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Resumo 

Os ambientes construídos apresentam um enorme impacte ambiental desde a fase de projeto 

até à demolição. Utilizam uma grande quantidade de recursos, como energia, água, solo e 

matérias primas, e produzem diversos resíduos.  Os complexos aquáticos representam 8% dos 

edifícios e necessitam de uma grande quantidade de energia e água para operarem.  

A presente dissertação tem o propósito de demonstrar a importância de implementar uma gestão 

para a sustentabilidade em complexos aquáticos. Tem ainda como objetivo propor soluções para 

melhorar o desempenho ambiental do mesmo. 

Para tal, foi realizado um levantamento das suas características, funcionamento, questionário 

aos responsáveis, simulação dos consumos, avaliação no sistema LiderA e propostas medidas 

de melhoria.  

Como resultado da avaliação das sugestões para melhoria da gestão do Complexo Aquático 

Municipal de Santarém verificou-se, 

através do modelo LiderA, que é 

possível melhorar o desempenho 

ambiental de B para A+, reduzindo os 

consumos de energia de 252.14 

kWh/m2, electricidade, e 295.24 

kWh/m2, gás natural, para quase zero 

de energia não renovável, o consumo 

de água  de 3.32 m3/m2 para 3.26 

m3/m2 e aplicando outras medidas de 

gestão e de integração local com um 

período de retorno inferior a 10 anos. 

A tese evidencia-se assim que uma abordagem de análise e avaliação, permite identificar, 

quantificar os desafios e sugerir oportunidades melhoria da procura da sustentabilidade num 

complexo aquático. 

Palavras chave: Complexos aquáticos; Construção sustentável; Desempenho ambiental; 

Sistema LiderA; 

 

 

Figura 1 - Terreno do CAMS e indicação da localização das medidas 

propostas  
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Abstract 

The built environment has a huge environmental impact from the design phase to the demolition. 

They use resources, such as energy, water, soil and raw materials, and wastes.  Aquatic 

complexes account for 8% of buildings and require a large amount of energy and water to operate.  

The dissertation aims to demonstrate the importance of implementing a management for 

sustainability in Municipal Aquatic Complex of Santarém and to propose solutions to improve its 

environmental performance. 

To achieve the objectives: identify the main characteristics of the case study; make a 

questionnaire to managers about existing equipment and energy and water needs; a simulation 

of consumption was carried; assess using LiderA system to identify the sustainable level propose 

and improvement measures. 

As a result of the evaluation of the proposed measures to improve the management of the 

Municipal Aquatic Complex of Santarém, it was verified through the LiderA model that it is 

possible to improve the environmental performance of B to A +, reducing energy consumption of 

252.14 kWh/m2, electricity, and 295.24 kWh/m2, natural gas, to almost zero energy, water 

consumption by 3.32 m3/m2 to 3.26 m3/m2 and other management and local integration measures. 

This change is achieved through measures with a payback period of less than 10 years. 

The thesis shows that an analysis and evaluation approach allows identifying, quantifying the 

challenges and suggesting opportunities to improve the demand for sustainability in a aquatic 

complex. 

 

Key words: Aquatic centers, environmental performance, LiderA system, sustainable 

construction. 
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento 

As alterações climáticas são uma realidade irrefutável e, ao longo dos últimos 60 anos, este 

cenário tem sido observado através do aumento do nível da água do mar, do aquecimento dos 

oceanos e da atmosfera e da diminuição da quantidade de água e gelo [1].   

As emissões resultantes da atividade humana são, atualmente, as mais altas registadas em toda 

a história. Este facto deve-se especialmente ao crescimento económico e populacional posterior 

ao desenvolvimento industrial. Contudo, já existem diversas medidas de adaptação e mitigação 

que permitem minimizar as emissões antropogénicas. Estas estão ligadas, nomeadamente, ao 

investimento em tecnologias e infraestruturas ambientalmente sustentáveis e estilos de vida 

saudáveis. 

Segundo o relatório do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) os gases com efeito 

de estufa emitidos pelo Homem aumentaram em 10 GigaToneladas CO2 eq. no período 

compreendido entre 2000 e 2010. As percentagens de contribuição de cada um dos setores para 

este aumento são as seguintes: a energia é responsável por 47%, a indústria por 30%, os 

transportes por 11% e a construção por 3% das emissões[1].  

Os ambientes construídos apresentam um enorme impacte ambiental, uma vez que para além 

de utilizarem uma elevada quantidade de recursos, tais como energia, matérias primas, solo e 

água, produzem uma grande quantidade de resíduos, sob forma de resíduos sólidos, águas 

residuais, emissões gasosas, partículas, pó e ruído. Todos estes fatores contribuem para as 

alterações climáticas, interferem com os habitats e podem levar à contaminação dos recursos 

hídricos [2]. Os edifícios são responsáveis pelo consumo de 20% da água disponível, pela 

utilização de 25 a 40% da energia produzida e pela produção de 30 a 40% dos gases com efeito 

de estufa e resíduos sólidos [3]. 

Ao longo dos últimos anos tem-se verificado uma crescente preocupação da sociedade perante 

o estado do Ambiente exigindo a alteração do modelo de desenvolvimento para desenvolvimento 

sustentável. No que diz respeito à construção civil, resultou da conferência das Nações Unidas 

em Istambul, no ano de 1986, a Agenda Habitat II. Esta apresenta diretrizes de forma a auxiliar 

os governos nacionais a encorajar a sustentabilidade na indústria[4]. No ano seguinte, 1987, o 

conceito de desenvolvimento sustentável foi definido por H. Brundtland, como um modelo que 

"responda às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

darem resposta às suas próprias necessidades" (Brundtland, 1987). Na Conferência do Rio, em 

1992, as preocupações ambientais passam a centrar-se na prevenção da poluição através da 

aplicação de medidas preventivas e do principio poluidor-pagador [4]. 
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Segundo Jean Duverge a indústria recreativa e aquática é a maior indústria do mundo [5]. Uma 

vez que as infraestruturas com piscinas representam 8% das edificações construídas é 

importante que as mesmas tenham como base uma construção sustentável, isto é, uma 

“abordagem integrada de criação e gestão 

responsável de um ambiente construído saudável, 

baseado na eficiência de recursos e princípios 

ecológicos.” (Kibert, C.J., 1994) 

Esta abordagem agrega aos fatores de 

competitividade da construção tradicional – custo, 

tempo e qualidade – as questões relacionadas com a 

qualidade de vida nos ambientes construídos, a 

igualdade social e o desenvolvimento 

economicamente sustentado (triple bottom line). 

Para que se atinja a sustentabilidade nos ambientes construídos é necessária uma 

consciencialização de todas as partes envolvidas, uma abordagem integrada na projeção dos 

edifícios e consciência ambiental por parte dos construtores e das indústrias. 

Durante a fase de utilização, os edifícios destinados à habitação e aos serviços são responsáveis 

pelo dispêndio de 20% dos recursos energéticos, por 6.7% do consumo de água e pela descarga 

de 420 milhões de metros cúbicos de águas residuais e 7.5 milhões de toneladas de resíduos 

sólidos [6]. 

O ciclo de vida de um edifício divide-se em quatro grandes fases: projeto, execução/construção, 

utilização/manutenção e desconstrução/demolição. Em cada uma destas fases é possível atuar 

de forma a minimizar os impactes ambientais. Na primeira fase deve prevalecer o princípio da 

ocupação mínima do terreno e a coordenação com o meio natural onde se integra; o 

enquadramento na paisagem bem como outras componentes como conforto térmico. Na fase de 

construção deve-se tentar minimizar tanto o consumo de água como o de energia, ter em atenção 

a durabilidade dos materiais utilizados, aplicar sistemas de aquecimento solar das AQS, realizar 

tratamento das águas residuais, fazer uso das fontes de energia renovável (solar e eólica) 

disponíveis. Durante a utilização dos edifícios deve-se optar por soluções que minimizem o 

consumo de água e energia, criar um ambiente interior saudável e minimizar a produção de 

resíduos [4]. Por último na fase de demolição, é importante realizar uma demolição seletiva com 

a reutilização e reciclagem de materiais. 

Em Portugal a certificação energética dos edifícios é obrigatória para todos os edifícios novos, 

em edifícios com intervenções de reabilitação de grandes dimensões, em edifícios de comércio 

e serviços - em fase de utilização - com área útil de pavimento maior ou igual a 1000m2, ou 500m2 

no caso de hipermercados/supermercados, piscinas cobertas e entidades públicas 

frequentemente visitadas pelo público. É ainda obrigatória a certificação no caso de venda ou de 



3 

 

alocação do imóvel. A grande mais valia desta certificação é a verificação dos requisitos térmicos 

(nos edifícios existentes), a promoção e a identificação de aspetos onde podem ser aplicadas 

potenciais medidas de melhoria tanto ao nível energético como de conforto para os utilizadores 

[7]. 

Ao nível da água, a certificação das edificações é voluntária. Contudo, tanto como ao nível 

energético, acarreta benefícios ajudando a identificar medidas aplicáveis para a melhoria do 

desempenho hídrico.  

Segundo o inquérito realizado em 2004, The Citizens of the European Union and Sport, pelo 

Eurobarómetro, os principais locais onde os europeus realizam desporto são centros de fitness 

(15%), clubes (16%) e centros desportivos (11%) [8]. Ao longo dos últimos anos o desporto tem 

vindo a ganhar uma expressão ainda maior. 

Os impactes do desporto no ambiente são enormes, uma vez que a construção e gestão das 

instalações desportivas, assim como a realização de eventos, usam diversos recursos, o que 

contribui para o efeito das alterações climáticas. Assim, devido à sua popularidade, as 

organizações desportivas podem ser motores da mudança uma vez que têm a capacidade de 

unir pessoas com um propósito comum.  

Um bom exemplo foram os Jogos Olímpicos de Inverno em 1994, na Noruega, onde o estádio 

em Lillehammer foi projetado de forma a economizar energia e desta forma assegurou que os 

eventos desportivos posteriores tivessem as medidas ambientais como base. Em 2012, foram 

realizados os primeiros Jogos Olímpicos mais sustentáveis da História, em Londres. Muitas das 

estruturas foram temporárias e foram dimensionadas de forma a serem reutilizadas no final dos 

mesmos. O centro aquático de Zaha Hadid recorre à água da lavagem dos filtros para a limpeza 

das instalações sanitárias, os sanitários não requerem a utilização de água e os lavatórios 

apresentam estranguladores de caudal. Para além disso, a infraestrutura foi erguida numa zona 

degradada de onde se removeram todos os resíduos que após separação e tratamento foram 

reutilizados em novos edifícios.  

Neste tipo de infraestruturas é importante ter em atenção as caraterísticas desportivas para que 

são dimensionadas e o local onde são implementadas, é com base nessas particularidades de 

cada edifício que devem ser integradas as medidas ambientais.  

Tendo em conta os aspetos apontados acima, a presente dissertação tem como objetivo abordar 

o desempenho ambiental dos espaços desportivos e de lazer, debruçando-se em particular sobre 

os Complexos Aquáticos.  
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1.2 Objetivo e Motivação 

A hipótese da tese é que a abordagem através de sistemas de avaliação da sustentabilidade, 

tais como LiderA, de complexos aquáticos, permite (1) identificar qual é o posicionamento na 

procura da sustentabilidade e (2) suportar oportunidades de melhoria nessa procura. 

Os principais objetivos da presente dissertação assentam na identificação do desempenho 

ambiental em complexos aquáticos e no estudo desse desempenho in situ através do complexo 

aquático municipal de Santarém (CAMS). Outro objetivo que se pretende alcançar é duplo: (1) 

efetuar a avaliação do desempenho ambiental do CAMS. segundo o sistema LiderA e (2) propor 

soluções construtivas e/ou de gestão de forma a aumentar a sustentabilidade do mesmo. 

Algumas das motivações que estiveram na origem da escolha do tema foram: 

• a pertinência e atualidade da aplicação do conceito da Construção Sustentável, em 

particular nos edifícios de prática de desporto, por serem maiores consumidores de 

recursos; 

• ser natural da cidade de Santarém e ter praticado natação em criança, nas instalações 

alvo do caso de estudo; 

• a representatividade do CAMS ao nível dos complexos aquáticos nacionais uma vez 

que tem uma elevada procura, especialmente nos meses de Verão, podendo constituir 

uma distinção dos restantes, mas também alavancar a importância do desempenho 

ambiental nesta tipologia de edificado.  

 

1.3 Metodologia 

A metodologia de trabalho assentou nas seguintes etapas: 

o Levantamento dos diferentes equipamentos e práticas existentes em complexos 

aquáticos e definir este conceito no âmbito da presente dissertação.  

o Análise dos consumos neste tipo de infraestruturas de modo a aferir em que campos é 

possível atuar para tornar estas edifícios mais sustentáveis. 

o Recolha de exemplos de boas práticas, ao nível dos consumos de água e energia. 

o No que diz respeito ao caso de estudo, primeiramente foi realizada uma pesquisa sobre 

o mesmo, seguida de uma visita ao CAMS para reconhecimento do espaço. No local 

aplicou-se um inquérito aos responsáveis pela exploração do mesmo (questionário 

Anexo III) e realizou-se uma recolha de dados nomeadamente em termos da localização 

do edifício, caraterísticas construtivas, atividades desenvolvidas, equipamentos 

utilizados, necessidades em termos energéticos e de água e níveis de utilização do 

mesmo. 
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o Seguidamente, simulou-se qual a dimensão dos consumos e qual o nível de produção 

de resíduos, através da recolha anteriormente realizada, com recurso ao programa 

Excel. Após essa avaliação foram propostas soluções de melhoria viáveis para o edifício 

e simulado o período de retorno e a poupança alcançada através das mesmas. 

o Para avaliar a potencial melhoria do desempenho ambiental do caso de estudo foi 

aplicado o sistema de avaliação LiderA, com e sem as medidas propostas. 

o Efetuou-se a discussão dos resultados e a conclusão. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Com base na metodologia apresentada, a dissertação está organizada em seis capítulos e 

anexos: 

Capítulo 1 – Introdução 

O primeiro capítulo apresenta os dados introdutórios da tese, explica a importância da 

dissertação e a necessidade do seu desenvolvimento e apresenta, ainda, a metodologia 

e estrutura utilizada para a realização da mesma. 

Capítulo 2 – Sustentabilidade em Complexos Aquáticos 

O segundo capítulo apresenta a revisão bibliográfica que suporta a presente dissertação, 

ou seja, contém a informação - do que já é conhecido neste campo - que é necessária e 

relevante para a compreensão do tema e que fornece os alicerces para o 

desenvolvimento dos capítulos seguintes. 

Capítulo 3 – Caso de estudo: Complexo Aquático Municipal de Santarém 

O terceiro capítulo é referente ao caso de estudo. Neste capítulo é realizada a 

caracterização do mesmo: atividades desenvolvidas, períodos de funcionamento, 

distribuição dos espaços, equipamentos existentes, caraterísticas construtivas, 

operação e consumo. 

Para além destas caraterísticas, é apresentada a avaliação do Complexo Aquático 

Municipal de Santarém segundo o modelo de avaliação LiderA1. 

 

                                                      

1 “Sistema Voluntário para a Avaliação da Construção Sustentável que que tem em vista  efetuar 

de forma eficiente e integrada de apoio, avaliação e certificação do ambiente construído que 

procure a sustentabilidade.” [53]  
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Capítulo 4 – Propostas de melhoria 

O quarto capítulo apresenta as propostas de solução que melhor se adequam ao caso 

de estudo. Estas são apresentadas individualmente e posteriormente em cenários para 

a seleção das medidas mais sustentáveis. 

Capitulo 5 – Discussão de Resultados 

O quinto capítulo contempla a discussão dos resultados obtidos e dos cenários 

observados e é feito um paralelismo com os valores de referência ao nível da energia e 

de água apresentados no Capítulo 2. Neste capítulo são ainda apontadas as limitações 

encontradas e avaliada a metodologia aplicada. 

Capitulo 6 – Conclusões e Recomendações 

O sexto capítulo refere-se aos principais resultados, obtidos através do estudo realizado 

para a presente dissertação, e fornece recomendações para trabalhos futuros. 

 

Anexos  

Anexo I – Levantamento da iluminação existente no CAMS; 

Anexo II – Dados do consumo de gás natural, eletricidade e água (CAMS); 

Anexo III – Questionário realizado no Complexo Aquático Municipal de Santarém; 

Anexo IV – Avaliação do desempenho atual do CAMS. através do sistema LiderA; 

Anexo V - Quadro síntese de valores de referência. 
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2 Sustentabilidade em Complexos Aquáticos 

2.1 Os complexos aquáticos e o seu impacte 

O turismo é atualmente uma grande fonte económica, representando 10.2% do PIB mundial [9]. 

No setor do turismo é preciso ter em conta diversos fatores, nomeadamente, o alojamento, a 

restauração e os serviços. 

Para que os destinos turísticos não se tornem obsoletos é necessário apostar na renovação e 

na melhoria constante das infraestruturas e das ofertas. Segundo a Organização Mundial do 

Turismo (OMT) os segmentos de mercado mais importantes até 2020 são os destinos de sol e 

praia, que contenham desportos, pacotes de aventura, natureza, cultura, cruzeiros, parques 

temáticos e incluam, também, as condições para a realização de reuniões e congressos [10]. Os 

parques aquáticos surgem em alternativa à praia, sendo uma enorme mais valia para regiões 

interiores. 

Um centro aquático é definido como: “comunidade ou local público que fornece pelo menos uma 

piscina coberta e três tipos diferentes de outras comodidades (por exemplo, ginásio, sauna spa, 

café, creche, estádio coberto).”[5].  

Os centros aquáticos são utilizados tanto para atividades desportivas como para atividades de 

ar livre. Normalmente, este segundo tipo encontra-se disponível apenas na época balnear e é 

uma forma de promoção do turismo nas zonas onde opera. De acordo com o estudo realizado 

por Jean Duverge (2015) a indústria recreativa é a maior indústria existente no Mundo, sendo 

que na Europa tem uma representatividade de meio milhão de ofertas desportivas que incluem 

piscinas. Por sua vez, estas representam 8% das construções existentes [5]. 

