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Pensar na Sustentabilidade do Ambiente Construído
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Como tudo começa…
1. Um pouco de história



1987: Comissão Ambiente e Desenvolvimento da ONU

Objetivo: discutir um novo modelo econômico que conciliasse o 

crescimento económico, com a justiça social e a preservação do 

ambiente.

RELATÓRIO DE BRUNTLAND

DEFINIÇÃO DE SUSTENTABILIDADE:

“É a capacidade de satisfazer às próprias necessidades 

sem reduzir as oportunidades das gerações futuras.” 

(Relatório de Brundtland, 1987)



1992: Conferência de Nações Unidas sobre o Ambiente 
e Desenvolvimento  

Encontrar formas de conciliar o desenvolvimento social e 

econômico com a conservação e proteção dos 

ecossistemas.

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

"criação e gestão responsável de um ambiente construído 

saudável, tendo em consideração os princípios ecológicos 

e a utilização eficiente dos recursos".
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CIRCULARIDADE

A Economia Circular (EC), por contraposição à correntemente designada

de Economia Linear, pode ser definida como um sistema regenerativo em

que a entrada de recursos, a produção de resíduos e emissões e as perdas

de energia são minimizadas pela desaceleração, redução e fecho dos

ciclos de materiais e energia.

A Economia Circular preconiza, assim, que a magnitude dos fluxos de

materiais e energia entre o ambiente e a economia se deve minimizar à

custa de um aumento da circulação mais continuada dos fluxos dentro da

economia, reduzindo a atual dependência do ambiente.

Planeamento MobilidadeEdifícios

2. O que é?
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Consumo.

Produção.

Ecodesign.

Entrada de materiais

A avaliação dos progressos em direção à

Economia Circular está no centro de muitas

questões recentemente levantadas por 

investigadores, empresários, ativistas e 

decisores políticos. Isto acontece porque, 

atualmente, ainda não existe uma forma 

robusta e consensual de medir o quão

efetivas são as economias, as regiões ou, 

mesmo, as empresas em matéria de 

circularidade.

PENSAR NAS 

VÁRIAS 

CADEIAS

Reciclagem/valorização de resíduos.
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INDICADORES AMBIENTAIS

ECONOMIA E AMBIENTE
Pensar na sustentabilidade

como geradora de economia

ENERGIA E CLIMA
Tirar partido do clima, para 

climatizar, poupando em energia

MOBILIDADE, AR E AGUA
Localização, pensar em soluções

passivas de ventilação, e promover a 

poupança de água

SOLO, RESÍDUOS
Não impermeabilizar mais solos. 

Gestão adequada de residuos, tanto 

na obre, como na utilização, como na

desconstrução



PROJETO DE 
DESCONSTRUÇÃO



Criar um modelo de “projeto de desconstrução”, 
através de casos reais;

Perceber as diferenças entre um edifício 
desconstruído versus um edifício demolido e 
encaminhado para aterro ou outro destino não 
valorizado adequadamente;

Envolver os municípios, possibilitando uma forma 
de estes se tornarem piloto na implementação de 
projetos de desconstrução ou demolição seletiva;

Obrigatoriedade de entrega do “projeto de 
desconstrução” na entrega de projetos de 
arquitetura, ou pedidos de licença de demolição.

OBJETIVOS



Processo de desconstrução é exatamente o processo

contrário ao de construção de um novo edifício. As

estruturas são desmontadas a partir da ordem inversa da

sua construção.



• uma alternativa à demolição de edifícios com desperdício de materiais;

• uma estratégia que pode ser usada para reduzir a produção de resíduos;

• uma estratégia de economia comunitária para ajudar a criar emprego;

• estimula o desenvolvimento de empresas locais;

• desvia materiais de aterros e incinerações;

• reduz a dependência da indústria de materiais de construção a recorrer a materiais virgens

• lida com o desmantelamento de edifícios para maximizar reutilização;

• usa métodos intensivos de trabalho acessíveis a qualquer um;

• oferece novas oportunidades de emprego;

• apoia um novo mercado secundário de materiais de construção;

DESCONSTRUÇÃO VS DEMOLIÇÃO



= Valor líquido

O lucro líquido da demolição tradicional é

(Preço pago pelo dono de obra) - [(Preparação + Demolição + (Transporte + Deposição)] 

O lucro líquido da desconstrução é

(Preço pago pelo dono de obra) - [(Preparação + Desconstrução + Processamento) + (Transporte + Deposição)] 

= Valor líquido + valor da venda dos materiais recuperados + valorizados



1ª fase | reconhecimento do local



2 ª fase | 
levantamento 
do edificado



3ª fase | realizar um inventário de materiais, quantidades e destinos

A inspeção de materiais, dividida por:

1. reutilizáveis;

2. valorizáveis/recicláveis;

3. deposito em aterro.

