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2. CAPÍTULO 2 – SUSTENTABILIDADE 

 

 

 

2.1. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

“O ambiente é o local onde todos nós vivemos, e o desenvolvimento é aquilo 

que todos nós fazemos na tentativa de melhorar o nosso lote dentro desse 

meio” - Gro Harlem Brundtland 

 

Desenvolvimento Sustentável:  

Sustentabilidade – a condição na qual o ecossistema mantém a diversidade e 

a qualidade – e assim a sua capacidade para suportar as pessoas e o resto 

das formas de vida – e o seu potencial para se adaptar e modificar e 

providenciar um vasto leque de opções e oportunidades para o futuro.  

Desenvolvimento – a condição na qual todos os membros da sociedade 

podem determinar e atingir as suas necessidades e ter uma vasta gama de 

opções para atingir o seu potencial (Paris e Kates, 2003).   
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De forma resumida, o desenvolvimento sustentável pode ser definido como a 

melhoria da qualidade de vida a curto prazo, sem comprometer a qualidade 

de vida a longo prazo. Pode-se considerar que a sustentabilidade abrange três 

ramos distintos – ramo social, ramo ambiental e ramo económico. 

 

2.1.1.  ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
 

O conflito de interesses entre o desenvolvimento económico e o ambiente tem 

conduzido a um estado de urgência global. Tal é despoletado por uma 

constante procura de benefícios imediatos, sem considerar as consequências 

a longo prazo. Neste momento, em termos ambientais existem problemas de 

contaminação e degradação dos ecossistemas, esgotamento de recursos, 

crescimento descontrolado da população mundial, desequilíbrios 

insustentáveis, conflitos destrutivos, perda de diversidade biológica e cultural e 

o aparecimento de mega-cidades com altas concentrações de emissões de 

poluentes (Figura 2.1). Estas alterações ambientais  ultrapassam a habilidade e 

potencialidade das várias correntes científicas em avaliar e recomendar. As 

tentativas das instituições políticas e económicas em adaptar o mundo para 

lidar com tais mudanças não estão a resultar. De forma a manterem-se 

abertas opções para as gerações vindouras, a geração actual deve começar 

a trabalhar agora, de forma conjunta, em termos nacionais e internacionais. 

 

 
Figura 2.1 – Chicago 1995, fotografia de Gary Braasch  
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Em 1983 as Nações Unidas nomearam uma comissão internacional para 

propor estratégias de desenvolvimento sustentável. Esta comissão, presidida 

pelo Primeiro-Ministro Norueguês Gro Harlem Brundtland, publicou o seu 

relatório em 1987, intitulado "Our Common Future" - conhecido como 

"Brundtland Report". Tal foi um marco que desencadeou uma larga escala de 

acções, incluindo as Reuniões Mundiais de desenvolvimento sustentável, 

promovidas pelas Nações Unidas, em 1992 (Conferência do Rio) e 2002 

(Conferência de Joanesburgo), a Convenção Internacional das Mudanças 

Climáticas e os programas mundiais "Agenda 21" (Bruntland, 1987). 

 

Este relatório conclui que a continuação da situação actual de consumo 

energético desmedido pode levar a alterações climáticas muito graves 

devido ao efeito de estufa, poluição e acidificação do ar devido à queima de 

combustíveis fósseis ou a riscos de acidentes nucleares (Figura 2.2). Assim, é 

fundamental para um desenvolvimento sustentável seguir um caminho que 

leve à redução da utilização de energia. O que não significa a escassez de 

energia essencial, mas sim o uso produtivo e eficiente da energia primária. Nos 

próximos 50 anos, as várias nações vão ter  a oportunidade de produzir os 

mesmo níveis de energia, mas utilizando apenas metade da energia primária  

actualmente consumida. Isto requer mudanças estruturais profundas em 

termos sócio-económicas e institucionais e é um importante desafio à 

sociedade global. 
 

  
Figura 2.2 – Efeito das alterações climáticas nos glaciares 

 

A última Reunião Mundial de desenvolvimento sustentável mostrou que 

inúmeras organizações internacionais e nacionais, corporações transnacionais 
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e organizações não governamentais possuem como missão o 

desenvolvimento sustentável, o que se revelou um ponto bastante favorável. 