De um modo geral, as piscinas de utilização pública apresentam diferentes morfologias 

consoante a sua função, no entanto têm que obedecer a princípios comuns tais como os ciclos 

de filtro, tratamento e recirculação de água. Na Figura 2 encontra-se o esquema de 

funcionamento de uma piscina:  

 

 

  

 

 

 

 Figura 2 - Esquema ilustrativo dos acessórios e do funcionamento de uma piscina [56]  
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 Impactes ambientais 

A prática desportiva inclui atividades de diversos níveis. O desporto pode causar diversos 

impactes ao nível dos ecossistemas. Estas atividades podem causar alterações ao nível do uso 

do solo, pois acarretam um grande consumo de recursos e produção de resíduos[11]. Os 

impactes estão relacionados tanto com as pessoas que envolvem - acomodação, transporte e 

condições sanitárias necessárias - como com os materiais necessários para a prática desportiva 

– construção, manutenção, funcionamento e transporte (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os impactes ambientais começam na fase de construção das infraestruturas de suporte para a 

atividade física e de lazer. De acordo com os dados da Comissão Europeia, o sector da 

construção é responsável pela produção de uma elevada quantidade de resíduos, consome mais 

de metade dos recursos naturais existentes na Europa e tem consequências na biodiversidade 

e nas caraterísticas do solo. É o sector responsável pelo consumo de 40% da energia primária e 

por 30% da pegada ecológica da Europa [12]. As diferentes fases do ciclo de vida de um edifício 

são as seguintes[4]: 

• Conceção – Nesta fase é realizado o levantamento das condições para execução do 

projeto. É uma fase crucial onde são tomadas as decisões do local de implementação, 

conceção, materiais a utilizar e necessidades em termos de recursos.  

• Construção – Fase de desenvolvimento do processo construtivo, em que são efetuadas 

as intervenções no local com consequentes modificações no ambiente, devido ao uso 

do solo e consumo de recursos, nomeadamente água e energia. 

• Operação – Fase de utilização do edifício, nesta fase incluem-se as operações de 

manutenção e renovação pontuais. 

MATERIAIS 

PESSOAS 

Resíduos

Poluição (ar, 
solo, água)

Recursos e 
energia

Saúde e 
segurança

Ecossistemas

Ruído

Figura 3 - Impactes ambientais da prática desportiva (Adaptado de[13]) 
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• Renovação e/ou Desactivação – Fase de substituição ou eliminação dos constituintes do 

edifício. 

 

Ao nível específico dos edifícios concebidos para a prática de desportos aquáticos, os principais 

impactes estão relacionados com a evacuação de água não tratada dos tanques para o solo e/ou 

para ambientes aquáticos e com a grande quantidade de água residual produzida pelos utentes 

nas atividades de apoio, nomeadamente em duches e utilização dos recursos sanitários. 

O consumo de energia é também um fator mensurável em termos de impactes. Este fator é 

influenciado pela localização, pela utilização e pelo tipo de atividades que comporta. Nos países 

mais frios são utilizadas grandes quantidades de energia para o aquecimento da água, na 

manutenção dos tanques – bombas e filtros – e na iluminação dos espaços.  

Os produtos utilizados para a manutenção e desinfeção das piscinas apresentam também 

caraterísticas perigosas e tóxicas tanto para os humanos como para o meio envolvente[13]. 

O conceito que associa o desporto com a sustentabilidade foi definido por Chernushenko, em 

2001, e define que o desporto é sustentável “quando atende as necessidades da comunidade 

desportiva de hoje, contribuindo para a melhoria das oportunidades desportivas para todos e da 

integridade do ambiente natural e social de que depende.” [14]. 

•Energia, transporte e deslocações;

•Consumo de papel;

Concepção

•Extração e consumo de matérias primas;

•Alteração do uso do solo e respectiva compactação;

•Consumo de água e produção de efluentes;

•Consumo de energia e consequente emissãode 
gases para a atmosfera;

•Poluição acústica e vibrações;

•Diminuição da infiltração das escorrências 
superficiais;

•Perturbações nos ecossistemas naturais;

•Modificação da paisagem.

Construção

•Consumo de energia, água e materiais;

•Produção de resíduos e efluentes;

•Emissões atmosféricas.

Operação

•Produção de resíduos de construção e demolição;

•Consumo de energia;

•Emissões atmosféricas;

•Ruído.

Renovação e Desativação

Fase mais extensa e 

com um maior 

impacte ao nível 

energético 
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Assim, de forma a atingir a sustentabilidade, é necessário aplicar boas práticas desde a fase 

inicial dos projetos até à fase de demolição. Numa fase inicial é importante ter em atenção o local 

de implementação do edifício e, preferencialmente, criar edifícios multifuncionais, com recurso a 

materiais duráveis e de baixo impacte, com flexibilidade para diversas atividades e tendo em 

vista as necessidades futuras dos utilizadores. A escolha do local é um fator com enorme 

relevância, devendo ter-se em atenção as infraestruturas de apoio às atividades, tais como a 

necessidade de vias e transportes, redes de esgotos e água, o clima, a integração na paisagem 

e a proteção dos ecossistemas. Aliado a estes fatores deve-se, sempre que possível, proceder 

a atividades de reabilitação e restauro de edifícios pré-existentes. 

Em termos de recursos, a construção sustentável baseia-se na projeção de edifícios 

energeticamente eficientes, com recurso a energias renováveis e iluminação e aquecimento 

natural/passivo. Estes devem ainda ser alvo de processos de gestão energética visando a 

otimização do recurso. 

Por sua vez, em termos de água, a construção sustentável aposta na poupança e otimização 

através da reutilização das águas de lavagem, aproveitamento da água da chuva e sistemas de 

gestão do recurso. 

Quanto aos materiais, devem ser utilizados materiais renováveis, não tóxicos, com baixo impacte 

ambiental, sempre que possível produzidos localmente e deve ser considerado o ciclo de vida 

dos mesmos e o destino final. 

O desporto é uma atividade que relaciona diversos tipos de pessoas, desde 

organizadores/gestores, participantes, comunicação social, até ao próprio público. Assim, é uma 

ferramenta que permite alcançar um grande público-alvo pelo que é uma forma eficaz para 

disseminar diferentes valores da sustentabilidade.  O desporto sustentável assenta em 5 pilares 

fundamentais: equidade social, desenvolvimento humano, coesão político-institucional, 

qualidade ambiental e crescimento económico (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Sustentabilidade no desporto  [15] 
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 Consumo de energia 

O consumo de energia em centros desportivos depende da localização, da tipologia e da 

utilização dos mesmos. Como os centros aquáticos não são todos iguais os impactes ambientais 

associados divergem, ainda, consoante o tipo de equipamentos e operações que lhes estão 

associadas. Em piscinas cobertas existe a necessidade de manter determinadas condições, 

nomeadamente no que diz respeito aos requisitos de ventilação do edifício, temperatura da água 

do tanque, níveis de humidade e de evaporação. De acordo com a diretiva CNQ 23/93[16], as 

condições ótimas para utilização coletiva, no que diz respeito à ventilação e qualidade do ar, são 

as apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Parâmetros de ventilação e qualidade do ar [17] 

Parâmetros Utilização colectiva e empreendimentos 
turísticos 

Nave da piscina 

Humidade relativa 55-75% 

Temperatura seca ≥24C 

Temperatura de bolbo húmido ≥23C 

Caudal de ar novo 6 l/s (por banhista) 

Velocidade do ar insuflado <0.2 m/s 

Serviços anexos 

Temperatura seca2 22-24 C  

Renovação do ar 4 volumes/h 

Zona Técnica 

Temperatura seca 18C 

Renovação do ar 4 volumes/h 

 

Em função destas caraterísticas, é necessário que o envelope do edifício siga determinados 

requisitos. Em primeiro lugar é necessário ter em atenção o calor perdido através das paredes, 

janelas e cobertura devido ao contraste de temperaturas entre o interior e o exterior. É também 

importante ter em atenção a condensação formada. Deste modo, é necessário fazer um correcto 

dimensionamento e uma escolha acertada dos materiais a aplicar no edifício.  

Segundo o Carbon Trust as piscinas são o maior consumidor de energia do sector do desporto 

[18]. A energia nestes espaços é, maioritariamente, utilizada para aquecimento das naves e da 

água dos tanques e para a ventilação dos espaços, contudo existem ainda consumos de energia 

na iluminação e devido ao funcionamento das bombas e dos equipamentos de filtração. 

A Figura 5 demonstra, qualitativamente, a utilização típica de energia e os seus custos num 

centro de lazer com piscina.  

                                                      

2 Nas piscinas ao ar livre, a temperatura ambiente nos serviços anexos deve ser de 22 ºC. 
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Figura 5 - Utilização (à esquerda) e custos (à direita) de energia num centro de lazer com piscina [18] 

De acordo com Trianti-Stourna, 45% da energia é utilizada na ventilação da nave da piscina, 

33% é destinada ao aquecimento da água da mesma, 10% para os sistemas de aquecimento e 

ventilação dos restantes espaços do edifício, 9% nos equipamentos eléctricos e, ainda, 3% no 

aquecimento da água dos duches [19]. 

No que respeita ao aquecimento e ventilação, é essencial manter as condições para controlar a 

evaporação e remover a humidade formada através da mesma. Os requisitos são, neste tipo de 

ambiente, manter a temperatura do compartimento onde a piscina se insere entre 28 e 30C, e, 

a água, a uma temperatura entre 1 a 2C abaixo desses valores. Assim, evita-se a condensação 

da humidade presente no ar, obtêm-se boas condições de conforto para os utilizadores e são 

removidos os contaminantes presentes no ar[5]. Além disso, devem existir entre 4 a 10 trocas de 

ar por hora dependendo do tamanho da divisória onde a piscina está localizada. A parcela 

referente ao aquecimento é a que representa o maior consumo de energia neste tipo de 

infraestruturas, pelo que é necessário aplicar algumas soluções que providenciem maior 

sustentabilidade a estes espaços. Uma forma de minimizar estes gastos é aplicar um dispositivo 

de troca de calor, como são exemplo os permutadores e as bobinas de rodagem, que permita 

recuperar grandes quantidades de energia perdidas no ar de exaustão. 

O aquecimento de água nestas infraestruturas é essencial para o funcionamento eficiente da 

piscina, dos banhos e restantes serviços fornecidos.  Devido a diversos fatores a água deve estar 

compreendida entre 27C para piscinas de natação, treino e fitness, e 30C para piscinas de 

bebés, crianças e deficientes. Uma das soluções possíveis para a redução de consumo de 

energia neste parâmetro é o aproveitamento da exposição solar para o aquecimento da água, 

tanto do tanque como para os banhos, e neste caso os coletores solares representam uma 

alternativa eficiente ao longo de todo o ano. 

Ventiladores e bombas                              Energia geral 

 Iluminação                                                 Aquecimento de Espaços 

Aquecimento de água 
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A iluminação representa cerca de 16% dos custos totais de energia nas piscinas interiores. Como 

este tipo de infraestrutura necessita de condições especificas, é importante minimizar os reflexos 

na superfície da piscina, facilitar a manutenção e substituição das lâmpadas e dos acessórios de 

limpeza e ter em atenção a cor das lâmpadas. 

Por último, e não menos importante, são de salientar os motores e bombas necessários ao 

funcionamento dos equipamentos, que representam uma parcela de cerca de 25% dos custos 

em energia. Segundo Trianti-Stourna os períodos de recirculação da água estão dependentes 

da utilização que lhes é dada. Por exemplo, em piscinas de competição são necessários períodos 

de circulação compreendidos entre 3 a 4.5 horas, nas destinadas a mergulho este período é de 

4 a 6 horas e em piscinas convencionais deve ser feita uma recirculação que varia entre 2.5 a 3 

horas [19]. 

Segundo o guia de boas práticas da Carbon Trust cada tipologia contempla as valências 

apresentadas na Figura 6 [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, encontram-se sintetizados na Tabela 2 os dados referentes aos consumos de 

energia proveniente de combustíveis fósseis e de eletricidade, para piscinas de competição, de 

lazer e, ainda, para complexos com as duas caraterísticas, segundo a Carbon Trust[18]: 

Tabela 2 - Valores de referência para o consumo de energia (Adaptado de [18]). 

Tipo Boa prática – 
combustíveis 

fósseis 
(kWh/m2/ano) 

Boa prática – 
eletricidade 

(kWh/m2/ano) 

Típico – 
combustíveis 

fosseis 
(kWh/m2/ano) 

Típico – 
eletricidade 

(kWh/m2/ano) 

Centro com piscina 
de 25m 

573 152 1336 237 

Centro com piscina 
de lazer 

573 164 1321 258 

Centro combinado 
(com mais do que 
uma função) 

264 96 598 152 

 

Figura 6 - Áreas e valências das diversas componentes de centros aquáticos [20]  
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No artigo de Trianti-Stourna et al. (1998)  são estudados os consumos de energia, tendo por 

base os m2 de superfície de água, tanto em climas Mediterrânicos como em climas Europeus 

continentais, de onde se extraem os valores de referência sintetizados na Tabela 3 [21]. 

Tabela 3 - Consumo médio de energia, em complexo aquáticos, mediante o tipo de clima(adaptado de [21]) 

Clima Consumo médio (kWh/m2_ws) 

Mediterrânico 4300 

Europeu Continental 5200 

 

Nota: Os consumos médios apresentados na tabela referem-se aos kilowatts gastos por metro 

quadrado de superfície de água. 

 Consumo de água 

Para além dos consumos em energia, os centros aquáticos necessitam de uma enorme massa 

de água para operarem. Segundo um estudo realizado em diversos centros aquáticos, por Marco 

Maglionico e Irena Stojkov (2015), foi demonstrado que os principais consumos de água são 

despendidos na manutenção da piscina, incluindo a retro-lavagem e as perdas por evaporação, 

fugas, duches e sanitários, entre outros [22]. 

A eficiência na utilização de água representa uma função chave nas piscinas e todas as medidas 

para a redução da utilização deste recurso representam uma poupança não só em termos 

económicos como energéticos [22]. Um aumento no consumo de água terá um impacte na 

quantidade de energia necessária para o aquecimento da água introduzida. A maior parcela de 

água consumida, nos complexos de lazer com piscina, está relacionada com o processo de 

evaporação (47%). Seguidamente, o maior consumo é a água utilizada para fazer a lavagem dos 

tanques (23%), banhos (20%), e as restantes atividades representam apenas 10% do consumo. 

[5]. 

Normalmente, associadas aos parques aquáticos existem, ainda, zonas relvadas que necessitam 

de manutenção.. De acordo com o estudo desenvolvido por Civera et al. (2015) [23], em 9 

campos de golfe em Alicante e Múrcia, o consumo teórico de água em áreas relvadas nos países 

com clima mediterrâneo apresenta uma média de 9380 m3/ha. 
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 Exemplos retratados na bibliografia acerca de consumos de água 

e energia 

No artigo de Trianti-Stourna et al (1998) [21] foi realizado o levantamento do consumo energético 

em 3 complexos aquáticos em Atenas. 

As caraterísticas principais de cada um deles são as sintetizadas na Tabela 4. 

Tabela 4 - Caraterísticas apresentadas pelos 3 complexos aquáticos de Atenas 

1 2 3 

✓ Área total: 3527 m2 ✓ Área total: 3016 m2 ✓ Área total: 3377 m2 

✓ Aquecimento térmico 

central – AQS e água 

dos tanques; 

✓ Radiador e ventoinhas 

nave da piscina; 

✓ Radiadores (escritórios 

e balneários); 

✓ Aquecedor eléctrico; 

✓ Bomba de calor 

(escritórios); 

✓ Ventilação natural; 

✓ AVAC central e 

sistema térmico de 

água quente; 

✓ Bomba de calor; 

✓ Sistema de 

arrefecimento central; 

✓ Ventilação natural; 

✓ Aquecimento e 

arrefecimento central 

com ventoinhas; 

✓ Ventilação natural; 

 

✓ Lâmpadas de iodetos 

metálicos 1000W; 

✓ Lâmpadas 

fluorescentes 36W; 

 

✓ Lâmpadas de iodetos 

metálicos 1000W; 

✓ Lâmpadas de 

halogéneo de 500W; 

✓ Lâmpadas 

fluorescentes 36W; 

✓ Lâmpadas de 

incandescentes 60W; 

✓ Lâmpadas 

fluorescentes 22W; 

 

✓ Eletricidade: 114 

kWh/m2; 

✓ Petróleo: 313.1 

kWh/m2; 

✓ Eletricidade: 77.9 

kWh/m2; 

✓ Petróleo: 191.2 

kWh/m2; 

✓ Eletricidade: 54.4 

kWh/m2; 

✓ Petróleo: 525 kWh/m2; 

 

Neste estudo foram simuladas diferentes soluções de forma a minimizar o impacte energético do 

edifício. 

No primeiro caso, o autor sugeriu a implementação de sombreamento a Sul e a Este nos meses 

de verão; a utilização de vidros duplos nas janelas viradas a Norte; o isolamento das paredes 

exteriores e telhados (10cm); a ventilação natural nos meses de Verão. Verificou que todas as 

medidas traziam benefícios, sendo o recurso a ventilação natural durante o verão a medida com 

mais benefícios em todos os níveis – aquecimento, arrefecimento e eletricidade. 

No segundo caso, as propostas foram: a implementação de 2 alpendres na cobertura da piscina 

o que permite o sombreamento da mesma entre Maio e Setembro; o sombreamento das janelas 

a Sul, de Maio a Setembro; a Este e a Oeste, nos mesmos meses; a diminuição em 33% do 

número de janelas a Este e a Oeste; ventilação natural durante o Verão; isolamento exterior das 

paredes (5 cm) e telhado (10 cm) – sem ventilação natural. Ao nível do aquecimento a medida 

com maiores benefícios é o sombreamento a Sul durante o Verão. Em termos de arrefecimento, 
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o sombreamento a Este e Oeste afigura-se como o mais benéfico. Em eletricidade nenhuma das 

medidas acarreta benefícios. 