Após avaliação não invasiva do edifício, foram contabilizados todos os materiais

capazes de serem desconstruídos e reutilizados, para posterior venda em 2ª mão. Esta

inspeção destinou-se a identificar cada tipo de material utilizado no edifício, sua

condição, sua montagem na estrutura e o modo de remoção.



1ª fase – desmantelamento
2ª fase - desconstrução
Tipo Definição Características materiais recuperados

Desmantelamento Remoção de materiais 

e/ou componentes do 

edifício para reutilização 

de cuja remoção não 

afete a integridade 

estrutural do edifício.

Geralmente são 

materiais mais leves, que 

podem ser reutilizados 

e/ou valorizados de 

forma relativamente 

simples.

Alguns acabamentos 

de piso 

eletrodomésticos / 

portas / torneiras / 

armários / lareiras

Desconstrução Envolve a remoção para 

reutilização de 

componentes de 

construção que são 

parte integrante do 

edifício ou que 

contribuem para a sua 

integridade estrutural.

Os materiais 

recuperados são 

produtos grandes e que 

devem ser 

encaminhados para 

operadores licenciados 

para serem 

transformados em 

agregados reciclados.

estruturas de 

revestimento / sistemas 

para telhado / tijolo / 

vigas e pilares 



1. Remover todo o trabalho de acabamento, 

incluindo os rodapés, portas e aros;

2. Retirar acessórios de cozinha e w.c., como 

torneiras, armários, lavatórios, acessórios de 

outras divisórias, como aquecedores;

3. Remover o revestimento de parede, papel de 

parede, todas as fixações, isolamentos e 

canalizações; 

4. Desmontar a cobertura;

5. Desmontar as paredes, a estrutura, piso a piso -

um piso de cada vez - de cima para baixo.

5 etapas bási

cas
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3. Perspetivas futuras
As taxas de utilização de recursos renováveis

não deverão exceder as suas taxas de 

regeneração;.

O valor económico da reutilização de materiais

secundários deve aumentar;.

A quantidade de recursos que sai da economia

sob a forma de emissões ou resíduos, deve ser 

contabilizada e superada.

A quantidade de materiais novos a entrar na

economia deve diminuir em relação à quantidade

de materiais secundários a entrar na economia

(reutilização, reciclagem, valorização)

A taxa de poluição não deverá exceder a 

capacidade de assimilação dos sistemas

naturais..

As taxas de utilização de recursos não

renováveis não deverão exceder as que o 

desenvolvimento de recursos renováveis

alternativos pode proporcionar para a mesma

função;.
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PORTAL DA CONSTRUÇÃO SUSTENTAVEL

Disponibilizamos informação

atualizada sobre o setor da 

construção. 01

Sensibilizamos os profissionais

e estudantes para uma

construção mais sustentável.
02

Temos uma forte presença

online, nomeadamente nas

redes sociais, para chegar ao

maior nº de pessoas.

04

Promovemos produtos e 

serviços para a sustentabilidade

do setor da construção. 03





MYECOBUILD

MOSTRA AS SECÇÕES DE UMA CONSTRUÇÃO

MOSTRA EM PORMENOR AOS MATERIAIS UTILIZADOS EM CADA 

UMA DAS SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS.

É POSSIVEL SABER MATERIAL, A MATERIAL, AS VANTAGENS 

EM TERMOS AMBIENTAIS

SABE COMO CONTACTAR A EMPRESA QUE DISYRIBUI AQUELE 

MATERIAL

Com opções ambientalmente corretas e materiais mais sustentáveis,

podemos construír/reabilitar edifícios, com grandes mais valias

económicas, sociais e ambientais.



Infographic Style



Gestão adequada e racional dos 

recursos naturais, aumentando a sua 

voda útil e a dos edifícios, através de 

reabilitação e manutenção e 

reutilização e/ou valorização de 

materiais

Aumentar as taxas para deposição 

em aterro para RCD com 

possibilidade de reciclagem, para 

obrigar à procura por alternativas 

mais económicas;

Criar, credibilizar e apoiar sistemas 

de comercialização de 

resíduos/materiais em segunda mão 

(via internet, por ex.), como um 

incentivo à demolição seletiva e 

aumento da taxas de reciclagem 

e/ou de reutilização (reabilitação) de 

edifícios

. 

4. CONCLUSÕES

Qualificar os agentes envolvidos na 

reabilitação e reutilização de 

materiais, uma vez que envolve 

diversos níveis de complexidade em 

particular dos projetistas e dos 

construtores;



Obrigada
www.csustentavel.com