Negativamente, foi observado que os resultados ambientais estavam bastante 

abaixo do esperado. Por outro lado é necessário ultrapassar o facto de ainda 

não existir nenhum indicador de sustentabilidade que seja universalmente 

aceite. Apenas com o consenso neste ponto se poderá unir esforços e 

trabalhar no mesmo sentido, facilitando a definições de objectivos a atingir. 

Com este objectivo em mente, Parris e Kates definiram uma taxionomia de 

objectivos que descreve o desenvolvimento sustentável – Tabela 2.1 (Parris e 

Kates, 2003).  

 

Tabela 2.1 – Taxionomia do desenvolvimento sustentável  

Sustentabilidade Desenvolvimento 

Terra Sobrevivência infantil 

Biodiversidade Esperança de vida 

Educação 

Igualdade 

Natureza 

Ecossistemas  

Pessoas 

Igualdade de oportunidades 

Serviços do 

ecossistema 
Saúde 

Recursos Sectores produtivos 

Suporte de 

vida 

Ambiente 

Economia 

Consumo 

Culturas Instituições 

Grupos Capital social 

Estados 
Comunidade 

Locais 

Sociedade 

Regiões 

Fonte: Paris e Kates, 2003. 

2.1.2. METAS PARA ATINGIR A SUSTENTABILIDADE 
 

O primeiro passo no combate às alterações climáticas foi dado com a 

implementação do Protocolo de Quioto, onde são definidos limites para as 

emissões dos principais Gases de Efeito de Estufa (GEE) – reduzir os nível de GEE 

em 5% até 2012, em comparação com  os níveis de 1990. Portugal aderiu à 

Convenção Estrutural de Alterações Climáticas das Nações unidas (UN FCC) 
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em Dezembro de 1993, produzindo dois relatórios sobre as alterações 

climáticas em Portugal. No segundo relatório, de Novembro de 1997, está 

previsto que as emissões de CO2 subam 69% entre 1990 a 2010. A União 

Europeia assina o Protocolo de Quioto em Dezembro de 1997, onde se 

compromete a reduzir as emissões de GEE em 8% até 2008 ou 2012. Através de 

um Acordo de Partilha de Responsabilidades entre os Estados Membros da 

União Europeia (Decisão n.º 2002/358/CE, de 25 de Abril), com metas 

diferenciadas para cada Estado Membro, Portugal tem de limitar o aumento 

da emissão de GEE em 27%; assim, Portugal ratifica o Protocolo de Quioto em 

Março de 2002. Este entra mundialmente em vigor em 16 de Fevereiro de 2005, 

quando 55 países ratificaram este protocolo, representado 55% do total das 

emissões de CO2 em 1990. Complementarmente, os “European Environment 

and Sustainable Development Advisory Councils” recomendaram, em 

Novembro de 2004, uma redução de 30% até 2020 e de 70% até 2050, da 

emissão de gases de efeito de estufa, em relação aos níveis de 1990, com o 

intuito da manutenção da concentração destes gases em 450 ppmv de CO2 

equivalentes (Monteiro, 2005). 

 

Com vista a quantificar o esforço necessário para Portugal cumprir este 

Protocolo, é criado o Plano Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC), 

onde são definidas políticas e medidas necessárias nos vários sectores, assim 

como os instrumentos necessários para o seu cumprimento. Também é 

proposta uma monitorização contínua das emissões de GEE e uma 

maleabilidade do PNAC de forma a possibilitar ajustes necessários, conforme a 

resposta dada nos vários sectores (PNAC, 2001). 