No terceiro caso, as sugestões propostas para diminuição do consumo foram: o isolamento 

exterior das paredes e do telhado (10 cm); diminuição do número de janelas a Este em 50%; 

sombreamento em 50% (Março/Abril e Setembro/Outubro) e 100% (Maio a Julho) das janelas a 

Sul; e utilização de ventilação natural. Nas quatro medidas propostas a que apresenta maiores 

benefícios em termos de aquecimento é o isolamento do envelope do edifício, em termos de 

aquecimento e eletricidade os maiores benefícios são o recurso a ventilação natural. 

Foi também realizado um estudo energético e de consumo de água nas piscinas de Kirkkonummi, 

na Finlândia, este espaço desportivo tem uma área de 3535 m2.  Da análise do artigo de Saari, 

et al. (2008) as caraterísticas apresentadas são as seguintes[24]: 

• Hall da piscina principal com 1140 

m2; 

• Balneários, chuveiros e saunas com 

312 m2, saunas VIP com 80 m2; 

• Ginásio e massagens com 218 m2; 

• Cafetaria com 101 m2; 

• Armazéns com 483 m2; 

• Zonas de passagem ocupam 245 

m2; 

• Espaços técnicos para os 

equipamentos da piscina 272 m2; 

• Casa das máquinas com 435 m2; 

• Outros espaços: 248 m2. 

 Verificaram-se os consumos apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5 - Valores de consumo das piscinas de Kirkkonummi, na Finlândia 3 

Eletricidade Aquecimento Água 

kWh/m2 kWh/ws-m2 kWh/m2 kWh/ws-m2 m3/m2 m3/ws-m2 

240 1691 396 2784 4.6 32 

 

Por sua vez, o centro recreativo aquático de AaltoAlvari na Finlândia, apresenta um consumo de 

energia em termos de aquecimento 20% inferior à média e em termos de eletricidade os valores 

apresentados encontram-se na média. Este edifício apresenta uma secção de Spa, com jacuzzi, 

massagens e escorregas, conta ainda com um ginásio, sauna, sala de reuniões e uma cafetaria. 

A área total do edifício é de 9136 m2. Os valores registados[25] para esta infraestrutura 

encontram-se na Tabela 6. 

 

                                                      

3 . A electricidade consumida é proveniente da rede eléctrica e a energia térmica tem origem em 

combustíveis fosséis. Devido a este fato os autores apresentam os valores distribuídos. 
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Tabela 6 - Valores de consumo do centro recreativo aquático de AaltoAlvari, na Finlândia[25] 

Eletricidade Aquecimento Água 

kWh/m2 kWh/ws-m2 kWh/m2 kWh/ws-m2 m3/m2 m3/ws-m2 

282 1185 519 2176 4.9 20.7 

 

O relatório de boas práticas em Spas faz ainda referência ao complexo desportivo de 

Rantekeidas, na Finlândia, com uma área total de 4700 m2. Apresenta serviços desportivos e de 

Spa, com saunas e cafetaria. Os consumos encontram-se apresentados da Tabela 7. 

Tabela 7 - Valores de consumo do complexo desportivo de Rantekeidas, na Finlândia[25]. 

Eletricidade Aquecimento Água 

kWh/m2 kWh/ws-m2 kWh/m2 kWh/ws-m2 m3/m2 m3/ws-m2 

233 2287 389 3824 2.9 28.4 

 

No artigo de Maglionico, et. al (2015) foi realizado o estudo do consumo de água nas Piscinas 

de Cà Selvatica em Itália. Estas encontram-se sediadas num edifício comum com uma escola.  

Da recolha feita pelos autores durante os meses de Março, Abril e Maio encontraram um 

consumo de 47l/banhista/dia e 4.03m3/dia[22] para intervenções técnicas, como limpeza da 

água, amostragem química da água da piscina e compensação das perdas de água.  
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2.2 Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) 

De modo a minimizar os impactes causados pelos complexos aquáticos é necessário aplicar, 

aos mesmos, uma boa política de gestão ambiental. Existem diversos instrumentos de gestão 

que conduzem a um melhor desempenho das organizações, através da implementação de 

medidas de monitorização e administração que garantem o cumprimento das disposições 

regulamentares [26]. Dentro destes, os sistemas de gestão ambiental estão vocacionados para 

as organizações no seu todo e a rotulagem ambiental para os produtos desenvolvidos pelas 

mesmas. 

Os principais objetivos e metas da aplicação dos SGA são: 

o “promover a eco-eficiência das organizações; 

o Incentivar a adoção de padrões de produção e consumo mais sustentável; 

o Estimular a oferta e a procura de produtos, atividades e serviços com impacte 

ambiental reduzido; 

o Melhorar o desempenho ambiental das atividades económicas e incentivar as 

boas práticas ambientais no seio das organizações.”[27]. 

Quando uma empresa adere a estes instrumentos demonstra a sua preocupação ambiental, 

caraterística cada vez mais valorizada pelos clientes, o que conduz a uma redução dos custos e 

transmite uma imagem confiável para o público e para possíveis investidores. 

Existem diversos instrumentos que permitem avaliar o desempenho ambiental das organizações, 

destacando-se os seguintes: 

1. Sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS) 

O EMAS é um instrumento voluntário disponível para todas as empresas desde 

1995 (quando entrou em vigor em 1993 apenas estava destinado ao setor 

industrial) que está orientado para avaliar e melhorar a performance ambiental das empresas. 

As metas do mesmo são a melhoria contínua da performance ambiental, o que acarreta 

melhorias tanto ao nível da eficiência como da gestão. 

Para receberem o registo EMAS as organizações necessitam de: 

o fazer a avaliação ambiental, do quadro legal e regulatório e dos procedimentos e 

práticas de gestão ambientais; 

o adotar uma politica ambiental, de forma a cumprir a legislação e alcançar a melhoria 

contínua; 

o desenvolver um programa ambiental com os objetivos e metas; 

o estabelecer um sistema de gestão ambiental para alcançar a política ambiental da 

organização e melhorar a performance de forma continua. Esse sistema deve ter a 
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indicação dos objetivos, os procedimentos operacionais, necessidades de formação, 

sistema de comunicação e monitorização; 

o realizar uma auditoria ambiental para avaliar se o sistema de gestão está em 

conformidade com os requisitos legais; 

o apresentar a declaração ambiental do desempenho; 

o a auditoria e a declaração ambiental devem ser aprovadas por um verificador 

credenciado. 

Foram registadas na Europa, até 2015 (inclusive), 43340 organizações com o sistema 

comunitário e de ecogestão e auditoria (EMAS), em Portugal o número de registos toma o valor 

de 653 [28]. 

2. Norma ISO 14001 

Outra ferramenta é a certificação ISO 14001. Esta norma tem 

reconhecimento internacional e assume grande importância, pois atesta 

a conformidade com a legislação ambiental e representa uma elevada 

redução dos riscos financeiros e judiciais. É baseada no ciclo de Deming: 

Planear-Implementar-Verificar-Rever. Na primeira fase (Planear) é feito 

um levantamento dos impactes que as atividades desenvolvidas pela empresa têm no ambiente 

e dos requisitos a que a organização está sujeita. Em seguida é feita a seleção dos impactes 

significativos e posteriormente é delineada a Politica Ambiental com os dados recolhidos. Na 

segunda fase (Implementar) os impactes significativos podem ser tratados de três formas 

distintas:  

o Projetos de melhoria sujeitos a objetivos, metas e programas; 

o Controlados por procedimentos de controlo operacional; ou 

o Em casos de emergência, aferidos por processos de prevenção de emergências 

e/ou por planos e procedimentos de emergência. 

Na terceira fase (Verificar) são realizadas a medição, a monitorização e calibração de forma a 

verificar se está tudo a funcionar corretamente. Nesta fase é ainda realizada a verificação do 

cumprimento da legislação e é feita uma auditoria interna ao sistema de gestão ambiental (SGA). 

Na última fase (Rever) é feita, pela gestão, uma revisão de todo o processo para assegurar o 

controlo permanente e eficaz do mesmo. 

A norma ISO 14001 certificou até 2015 (inclusive) 319324 organizações à escala mundial [29] 

sendo que em Portugal, no espaço temporal de 2005 a 2015, foram certificadas segundo esta 

norma 9467 organizações. 
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3. Rótulo Ecológico da União Europeia (REUE) 

O REUE fornece ao fabricante e/ou vendedor uma ferramenta para 

demonstrar aos clientes o bom desempenho ambiental dos seus 

produtos/serviços. Este sistema é voluntário, tal como os supra-referidos, 

e é aplicável a produtos/serviços que tenham as seguintes caraterísticas: 

o “provoquem impactes ambientais significativos, numa ou em 

diversas fases do ciclo de vida do produto ou serviço; 

o apresentem um potencial de melhoria ambiental; 

o representem um volume importante de vendas e de comércio no mercado interno; 

o incluam no seu volume de vendas uma parte importante destinada ao consumo ou 

utilização finais.”[27]. 

 

2.3 Sistemas de avaliação da sustentabilidade na construção 

Como sistemas internacionais de avaliação da sustentabilidade na construção destacam-se o 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) e o LEED 

(Lidership in Energy and Environmental Design), sendo o primeiro um sistema de avaliação 

voluntário inglês e o segundo norte-americano. 

O sistema de certificação BREEAM foca-se 

especialmente na análise, durante a fase de conceção 

e construção, do consumo de energia e água, na 

gestão da construção, nos materiais utilizados, na 

contaminação da envolvente, gestão de resíduos, inovação e utilização do terreno e ecologia, 

saúde e bem-estar e transporte. Os principais objetivos desta ferramenta de certificação são 

minimizar os impactes do edifício no meio onde é desenvolvido, bem como criar um ambiente 

saudável e confortável para os seus utilizadores.  

Por sua vez, o sistema LEED tem como alvo principal as áreas de energia 

e atmosfera, qualidade do ar interior, importância regional, eficiência no 

uso da água, materiais e recursos, inovação e parcelas sustentáveis. A 

cobertura deste programa voluntário engloba o design e construção, a 

manutenção e o desenvolvimento do local onde está inserido, tanto em 

edificios públicos como em residencias privadas.  

A nível nacional, atualmente, existem três sistemas de certificação ambiental LiderA (Liderar pelo 

Ambiente), Domus Natura e SBtool-PT. Como as duas últimas são menos utilizadas é realizada 

apenas uma pequena descrição. 
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O sistema LiderA, que será implementado no caso em estudo, é 

um sistema de certificação adaptado à realidade meteorológica 

e climatérica de Portugal. O sistema tem como função apoiar e 

desenvolver planos, projetos e soluções que procurem atingir a sustentabilidade na construção, 

avaliar o desempenho durante as fases de desenvolvimento dos empreendimentos e certificar 

os mesmos através de uma verificação independente[30]. O desempenho pode ser catalogado 

entre E a A++ para cada uma das 6 vertentes, dentro das quais estão definidos 43 critérios, o que 

no final resultará num nível de desempenho global para o edifício em análise. Este sistema de 

avaliação voluntário, tem como base o triple bottom line (sociedade, ambiente e economia) e 

rege-se por seis princípios essenciais: 

• Fomentar a integração local; 

• Utilização racional dos recursos; 

• Reaproveitar e reduzir as cargas; 

• Assegurar o conforto e saúde 

ambiental; 

• Dinamismo socio-económico; 

• Contribuir para o uso sustentável. 

A primeira vertente refere-se à Integração local (Tabela 8), foca-se no solo, ecossistemas 

naturais, paisagem e património. Ao longo dos seis critérios (C1 a C6) é verificada a 

conformidade com as políticas de ordenamento do território, levantamento da informação 

ambiental do local, verificação do respeito pelos habitats, espécies locais, paisagens e património 

arquitectónico, bem como o respeito pelo edificado classificado ou a integração dos novos 

edifícios nas caraterísticas dos já existentes. 

Tabela 8 - Critérios associados à vertente de Integração Local (Adaptado de [31]) 

VERTENTE ÁREA Wi Pre-
Req. 

CRITÉRIO NºC 

INTEGRAÇÃO 
LOCAL 

Solo 7% S ValorizaçãoTerritorial 1 

Optimização ambiental da 
implantação 

2 

Ecossistemas 
naturais 

5% S Valorização ecológica 3 

Interligação habitats e serviços dos 
ecossistemas 

4 

6 Critérios Paisagem e 
património 

2% S Integração Paisagística 5 

14% Valorização do Património 
Construído 

6 

 

A segunda vertente diz respeito aos Recursos (Tabela 9) e está direcionada para a energia, 

água, materiais e produção alimentar. Nos nove critérios (C7 a C15) que a constituem é verificado 

qual o grau de cumprimento da lei de Certificação energética em vigor, avaliação das medidas 

tomadas em termos de soluções passivas, determinação da redução de CO2 através de energias 

renováveis ou equipamentos de baixo consumo, análise das medidas implementadas para 

minimizar o consumo de água, avaliar se os materiais utilizados são produzidos localmente ou 

se apresentam certificação ambiental e, por último, avaliar a existência de produção alimentar 

no local. 



22 

 

Tabela 9 - Critérios associados à vertente Recursos (Adaptado de [31]) 

VERTENTE ÁREA Wi Pre-Req. CRITÉRIO NºC 

RECURSOS Energia 17% S Desenho Passivo  7 

Sistemas energéticos  8 

Gestão do carbono 9 

Água 8% S Sistemas de fornecimento de água 
potável 

10 

Gestão das águas locais 11 

Materiais 5% S Durabilidade dos ambientes construídos  12 

Materiais locais (Conjugado com C14) 13 

9 Critérios Materiais de baixo impacte  14 

32% Alimentares 2% S Produção local de alimentos 15 

 

A terceira vertente aborda as Cargas Ambientais (Tabela 10), foca-se nos efluentes e resíduos 

produzidos, nas emissões atmosféricas, ruído exterior e poluição ilumino-térmica. Nos 8 critérios 

definidos (C16 a C23) é analisado o tratamento dado às águas residuais, o volume de águas 

residuais reutilizado, as partículas e substâncias emitidas e a produção, gestão e valorização 

dos diferentes resíduos. 

Tabela 10 - Critérios associados à vertente Cargas Ambientais (Adaptado de [31]) 

VERTENTE ÁREA Wi Pre-Req. CRITÉRIO NºC 

CARGAS 
AMBIENTAIS 

Efluentes 3% S Tratamento das águas residuais 16 

Caudal de reutilização de águas 
usadas 

17 

Emissões 
atmosféricas 

2% S Caudal de Emissões Atmosféricas - 
Particulas e/ou Substâncias com 
potencial acidificante (Emissão de 
outros poluentes: SO2 e NOx) 

18 

Resíduos 3% S Produção de resíduos 19 

Gestão de resíduos perigosos 20 

Reciclagem de resíduos 21 

8 Critérios Ruído exterior 3% S Fontes de ruído para o exterior 22 

12% Poluição ilumino-
térmica 

1% S Poluição ilumino-térmica 23 

 

A quarta vertente diz respeito ao Controlo Ambiental (Tabela 11), esta vertente está focada na 

qualidade do ar, no conforto térmico e na iluminação e acústica. Os 4 critérios (C24 a C27) 

avaliam os níveis de qualidade do ar, o conforto térmico passivo, os níveis de iluminação e de 

conforto sonoro. 

Tabela 11 - Critérios associados à vertente Cargas Ambientais (Adaptado de [31]) 

VERTENTE ÁREA Wi Pre-
Req. 

CRITÉRIO NºC 

QUALIDADE 
DO 

SERVIÇO 

Qualidade   do ar 5% S Níveis de Qualidade do ar 24 

Conforto térmico 5% S Conforto térmico 25 

4 Critérios Iluminação e 
acústica 

5% S Níveis de iluminação  26 

15% S Isolamento acústico/Níveis sonoros 27 
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A quinta vertente aborda a Adaptabilidade Socioeconómica (Tabela 12). Nesta vertente é 

realizada a abordagem entre a comunidade e o espaço construído, ou seja, os parâmetros que 

contribuem para o aumento da qualidade de vida da população. Os critérios C26 a C40 abordam 

então as questões da mobilidade, da dinâmica e trabalho local, a interação do espaço com a 

comunidade, a participação da população, a capacidade de controlo e os custos do ciclo de vida. 

Tabela 12 - Critérios associados à vertente Adaptabilidade Socioeconómica (Adaptado de [31]) 

VERTENTE ÁREA Wi Pre-Req. CRITÉRIO NºC 

DINÂMICA 
SÓCIO-

ECONÓMICA 

Acessbilidades 5% S Acesso aos transportes públicos 28 

Mobilidade de baixo impacte 29 

Espaço para todos Soluções inclusivas 30 

Economia verde e 
sustentável 

4% S Flexibilidade - Adaptabilidade aos 
usos 

31 

Dinâmica Económica 32 

Trabalho Local 33 

Amenidades e                       
cultura 

4% S Amenidades locais 34 

Interacção com a comunidade 35 

Vitalidade social / 
participação e 

controlo 

4% S Capacidade de Controlo 36 

Condições de participação e 
governância 

37 

Controlo dos riscos naturais -  
(Safety) 

38 

13 Critérios Controlo das ameaças humanas - 
(Security) 

39 

19% Valor e dinâmica 
dos custos 

2% S Baixos custos no ciclo de vida 40 

 

A sexta e última vertente diz respeito à Gestão Ambiental e Inovação (Tabela 13), esta vertente 

visa a implementação de práticas de monitorização de forma a melhorar o desempenho 

ambiental dos espaços, tanto através de sistemas de gestão ambiental como através de 

informação aos seus utilizadores. 

Tabela 13 - Critérios associados à vertente Uso Sustentável (Adaptado de [31]) 

VERTENTE ÁREA Wi Pre-Req. CRITÉRIO NºC 

USO 
SUSTENTÀVEL 

Gestão 
sustentável 

6% S Informação ambiental 41 

3 Critérios Sistema de gestão ambiental 42 

8% Marketing e 
inovaçâo 

2% Marketing e Inovação 43 

 

 O sistema de certificação Domus Natura, utilizado em Portugal desde 2008, 

consiste numa declaração de conformidade de modo a verificar se os requisitos 

legais, regulamentares e normativos estão a ser cumpridos e, ainda, a 

conformidade da qualidade técnica aplicável ao projeto. Com o objetivo de 

alcançar um maior conforto e uma redução dos custos de utilização o sistema 
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combina os pontos anteriores com preocupação ambiental, eficiência energética e gestão 

eficiente dos recursos[32]. 

