
A IMPORTÂNCIA DA SUSTENTABILIDADE NA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO.



Enquadramento histórico

 1987: Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU; 

 Relatório de Brundtland: 

Objetivo: discutir um novo modelo econômico que conciliasse o 

crescimento económico, com a justiça social e a preservação do 

ambiente.

O QUE É SUSTENTABILIDADE? 

“É a capacidade de satisfazer às próprias necessidades sem reduzir as 

oportunidades das gerações futuras.” (Relatório de Brundtland, 1987)



Enquadramento histórico

 1992: Conferência de Nações Unidas sobre o Ambiente e Desenvolvimento  

 Objetivo: buscar formas de conciliar o desenvolvimento social e 

econômico com a conservação e proteção dos ecossistemas.

 1994: definição mais aceite internacionalmente sobre construção sustentável, 

de Charles Kibert :

 Construção Sustentável: "criação e gestão responsável de um ambiente 

construído saudável, tendo em consideração os princípios ecológicos e a 

utilização eficiente dos recursos".



Construção Sustentável

Desafios para 2020 e mais além:



Setor da Construção

• Edifícios são grandes contribuidores para o fenómeno das alterações 

climáticas;

• Indispensáveis à vida humana (passamos 90% do nosso tempo de vida);

• Responsáveis por grandes consumos de energia e consequentes emissões 

de CO2;

• Responsáveis por aprox. 40% do consumo de energia;

• Estima-se que mais de 50% dos resíduos sólidos sejam provenientes do setor 

da construção;

• Este setor é responsável pelas extração de mais de 30% dos recursos 

naturais .



É urgente diminuir 

a dependência 

energética e as 

emissões de GEE

Objetivos UE para 2020

20% peso das 
renováveis na 
energia final

20% de 
redução de 
emissões de 

CO2

20% de 
redução do 
consumo de 

energia 
primária

Utilização de edifícios



Construção de edifícios



Como reduzir os consumos 

energéticos?

Energias renováveis;

Arquitetura bioclimática.



Como reduzir os consumos 

energéticos?



Portugal (sustentavel)

Compromissos assumidos por Portugal 2020:

 apoiar a transição para uma economia com baixas 

emissões de carbono em todos os setores;

 proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos;

 promover transportes sustentáveis;

 promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral;

 promover a inclusão social e combater a pobreza.



Construção sustentável

 Construir com sustentabilidade é construir com racionalidade, tendo 

em vista a minimização dos impactes ecológicos que prejudicam a 

biodiversidade. 

 Este objetivo concretiza-se com:

 planeamento partilhado (todos os setores envolvidos);

 com o respeito pelos ciclos naturais do ar e da água;

 com o recurso a estratégias passivas de produção de energia;

 com a gestão e reciclagem de resíduos;

 com a utilização de produtos sustentáveis;



Planeamento partilhado



Respeito pelos ciclos naturais 

e envolvente

• aproveitamento de condições naturais locais; 

• utilizar mínimo de terreno e integrar-se ao ambiente natural; 

• implantação e análise da envolvente; 

• não provocar ou reduzir ao máximo os impactes na envolvente;

• gestão ambiental da obra;



Recurso a estratégias passivas



Recurso a estratégias passivas



Recurso a estratégias passivas



Produtos sustentáveis?



O que são produtos 

sustentáveis?

 São aqueles que usam os recursos materiais o mais eficiente 

possível, na sua produção. 

 Que integram os aspetos ambientais em todos os seus estágios;

 Os que cumprem as especificações de uso requeridas;

Logo, não se trata de priorizar produtos apenas devido a seu especto 

ambiental, mas sim considerar seriamente tal espeto juntamente com 
os tradicionais critérios de especificações técnicas e preço.



Opção sustentável de produtos

 Os produtos sustentáveis funcionam de forma a: 

 usar menos recursos naturais; 

 não conterem materiais perigosos ou tóxicos; 

 ter maior vida útil; 

 consumir menos água ou energia na sua produção ou uso; 

 poder ser reutilizado ou reciclado; 

 gerar menos resíduos.



Ciclo da construção

Elevado impacto

económico e 

ambiental
(Adaptado de EPA, 2008).



Ciclo da construção

CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO

CONTROLADA

DESCONSTRUÇÃO

RESÍDUOS

VALORIZADOS

PROJETO

(Adaptado de EPA, 2008).



Produtos sustentáveis



Produtos sustentáveis

Resumindo:

 Produtos sustentáveis não se resume à reciclagem, mas compreende a 

maioria das atividades e propósitos:

 Ideia

 Fabrico

 Transporte

 Destino final

O número de fornecedores deste tipo de produtos só aumentará se aumentar a 

consciência dos compradores!



Princípios PCS para a seleção 

de materiais de construção

10 princípios



Princípios PCS para a seleção 

de materiais de construção:

1. Princípio da redução do consumo de 
recursos

2. Princípio da reutilização e/ou 
reciclagem

3. Princípio da absorção de CO2

5. Princípio da pureza na sua composição

6. Princípio da baixa energia incorporada

7. Princípio da origem local

8. Princípio da inocuidade à saúde 
humana

4. Princípio da renovação
9. Princípio da durabilidade e/ou de baixa 
manutenção

10. Princípio da certificação acreditada
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Alguns exemplos

SUSTENTABILIDADE

• respeitam o ambiente, a paisagem, o ciclo

da água;

• Contribuem para o desenvolvimento

sustentável das cidades;

• Sumidouros de CO2

CARACTERÍSTICAS

• pelo respeito pelo ambiente

APLICAÇÕES

• jardins particulares, espaço público e zonas

industriais.