 

Um grande advento para o Desenvolvimento sustentável foi a instituição da 

“uma Década por uma Educação para o Desenvolvimento Sustentável” 2005-

2014, por parte das Nações Unidas. Esta iniciativa propõe promover um 

consumo responsável – os três R’s – Reduzir, Reutilizar, Reciclar; impulsionar o 

desenvolvimento técnico científico para a sustentabilidade; promover acções 

socio-políticas com vista à protecção do meio ambiente e à solidariedade; a 

promoção do conceito de benefícios globais a longo prazo, em vez dos 

benefícios individuais a curto prazo (Educadores por la sostinibilidade, 2004). 
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2.2. A ENERGIA 

 

Devido à redução do custo e massificação do uso da energia, desencadeado 

pela Revolução Industrial, aliado ao aumento dos padrões de vida das 

populações, o consumo energético teve um aumento exponencial. Como tal, 

este consumo exacerbado de energia levou à depleção de várias matérias-

primas, assim como a uma crise ambiental. Apenas com estes indicadores 

ambientais deveriam ter sido tomadas medidas drásticas, de forma a travar 

este aumento do consumo energético. Mas foi com as crises petrolíferas de 

1973 e 1979 que foram despoletadas medidas para reduzir o consumo 

energético e a elevada dependência do petróleo (A Green Vitruvius, 1999). 

 

A energia pode ser utilizada na forma de calor ou potencial mecânico e é 

obtida de diversas formas – queima de combustíveis, divisão da estrutura 

nuclear de átomos, radiação solar, etc. As forma de energia mais utilizadas 

são (Sabady 1979): 

 

• Petróleo – a combustão do petróleo e seus derivados é a forma de 

energia mais utilizada, sendo gastos aproximadamente 5 biliões de 

toneladas de petróleo por ano. Com esta taxa de consumo, as reservas 

previstas de petróleo são avaliadas em 45 anos, mas à medida que os 

equipamentos de extracção são mais eficientes e que o petróleo se 

torna mais valioso, várias jazidas passam a ser economicamente viáveis 

e consequentemente as reservas de petróleo aumentam; 

• Carvão - a combustão do carvão era a principal fonte energética até 

1958. Mas este, além da intensa produção de fumo, implica problemas 

ambientais muito graves.  

• Energia Atómica – a obtenção de energia pela divisão da estrutura 

nuclear de átomos tem um grande potencial de superação das 

necessidades energéticas, mas ainda existem vários problemas técnicos 

que necessitam de ser ultrapassados, tais como os resíduos radioactivos 

e o desmantelamento de reactores nucleares. Como tal, só 
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posteriormente à resolução de todos os problemas técnicos que advêm 

da utilização da energia nuclear será possível a sua utilização óptima; 

• Energia Solar – esta energia provém da radiação solar, em termos de luz 

visível de ultravioletas e infravermelhos. O fluxo de radiação solar que 

atinge a atmosfera terrestre é de cerca de 1394 W/m2. Mas cerca de 30 

a 40% desta radiação é absorvida pela atmosfera, chegando a uma 

superfície ao nível do mar entre 0.855 kW/m2 a 1,00 kW/m2. Assim, a 

radiação solar tem um grande potencial de aproveitamento, mas 

ainda é necessário um aumento significativo na eficiência de 

aproveitamento desta fonte de energia; 

• Outras formas – tais como a energia hídrica e o gás natural. Estas formas 

de energia são relativamente menos poluentes e com menores 

problemas técnicos do que as referidas anteriormente (excepto a 

energia solar). Não conseguem, porém, suprir todas as necessidades 

energéticas existentes. Por exemplo, o Brasil, considerado um país com 

um dos maiores potenciais de aproveitamento de energia hídrica, 

apenas consegue suprir 13% das suas necessidades energéticas a partir 

da energia hídrica (IEA Energy Statistics). 

 

Em termos do mercado energético residencial, o petróleo, a electricidade e o 

gás natural são as fontes energéticas mais importantes, mas a combustão de 

biomassa (madeira, resíduos, etc) e carvão é uma forma de obtenção de 

energia que é utilizada por cerca de 3 biliões de pessoas. Em termos de 

consumo energético, o sector residencial tem um peso de 50% em países 

desenvolvidos, podendo atingir os 95% em países subdesenvolvidos O 

combustível mais poluente em termos da emissão de CO2, SO2, NOx e 

partículas é o carvão, seguido do petróleo. Adicionalmente, a queima de 

carvão leva à emissão de vários poluentes com malefícios para a saúde, tais 

como partículas, monóxido de carbono, formalaído e matéria orgânica 

cancerígena. A exposição a estes poluentes está associada a doenças como 

cancro do pulmão, infecções respiratórias, entre outras. Então, é essencial 

promover a utilização de outros combustíveis com queima mais limpa, tanto 

ambientalmente, como para a saúde dos utilizadores, como o gás natural, 

devendo ser utilizado em equipamentos para aquecimento, em edifícios 
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residenciais, substituindo outras fontes tais como o carvão e o petróleo 

(Balaras, droutsa, Dascalaki e Kontoyiannidis, 2005). 