Por último o SBtool Portugal – Sistema de certificação ambiental, criado na Universidade do 

Minho e disponível desde 2009, tem como foco principal a habitação e a reabilitação de 

edifícios[32]. 

Em síntese dos sistemas avaliados pela sua aplicabilidade a Portugal e pela sua versatilidade foi 

selecionado o sistema LiderA como forma de avaliação da procura da sustentabilidade e de 

identificação das potenciais medidas. 
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3 Caso de estudo: Complexo Aquático Municipal de Santarém 

3.1 Localização e caraterísticas 

O complexo aquático em análise situa-se na cidade de Santarém, na zona do Jardim de Cima, 

foi inaugurado em outubro de 2001 e é constituído por uma área vedada com 23 mil m2, onde 

4075 m2 correspondem ao espaço coberto e aproximadamente 19 000 m2 ao espaço exterior.  

A empresa responsável pelo complexo - Viver Santarém -, para além da área vedada, é ainda 

proprietária do terreno correspondente aos parques de estacionamento e de uma área contígua 

à zona Este do mesmo. A fotografia aérea do ambiente construído do CAMS encontra-se na 

Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O parque aquático, zona exterior do complexo, é constituído por piscina recreativa, piscina de 

ondas, chapinheiro, piscina para crianças, escorregas, pistas fofas, zona com capacidade para 

colocação de 150 espreguiçadeiras, zona relvada com colmos e capacidade de colocação de 

300 chapéus de sol. Esta parte do complexo está acessível ao público apenas na época balnear 

– 1 de junho a 15 de setembro – e durante este período está aberto no recinto um bar com 

esplanada. As dimensões das piscinas encontram-se sintetizadas na Tabela 14. 

  

Figura 7 - Localização do Complexo Aquático Municipal de Santarém (Fonte: Google Maps) 
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Tabela 14 – Síntese das dimensões das piscinas existentes no parque aquático 

 Piscina 

Ondas Recreativa Infantil Chapinheiro 

Dimensões (m3) 600 1150 87 26 

 

A parte coberta do complexo, no piso térreo, é constituída por 3 piscinas - uma desportiva de 

25m com 8 pistas, uma de aprendizagem e uma de adaptação ao meio aquático –, dispondo 

ainda de uma receção, dois balneários (femininos e masculinos), secretaria, gabinetes, sala de 

primeiros socorros, salas de arrumos, balneários de monitores e uma sala polivalente.  

Na zona superior do edifício, primeiro andar, existe um restaurante/cafetaria, uma bancada com 

vista para a piscina desportiva, com 420 lugares sentados, gabinetes e instalações sanitárias. 

Estas infraestruturas interiores encontram-se em funcionamento durante todo o ano. Entre 15 de 

Setembro e 1 de Junho operam *de segunda a sábado e durante a época balnear operam com 

o mesmo horário das infraestruturas exteriores, com o objetivo de oferecer serviços desportivos, 

como aulas de natação, e/ou utilização para usufruto livre. As piscinas têm as dimensões 

apresentadas na Tabela 15. 

Tabela 15 - Síntese das dimensões das piscinas interiores do complexo aquático 

 Piscina 

Desportiva Aprendizagem Adaptação 

Dimensões (m3) 1100 180 14.1 
 

As piscinas interiores encontram-se abertas ao público de segunda a sexta das 8h às 22h30 e 

ao sábado das 8h45 às 19h.[33] A parte exterior do complexo encontra-se aberta, na época 

balnear, das 10h às 19h30 durante toda a semana.[34] Por sua vez os serviços de secretaria 

operam entre as 9h e as 20h30, em dias úteis, e das 9h à 14h, aos sábados. 

O acesso ao complexo pode ser realizado através do autocarro que efetua o percurso entre a 

Quinta da Besteira e o Retail Park (SCALABUS 1). Contudo, os utilizadores continuam a preferir 

a deslocação através de viatura própria ou, no caso dos grandes grupos, de autocarros alugados 

para o efeito. 

 É ainda possível ter acesso a esta zona da 

cidade através de bicicleta uma vez que o 

complexo tem disponível, à entrada, um 

estacionamento para as mesmas (Figura 8). 

Durante a época balnear o acesso ao 

complexo é facilitado, uma vez que, existem 

autocarros a partir de diferentes origens: 

Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Rio Maior, Lisboa 

e dentro do próprio concelho de Santarém. 

Figura 8 - Estacionamento para bicicletas (localizado na 

entrada para o complexo aquático) 
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3.2 Serviços e atividades desenvolvidas 

O complexo aquático emprega 56 funcionários, durante a época balnear, e 42 no período normal 

de funcionamento. Quanto às modalidades existentes, estas desenvolvem-se através de níveis 

ou escalões de aprendizagem definidos pela escola de natação que opera no local, Escola 

Municipal de Natação de Santarém (EMNS). As modalidades disponíveis são a natação pura, 

natação sincronizada, polo aquático, aquafísio, aquaterra, hidroginástica e deepwater 4.  

Esta infraestrutura tem ainda serviços de apoio, instalados no interior da mesma, como o serviço 

de restauração concessionado neste momento à cadeia de restaurantes El Galego. 

No complexo aquático municipal de Santarém existem diversas atividades que podem ser 

analisadas em termos de impactes ambientais, sendo elas: 

• Comportamento dos utilizadores, em termos de energia, água e resíduos, relativamente 

aos duches, utilização dos sanitários, produção de resíduos, iluminação, entre outros; 

• Atividades de manutenção e utilização dos equipamentos e espaços disponíveis: 

manutenção dos tanques, aquecimento dos espaços para manter a temperatura 

adequada para cada uma das atividades e irrigação; 

• Aquecimento da água, tanto em termos de águas quentes sanitárias como dos tanques 

interiores. 

 

3.3 Aspetos Ambientais Significativos 

De forma a identificar as interações da organização, dos seus serviços e produtos, com o 

ambiente, deve ser estabelecido um bom sistema de gestão ambiental. Segundo a ISO 14001: “A 

organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para: 

a) identificar os aspetos ambientais das suas atividades, produtos e serviços, no âmbito 

definido para o sistema de gestão ambiental, que pode controlar e aqueles que pode 

influenciar, tendo em consideração desenvolvimentos novos ou planeados, ou atividades, 

produtos e serviços novos ou modificados; e 

b) determinar os aspetos que têm ou podem ter impacte(s) significativo(s) sobre o 

ambiente (i.e. aspetos ambientais significativos).”[35]. 

                                                      

4 Consiste num conjunto de movimentos realizados na água, enquanto o corpo está suspenso 

na vertical ("deep water"). Ou seja, vai estar sempre sem pé, o que torna a atividade mais intensa. 

Indicada para pessoas já treinadas e adaptadas ao meio aquático. [54]  
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Assim, as áreas que requerem mais atenção ao nível ambiental, neste tipo de infraestruturas, 

são: o consumo de água, o consumo de energia, a produção de resíduos e de águas residuais. 

Durante a análise do caso de estudo serão contabilizados todos os sectores e áreas do complexo 

aquático, excepto o restaurante e a cafetaria exterior, por terem a exploração concessionada. 

 Água 

O abastecimento de água é efetuado através de um furo existente no local. Apenas é utilizada 

água da rede em casos pontuais. O tratamento da água residual é realizado na ETAR de 

Santarém. 

O complexo aquático é dotado de diversos elementos passiveis de influenciar os consumos de 

água, pelo que foi efetuado o levantamento desses elementos que se encontram na Tabela 16.  

Tabela 16 - Levantamento dos equipamentos sanitários 

Elemento Quantidade 

Sanitas dupla descarga 53 

Sanita descarga convencional 1 

Chuveiro (temporizador) 64 

Chuveiro (regulação manual) 15 

Lavatório (temporizador) 62 

Urinóis 13 

Torneira (regulação manual) 3 

Bidé (temporizador) 1 

Lava-pés 9 
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Na  Figura 9 estão representados alguns dos equipamentos de apoio, ao nível da água, que 

estão instalados no CAMS. 

  

 

Urinol MURAL Roca Bidé com torneira tempostop Autoclismo descarga 
convencional 

 

 

 

Chuveiro SPORTING Delabie Chuveiro regulação manual Torneira lava-pés 

 

   

Autoclismo dupla descarga Lavatório com torneira 
Tempostop Delabie 

 

 Figura 9 - Equipamentos existentes no complexo aquático Municipal de Santarém 
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A água das piscinas é tratada, no caso das piscinas interiores, com recurso ao desinfetante 

hipoclorito sódico e ao redutor de pH ácido sulfúrico. Nas exteriores o redutor de pH utilizado é 

o mesmo, contudo os tanques são desinfetados através de Dicloro e Tricloro, e, uma vez que 

estas são influenciadas pela envolvente, é necessário recorrer a produtos como o floculante e o 

algicida. Para efetuar a manutenção dos tanques estes são esvaziados consoante a sua tipologia 

e utilização, os dados encontram-se na Tabela 17: 

Tabela 17 - Tabela síntese das dimensões de cada uma das piscinas e quantidade de descarga realizados (* piscinas 

interiores; ** piscinas exteriores) 

 

Adicionalmente a estes consumos, a necessidade hídrica diária das piscinas interiores e 

exteriores é de aproximadamente 33 m3 e 315 m3, respetivamente. Os resultados obtidos 

encontram-se sintetizados na Tabela 18. 

Tabela 18 - Consumo de água (m3/ano) no processo de manutenção dos diversos tanques 

Piscina Consumos (m3/ano) 
  

Descargas Reposição Total 

Adaptação 735 3443 4178 

Aprendizagem 360 3443 3803 

Competição 1100 3443 4543 

Chapinheiro 780 8426 9206 

Infantil 261 8426 8687 

Recreativa 1150 8426 9576 

Ondas 600 8426 9026 

Total 4986 44034 49020 

 

No que diz respeito aos consumos de água por parte dos utilizadores, considerou-se o consumo 

de 50 l/duche. Tendo em conta que existem 4020 utilizadores por semana, no espaço interior, e 

2000 utilizadores por dia, no espaço exterior, calculou-se um consumo anual de água para 

duches de 8844 m3 e 9800 m3, respetivamente. 

Como tempo de utilização dos lavatórios considerou-se 1 min, os mesmos têm um caudal de 3 

litros por minuto. Quanto aos autoclismos, estes são de dupla descarga: 3/6 litros. Na época 

normal assumiu-se que cada utilizador aciona o autoclismo duas vezes ao dia (com o caudal 

mínimo) e utiliza o lavatório também por duas vezes. Na época balnear, como normalmente o 

Piscina Descarga Dimensões (m3) 

Adaptação* 1 vez por semana 14.1 

Aprendizagem* 2 vezes por época 180 

Desportiva* 1 vez por ano 1100 

Chapinheiro** 2 vezes por semana 26 

Infantil** 2 a 3 vezes por época 87 

Recreativa** 1 vez por época 1150 

Ondas** 1 vez por época 600 
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utilizador passa o dia no recinto, consideram-se quatro utilizações dos autoclismos e dos 

lavatórios. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 19. 

Tabela 19 - Consumo de água pelos utilizadores dos espaços interiores e exteriores 

Componente Consumo (interior) Consumo (exterior) 

m3/dia  m3/ano  m3/dia  m3/ano  

Autoclismo 4 1258 30 3210 

Lavar as mãos 4 1258 24 2568 

Total 8 2517 54 5778 

 

Quanto ao consumo de água nas zonas relvadas foi facultada a informação, pelo gestor do 

complexo, que durante a primavera e o verão (186 dias) os sistemas de rega (20 aspersores) 

estão ligados durante 45 minutos. Assumindo que cada aspersor debita 2.2 l/min foram obtidos 

os valores apresentados na Tabela 20: 

Tabela 20 - Consumo de água para manutenção dos espaços verdes 
 

Tempo de utilização 
(min/ano) 

Caudal aspersor 
(l/min) 

Consumo 
(m3/ano) 

Período de rega 
(primavera/verao) 

8370 2.2 368 

 

 Energia  

O complexo aquático apresenta atualmente elevados 

consumos de energia, tanto sob a forma de 

eletricidade como de gás natural. 

Na Figura 10 encontra-se a percentagem anual 

utilizada em gás natural e em eletricidade com base 

na fatura energética de cada uma das componentes 

para o ano de 2016 (anexo II).  

Figura 10 - Distribuição dos gastos energéticos por tipo 

46%
54%

Consumo (kWh/ano)

Electricidade Gás natural
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3.3.2.1 Levantamento 

3.3.2.1.1 Iluminação 

Ao nível da iluminação, verifica-se preocupação ambiental por parte da entidade gestora do 

edifício, dado que tem existido transição das 

lâmpadas fluorescentes para LED. Para 

além destas lâmpadas há uma grande 

quantidade de lâmpadas tubulares 

fluorescentes T8, lâmpadas compactas 

fluorescentes e apenas pontualmente são 

encontradas lâmpadas incandescentes, 

como é possível verificar no gráfico da Figura 

11. O levantamento detalhado das lâmpadas 

existentes encontra-se no anexo I. 

Nas instalações sanitárias, da receção e da 

bancada, verificou-se que existem sensores 

de movimento para evitar gastos 

desnecessários. 

  

Figura 11 - Tipologia das lâmpadas instaladas no Complexo 

Aquático 
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Na Figura 12 encontram-se representados os elementos que constituem a iluminação do CAMS. 

   

Lâmpadas CFL Lâmpadas CFL Lâmpadas tubulares 

 

 

 

Lâmpadas tubulares T8 150 
cm 

Lâmpadas tubulares T8 150 cm – 
armação dupla 

Lâmpadas tubulares LED 

 
 

 

Projetor de iodetos 
metálicos 
 

Lâmpadas CFL 
 

Lâmpadas LED 

 

 

 

Lâmpada tubular T8 150 cm 
– armação dupla 

Lâmpada tubular T8 60 cm  

Figura 12 - Elementos presentes ao nível da iluminação 
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3.3.2.1.2 Equipamentos 

Ao nível dos equipamentos estes foram separados em 4 grandes grupos: bombas, 

aquecimento/arrefecimento de espaços, aquecimento de água, outros (acessórios de escritório 

e equipamentos de apoio). 

No grupo das bombas encontram-se as utilizadas para a manutenção da piscina. Na Tabela 21 

encontram-se os detalhes de operação das bombas por piscina e respectivos consumos. 

Tabela 21 - Levantamento das bombas utilizadas para a circulação da água da piscina 

          Bombas 
 
Piscina 

Total Operar  
simultâneo 

Potência 
(kW) 

Tempo 
(h) 

Consumo 

 (kWh/dia)  (kWh/ano) 

Desportiva 3 2 7.5 4.17 63 22831 

Aprendizagem 3 2 3 1.4 8 3066 

Adaptação 2 1 1.02 0.59 1 220 

Recreativa 6 4 11 2.25 74 10593 

Chapinheiro 2 2 2.7 0.3 2 173 

Ondas 3 3 7.5 1.39 31 3346 

Infantil 3 2 3 1.01 6 648 
    

Total 210 40878 

 

O complexo aquático dispõe de uma caldeira a gás natural a partir da qual é realizado o 

aquecimento dos balneários, a água dos tanques e a água dos duches, bem como a 

desumidificação das naves. A caldeira é da marca Ferroli e apresenta uma potência variável 

entre os 300kW e os 1000kW, sendo que opera 50% do tempo à potência mínima e 50% à 

potência máxima. A produção de A.Q.S. resulta do calor fornecido pela caldeira aos quatro 

depósitos de 2000 litros existentes na casa das máquinas. No que diz respeito ao aquecimento 

e desumidificação, os balneários apresentam termoventilação da marca EVAC e cada nave das 

piscinas apresenta duas unidades de tratamento do ar (UTA).  Para além da caldeira existem 

unidades de ar condicionado nos diferentes escritórios e gabinetes, para o cálculo do consumo 

dos mesmos consideraram-se as horas de funcionamento dos diferentes locais. O CAMS não 

necessita de aparelhos de arrefecimento nos períodos de verão. As potências dos equipamentos 

encontram-se na Tabela 22. 

Tabela 22 - Levantamento dos diferentes equipamentos de ar condicionado e caldeira 

Equipamentos Qt. Potência (kW) Consumo (kW/dia) 

Caldeira Ferroli 1 300-1000 9425 

Vulcano (Sala polivalente) 1 2 7 

Troia  (Secretaria) 1 2.8 32.2 

Eletron (Gab. Informática) 1  2.8 25.2 

Acxon (Bancada Aprendizagem) 1 2.8 21 

Gree (Gab. Arbitros) 3 3.2 86.4 

Troia (Gab. Presid.) 1 2.8 28.8 
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Nos equipamentos de apoio estão contemplados os computadores, impressoras, frigoríficos, 

microondas, secadores de cabelo, torniquetes e colunas de som. As potências de funcionamento 

de cada um desses equipamentos bem como a quantidade encontram-se na Tabela 23. 

Tabela 23 - Levantamento dos equipamentos de apoio existentes no complexo 

Equipamento Quantidade Potência un. (kW) Potência total 
(kW) 

Computador Asus 4 0.25 1 

Computador HP 10 0.25 2.5 

Computador LG 2 0.25 0.5 

Impressora HP (tamanhos grandes) 1 0.035 0.035 

Impressora Xerox 2 0.38 0.76 

Impressora HP 2 0.09 0.18 

Frigorifico 2 0.095 0.19 

Secador de cabelo Golfinho Sports 4 0.8 3.2 

Secador de cabelo Orieme 4 0.8 3.2 

Secador de mãos Golfinho Sports 2 1.8 3.6 

Torniquete eléctrico 5 0.012 0.06 

Secador de mãos Covectronic Diplomatic 21 1.8 37.8 

Secador de cabelo MOEL 2 0.7 1.4 

Coluna de som Fonestar (grande) 2 0.16 0.32 

Coluna de som Fonestar (parede) 10 0.06 0.6 

Microondas 1 1 1 

 Total 56.35 

 

Foi adotada como medida de minimização da energia reactiva, a aplicação de condensadores 

com regulação automática que anula significativamente o consumo de energia reactiva. 