COBERTURAS VERDES:



Alguns exemplos

SUSTENTABILIDADE

• Matéria-prima natural, provém da floresta de sobro que

se regenera naturalmente;

• processo de fabrico e não tem impactes negativos no

ambiente;

CARACTERÍSTICAS

• Excelentes características térmicas (U-value 0,036/0,040

W/mk), acústicas e antivibráticas. Durabilidade

praticamente ilimitada;

• É um material totalmente reciclável.

APLICAÇÕES

• Isolamento térmico e acústico: de coberturas planas,

inclinadas, ajardinadas,

• paredes duplas simples e lajes. Isolamento pelo exterior

à vista ou com revestimento – sistema ETICS.

AGLOMERADO DE CORTIÇA EXPANDIDA:



Alguns exemplos

SUSTENTABILIDADE

• Matéria-prima natural, provém da floresta de sobro que

se regenera naturalmente;

• processo de fabrico e não tem impactes negativos no

ambiente;

CARACTERÍSTICAS

• solução flutuante de baixa espessura com sistema de

encaixe.

APLICAÇÕES

• de 6 mm torna-o numa escolha ideal para projetos de

renovação. O mesmo produto pode ser instalado em

qualquer divisão.

PAVIMENTOS EM CORTIÇA:



Alguns exemplos

SUSTENTABILIDADE
• ideal para uma cobertura que combina natureza,

impermeabilização e isolamento;
• substância natural e porosa;
• não se decompõe nem apodrece;
• é leve e capaz de armazenar uma determinada

quantidade
• de humidade, que se vai libertando lentamente;
• é um produto não inflamável, inodoro e hipoalergénico.

CARACTERÍSTICAS

• Este produto 100% natural e leve;

APLICAÇÕES

• múltiplas soluções e aplicações;

AGREGADO ECOLÓGICO:



Alguns exemplos

SUSTENTABILIDADE 
• isolamento térmico e acústico de tampas de caixas

de estore, que combina as propriedades das telas
de isolamento com um

• sistema de fixação amovível ;
• possui uma eficácia de 75 % e uma poupança
• de energia que se situa na ordem dos 60 %;
• A nível acústico reduz cerca de 22 dB o ruido

exterior.

CARACTERÍSTICAS
• É imputrescível, não absorve humidade e de grande

durabilidade.

APLICAÇÕES
• Faça você mesmo.

ISOLAMENTO DE CX DE ESTORE:



Alguns exemplos

SUSTENTABILIDADE 
• Espuma à base de soja, sem HFC e biológica. É considerado

um material 96% ecológico. Não contem compostos
orgânicos voláteis (COV), CFC

• ou HCFC na espuma final.

CARACTERÍSTICAS 
• Excelentes características térmicas (U-value 0,024 W/mk).

• É aplicado por pulverização e utiliza a água como agente

de expansão. Preenche completamente todos os espaços

vazios.

APLICAÇÕES 
• O BioBased é utilizado para isolar paredes, pisos e tetos;

pode ser aplicado em diversos suportes como betão,

cerâmico, madeira, gesso cartonado e estruturas metálicas.

POLIURETANO ECOLÓGICO:





Porquê

Um prémio para estudantes?

Porque atinge uma faixa etária em formação, que pode e deve

absorver eficazmente esta informação tão indispensável a um futuro

mais sustentável.

E tem como objetivo incentivar a qualidade do trabalho de todos os

estudantes de Universidades e Instituto Politécnicos Portugueses e

promover o seu reconhecimento público.



Concurso | ecoHut

Participantes

Todos os projetos realizados por estudantes com inscrição

válida nos cursos de:

• Arquitetura;

• Engenharia Civil;

• Engenharia Mecânica;

• Engenharia de Materiais;

• Engenharia Agrónoma/Arquitetura Paisagística;

• Engenharia do Ambiente.

autorizado pelo competente órgão governamental e que

adiram ao presente Regulamento



Concurso | ecoHut

O que é pedido

Alojamento para festivais de Verão (dirigido a jovens e

adolescentes).

• Este alojamento deverá ser um suporte de dormitório

para jovens, até 4 px;

• WC e chuveiro com água quente;

• zona de preparação de alimentos.

• local no exterior para um grelhador portátil.



Concurso | ecoHut

O que é pedido

Objeto deverá ser:

• completamente autónomo no seu funcionamento;

• colocação de cisternas para reaproveitamento de águas;

• mini- estações de tratamento para gestão das águas

residuais dos banhos e cozinhas;

• sistemas de captação e armazenamento de energia

elétrica (painéis fotovoltaicos e baterias):



Concurso | ecoHut

Condicionantes

• Alucobond – fachada ventilada:

• CS – Coelho da Silva – soluções de cobertura;

• Gyptec Ibérica – placas de gesso;

• Grupo Amorim – isolamento em aglomerado de

cortiça da Amorim Isolamentos e revestimentos

Wicanders da Amorim Revestimentos;

• Roca – soluções sanitárias;

Não ultrapassar 15 000€ de orçamento;

Medidas máximas adaptáveis a um transporte TIR.



(…)

www.csustentavel.com
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