  

2.2.1. CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR ENERGÉTICO 
 

Neste momento, o consumo energético não está distribuído de forma 

equitativa. As Nações mais desenvolvidas têm consumos per capita muito mais 

elevados do que a média mundial. Por exemplo a América do Norte, em 2002, 

teve um consumo de energia final per capita de 4.39 tep/pessoa, enquanto 

que a média mundial estava nos 1.15 tep/pessoa, como se pode verificar na 

Tabela 2.2 e na Figura 2.3. Se considerarmos a soma do consumo de energia 

final na América do Norte e União Europeia, é possível verificar que 40.7% do 

consumo de energia final está distribuído por 12.9% da população mundial 

(IEA Energy Statistics).  

 

Tabela 2.2 – Consumo de energia final em 2002 

 

Consumo de 
Energia Final 

[Mtep] 

Consumo de Energia 
Final per capita 

[tep/pessoa] 
Portugal 20.77 2.00 
União Europeia 1056.83 2.77 
América do Norte 1841.06 4.39 
Mundial 7094.97 1.15 

Fonte: IEA Energy Statistics 
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Figura 2.3 – Consumo de energia final em 2002 [tep/pessoa] 

 

Outros indicadores energéticos importantes são o consumo de electricidade e 

as emissões de CO2. A partir da Tabela 2.3 e das Figuras 2.3 e 2.4, é possível 

verificar que as tendências que estes indicadores seguem são semelhantes às 
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do consumo de energia final. No caso do consumo de electricidade, a 

América do Norte e a União Europeia representam 40.5% do consumo mundial 

e para as emissões de CO2, 48.2% do total de emissões mundiais.  

 

Tabela 2.3 – Consumo de electricidade e emissões de CO2 em 2002 

 

Consumo de 
Electricidade per capita 

[kWh/pessoa] 

Emissões de CO2 per 
capita 

 [t CO2/pessoa] 
Portugal 4290 6.07 

União Europeia 6719 8.41 
América do Norte 10776 15.62 
Mundial 2373 3.89 

Fonte: IEA Energy Statistics 
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Figura 2.4 – Emissão de CO2 em 2002 [ton CO2/pessoa] 
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Figura 2.5 – Consumo de electricidade em 2002 [kWh/pessoa] 

 

Portugal, em relação à União Europeia, apenas representa 1.7% do total de 

emissões de CO2, 2% do total de consumo de electricidade e 2% do consumo 

de energia final. Se comparamos os consumos e emissões de CO2 per capita 

de Portugal, verifica-se que estão sempre um pouco abaixo da média 

Europeia, mas acima das médias Mundiais. Em relação ao consumo 

energético por sector, em Portugal os sectores com maior peso são: 
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transportes (36.4%), indústria (29%), doméstico (16.1%) e serviços (12.3%). De 

todos estes sectores, apenas a indústria e o doméstico utilizam fontes de 

energia renováveis. No sector da indústria as fontes renováveis cobrem 9.9% 

do total utilizado, enquanto que no sector doméstico estas cobrem 37.5% do 

total, como se pode verificar na Tabela 2.4 e nas Figuras 2.6 e 2.7. 

 

Tabela 2.4 – Caracterização do sector energético em Portugal 

SECTOR: CONSUMO 
TOTAL (%) 

CONSUMO 
ELÉCTRICO (%) 

RENOVÁVEIS 
(%) 

PESO DAS 
RENOVÁVEIS 

(%) 
AGRICULTURA E PESCAS 2.2 2.1 - - 
INDÚSTRIA 29.0 35.6 31.8 9.9 
CONSTRUÇÃO E OBRAS 
PÚBLICAS 4.0 1.6 - - 

TRANSPORTES 36.4 1.1 - - 
SECTOR DOMÉSTICO 16.1 27.4 68.2 37.5 
SERVIÇOS 12.3 32.2 -  

Fonte: DGGE – Balanços Energéticos 1990-2003 
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Figura 2.6 – Consumo de energia final por sector em Portugal 
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Figura 2.7 – Utilização de energias renováveis por sector em Portugal 
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Concluindo, o consumo energético é dos maiores problemas da actualidade. 