3.3.2.2 Perfil de utilização 

O consumo realizado está diretamente relacionado com o horário de funcionamento da presente 

infraestrutura e o regime de faturação aplicado. O regime é tetra-horário com uma potência 

instalada de 800 kVA e uma potência contratada de 375 kVA.  Quanto aos ciclos de consumo, 

estes são diferentes consoante o período do ano a que respeita a faturação, na Tabela 24 

encontram-se esses dados. 

Tabela 24 - Períodos de facturação durante o Inverno e o Verão 

Ciclo diário Inverno Verão 

Ponta [9h30 às 11h30]; [19h às 21h] [10h30 ao 12h30]; [20h às 22h] 

Cheia [8;9.5]; [11h30 às 19h]; [21h às 22h] [9h às 10h30]; [12h30 às 20h]; [22h às 
23h] 

Vazio [6;8]; [22;2] [23h às 2h]; [6h às 9h] 

Super vazio [2h às 6h] [2h às 6h] 
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Face a estes horários e tendo em conta as fatura de eletricidade, considerou-se que o preço 

médio por kilowatt é de: 

• Ponta: 0.1127 eur/kWh; 

• Cheia: 0.1027 eur/kWh; 

• Vazio: 0.0686 eur/kWh; 

• Super Vazio: 0.0683 eur/kWh 

Após a simulação dos consumos realizados no Complexo Aquático Municipal de Santarém, 

obtiveram-se os valores de energia elétrica apresentados na Tabela 25: 

Tabela 25 - Distribuição dos consumos eléctricos realizados 

Aspecto Consumo (kWh/ano) Consumo (€/ano) 

Iluminação 139570 19710 

Ventilação e bombas 471694 41892 

Aquecimento de espaços 71165 7384 

Outros 21695 2247 

Total (média anual) 702397 71052 

 

Nota: Verifica-se que o valor de consumo de electricidade estimado vai ao encontro do 

demonstrado na fatura (anexo II). Como os consumos nas áreas do restaurante e bar não são 

consideradas, justificam a divergência observada. 

Tal como alguns espaços, as águas dos tanques e as águas quentes sanitárias são aquecidas 

através da caldeira a gás natural. Para o período de funcionamento do edifício, foram obtidos os 

valores representados na Tabela 26. 

Tabela 26 - Consumo de energia térmica  

Consumo Consumo (kWh/dia) Consumo (kWh/ano) Consumo (€/ano) 

Caldeira 3634 1203083 57695.77 

 

No que respeita ao aquecimento de AQS e água para os tanques, foi realizada a estimativa do 

consumo em kWh, para isso assumiram-se as seguintes premissas: 

• A água subterrânea, coletada pelo furo, encontra-se a 15ºC; 

• A água para os duches está a 60ºC; 

• A água dos tanques interiores encontra-se a cerca de 30ºC; 

Para o cálculo das calorias necessárias para aquecer a água até à temperatura desejada 

multiplicou-se o gradiente de temperatura pelo consumo de água. Posteriormente fez-se a 

conversão de calorias para kWh, multiplicando pelo fator de conversão – 1.1622. Os valores 

obtidos encontram-se sintetizados na Tabela 27. 

Tabela 27 - Consumo térmico para aquecimento de água 

Destino Gradiente de temperatura (ºC) Consumo (kcal) Consumo (kWh) 

Tanques interiores 15 187860.0 218330.9 

Duches época normal 45 397980.0 462532.4 

Duches época balnear 45 441000.0 512530.2 
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 Resíduos  

No complexo aquático já existe alguma preocupação de promover a 

separação dos resíduos produzidos. Existem contentores específicos para 

resíduos hospitalares (Figura 13), para resíduos urbanos como embalagens 

de vidro, plástico/metal e cartão (ecopontos) - na bancada da piscina de 

competição e no hall de entrada-, para REEE (lâmpadas) e rolhas de cortiça. 

No entanto os gabinetes, os balneários, a secretaria e o espaço exterior 

ainda não apresentam contentores para a separação dos resíduos por 

fileiras.  

Quanto à produção de resíduos, os valores foram calculados tendo por base 

a informação de recolha do Município de Santarém. Assim, foram criados 

dois cenários distintos: 

• Cenário 1: utilização do espaço interior, cerca de 670 utentes/dia; 

• Cenário 2: utilização do espaço exterior, cerca de 2000 utentes/dia; 

Os valores obtidos nestes cenários encontram-se na Tabela 28. 

Tabela 28 - Produção de resíduos por dia considerando dois cenários distintos 

 

 

 

Como esta metodologia apresenta uma aproximação extrapolada, optou-se por simular também 

a produção diária de resíduos tendo em conta as capacidades dos contentores existentes e 

assumindo que os mesmos são despejados diariamente: 

• No hall de entrada existem dois contentores – papel e plástico – cada um com uma 

capacidade de 240 litros; 

• Nos escritórios e secretaria os contentores são indiferenciados – cada um com uma 

capacidade cerca de 25 litros; 

• Os balneários interiores, bem como as instalações sanitárias e gabinetes de monitores 

dispõem de caixotes do lixo de pequenas dimensões (cerca de 50 litros); 

• Nos balneários com acesso ao exterior existem contentores em cada uma das divisórias 

dos sanitários e existem quatro – dois no balneário de cada género - contentores com 

capacidade de 240 litros; 

• Na zona exterior para além dos diversos sacos espalhados nas zonas relvadas, foram 

observados 9 contentores com capacidade de 240 litros nas zonas pavimentadas. 

 1 utilizador Cenário 1 Cenário 2 

Tipologia kg/dia kg/dia  kg/dia  

Resíduos urbanos  1.21 811 2422 

Resíduos urbanos selectivos 0.18 119 356 

Resíduos urbanos indiferenciados 1.03 692 2066 

Figura 13 - Contentor de 

resíduos hospitalares 

(enfermaria) 
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Assim, assumiu-se que no caso dos escritórios e secretaria é produzida uma média de resíduos 

em forma de papel equivalente a 45 folhas [36], admitindo que cada folha pesa cerca de 4 g, 

corresponde a cerca de 2 kg de papel por dia – assumindo que a produção é realizada 

considerando o gabinete técnico, operacional, sala da presidência, sala da administração, 

gabinete de informática e secretaria nas suas três secções. Considerou-se desprezível a 

quantidade de papel recolhida no ecoponto existente no hall de entrada. 

Nas restantes componentes considera-se que a produção de resíduos é a mesma que a 

capacidade dos contentores, assim estima-se uma produção diária de: 

• Papel: 2 kg/dia; 662 kg/ano; 0.002 kg/utilizador do CAMS; 

• Plástico: 240 kg/dia; 79440 kg/ano; 0.18 kg/utilizador do CAMS; 

• Indiferenciados: 3820 kg/dia; 780580 kg/ano; 1.79 kg/utilizador do CAMS 

 

3.4 Aspetos construtivos 

O edifício é dotado de vidros duplos com caixilharia de alumínio, apresentando apenas algumas 

caixilharias interiores em fenólico. A nave da piscina de competição apresenta uma parede 

totalmente envidraçada, com janelas na zona superior, virada a Sul. A nave das piscinas de 

aprendizagem e de adaptação também tem paredes em vidro a sudoeste e a sudeste, uma porta 

de vidro virada a sul e, ainda uma claraboia com cerca de 18 metros de comprimento e 

aproximadamente 4.5 metros de largura. 

O corredor que separa os balneários do espaço exterior apresenta tijolos de vidro orientados a 

Este. O corredor que liga a receção às entradas para os balneários de acesso ao exterior 

apresenta vidros praticamente em toda a extensão e a parede que separa dos balneários foi 

construída em tijolos de vidro. 

O Complexo foi ainda projetado com claraboias, de pequenas dimensões, nos balneários das 

piscinas interiores e nas instalações sanitárias do piso 1. 

Os gabinetes técnico e operacional apresentam janelas para o interior da nave de competição 

pelo que usufruem da iluminação natural da mesma. A secretaria apresenta janelas a norte e o 

hall de entrada apresenta as paredes em contacto com a rua, norte e oeste, em vidro. 

Devido às caraterísticas arquitetónicas do edifício, este não necessita de realizar arrefecimento 

durante o verão nem são necessárias palas de sombreamento nas janelas. Nas claraboias são 

utilizadas palas de sombreamento em PVC acrílico. 
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3.5 Avaliação do desempenho ambiental: LiderA 

Após a análise dos dados obtidos sobre o ambiente construído em estudo foi possível fazer uma 

avaliação do seu desempenho ambiental, tendo em conta os 43 critérios do Sistema LiderA.  A 

cada um dos critérios foi atribuído um nível de desempenho. Os níveis de desempenho de base 

do sistema são os seguintes: 

• Nivel A++ - Melhoria do desempenho em 90% em relação à referência; 

• Nível A+ - Melhoria de 75% em relação à referência; 

• Nível A – Melhoria de 50% em relação à referência; 

• Nível B – Melhoria de 37.5% em relação à referência; 

• Nível C – Melhoria de 25% em relação à referência; 

• Nível D – Melhoria de 12.5% em relação à referência; 

• Nível E – Prática usual. 

Nos casos em que não existem dados suficientes para fazer a avaliação considerou-se a prática 

usual, ou seja, E. 

Em termos de valorização territorial, critério C1, é importante referir que o terreno onde o 

complexo aquático municipal foi implementado era um baldio junto a zonas habitacionais, ou 

seja, com facilidade de acesso a infraestruturas de água e esgotos. Devido às premissas 

enunciadas este critério apresenta um desempenho de nível A. 

No que diz respeito à optimização ambiental da implementação, critério C2, o complexo 

apresenta uma área total, vedada, de 23 mil m2. Destes, aproximadamente 10 mil m2 

correspondem a zonas relvadas, 4075 m2 a espaço coberto, sendo a restante área, cerca de 

8925 m2, superfície descoberta impermeável. Desta forma a percentagem de solo permeável é 

de 43% o que confere um desempenho ambiental nível C. 

O critério C3, valorização ecológica, apresenta um desempenho ambiental nível E uma vez que 

não foram realizados estudos de monitorização de espécies na fase de projeto/construção. 

O critério C4, interligação de habitats, diz respeito à promoção da continuidade da estrutura 

verde. Neste critério a classificação será C, pois existem espaços verdes permeáveis e o 

perímetro de contacto, 330 m, satisfaz mais de 10% dos limites do lote. 

No que diz respeito à integração paisagística, critério C5, o edifício apresenta uma altura e cor 

semelhante à média existente no local e cria um ambiente estético favorável. As caraterísticas 

enunciadas acima conferem-lhe a classe de desempenho máxima A++. 

Relativamente à proteção e valorização do património, critério C6, o edifício foi construído de raiz 

pelo que não se verificou preservação nem requalificação, deste modo a classificação obtida é 

E. 
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Quanto ao desenho passivo, critério C7, o edifício foi construído numa zona pouco desenvolvida, 

livre de construções, pelo que tira o melhor proveito do local, tendo as principais divisórias com 

orientação a Sul, nomeadamente as naves e a zona exterior. A nave da piscina de competição 

(Figura 14)  tem toda a parede envidraçada a Sul e a nave da piscina de aprendizagem conta 

com duas paredes envidraçadas, uma a Sudeste e outra a Sudoeste e ainda com uma claraboia 

que permite a entrada de luz natural (Figura 15). 

A zona de receção do edifício apresenta uma grande percentagem de envidraçados na fachada 

Norte e Oeste. O acesso aos balneários da piscina de competição/exterior também apresenta 

uma grande extensão de envidraçados a Oeste, sendo a separação para os balneários realizada 

através de blocos de vidro (Figura 14). 

O edifício tem uma disposição em L, com uma área envolvente muito superior à área de edificado 

interior. Quanto ao isolamento supõe-se que o edifício seja dotado de lã de rocha nas coberturas 

planas, chapas de sandwich nas naves e wallmate nas paredes pelo que a classificação obtida 

é D. 

Figura 14 . Nave da piscina de competição (à esquerda) e corredor de acesso aos balneários (à direita) 

Figura 15 - Nave das piscinas de aprendizagem e iniciação 
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Quanto à certificação energética, critério C8, o CAMS classifica-se como B. Apesar de o 

Complexo Aquático não ter uma certificação energética após a observação das categorias 

atingidas por edifícios semelhantes pela ADENE, tais como a Piscina Coberta de Junqueira em 

Vale de Cambra (A), o Polidesportivo nos Olhos de Água em Albufeira (B-), o Gimnodesportivo 

de Penedono (B-), o Complexo de Piscinas Cobertas da A.H.B.V.C. de Cascais (B-) e o 

Gimnodesportivo de Alcobaça (B), considera-se que o CAMS apresenta a categoria B. 

A intensidade de carbono, critério C9, classifica-se com E porque, apesar de alguns 

eletrodomésticos terem uma etiquetagem energética superior, o consumo de energia do edifício 

ainda é realizado através da rede elétrica e de uma caldeira a gás natural. 

Ao nível da água o complexo apresenta diversas medidas. Em termos de consumo de água 

potável, critério C10, todas as instalações sanitárias/balneários são dotadas de torneiras e 

chuveiros com temporizador e autoclismos de dupla descarga; tendo em conta estes critérios e 

os dados de consumo de água apresentados anteriormente classifica-se o desempenho como 

B. No que diz respeito à gestão de águas locais, critério C11, foi obtida a informação de que não 

são tomadas medidas para as escorrências pluviais desta forma o desempenho é classificado 

como E. 

Os critérios C12 a C14 referem-se aos materiais utilizados durante a construção do complexo 

aquático. Como não existe informação suficiente para avaliar estes 3 critérios serão classificados 

com E. 

O critério de produção local de alimentos, C15, não se aplica ao caso em estudo. Assim a este 

critério corresponde a classificação E em termos de desempenho ambiental. 

Ao nível dos efluentes, na fase inicial de exploração do complexo foi construído um lago para 

recolha das águas residuais das piscinas e posterior utilização nas zonas relvadas. Contudo essa 

prática deixou de ser utilizada devido ao alto teor em produtos químicos e ao possível 

desenvolvimento de parasitas. Desta forma, atualmente o tratamento das águas residuais é 

encaminhado para a ETAR de Santarém. Devido às razões apontadas os critérios C16 e C17 

apresentam uma classe de desempenho ambiental E. 

O critério C18 relativo ao caudal de emissões atmosféricas, partículas e/ou substâncias com 

potencial acidificante apresenta um desempenho nível A, considerando que apresenta apenas 

uma caldeira a gás natural para aquecimento de água e dos espaços de maior dimensão. Nos 

restantes espaços o aquecimento é realizado através de equipamentos de ar condicionado. 

A produção de resíduos, critério C19, é mais significativa nos meses de verão uma vez que a 

permanência nas instalações é mais prolongada. Em virtude de não existirem dados do valor de 

resíduos produzidos no local, considerou-se o valor per capita do município, assim atribui-se a 

classe de desempenho ambiental E.  No que toca à gestão de resíduos perigosos, critério C20, 

o desempenho ambiental é classificado como A uma vez que se verificou uma grande 
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preocupação ambiental - as lâmpadas e as pilhas são entregues no centro de triagem, existe um 

contrato com a Cannon Hygiene para a recolha dos resíduos hospitalares e as embalagens dos 

produtos químicos são recolhidas pelo fornecedor das mesmas. 

O critério C21, que diz respeito à valorização dos resíduos, apresenta uma classe de 

desempenho ambiental D. Esta classificação deve-se à falta de depósitos para separação dos 

resíduos nos diferentes gabinetes, balneários e zona exterior, contudo existem contentores para 

a separação de resíduos a 50 metros da entrada do CAMS 

O critério C22 refere-se a fontes de ruído para o exterior. Não existem dados que permitam fazer 

a análise deste parâmetro pelo que é classificado como E. 

O critério C23 diz respeito aos efeitos térmicos (ilha de calor) e luminosos. Neste critério o 

desempenho ambiental apresenta a classe C pois apresenta cores claras em toda a estrutura e 

pavimentos, permite a circulação de ar entre edifícios e, ao nível da iluminação, permite uma 

regulação da intensidade à utilização necessária. 

O critério C24, refere-se aos níveis de qualidade do ar, apresenta um desempenho ambiental de 

classe C, uma vez que é permitida a ventilação natural dos diferentes espaços. 

No que diz respeito a conforto térmico, critério C25, neste tipo de infraestruturas os valores de 

humidade, temperatura e velocidade do ar estão em constante monitorização atingindo a 

classificação mais alta A++. 

Quanto à iluminação e acústica, no critério C26, avalia-se o nível de iluminação do edifício. O 

edifício tem uma grande componente de luz natural e apresenta a quantidade de iluminação 

artificial necessária à operação, é classificado com A. Também ao nível do conforto sonoro, 

critério C27, o desempenho ambiental é nível A, pois o edifício apresenta um bom isolamento e 

as atividades desenvolvidas estão bem distribuídas. 

Ao nível dos acessos, existem transportes públicos para aceder ao complexo aquático, bem 

como estacionamento para bicicletas junto à entrada do mesmo. No entanto, devido à existência 

de apenas uma rota de autocarros especifica para este local durante todo o ano, o desempenho 

ambiental avaliado no critério C28 – Acesso a transportes públicos- é D. Quanto à Mobilidade de 

baixo impacto, critério C29, considerando os aspetos acima e que existem caminhos pedonais 

de acesso, o desempenho é C.  

No critério C30, soluções inclusivas, avalia-se a acessibilidade no edifício. Este edifício encontra-

se equipado com elevador para acesso ao 1º piso e está equipado com rampas na zona exterior, 

desta forma o desempenho é classificado com A. 

