curto prazo ou que exijam frequentes e complicadas
operações de manutenção, pois este tipo de materiais
multiplicam os impactes ambientais negativos associados a
um edifício.
 reutilizar os materiais resultantes do fim de vida útil dos

Recuperados

edifícios e outras infra-estruturas. Os materiais em bom
estado poderão ser aproveitados para novas edificações.
de

 os materiais com origem em recursos que se renovam a

recursos renováveis

uma taxa superior à de exploração, são preferíveis aos que

Oriundos

contribuem para a depleção de recursos como por exemplo
os materiais consumidores de derivados de combustíveis
fósseis.
Reciclados
recicláveis

e/ou

 os materiais de construção reciclados são todos os que
são

produzidos,

na

totalidade

ou

em

parte,

com

componentes recolhidos em processos de separação, numa
fase pós- consumo;
 um produto que possa facilmente ser reciclado, tem
vantagens em relação a outros

que não podem ser

reciclados.
Locais

 Com materiais de origem local, reduz-se a poluição e o
consumo de energia associada ao transporte, ao mesmo
tempo que se contribui para a economia local;
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Questões relevantes
Para incrementar a implementação dos conceitos da sustentabilidade
na construção, deve incentivar-se o recurso a ferramentas de avaliação
da sustentabilidade.
Um projecto poderá ser avaliado na sua fase de estudo ou mesmo de
execução, caracterizando o nível de sustentabilidade existente no
edificado, permitindo identificar os aspectos que se poderão alterar no
sentido de atingir o maior nível de sustentabilidade possível.
Existem quer internacionalmente quer em Portugal, sistemas de
avaliação de sustentabilidade que aplicam um conjunto de critérios de
análise agrupados por diferentes categorias.
A partir destes sistemas é possível elaborar um conjunto de QUESTÕES
RELEVANTES que podem funcionar para os agentes envolvidos na
construção

(arquitectos,

engenheiros,

projectistas,

técnicos

municipais, etc) como uma lista de verificação inicial dos projectos e
empreendimentos (ver quadro seguinte).
Como um primeiro passo para a Sustentabilidade na construção ou
reabilitação do edificado, sugere-se que aquando da realização destes
projectos, se analise o conjunto de questões que se apresenta…
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Questões relevantes para um projecto sustentável?

INTEGRAÇÃO PAISAGISTA E ECOSSISTÉMICA
 Que tipo de solo para construir, (fértil ou não, como o valorizar)?
 O solo está infra-estruturado?
 Que tipo de vegetação propõe para os espaços verdes? Potenciam
a biodiversidade? Promove a heterogeneidade entre habitats?
 Valorizou-se a paisagem construída?
 Considerou-se a interligação dos habitats?
RECURSOS NATURAIS
 Quais as soluções passivas que elegeu?
 Pensou na eficiência energética? Pensou em fontes de energia
renováveis?
 Como contribui para a eficiência hídrica?
 Como seleccionou os materiais para a construção? Recorreu a
materiais de baixo impacte ambiental?
 Considerou a aplicação de materiais renováveis, recicláveis,
reciclados? Reutilizou materiais?
 Quais as boas práticas que assumiu no desenvolvimento ou na
economia local?
IMPACTES AMBIENTAIS
 Existe reaproveitamento de águas residuais e pluviais?
 Considerou a reciclagem dos resíduos domésticos?
 Considerou a separação selectiva, reaproveitamento e reutilização
de resíduos?
 Considerou sistemas eficientes com capacidade de auto controlo
pelos utilizadores?
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 Que inovações inseriu para minimização de poluição luminosa e
ambiental?
 Que medidas ao nível do conforto acústico?
QUALIDADE DOS ESPAÇOS
 Pensou numa estratégia para a melhoria da qualidade do ar?
 Que sistemas passivos e sistemas construtivos considerou?
 O que fez para minimizar a poluição sonora?
 Utilizou materiais que não emitem substâncias poluentes para o
ambiente interior?
MOBILIDADE E FLEXIBILIDADE DE USOS
 A mobilidade interna e externa foi considerada no projecto?
 Acabou com as barreiras arquitectónicas?
 Pensou em edifícios de uso misto ou adaptável?
 Pensou na reutilização do edifício para novas funções?
 Pensou na segurança dos utentes?
GESTÃO AMBIENTAL
 É dado conhecimento ao utilizador das normas, instruções de
utilização dos equipamentos que são usados?
 O projecto considera sistemas de divulgação de boas práticas
ambientais?
 Utilizou alguma ferramenta de avaliação da sustentabilidade
durante a fase de projecto?
 Utilizou alguma ferramenta de avaliação da sustentabilidade
durante a fase de construção?
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Links de Interesse

 http://www.centrohabitat.net/;
 http://www.cm-agueda.pt/;
 http://agueda21.wordpress.com/category/agueda-21/;
 http://www.quercus.pt/scid/webquercus/;
 http://pelanatureza.pt/pelanatureza.pt/;
 http://www.lidera.info/;
 http://www.adene.pt/ADENE.Portal;
 http://www.anqip.com/;
 http://www.construcaosustentavel.pt/;
 http://www.breeam.org/;
 http://www.cidadessustentaveis.org.br/;
 http://www.ecologiaurbana.com.br/;
 http://sustainablecities.net/;
 http://sustainablematerials.com/;
 http://www.watereuse.org/;
 http://www.waterefficiency.net/;
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