A humanidade está em luta contra o esgotamento das reservas de 

combustíveis sólidos, dos quais nos tornámos dependentes, enquanto que, por 

outro lado, a queima destes combustíveis fósseis causa grandes problemas 

ambientais (Wilde e van der Voorden, 2004). 

 

 

2.3. SECTOR DOS EDIFÍCIOS 

 

Nas sociedades tradicionais, a construção de edifícios era baseada nos 

recursos naturais existentes localmente, no clima e na mão-de-obra local. 

Assim, as habitações reflectiam, por um lado um profundo conhecimento das 

condições climáticas, por outro lado a performance dos materiais utilizados na 

construção. Também existia um claro conhecimento de como os processos de 

projecto, construção e edifício interagiam entre si, assim como com os 

utilizadores e o ambiente. Tradicionalmente, não era possível despender de 

enormes quantidades de energia. As habitações reflectiam esse facto e não 

era necessário a utilização massiva de energia de forma a proporcionar o 

conforto interior (Ngowi, 1997). 

 

No entanto o desenvolvimento do sector dos edifícios levou à construção de 

habitações que não eram projectadas com características apropriadas ao 

clima exterior em que se inseriam, dependendo unicamente dos sistemas de 

aquecimento / arrefecimento para proporcionar o conforto térmico. Este 

facto, aliado a um aumento da qualidade de vida e exigência de conforto no 

interior das habitações, levou à utilização generalizada de equipamentos de 

aquecimento e arrefecimento e, consequentemente, a um aumento 

insustentável do consumo engético dos edifícios. Como tal, as estratégias 

utilizadas no sector da construção necessitam de uma profunda revisão, 

começando pela construção de edifícios que tirem proveito do meio 

ambiente, de forma a reduzirem as necessidades de aquecimento / 

arrefecimento, até à utilização de materiais com baixa energia incorporada. 
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O sector dos edifícios está entre os maiores consumidores energéticos e de 

matérias-primas. É estimado que, mundialmente, sejam emitidas 6 biliões de 

toneladas de dióxido de carbono devido à actividade humana. 

Aproximadamente 37,5% destas emissões são, de uma forma ou de outra, 

devido ao sector dos edifícios. Na Europa, este sector utiliza cerca de um terço 

de todas as matérias-primas e energia final, produzindo cerca de metade das 

emissões de dióxido sulfúrico, 27% das emissões de óxido nitroso, 10 % das 

emissões de partículas, os quais estão todos relacionados com as alterações 

climáticas, ou seja, são GEE. A distribuição da emissão de GEE é dividida em 

2/3 por parte de edifícios residenciais e 1/3 por parte dos edifícios de serviços. 

Assim, os edifícios estão entre os grandes poluidores da actualidade. Com a 

construção de edifícios energeticamente mais eficientes seria possível reduzir 

em 60% as emissões de carbono, ou seja, em 1,35 biliões de toneladas 

(Tzikopoulos, Karatza e Paravantis, 2005).   

 

2.3.1. CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR DOS EDIFÍCIOS EM PORTUGAL 
 

Em Portugal, o sector dos edifícios representa 3.3 milhões de fogos (em 2002), 

com a construção de 200 000 novos fogos apenas entre 2000 e 2002. O peso 

deste sector no consumo de energia final é de 28.4% (16.1% doméstico, 12.3% 

serviços), o que corresponde a um consumo de 5.4 Mtep. Como tal, este é um 

sector com grande peso ao nível energético, sendo fundamental para a 

redução do consumo energético. Entre 1998 e 2003, a evolução deste sector 

não foi encorajadora em termos energéticos, pois passámos de consumos na 

ordem dos 3.5 Mtep em 1998, para os 5.4 Mtep em 2003. O peso deste sector 

no consumo final aumentou de 21% em 1998, para 28.4% em 2003. 