No que diz respeito à flexibilidade – adaptabilidade de usos, critério C31, devido à falta de dados 

para avaliar a versatilidade das diferentes áreas, é classificado com E. 
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O critério 32 refere-se à dinâmica económica, neste critério o complexo apresenta um 

desempenho classificado com C. É um espaço com diversidade de tipologias - operam, no 

interior do ambiente construído, um restaurante e um bar, durante a época balnear. No edifício 

existe ainda uma sala de fitness.  

O critério C33 refere-se ao trabalho local, o complexo aquático emprega 56 pessoas durante a 

época balnear e 42 durante o restante período de funcionamento. Considerando o espaço interior 

de 4800 m2 e o espaço exterior com 19000m2 o rácio obtido é de cerca de 340 m2 por funcionário 

na época balnear pelo que este critério apresenta um desempenho com a classe A. 

Quanto a amenidades amigáveis, critério 34, como o complexo aquático foi construído numa 

zona pouco desenvolvida da cidade, com reduzida implantação de estabelecimentos comerciais 

exemplificada na existência de apenas um café na envolvente, atribuiu-se o desempenho 

ambiental E. 

Ao nível da Interação com a comunidade, critério 35, o desempenho ambiental é classificado 

com C. Esta classificação deve-se à interação existente dentro do edifício tanto devido às aulas 

desenvolvidas como às atividades de lazer e restauração.  

Outra área avaliada pelo Sistema LiderA é a participação e controlo. A capacidade de controlo é 

avaliada no critério C36. Na zona exterior do complexo existe a possibilidade de controlar a 

iluminação artificial, nas áreas interiores as temperaturas, a humidade e a ventilação artificial são 

controladas por um sistema mecânico programável, por sua vez a ventilação e iluminação natural 

e artificial são controladas manualmente. Tendo em conta os aspetos apresentados este critério 

está avaliado como A. Nas Condições de participação e governância, critério C37, a classificação 

é B. Esta classificação deve-se a ser um edifício em fase de operação, mas dotado com meios 

que incentivam os utilizadores à sugestão de melhorias ou à correção de aspetos menos 

positivos. 

Quanto ao critério C38, controlo de riscos naturais, não existem dados da fase de projeto e 

construção e na fase de operação não estão implementadas medidas de prevenção de riscos 

sísmicos. Desta forma, o desempenho ambiental é classificado como E. 

No critério C39, controlo de ameaças humanas, são avaliadas as medidas que diminuem a 

criminalidade e o vandalismo. O edifício apresenta os espaços bem iluminados, vigiados e com 

campo de visão aberto, os horários de encerramento encontram-se bem estipulados e é dotado 

de sistema de videovigilância e detetores de intrusão e incêndio. A classificação obtida é A. 

No critério C40, custos no ciclo de vida, é avaliada a relação custo/qualidade dos diversos 

elementos que constituem o edifício. Como apontado no levantamento dos equipamentos o 

edifício conta com lâmpadas de baixo consumo e alguns dos equipamentos utilizados 

apresentam uma etiquetagem energética elevada. Também ao nível da água existem medidas 

em todo o edifício para reduzir os consumos, por exemplo torneiras temporizadas e sistemas de 
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dupla descarga. Quanto aos materiais utilizados apresentam durabilidade e resistência elevadas 

e na sua maioria são passiveis de serem reciclados. Posto isto, atribui-se a este critério a 

classificação A. 

Em termos de informação ambiental, critério C41, existem informações de utilização e 

sensibilização. Apesar de no portal online do complexo e na entrada do edifício estarem afixadas 

as normas de utilização, considera-se que este aspeto poderia ser melhorado se acompanhado 

de mais informação sobre a temática ambiental, assim classifica-se com E. 

Em termos de sistema de gestão ambiental, critério C42, foi obtida a informação de que não 

existem certificações ambientais nem sistema de gestão ambiental implementado. O 

desempenho ambiental obtido neste critério é E. 

Em termos de inovação, critério C43, o que aumenta o número de visitantes é a piscina de ondas 

aberta durante a época balnear. Existem diversas medidas ao nível da água e da energia que o 

distinguem da prática comum, como são exemplo os redutores de caudal, as sanitas de dupla 

descarga, os temporizadores nas torneiras, os sensores de movimento e a passagem 

progressiva para lâmpadas LED. Contudo, estas premissas não podem ser consideradas como 

fatores de inovação, desta forma a classificação atingida é D. 

Na avaliação final dos 43 critérios obteve-se uma classificação de B, com uma percentagem de 

17.75%, em termos de desempenho final. A síntese da avaliação realizada encontra-se no Anexo 

IV. 

Em suma, os principais indicadores são: 

• Consumo de energia eléctrica por utente: 2.36 kWh; 

• Consumo de energia eléctrica por m2: 252.14 kWh (área coberta) e 44.7 kWh (área total) 

• Emissões de carbono por utente: 462.18 g CO2 

• Emissões de carbono por m2: 8756.62 (área total) e 49423 (área coberta) g CO2; 

• Consumo de água por utente: 175 litros 

• Consumo de água por m2: 3.32 m3 

A produção de resíduos pode variar entre 1 kg a 2 kg por utente. 

 

.  
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4 Propostas de melhoria  

4.1 Soluções propostas ao nível da água 

A situação atual pode ser melhorada com propostas especificas para algumas áreas e critérios, 

nomeadamente na água. Verificou-se, pelo critério C10, que apesar do complexo aquático já ter 

aplicadas algumas medidas de redução do consumo continua a ter um enorme gasto de água. 

É sugerido pelo sistema que sejam reduzidos os consumos nos espaços exteriores e que sejam 

aproveitadas as águas pluviais. No caso específico das piscinas, verificou-se em estudos 

semelhantes que a utilização de coberturas nos planos de água interiores constitui uma 

poupança significativa.  

Para cada proposta pré dimensionou-se e avaliaram-se os custos e retorno, assumindo uma taxa 

de atualização de 4 %. 

Seguidamente, e com base nos casos referidos anteriormente, são propostas soluções que 

procuram minimizar o consumo nas instalações em estudo. As sugestões são as seguintes: 

a) Utilização de coberturas nos planos de água; 

b) Aplicação de um sistema de recolha de águas pluviais; 

c) Sistema de monitorização da humidade no relvado. 

 

 Utilização de coberturas nos planos de água 

Diariamente são colocados 33m3 de água nas piscinas interiores. Este volume de água pode ser 

reduzido através da aplicação de coberturas que contribuem para minimizar a evaporação.  

Nas piscinas interiores, aliado ao consumo de água, também está o consumo de energia para 

aquecimento desse mesmo volume. O cálculo da massa de água evaporada (em l/h) foi realizado 

com recurso à formula simplificada de Bernier [37] para piscinas em repouso (momento em que 

a cobertura será aplicada): 

𝑀𝑒(𝑟𝑒𝑝𝑜𝑢𝑠𝑜) = 16 × 𝑆 × (𝑊𝑒 − 𝜇𝑎 × 𝑊𝑎𝑠)                                       (1) 

Onde,  

𝑀𝑒 − 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎çã𝑜 (
𝑘𝑔

ℎ
) ; 

𝑆 − Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑐𝑖𝑛𝑎 (𝑚2); 

 𝑊𝑒 − 𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑟 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 à 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 á𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑐𝑖𝑛𝑎 (
𝑘𝑔(á𝑔𝑢𝑎)

𝑘𝑔(𝑎𝑟)
) ; 

𝜇𝑎 − 𝑔𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜; 

 𝑊𝑎𝑠 − ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑟 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 à 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (
𝑘𝑔(á𝑔𝑢𝑎)

𝑘𝑔(𝑎𝑟)
).  
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Por sua vez, o cálculo das perdas térmicas por evaporação foi realizado através da equação 2: 

𝑄𝑒 = 𝑀𝑒 × 𝑐𝑣                                                            (2) 

Onde,  

𝑄𝑒 − 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎çã𝑜 (
𝑊

𝑚2
) ; 

 𝑀𝑒 − 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎çã𝑜 (
𝑘𝑔

ℎ
) ; 

 𝑐𝑣 − 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 á𝑔𝑢𝑎 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔. °𝐶
) ; 

Tabela 29 - Caraterísticas das piscinas onde é simulada a aplicação de coberturas 

Piscina Competição Aprendizagem Iniciação 

Área de superfície 
(m2) 

525 196 18.9 

Volume (m3) 1100 180 14.1 

Temperatura5 (ºC) 28 29 32 

 

Considerando que as piscinas interiores apresentam uma humidade relativa de 65% [16], os 

dados da Tabela 29 e as equações nº 1 e 2, obtiveram-se os valores apresentados na Tabela 

30. 

Tabela 30 - Massa de água evaporada e quantidade de energia consumida (sem cobertura) 

Piscina Me (kg/h) Qe (W) 

Competição 54.2 36677 

Aprendizagem 17.9 11854 

Iniciação 2.6 1781 

 

Considerando que a cobertura é colocada durante 4250 horas/ano verifica-se uma diminuição 

do consumo de energia, de água e das emissões de CO2, como é possível observar na Tabela 

31: 

Tabela 31 - Poupança em termos de energia, CO2 e água 

Redução Competição Aprendizagem Iniciação 

Energia (kWh/ano) 155877 51427 7569 

CO2 (kg) 30555 10081 1484 

Água (m3/ano) 230 76 11 

 

Com a aplicação desta medida, haveria uma poupança total de 215 MWh/ano, 40 mil kg CO2 

eq./ano (considerando o factor de conversão para gás natural de 166.2 [38]) e 317 m3/ano. 

Através das fatura de gás natural cedidas pelos responsáveis do complexo aquático verifica-se 

que o custo do gás natural é de 0.044 €/kWh. O valor economizado em termos de água foi 

                                                      

5 Valores aproximados para a temperatura. 



47 

 

calculado através do valor 1.476 €/m3. Desta forma a poupança obtida através da aplicação de 

coberturas nas três piscinas é de 9454 €, em gás natural, e 466 €, em água. 

 

No balanço económico considera-se um investimento de 53130 €7 - considerando que as 

piscinas serão dotadas de isolamentos isotérmicos do tipo espuma e que a piscina de competição 

apresentará um sistema de enrolamento mecânico. O tempo de retorno do investimento é de 6.2 

anos como se encontra apresentado na Tabela 32. 

Tabela 32 - Balanço económico da implementação de coberturas nos três planos de água 

Tempo (anos) 0 1 2 … 10 

Investimento (€) 53130.00 
 

- - … - 

Poupança (€) 
 

9454.42 9454.42 … 9454.42 

Fluxo de Caixa (€) -53130.00 9454.42 9454.42 … 9454.42 

Fluxo de caixa act. (€) -53130.00 9090.79 8741.15 … 6387.07 

Fluxo de caixa acumulado (€) -53130.00 -44039.21 -35298.06 … 23553.84 

VAL (€) 23553.84 

TIR (%) 12% 

Período de retorno (anos) 6.2 

 

                                                      

6 Os valores foram calculados tendo como base o preço por m3, cobrado pelas águas de 

Santarém. Uma alternativa para verificar e ajustar de forma mais adequada o período de retorno 

seria calcular a poupança energética da extracção de água do furo. 

7 Os valores utilizados para fazer a análise económica são os apresentados no Relatório de Diagnóstico 

Energético do Complexo Aquático de Santarém, apesar das fragilidades apresentadas por estes valores, 

uma vez que não apresentam os dados de cada componente nem os dados do fornecedor, devido à 

dificuldade encontrada em obter os orçamentos para esta componente optou-se por utilizar estes valores. 
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 Aplicação de um sistema de recolha de águas pluviais; 

Uma outra solução que permite reduzir o consumo de água, 

tendo em conta recursos naturais, é a aplicação de um 

sistema de recolha de águas pluviais. Nesta proposta foi 

considerada a recolha de água da chuva: 

• No primeiro caso a recolha é feita apenas na zona 

assinalada a vermelho na Figura 16 (Área = 1512 

m2);  

• No segundo caso a recolha é feita apenas na 

cobertura da nave das piscinas de aprendizagem e 

iniciação – Zona a Azul da Figura 16 (Área = 442 m2); 

• No terceiro caso assume-se a recolha em ambos os 

edifícios (área = 1954 m2). 

 

 

Para o cálculo do volume de água a aproveitar, em litros, aplicou-se a expressão 3 [39]: 

𝑉𝑎 = 𝐶 × 𝑃 × 𝐴 × 𝑛𝑓                                                    (3) 

Onde, 

𝑉𝑎 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑚 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 (𝐿); 

𝐶 − 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎; 

𝑃 − 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 (𝑚𝑚); 

𝐴 − Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎çã𝑜 (𝑚2); 

𝑛𝑓 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 ℎ𝑖𝑑á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 (0.9). 

Como as superfícies de escoamento em que a recolha é realizada são impermeáveis, os cálculos 

tiveram em conta um coeficiente de escoamento de 0.8. Os dados de precipitação utilizados 

foram obtidos através do Boletim de precipitação da estação de Salvaterra de Magos, disponível 

no SNIRH, que apresenta uma precipitação média anual de 665 mm.  Tendo em conta esses 

dados obtiveram-se os resultados sintetizados na Tabela 33. 

Tabela 33 - Volume de água recolhido nos três casos de estudo 

 Zona vermelha Zona Azul Ambas 

Va (L) 723946 211630 935575.2 

 

Figura 16 - Localização da recolha pluvial 

(Fonte: Google Maps) 
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Como o consumo de água vai sendo realizado ao longo do ano considera-se que dois depósitos 

serão suficientes para suprir essa necessidade de armazenamento. O modelo Rain Basic C 

apresenta a capacidade de 10 mil litros e acarreta um custo de 5770 euros. Por sua vez as 

estruturas de apoio incluindo as caleiras, as uniões e outros acessórios[40] encontram-se na 

Tabela 34. 

Tabela 34 - Custos económicos da implementação em cada um dos casos.  
 

Preço (€/unidade) Caso A Caso B Caso C 

Caleira Branca Ferroplast Eume (metro) 9.76 351.36 156.16 507.52 

União simples (unidade) 6.4 57.6 25.6 83.2 

Topo com descarga direito (unidade) 9.6 9.6 9.6 19.2 

Tubo quadrado (4 metros) 23.56 47.12 47.12 94.24 

Reservatório Modelo Rain Basic C 
(10000L) 

5770 - - - 

 
Total 465.68 238.48 704.16 

 

Assim, considerando a lotação do espaço, como o consumo anual em rega e autoclismos é de 

cerca de 4800 m3/ano, a redução verificada seria a demonstrada na Tabela 35. 

 

Tabela 35 - Redução nos consumos através da implementação das medidas em cada um dos casos 

Medida  Redução (%) Redução (€/ano) 

Caso A  15 1061 

Caso B  4 310 

Caso C  19 1371 

 

Como o Caso C é onde se verifica uma melhor relação entre o investimento e o benefício do 

mesmo optou-se por fazer apenas o estudo económico desta medida. Os resultados obtidos são 

os apresentados na Tabela 36. 

Tabela 36 - Análise económica da implementação de sistemas de recolha de água pluvial 

Tempo (anos) 0 1 2 3 … 25 

Investimento (€) 12253.92 
   

  

Poupança (€) 
 

1370.99 1370.99 1370.99  1370.99 

Fluxo de caixa (€) -12253.92 1370.99 1370.99 1370.99  1370.99 

Fluxo de caixa act. (€) -12253.92 1318.26 1267.56 1218.81  514.28 

Fluxo de caixa acumulado (€) -12253.92 -10935.66 -9668.10 -8449.29  9163.83 

VAL (€) 9163.83 

TIR (%) 6% 

Período de retorno (anos) 10.46 
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 Sistema de monitorização da humidade no relvado. 

A utilização de sensores de humidade na zona relvada 

permite evitar consumos excessivos de água. Estes 

dispositivos têm em conta a humidade do solo para rega, 

no caso de a humidade ser suficiente a rega não é ativada 

ou é interrompida.  

Como existem 3 grandes espaços relvados a proposta 

seria aplicar um sensor de humidade em cada um deles 

(Figura 17). 

A título de exemplo, a empresa Gardena apresenta um 

sensor de humidade com preço unitário de 49,99 € com fio 

extensor até 105 m que permite fazer a recolha de dados 

em toda a extensão de cada um dos espaços.  

 

 

  

1 

2 

3 

Figura 17 - Identificação das 3 zonas relvadas onde 

seriam aplicados os sensores de humidade 
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4.2 Soluções propostas ao nível da energia 

Tal como na água, a situação atual pode ser melhorada com propostas especificas para algumas 

áreas e critérios. Verificou-se pelo LiderA que, ao nível da energético, o desenho passivo, a 

intensidade de carbono e caudal de emissões atmosféricas são critérios que apresentam 

potencial de melhoria. Para cada proposta pré dimensionou-se e avaliou-se os custos e retorno, 

com uma taxa de atualização de 4 %. 

Nesta secção serão apresentadas as soluções que visam minimizar os consumos de energia. 

Para minimizar os consumos em energia elétrica proveniente da rede foi avaliada a substituição 

das lâmpadas existentes por LED e adoção de sensores de movimento; 

De modo a tornar o edifício menos dependente da rede elétrica foram simulados alguns cenários 

onde é contemplada a instalação de:  

a) painéis fotovoltaicos, 

b) aerogeradores; 

Por sua vez, com o intuito de substituir a caldeira como fonte de AQS e de aquecimento, foram 

criados cenários com: 

a) Implementação de um sistema solar térmico; 

b) Aplicação de bombas de calor 

  



52 

 

 Soluções para redução da factura elétrica (medidas individuais) 

4.2.1.1 Substituição das lâmpadas existentes por LED 

Esta solução pretende reduzir o consumo de energia da rede, as emissões de CO2 para a 

atmosfera, bem como a fatura de eletricidade. Deste modo, como já tinha sido sugerida esta 

alteração no Relatório de Diagnóstico Energético Complexo Aquático de Santarém[41] e como a 

alteração tem sido gradual, optou-se por fazer o estudo da substituição das restantes lâmpadas.8 

Na Tabela 37 encontram-se sintetizados os dados da simulação da substituição das lâmpadas 

T8 de 58w por led . Substitube 22W. 

