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Do Belas Clube de Campo
às startups portuguesas,
de inspiração elétrica ou
trabalhando com a água,
a preocupação ambiental
tem dado o mote para
desenvolver muita
tecnologia por cá, capaz
de revolucionar a forma
como usamos a energia.

Em

2019, os investimentos
em sistemas de edifícios
inteligentes deverão dar
um salto para 14,46 mil
milhões de euros, quase
o triplo do que foi gasto
nesta área em 2015.
A relevância é tão grande

que a Schneider Electric e a
consultora Upwork estabeleceram
um novo modelo de avaliação da
inteligência de um edifício, o
ActivB, e detalhado no estudo
"Smart Working", virado para
edifícios comerciais.
A sustentabilidade é um dos

pontos essenciais, sendo certo

que o ideal é que o edifício
produza mais energia do que

aquela que consome. De acordo
com o estudo, algumas das

tecnologias que estão a
revolucionar os edifícios são as

soluções inteligentes de gestão de
energia, que permitem otimizar o
rendimento dos sistemas e dos

consumos, a geração de energia
on-site e novos tipos de materiais
de construção. Bastante
interessante é a emergência de
soluções baseadas na internet das
coisas (IoT), em bigdatae
inteligência artificial para detetar
falhas, diagnosticá-las e permitir

uma correção atempada (ou
mesmo proativa).

Um caso de estudo

sustentável
Parte essencial da análise é que as

preocupações ambientais devem
ser centrais na fase do

planeamento. É precisamente
esse aspeto que tem guiado os

empreendimentos do André
Jordan Group, responsável pelo
Belas Clube de Campo - Lisbon
GreenValley, cujos avanços
renderam o Prémio Excelência em
Eficiência Energética da Adene
em 2018 e duas distinções
consecutivas, com o Prémio
Construção Sustentável e
Eficiência Energética, do Salão
Imobiliário de Lisboa.

"A preocupação da
sustentabilidade é absolutamente
essencial", confirma ao 1864 o
CEO do grupo, Gilberto Jordan.
As townhouses do Belas Clube de
Campo - projetadas por Eduardo
Capinha Lopes - constituem um
caso de estudo em eficiência, do
isolamento térmico e acústico ao
sistema de aquecimento e
arrefecimento de pavimento
radiante e ao controlo de
climatização. Jordan explica que
as novas casas possuem coletores
fotovoltaicos com bateria, a partir
da qual a energia da casa é

alimentada; só depois de a
esgotar o sistema vai buscar
energia à rede. Há ainda pontos
de carregamento elétrico de
carros.

No que respeita à eficiência
hídrica, destacam-se as ETAR
domésticas que permitem reciclar



as águas cinzentas (ou
"sabonetadas"), de forma a serem
reutilizadas nos autoclismos.
"Uma medida que adotámos é
termos em todas as casas e em
todos os prédios depósitos que
canalizam as águas da chuva dos
telhados para a rega", indica
também o CEO, referindo que as
casas têm depósitos de dez mil
litros. As plantas e as árvores
usadas são o mais autóctones
possível, de forma a serem
autossuficientes quanto a

necessidades de rega. E ainda está
a ser estudada a possibilidade de
fazer tratamento das águas
negras, que não são adequadas
para reutilização mas vão para os

esgotos mais tratadas.
Todas estas iniciativas, porém,

encarecem os empreendimentos,
o que muitas vezes é um detrator
na compra. "É uma questão de
educação do público que queira
incorporar esse custo adicional na
sua casa", refere Gilberto Jordan.
"Para um promotor é um

equilíbrio arriscado, porque o

público nem sempre entende ou
valoriza." Motivo pelo qual
considera "louvável" a iniciativa
da Adene. Sublinha ainda a

importância das exigências legais
para avançar a indústria e lembra
que se trata de uma transição
essencial, que deve chegar a mais
habitações. "Do ponto de vista
nacional, não se quer que isto seja
adotado [apenas] por três mil
casas dos três mil ricos."

Inovação na ponta
dos dedos
Há várias empresas portuguesas a
inovar nos materiais e em
soluções que levam água aos
consumidores. A Bruma,
fabricante histórica de torneiras,
tem criado modelos amigos do
ambiente e está prestes a lançar
uma nova coleção virada para a
sustentabilidade. Chama-se X-
-Alfa e pretende aliar poupança
de água e matérias-primas
ecológicas a um processo de

produção sem recurso a qualquer
acabamento galvânico. "A pegada
ecológica necessária para
produzir esta coleção é muito
menor quando comparada com
as restantes coleções", adianta o

responsável de marketinge
exportações da empresa, Hugo
Reis, referindo que a novidade
também terá os seus sistemas de

poupança de água proprietários
(EcoDrop).

É aqui que as torneiras fazem a
diferença. "Pusemos ao dispor de
arquitetos, engenheiros e gestores

de projetos diversas soluções à
medida que permitem controlar o
caudal ou a temperatura da água,
de acordo com as características,
as necessidades e as aspirações
desses projetos", resume o

responsável. Além das tecnologias
EcoDrop que reduzem o consumo
de água, há também um sistema
de "abertura em água fria" que
diminui o desperdício de energia
usado no aquecimento
inadvertido da água. Todas têm
controladores de caudal (salvo as

que servem para encher a



banheira) e algumas torneiras
possuem controladores
dinâmicos que se ajustam às

diferentes pressões; aqui, a

intenção é que o caudal máximo
seja sempre o mesmo,
independentemente de a rede
ter mais ou menos pressão.
"A redução do consumo de água,
mais do que uma preocupação, é
uma responsabilidade ética e
moral", sublinha Hugo Reis.
"Como fabricantes de torneiras,
somos parte interveniente e
direta na gestão deste recurso
vital. Temos a obrigação de
oferecer soluções que permitam
ao consumidor poupar água de
forma simples, intuitiva e
mantendo conforto na utilização.

Poupar energia
com a água
A criação nacional Zypho é um
bom exemplo de poupança
alinhada no nexus água-energia.
Trata-se de um sistema que
permite poupar 25% da energia
necessária para aquecer a água do
duche, reaproveitando a água
desperdiçada que escoa para o
ralo. Este recuperador usa a
permutação de calor como
tecnologia central e instala-se por
baixo da base do duche ou da
banheira, pré-aquecendo a água
que depois chega à misturadora
no chuveiro.

A ideia patenteada tem um
potencial tão grande que a

startup que a criou conseguiu a
maior campanha portuguesa de
financiamento de sempre na
plataforma Seedrs, levantando
um total de 752,3 mil euros em
julho deste ano.

Ligar a energia
solar à tomada
Outra tecnologia promissora, esta
criada por dois colegas do
Instituto Superior Técnico,
promete tornar possível a ligação
de um sistema fotovoltaico
diretamente a uma tomada.
A startup BeON desenvolveu o

que dizem ser o "primeiro
microinversor do mundo" com
esta capacidade, sendo a

instalação feita pelo próprio
utilizador em cerca de 30
minutos. O propósito é que seja
mais fácil usar energia renovável
em casa pelo consumidor final.
Num cenário futuro, a BeON
acredita que será possível que os
utilizadores vendam excedente
energético para outras casas.
A startup vai testar a solução em
parceria com a Câmara Municipal
de Cascais e, depois de ter
vencido a sexta edição do Big
Smart Cities, será incubada pelo
Vodafone Power Lab.

O objetivo
não é que estas

tecnologias "sejam
adotadas [apenas]
pelos mais ricos".
É torná-las
acessíveis a todos.