 

A distribuição do consumo energético no sector dos edifícios em 1998 era de 

50% para águas quentes sanitárias e cozinhas, 25% para aquecimento e 

arrefecimento e 25% para iluminação e equipamentos (Figura 2.8), mas a 

tendência é para que o aquecimento e arrefecimento aumentem o seu peso, 

devido ao aumento das exigências de conforto. Todos estes consumos de 

energia têm potencial para serem reduzidos; as águas quentes sanitárias 
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podem ser obtidas através da aplicação painéis solares; a iluminação e 

equipamentos podem ser reduzidos com o aumento da eficiência dos 

equipamentos; o aquecimento e arrefecimento podem ser melhor geridos 

com a aplicação de normas e princípios que promovam a utilização racional 

de energia (Eyckmans e Cornillie, 2002). 
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Figura 2.8 – Distribuição dos consumos energéticos no Sector dos edifícios em Portugal 

 

2.3.2. CONSUMO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS  
 

O consumo energético total dos edifícios pode ser dividido em: 

 

• Energia de produção (ou incorporada) – energia consumida na 

aquisição de matérias-primas, no seu processamento, manufactura, 

transporte, construção, manutenção, alteração, na demolição e 

reciclagem dos materiais utilizados nos edifícios. Recentemente tem sido 

dada mais atenção à energia incorporada nos materiais e sua 

avaliação durante o ciclo de vida do edifício. A energia incorporada 

contabiliza as emissões de poluentes das águas dos rios e oceanos, 

assim como dos poluentes do ar que contribuem para o efeito de 

estufa. A energia incorporada pode ser dividida em directa – 

manufactura e transporte dos materiais e equipamento necessários 

para a construção; e indirecta – processamento, transporte, conversão 

e fornecimento da energia à construção; 

• Energia induzida – energia consumida durante a construção do edifício; 

• Energia de operação – energia necessária para manter os níveis de 

conforto requeridos; 
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• Energia cinzenta – perdas por conversão de energia (rendimento), 

durante o transporte de materiais, construção do edifício, aquecimento, 

etc. 

 

A energia incorporada recorrente nos edifícios representa a energia não 

renovável consumida para manter, reparar, restaurar, reabilitar e substituir 

materiais, componentes ou sistemas durante o ciclo de vida do edifício. À 

medida que aumenta a eficiência energética dos edifícios, a razão energia 

incorporada / energia consumida durante a fase de utilização do edifício vai 

aumentando. Por exemplo, num edifício energeticamente eficiente a energia 

incorporada pode representar 15% da energia consumida em toda a vida útil 

do edifício (A Green Vitruvius, 1999). 

 

De entre todos os consumos energéticos e de matérias-primas referidos, o que 

mais se destaca é o consumo energético durante a fase de utilização. Como 

tal, apenas com a inclusão de medidas de eficiência energética no projecto, 

ao nível da envolvente, compartimentação, materiais, aproveitamento da 

energia solar e das condições ambientais exteriores, será possível uma drástica 

redução dos consumos energéticos para aquecimento, arrefecimento e 

iluminação. A aplicação de princípios bioclimáticos em edifícios é um factor 

essencial para a redução do consumo energético e das emissões de Carbono 

no sector dos edifícios. A Arquitectura bioclimática é aquela que, durante o 

projecto do edifício, tem em conta as condições climáticas a que estará 

sujeito o edifício e a utilização de sistemas solares passivos, de forma a 

aumentar a eficiência energética. Como tal, e sabendo que um edifício 

bioclimático pode consumir 10 vezes menos energia em aquecimento do que 

um edifício convencional, este tipo de arquitectura revela-se uma boa opção 

para o aumento da eficiência energética dos edifícios. O custo adicional de 

um edifício bioclimático ronda os 3-5% para edifícios novos. Nos casos de 

reabilitações, este custo pode subir um pouco, mas será amortizado em 

poucos anos, pelo que, mesmo em termos económicos, os edifícios 

bioclimáticos são compensadores. A arquitectura bioclimática (Figura 2.9) 
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indica que os seguintes factores sejam tomados em consideração no projecto 

dos edifícios: 

 

• Topografia – inclinação, orientação, vista; 

• Movimento do sol – altitude solar e azimute; 

• Condições climáticas – vento, radiação solar, temperatura, humidade; 

• Condições ambientais – iluminação natural, sombreamento do edifício; 

• Peso, volume e altura do edifício; 

• Normas locais de arquitectura; 

• Disponibilidade local dos materiais de construção. 