Tabela 37 - Estudo da poupança obtida através da substituição das lâmpadas T8 58W por Substitube 22W 

 Consumo (kWh/dia) Custo (€/dia) CO2 (g) 

 Lâmpada inverno verão inverno verão inverno verão 

T8 58 207.26 179.77 21.74 24.47 40627.69 35238.71 

Substitube 22 78.62 68.19 8.25 9.28 15410.50 13366.41 

Poupança 128.65 111.58 13.50 15.19 25217.19 21872.30 

 

Como cada unidade custa 41€, o investimento total seria de 19598 €. De forma a saber qual o 

tempo de retorno do investimento verificou-se qual a poupança anual e realizou-se a análise do 

investimento económico, os resultados encontram-se na Tabela 38. 

Tabela 38 - Análise económica da substituição das lâmpadas T8 por LED 

Tempo (anos) 0 1 2 … 5 

Investimento (€) 19598.00 
  

 
 

Poupança (€) 
 

4759.88 4759.88 … 4759.88 

Fluxo de Caixa (€) -19598.00 4759.88 4759.88 … 4759.88 

Fluxo de caixa act. (€) -19598.00 4576.61 4400.78 … 3912.27 

Fluxo de caixa acumulado (€) -19598.00 -15021.19 -10620.42 … 1592.13 

VAL (€) 1592.13 
 

TIR (%) 7% 

Período de retorno (anos) 4.6 

 

As lâmpadas T8 de 36W podem ser substituídas por lâmpadas equivalentes LED Substitube 

18W como indicado no Relatório de Diagnóstico Energético Complexo Aquático de Santarém, os 

dados da simulação dos consumos encontram-se na Tabela 39.  

                                                      

8 Os preços utilizados tiveram como base o Relatório de Diagnostico Energético do CAMS e têm 

como base a tabela de preços de luminárias OSHAM [55]  
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Tabela 39 - Estudo da poupança obtida através da substituição das lâmpadas T8 36W por Substitube 18W 

 Consumo (kWh/dia) Custo (€/dia) CO2 (g) 

Lâmpada inverno verão inverno verão inverno verão 

T8 36 0.00 2.20 0.00 0.46 0.00 430.46 

Substitube 18 0.00 1.10 0.00 0.23 0.00 215.23 

Poupança 0.00 1.10 0.00 0.23 0.00 215.23 

O preço unitário de cada lâmpada é de 36.60 € e serão substituídas ao todo seis lâmpadas. Esta 

substituição acarreta um investimento de 220 €. A análise económica encontra-se na Tabela 40. 

Tabela 40 - Análise económica da substituição das lâmpadas T8 36W por LED 18W 

Tempo (anos) 0 1 2 … 5 

Investimento (€) 219.60 
    

Poupança (€) 
 

39.96 39.96 … 39.96 

Fluxo de Caixa (€) -219.60 39.96 39.96 … 39.96 

Fluxo de caixa act. (€) -219.60 38.43 36.95 … 32.85 

Fluxo de caixa acumulado 
(€) 

-219.60 -180.7 -144.22 … -41.68 

VAL (€) -41.68 
 

TIR (%) -3% 

Período de retorno (anos) 6.3 

 

Por sua vez, as lâmpadas incandescentes de 40W podem ser substituídas por lâmpadas 

Parathom classic A de 6W (Tabela 41). 

Tabela 41 - Estudo da poupança obtida através da substituição das lâmpadas INC 40W por Parathom Classic A 6W 

  Consumo (kWh/dia) Custo (€/dia)   CO2 (g/dia) 

inverno verão inverno verão inverno verão 

Inc 40W 0.08 0.88 0.01 0.22 15.68 172.50 

Parathom classic A 6W 0.01 0.13 0.00 0.03 2.35 25.87 

Poupança  0.07 0.75 0.01 0.19 13.33 146.62 

O preço unitário de cada lâmpada é de 9,40€ e serão substituídas no total 4 lâmpadas o que 

origina um investimento de 37,60 €. A análise económica encontra-se na Tabela 42: 

Tabela 42 - Análise económica da substituição das lâmpadas INC 40W por LED 6W 

Tempo (anos) 0 1 2 … 5 

Investimento (€) 37.60 
  

 
 

Poupança (€) 
 

33.60 33.60 … 33.60 

Fluxo de Caixa (€) -37.60 33.60 33.60 … 33.60 

Fluxo de caixa act. (€) -37.60 32.30 31.06 … 27.61 

Fluxo de caixa acumulado 
(€) 

-37.60 -5.30 25.76 … 111.96 

VAL (€) 111.96 
 

TIR (%) 86% 

Período de retorno (anos) 1.2 
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Quanto às lâmpadas CFL de 18W, o relatório supra-referido sugere a substituição destas por 

lâmpadas 2G11 LED Plus. Na presente dissertação a sugestão estende-se às lâmpadas CFL de 

26W. As poupanças obtidas através da CFL 18W encontram-se na Tabela 43 e da CFL 26W na  

Tabela 44. 

Tabela 43 - Estudo da poupança obtida através da substituição das lâmpadas CFL 18W por LED 8W 

 Consumo (kWh/dia) Custo (€/dia) CO2 (g/dia) 

  inverno verão inverno  verão inverno verão 

CFL 18W 13.79 8.66 1.44 0.92 2703.90 1697.53 

2G11 LED Plus 5.86 3.88 0.61 0.41 1149.46 760.56 

Poupança 7.93 4.78 0.83 0.51 1554.44 936.98 
 

Tabela 44 - Estudo da poupança obtida através da substituição das lâmpadas CFL26W por LED 8W 

 Consumo (kWh/dia) Custo (€/dia) CO2 (g/dia) 

  inverno  verão  inverno verão inverno verão 

CFL 26W 0.00 3.09 0.00 0.49 0.00 606.49 

2G11 LED Plus 0.00 0.95 0.00 0.15 0.00 186.61 

Poupança 0.00 2.14 0.0 0.34 0.00 419.87 

A análise económica foi feita em conjunto, para o primeiro caso serão substituídas 93 

lâmpadas e para o segundo 14. O preço unitário é de 24.5€ pelo que o investimento 

toma o valor de 2622€. A análise económica desta medida encontra-se na  

Tabela 45. 

 

Tabela 45 - Análise económica da substituição das lâmpadas CFL por LED 8W 

Tempo (anos) 0 1 2 … 5 

Investimento (€) 2621.50 
  

 
 

Poupança (€) 
 

277.55 277.55 … 277.55 

Fluxo de Caixa (€) -2621.50 277.55 277.55 … 277.55 

Fluxo de caixa act. (€) -2621.50 266.87 256.61 … 228.12 

Fluxo de caixa acumulado (€) -2621.50 -2354.63 -2098.02  -1385.92 

VAL (€) -1385.92 
 

TIR (%) -18.04 

Período de retorno (anos) 10.2 

 

Em suma, a aplicação desta medida acarretaria uma diminuição do consumo de energia de 

41621 kWh/ano o que permite uma poupança de cerca de 5111 euros ao ano. A síntese das 

medidas encontra-se na Tabela 46. 
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Tabela 46 - Dados síntese da substituição das lâmpadas existentes por LED 

Medida Poupança de energia 
(kWh/ano) 

Economia de 
energia (€/ano) 

Investimento 
(€) 

Período de 
retorno (anos) 

Substitube 22 39105.88 4759.88 19598.00 4.59 

Substitube 18 153.36 39.96 219.60 6.33 

Parathom 
classic A 6 

67.39 33.60 37.60 1.17 

2G11 LED 
Plus 

2079.88 218.66 2278.50 10.18 

2G11 LED 
Plus 

214.56 58.89 343.00 

Total 41621.07 5110.98 22476.70 5.46 

 

A aplicação destas medidas corresponde ao decréscimo de 4% do consumo total de energia sob 

a forma de eletricidade. 

 

4.2.1.2 Instalação de painéis fotovoltaicos 

Para a implementação de painéis fotovoltaicos foi necessário verificar a incidência solar existente 

no local em estudo. Para isso, recorreu-se à ferramenta Photovoltaic Geographical Information 

System, onde se verificou uma radiação solar incidente de 2070 kW/m2/ano. Considerou-se uma 

eficiência dos painéis de 16.28%[42]. Deste modo, apurou-se qual a extensão necessária para a 

implementação dos painéis fotovoltaicos.  

Neste caso, realizou-se o estudo de qual seria a extensão máxima necessária para suprimir as 

necessidades energéticas provenientes da rede elétrica, ou seja, de acordo com os valores da 

fatura de 2016, consumo de 1027458 kWh/ano (Anexo II). Os valores obtidos encontram-se 

demonstrados na Tabela 47. 

Tabela 47 - Dados síntese para a implementação dos painéis fotovoltaicos 

Cálculo da área necessária: Cálculo do investimento: 

Área necessária (m2) 3048.87 Módulo fotovoltaico (€) 284.11 

Área necessária final (m2) 3963.54 Investimento (€) 720691.13 

 

Para o cálculo da área necessária final, foi considerada uma margem de 30% para possíveis 

sombreamentos causados pelos próprios equipamentos. Na Tabela 48 encontra-se a análise 

económica desta medida que apresenta um período de retorno do investimento de 9.5 anos, 

tendo em conta a taxa de amortização de 8% caraterística destes equipamentos. 
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Tabela 48 - Análise económica da implementação dos painéis fotovoltaicos 

Tempo (anos) 0 1 2 … 13 

Investimento (€) 720691.13 
  

 
 

Poupança (€) 
 

92528.66 92528.66 … 92528.66 

Fluxo de Caixa (€) -720691.13 92528.66 92528.66 … 92528.66 

Fluxo de caixa act. (€) -720691.13 88969.87 85547.95 … 55570.32 

Fluxo de caixa acumulado (€) -720691.13 -631721.27 -546173.32  203267.5 

VAL (€) 203267.48 
 

TIR (%) 4% 

Período de retorno (anos) 9.52 

 

Esta medida tornaria o complexo auto-sustentável em termos de consumo da energia da rede.  

Uma forma de colocar os painéis 

fotovoltaicos otimizando o espaço 

disponível, e oferecendo uma zona de 

estacionamento coberta aos utilizadores do 

Complexo Aquático, seria a construção de 

um parque de estacionamento com 

cobertura na zona indicada a laranja (Figura 

18). Este espaço totaliza uma área de 7400 

m2 pelo que permite a instalação a 

totalidade dos painéis necessários. 

 

Figura 18 - Ilustração da proposta de zona de 

estacionamento coberta 

 

4.2.1.3 Instalação de aerogeradores 

Outra solução muito eficaz na redução do consumo de energia da rede é a energia eólica.  

Das opções existentes no mercado verificou-se que a que apresenta uma maior produção de 

energia por dia é a turbina Enair 70 Pro. Deste modo, realizou-se o estudo da quantidade de 

energia produzida por cada aerogerador. Os valores obtidos através da análise estão 

sintetizados na Tabela 49. A produção deste aerogerador é de 70 kWh/dia para ventos médios 

de 9 a 10 m/s com um rendimento de 95%. 
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Tabela 49 - Análise da quantidade de energia produzida em cada caso e respectiva redução (%) e poupança (€) 

Produção 
(kWh/dia) 

Produção 
(kWh/ano) 

Investimento 
(€) 

Redução 
(%) 

Poupança 
(€) 

66.5 24272.5 12510.00 2 2185.88 

Por sua vez, a implementação dos aerogeradores apresenta um período de retorno de 6.6 anos. 

Os valores do estudo económico encontram-se na Tabela 50. 

Tabela 50 - Análise económica da implementação de um aerogerador 

Tempo (anos) 0 1 2 … 13 

Investimento (€) 12510.00 
    

Poupança (€) 
 

2185.88 2185.88 … 2185.88 

Fluxo de Caixa (€) -12510.00 2185.88 2185.88 … 2185.88 

Fluxo de caixa act. (€) -12510.00 2101.81 2020.97 … 1312.78 

Fluxo de caixa acumulado 
(€) 

-12510.00 -10408.19 -8387.22 … 9317.45 

VAL (€) 9317.45 
 

TIR (%) 10% 

Período de retorno (anos) 6.63 

 

A aplicação de uma turbina com estas caraterísticas levaria à redução da fatura em 2.3%. Para 

alcançar os 100% apenas através de energia eólica seria necessário aplicar 43 aerogeradores e 

realizar um investimento de cerca de 529 mil euros. 

 Soluções para a redução do consumo de gás natural 

4.2.2.1 Aplicação de bombas de calor 

Como a caldeira representa uma das maiores parcelas de consumo de energia é necessário 

actuar neste campo. As bombas de calor são soluções mais eficientes uma vez que o consumo 

da rede é baixo e não emite gases de combustão. Na Tabela 51 encontram-se as caraterísticas 

de uma bomba de calor da marca Daikin. 

Tabela 51 - Caraterísticas da Bomba de Calor 

Bomba de calor Potência calorifica (kW) Consumo eléctrico (kW) Preço (€) 

Bomba de calor  16.00 5.57 11930.99 

 

Para o cálculo da quantidade de bombas necessárias para suprimir o consumo da caldeira 

verificou-se qual a quantidade de equipamentos, realizou-se o cálculo da produção e o consumo 

de cada unidade (Tabela 52). 

Tabela 52 - Caraterísticas e investimento da aquisição de uma bomba de calor 

Consumo (kWh/ano) Produção (kWh/ano) Investimento unitário (€) 

44248 127104 11930.99 
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Por fim, foi realizada a análise económica da solução proposta, para verificar a viabilidade da 

mesma. Os valores obtidos desta análise encontram-se na Tabela 53. 

Tabela 53 - Análise económica da aplicação de 1 bomba de calor 

Tempo (anos) 0 1 2 … 13 

Investimento (€) 11930.99 
    

Poupança (€) 
 

5592.58 5592.58 … 5592.58 

Fluxo de Caixa (€) -11930.99 5592.58 5592.58 … 5592.58 

Fluxo de caixa act. (€) -11930.99 5377.477 5170.651 … 3358.756 

Fluxo de caixa acumulado 
(€) 

-11930.99 -6553.51 -1382.86 … 43914.50 

VAL (€) 43914.50 
 

TIR (%) 41% 

Período de retorno (anos) 1.91 

 

4.2.2.2 Implementação de um sistema Solar Térmico 

Uma alternativa às bombas de calor, para substituição da caldeira, é a implementação de um 

sistema solar térmico. A sugestão de implementação deste tipo de sistema seria realizada na 

cobertura da nave principal que apresenta uma superfície de 1512 m2 – largura de 36 metros e 

comprimento de 42. Este sistema destina-se ao aquecimento das AQS e da água para as 

piscinas e a simulação da quantidade necessária de módulos solares foi realizada tendo em 

conta a exposição solar do local. Desta forma, a simulação foi realizada tendo em conta os 

seguintes pressupostos: 

• Consumo de água quente: 670 duches (interior) e 2000 (exterior); 

• Temperatura da água dos duches: 60ºC; 

• Temperatura da água do furo: 15 ºC; 

• Orientação a Sul; 

• Radiação solar incidente: 2070 kWh/ano/m2; 

Um coletor solar térmico standard apresenta um rendimento ótico de 0.75. Assim, a radiação 

solar recolhida pelo mesmo será de 1552.5 kWh/ano/m2. Para o consumo estimado no capítulo 

anterior em aquecimento de água (Tabela 27) foi estimada a área necessária para a 

implementação dos coletores, considerando uma margem de 30% para possíveis 

sombreamentos, Tabela 54. 

Tabela 54 - Área de implementação dos painéis solares térmicos e respectivo investimento monetário 

Área necessária (m2) Preço unitário por m2 (€) Investimento (€) 

999.3 659.45 313803.64 

 

Por fim, foi realizada a análise económica da solução proposta, para verificar a viabilidade da 

mesma. Os valores obtidos desta análise encontram-se na Tabela 55. 
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Figura 19 - Localização dos sensores de movimento/presença nos balneários exterior e vestiário 

dos monitores (em cima) e balneários interiores e vestiários pessoal (em baixo) 

Tabela 55 - Análise económica da implementação de painéis solares térmicos 

Tempo (anos) 0 1 2 … 13 

Investimento (€) 313803.64 
    

Poupança (€) 
 

56089.49 56089.49 … 56089.49 

Fluxo de Caixa (€) -313803.64 56089.49 56089.49 … 56089.49 

Fluxo de caixa act. (€) -313803.64 53932.20 51857.89 … 33685.90 

Fluxo de caixa acumulado (€) -313803.64 -259871.43 -208013.54 … 246286.28 

VAL (€) 246286.28 
 

TIR (%) 11% 

Período de retorno (anos) 6.46 

 

 Adoção de sensores de movimento 

Tal como no caso dos sensores de humidade, não é possível contabilizar a redução uma vez 

que depende do comportamento dos utilizadores e da afluência dos mesmos aos diferentes 

espaços. 

Existem diversos sensores de movimento/presença disponíveis no mercado nacional, dos quais 

foram selecionados os seguintes: 

• Detetor de Presença PIR 180º (EfeitoLED), com preço unitário de 7.95€; 

• Detetor de movimento Evology 180º (AKI), com preço unitário de 8.99€. 

As instalações sanitárias existentes na entrada do complexo bem como as da bancada já se 

encontram dotadas com este sistema. Desta forma a proposta seria colocar este tipo de 

dispositivos nos balneários das piscinas de aprendizagem e iniciação, nos balneários de acesso 

ao exterior e nos vestiários dos monitores e do pessoal, tal como está representado na Figura 

19. 

  

 

 

 

 

  - Representa os sensores de movimento 
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O investimento total desta medida seria o exposto na Tabela 56. 

Tabela 56 - Investimento financeiro da aplicação dos detetores de presença/movimento 

Aparelho Qt Preço unitário (€) Investimento (€) 

Detetor de Presença PIR 180º 
(EfeitoLED) 

33 
 

8.99 296.67 
 

Detetor de movimento Evology 180º 
(AKI) 

33 7.95 262.35 

 

 Implementação de coberturas verdes 

As coberturas verdes são elementos que contribuem de forma passiva na redução do consumo 

energético e permitem tornar os edifícios mais confortáveis. 