 

 
Figura 2.9 – Habitação sustentável com princípios bioclimáticos: Moradias Oásis 

 

A Arquitectura Vernacular também é uma corrente arquitectónica sustentável, 

cuja grande força consiste na mistura de várias opções de design, com o 

intuito de proporcionar uma harmonia natural entre o clima, a arquitectura e 

as pessoas. 

 

Com o progressivo aumento dos problemas ambientais ao nível local, regional 

e global, é necessário um maior empenho na construção de edifícios 

sustentáveis. Neste contexto, a sustentabilidade embarca uma vasta gama de 

elementos: local de implantação do edifício, urbanística, consumo energético, 

poluição ambiental, ciclo de vida e impacto ambiental dos materiais, 

condições ambientais interiores, conforto humano e produtividade. Assim, 
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edifícios sustentáveis podem ser definidos como edifícios que têm o mínimo 

impacto negativo no ambiente construído e natural. O relacionamento e 

interacções entre a maior parte destes elementos da sustentabilidade estão 

incluídos no projecto de um edifício com preocupações energéticas. O design 

do edifício terá de ser uma integração, cuidadosamente pensada, da 

arquitectura e da engenharia eléctrica, mecânica e estrutural. Além dos 

conceitos tradicionais de estética do edifício – orientação, proporções, 

textura, sombras e luz – a equipa de projecto tem de se centrar também nos 

custos a longo termo – custo ambientais, económicos e humanos.  

 

A selecção cuidadosa dos materiais de construção é a forma mais fácil de 

integração dos princípios de sustentabilidade nos edifícios. Os materiais 

naturais têm, geralmente, menor energia incorporada e menor toxicidade que 

os materiais sintéticos. Requerem menor processamento e têm também menor 

impacto ambiental. Assim, quando materiais naturais de baixa energia 

incorporada são inseridos nos sistemas dos edifícios, esses sistemas tornam-se 

sustentáveis (Goodhew e Griffiths, 2005). 

 

Um indicador que cada vez mais terá de ser levado em consideração durante 

o projecto de um edifício, além da performance energética, é a performance 

ambiental dos edifícios. Esta requer a análise de uma variedade de critérios 

relacionados com o efeito do edifício no meio ambiente. Um dos impactos 

mais significativos é a energia. Inicialmente apenas era considerado o impacto 

energético ao nível da utilização do edifício, mas este não é o único impacto 

em termos ambientais. Também é necessário considerar o impacto da 

produção dos materiais utilizados nos edifícios, o impacto da construção do 

edifício e suas técnicas associadas e o impacto da demolição do edifício. A 

análise do impacto ambiental do consumo energético dos edifícios pode ser 

dividida em vários efeitos: 

 

• Uso de fontes energéticas não renováveis; 

• Potencial de aquecimento global; 

• Potencial de acidificação; 
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• Potencial de reacções fotoquímicas com o Ozono. 

 

Assim, estes impactos ambientais dependem do tipo de energia que é 

utilizado no edifício, assim como dos resíduos provocados pela utilização da 

energia. 

 

Nos últimos anos tem sido desenvolvido um vasto leque de medidas de forma 

a melhorar a eficiência energética dos edifícios, aumentar o uso de energias 

renováveis e utilizar as energias fósseis da forma mais eficiente possível. A maior 

parte dessas medidas toma a forma de componentes energeticamente 

eficientes dos edifícios, como por exemplo bombas de calor, estufas, sistemas 

de envidraçados avançados, isolamento térmico, etc. Os esforços da União 

Europeia para um desenvolvimento sustentável, promovendo melhores 

projectos, materiais, construção e equipamento mais eficiente, estão a 

produzir resultados. Observando o aumento do numero de habitações entre 

1990 e 2000 – 1.1% – e comparando com o aumento da procura de energia 

final – 0.7% – é possível afirmar que o sector da construção está 

energeticamente mais eficiente. 

 

 

 

 

 