De forma a contribuir para o isolamento das naves das piscinas optou-se por realizar o estudo 

do investimento da colocação de coberturas verdes para as naves paralelamente com a 

implementação dos painéis solares térmicos. Como a cobertura da nave principal tem 1512 m2 

e a nave secundária, correspondente à piscina de aprendizagem, tem 442 m2 (excluindo o espaço 

ocupado pela claraboia – 361 m2, verificou-se qual a área disponível em cada uma das naves 

após a implementação do sistema solar térmico. 

O preço de implementação por metro quadrado, incluindo já a instalação, é de aproximadamente 

86.10€.[43] Optou-se por este tipo de cobertura uma vez que a estrutura das naves não foi 

concebida para que se circule na mesma. Na Figura 20, encontra-se os investimentos e na  

Figura 21 encontra-se esquematizada a ideia de colocação de coberturas. 

 

Figura 20 - Esquema síntese dos dados de aplicação das coberturas verdes por áreas. 

Parque aquático

Nave principal: 1082.83 m2

Nave aprendizagem: 361 m2

Investimento: 124313.61 €

Espaço interior

Nave principal: 941.87 m2

Nave aprendizagem: 361 m2

Investimento: 112177.09 €

Complexo Aquático

Nave principal: 512.70 m2

Nave aprendizagem: 361 m2

Investimento: 75225.40 €
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Figura 21 - Locais onde está pensada a implementação das coberturas verdes – azul: parque aquático, laranja: zona 

coberta, verde: complexo aquático, preto: zonas comuns às 3. 

 Conjunto de medidas para minimizar o consumo de energia  

4.2.5.1 Parque aquático 

Para minimizar o consumo de energia na parte exterior do complexo aquático e como na época 

balnear a radiação solar é máxima, foram simulados quatro cenários distintos para os principais 

consumidores de energia: 

1. Aplicar um sistema solar térmico para aquecimento da água dos duches aliada à 

implementação de painéis fotovoltaicos para suprir as necessidades energéticas do 

motor de ondas, a bomba do furo e as bombas necessárias para o funcionamento das 

piscinas do espaço exterior. 

2. Instalar bombas de calor para aquecimento da água dos duches, aliada à 

implementação de painéis fotovoltaicos para suprir as necessidades energéticas dos 

equipamentos identificados em 1. 

3. Implementar um sistema solar térmico aliado à aplicação de turbinas eólicas. 

4. Instalar bombas de calor para o aquecimento das AQS e implementar turbinas eólicas 

para suprir as necessidades de energia eléctrica. 

Para o cenário 1 simulou-se a área necessária para a aplicação dos painéis solar térmicos para 

a época balnear com as caraterísticas enunciadas no subcapítulo anterior, posto isto obteve-se 

o valor de 512530.2 kWh/ano para as AQS. Desse estudo resultou que a área necessária à 

implementação dos painéis é de 430 m2 – 205 painéis - e acarreta um investimento de 135187.25 

euros. A poupança obtida é de 22551.33 €/ano. 

Por sua vez para o cenário 2 avaliou-se a quantidade de bombas de calor necessárias para 

suprimir a quantidade de energia para aquecimento das AQS. Desse estudo resultou que são 

necessárias 6.19 bombas de calor, sendo realizado o estudo para a aquisição de 7 bombas de 

26 

36 

30 

14 
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calor para o efeito. Esta medida acarreta um investimento de 83516.93 €, contudo apresenta um 

consumo de 44248 kWh/ano para operar.  

Posteriormente simulou-se, para ambos os casos, a área de painéis fotovoltaicos necessária 

para a energia consumida pelos equipamentos referidos, assim na Figura 22 encontram-se os 

resultados da simulação: 

 

 

 

 

 

 

 

A utilização dos 203 painéis fotovoltaicos (aprox. 315 m2) requer um investimento total de cerca 

de 58 mil € e apresenta um período de retorno de 9 anos. Tal como indicado no capítulo 4, o 

racional para a aplicação dos painéis é sobre o estacionamento coberto9 (Figura 18), com 

orientação a sul. 

Por fim, simulou-se a utilização de eólicas para suprir as necessidades elétricas do complexo em 

alternativa aos painéis fotovoltaicos. 

 

 

                                                      

9 Os valores da criação de um parque coberto não estão contemplados no estudo. 

•Consumo: 12113 kWh/ano

•Área necessária: 46.73 m2;

•Nº paineis: 30

•Investimento: 8523.30 €

Bombas

•Consumo: 39600 kWh/ano

•Área necessária: 152.76 m2;

•Nº paineis: 98

•Investimento: 27842.78 €

Bomba furo

•Consumo: 7425 kWh/ano

•Área necessária: 28.64 m2;

•Nº paineis: 19

•Investimento: 5398.09 €

Motor Ondas

•Consumo: 22630 kWh/ano

•Área necessária: 87.30 m2;               

•Nº painéis: 56; 

•Investimento: 15910.16 €

Iluminação

Redução: 

0.7% 

Redução: 

2.1% 

Redução: 

0.4% 

Redução: 

1.2% 

Bombas 
 

Bomba – furo 
 

Motor ondas 
 

Iluminação 
 

Número de aerogeradores: 4 
Investimento: 50040 € 

Período de retorno: 8.04 anos 

Figura 22 - Nº de painéis necessários para suprir as necessidades elétricas através de fotovoltaico 
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Em suma, com a aplicação dos painéis 

fotovoltaicos/eólicas para suprimir as necessidades 

energéticas dos equipamentos esquematizados 

verifica-se uma diminuição total de 81768 kWh/ano o 

que representa cerca de 7400 euros de poupança 

anual. Um dos locais onde poderiam ser colocadas é o 

demonstrado na Figura 23. 

 

 

Encontram-se sintetizados na Tabela 57 os valores obtidos para cada um dos cenários 

propostos. 

Tabela 57 - Tabela síntese dos cenários em estudo para a zona exterior do complexo aquático 

 Investimento (€) Período de retorno (anos) Poupança (kWh) Poupança (€) 

Cenário 1 192861.58 7.15 594298.37 31452.63 

Cenário 2 141191.26 5.01 

Cenário 3 184810.17 6.83 

Cenário 4 133556.93 4.69 

 

4.2.5.2 Zona Coberta 

Tal como para o parque aquático, em primeiro lugar foi estudada a área necessária para 

implementação de painéis solar térmicos de modo a suprimir a quantidade de energia utilizada 

para o aquecimento da água dos duches e dos tanques. Deste estudo resultou uma área total 

de cerca de 570m2 – 272 painéis - considerando já a área extra para possíveis sombreamentos. 

Esta medida acarreta um investimento total de 180 mil €. 

Por sua vez, quando dimensionado para a alternativa de colocar bombas de calor verificou-se a 

necessidade de 9 bombas de calor para suprir a necessidade da caldeira para o aquecimento 

das águas quentes sanitárias da parte coberta do complexo aquático. Esta medida requer um 

investimento de 108 mil €. 

No que diz respeito aos consumos energéticos da rede, para a parte coberta foi simulado qual a 

quantidade de painéis fotovoltaicos necessários para compensar o consumo dos seguintes 

elementos: 

 

Bombas
Consumo: 

26116 
kWh/ano

Área necessária: 100.75 m2;

Nº paineis: 65

Investimento: 18467.15 €

Redução

2.5%

Figura 23 - Exemplo do local de aplicação das 

turbinas eólicas e local de implementação dos 

painéis fotovoltaicos. 
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Assim, para ambos os cenários, são necessários 1300 painéis fotovoltaicos o que requer um 

investimento de cerca de 370 mil euros.  

No que toca à produção da energia através de aerogeradores verificou-se que são necessários 

22 aerogeradores o que requer um investimento de 275 mil €. O racional de implementação é o 

mesmo que no caso anterior (Figura 23) 

Na Tabela 58 encontram-se sintetizadas as caraterísticas de todos os cenários. 

Tabela 58 - Tabela síntese dos cenários em estudo para a zona coberta do complexo aquático 

 Investimento (€) Período de 
retorno (anos) 

Poupança (kWh) Poupança (€) 

Cenário 1 548667.94 8.20 1207136.96 79394.47 

Cenário 2 476676.45 7.00 

Cenário 3 454254.45 6.63 

Cenário 4 382598.91 5.44 

 

  

Equip. de 
escritório

Consumo: 
19968 

kWh/ano

Área necessária: 77.03 m2; 

Nº paineis: 50;

Investimento: 14205.50 €

Redução 
1.9%

Unidades de 
Tratamento 

de Ar

Consumo: 
174702 

kWh/ano

Área necessária: 673.93 m2; 

Nº paineis: 432

Investimento: 122735.52 €

Redução 
17%

Aparelhos 
de AC

Consumo: 
71165 

kWh/ano

Área necessária: 274.53 m2;

Nº paineis: 176;  Investimento: 
50003.36 €

Redução 
6.9%

Iluminação
Consumo: 

75319 
kWh/ano

Área necessária: 290.55 m2;

Nº paineis: 186;  Investimento: 
52844.46 €

Redução 
7.3%

Bomba furo
Consumo: 

159000 
kWh/ano

Área necessária: 613.36 m2; 

Nº paineis: 393

Investimento: 111655.23 €

Redução 
15%
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4.2.5.3 Complexo aquático: medidas de redução da energia 

 

Para simular qual a melhor opção para tornar o complexo aquático municipal de Santarém 

independente de energia elétrica criaram-se os seguintes cenários: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em todos os cenários é obtida a redução do consumo da rede de 1027458 kWh (valor de 

referência da fatura de 2016), esta redução leva à poupança de 92528 € e uma diminuição das 

emissões de CO2 de 200 mil kg. 

Por sua vez, realizou-se o mesmo exercício para a energia térmica proveniente da caldeira. No 

cenário 1, como o local beneficia de condições meteorológicas favoráveis para recolha de 

energia solar simulou-se a quantidade de painéis solares térmicos necessários para colmatar o 

consumo de energia para aquecimento de água e espaços. Deste modo, com o rendimento dos 

painéis de 75% e para o consumo energético de 1203083 kWh/ano.  

Posteriormente, no cenário 2, realizou-se o mesmo exercício para a substituição da fonte de 

energia térmica por bombas de calor. Os resultados obtidos encontram-se no esquema abaixo. 

 

•Iluminação - poupança: 42330.03 kWh inv.:22476.70 €

•Fotovoltaico - poupança: 985127.97 kWh inv.: 690999.53 €

Cenário 1 - Iluminação + Fotovoltaicos

•Iluminação - poupança: 42330.03 kWh inv.:22476.70 €

•Eólica - poupança: 985127.97 kWh inv.: 507733.07 €

Cenário 2 - Iluminação + Eólica

•Iluminação - poupança: 42330.03 kWh inv.:22476.70 €

•Fotovoltaico - poupança: 492563.99 kWh inv.: 345499.76 €

•Eólica - poupança: 492563.99 kWh inv.: 253866.53 €

Cenário 3 - Iluminação + 48% Fot + 48% Eólica

713476.23 €; 

7.49 anos 

621843.00 €; 

7.14 anos 

530209.77 €; 

5.96 anos 

•Fotovoltaico - poupança: 513729.00 kWh inv.: 360345.57 €

•Eólica - poupança: 513729.00 kWh inv.: 264774.94 €

Cenário 7 - 50% Fotovoltaico + 50% Eólica

•Iluminação - poupança: 42330.03 kWh inv.:22476.70 €

•Fotovoltaico - poupança: 246281.99 kWh inv.: 172749.88 €

•Eólica - poupança: 738845.98 kWh inv.: 380799.80 €

Cenário 4 - Iluminação + 24% fot + 72% eolica

•Fotovoltaico - poupança: 1027458 kWh inv.: 720691.13 €

Cenário 5 - 100% Fotovoltaico

•Eólica- poupança: 1027458 kWh inv.: 529549.88 € 

Cenário 6 - 100% Eólica

576026.38 €; 

7.14 anos 

529549.88 €; 

6.47 anos 

720691.13 €; 

9.52 anos 

599366.30 €; 

7.99 anos 

Investimento/ Retorno 
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Na Figura 25 encontram-se esquematizados os locais de aplicação das medidas ao nível do 

consumo eléctrico. 

 

Figura 25 - Identificação dos locais para aplicação das medidas propostas 

 

 

 

 

 

Consumo energético: 

1203083 kWh/ano (2016) 

 

Cenário 1 Cenário 2 

Solar Térmico 

Área: 1007.4 m
2
 

Nº painéis: 480 
Investimento: 316351.51 € 

P.R.: 6.40 anos 

Bombas de calor 
 

Nº bombas de calor: 15 
Investimento: 178964.85 € 

P.R.: 3.46 anos 

Poupança: 56544.90€ Redução: 200 mil kg CO2 Parcela: 100% 

Figura 24 - Valores resultantes da simulação da substituição da caldeira 
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4.3 Soluções propostas ao nível dos resíduos 

No que diz respeito à gestão interna de resíduos, a proposta prende-se com uma politica de 

sustentabilidade do complexo, através da distribuição de mais equipamentos de separação nas 

diferentes fileiras, nomeadamente na zona exterior e nos gabinetes. 

Nos gabinetes e secretaria verificou-se que apenas existe um contentor para resíduos urbanos   

indiferenciados. Como a maioria dos resíduos produzidos nestas salas são papel e plástico 

deveriam ser introduzidos contentores para cada uma destas fileiras. Na Tabela 59 encontram-

se alguns recipientes destinados para o efeito bem como o custo dos mesmos: 

Tabela 59 - Baldes do lixo para a separação dos resíduos e respectivos preços 

Designação Equipamento Capacidade 
(L) 

Preço (€) 

Contentor para separação de lixo – tampa 
amarela/azul (AKI) 

 

25 9.95 

Ecobin amarelo/azul (LeroyMerlin) 

 

25 12.99 

 

A proposta é que sejam colocados estes ecopontos em cada um dos gabinetes e na zona da 

secretaria, como indicado na Figura 26. Na Tabela 60, encontram-se sintetizados o valor do 

contentor selecionado para o estudo económico bem como o investimento previsto com esta 

medida. 
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Tabela 60 - Preço unitário dos baldes para os gabinetes e investimento previsto 

Designação Símbolo Preço (€) Qt. Investimento (€) 

Contentor para separação de lixo – 
tampa amarela(AKI)  

 9.95 9 89.55 

Contentor para separação de lixo – 
tampa azul (AKI) 

 9.95 9 89.55 

 

Para além das soluções apresentadas existem outras 

esteticamente mais atrativas, tais como os ecopontos eco40 e 

met-trip disponíveis na Almoverde.  

Na zona dos balneários e casas de banho existem apenas 

contentores de resíduos indiferenciados. Nestes locais 

poderiam ser colocados caixotes do lixo para produtos de higiene íntima feminina; estes têm um 

preço unitário de 35 €. O investimento requerido pela proposta é de 770 euros, como 

demonstrado na tabela 61. 

Figura 26 - Ilustração meramente indicativa da proposta de localização dos diferentes ecopontos 

Piso 1 

 

Piso 0 
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Tabela 61 - Preço unitário dos caixotes do lixo de produtos de higiene íntima e respectivo investimento 

Designação Preço (€) Qt. Investimento (€) 

Contentor para produtos da 
higiene íntima feminina - 17 L 

35 22 770 

No espaço exterior existem apenas recipientes para os resíduos indiferenciados. Neste local 

poderiam ser colocados contentores próprios para a separação seletiva. Uma solução seria a 

colocação de ecopontos nos principais locais de passagem, conforme se sugere na Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Proposta dos locais para colocação dos contentores de separação diferenciada 

Na Tabela 62 encontra-se a simulação do investimento para os caixotes demonstrados na Figura 

27. 

Tabela 62 - Aquisição de contentores para separação dos resíduos - preço unitário e investimento total 

Designação Preço (€) Qt. Investimento (€) 

Caixote 100 L 33.25 24 800 

 

Por último, uma mais valia neste tipo de empreendimento seria a 

aquisição de um compostor de 900 litros para a recolha dos resíduos 

orgânicos. Segundo o RARU cada scalabitano produz em média 

1.21 kg de resíduos urbanos. Tendo em conta que 36.4% desses 

resíduos são putrescíveis, para uma lotação máxima de 2000 

utilizadores, é necessária uma capacidade de 871 kg.  

Figura 28 - Compostor 900 L 
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A titulo de exemplo, está disponível na Almoverde, um compostor com as dimensões pretendidas 

(Figura 28) com um custo unitário de 150 €. O CAMS poderia adquirir um destes equipamentos 

e posteriormente no caso de necessidade adquirir os demais necessários. 

4.4 Avaliação do desempenho ambiental 

Após o estudo efetuado sobre as diferentes medidas foi realizada uma reavaliação dos critérios 

que obtêm melhorias com a implementação das medidas propostas, acrescentando algumas 

sugestões que não estão diretamente relacionadas com as vertentes de energia, água e 

resíduos. 

• C3 – Valorização ecológica: atualmente apresenta uma classificação de E. Contudo 

através da introdução de árvores de folha persistente nas zonas relvadas, pode, não só 

criar zonas de sombreamento, como também garante uma melhor classificação neste 

critério. A proposta passa pela colocação de 12 espécies ou mais de árvores autóctones, 

como são exemplo: Pinheiro-manso, Carvalho-português, Sobreiro, Azinheiras, 

Medronheiros, Castanheiros, Loureiros, Murta, Lentisco e/ou Folhado. Desta forma, a 

classificação seria A. 

• C4 – Serviços dos Ecossistemas: com a introdução das espécies autóctones indicadas 

no critério anterior atinge-se um desempenho superior em dois níveis, passando de uma 

classificação de C para A. Adicionalmente a esta medida a colocação de ninhos nas 

árvores plantadas, a introdução das coberturas verdes nas naves e a ligação de mais de 

60% do parque aquático com o exterior ser realizada através de rede confere ao mesmo 

uma classificação A+. 

• C9 – Gestão do Carbono: com a introdução dos painéis fotovoltaicos e dos 

aerogeradores atinge-se 100% do consumo de eletricidade através de fontes renováveis. 

Também a introdução de painéis solares térmicos para o aquecimento de água e 

espaços anula o consumo de energia térmica através da caldeira. Deste modo a 

classificação seria A++. 

• C10 – Sistemas de fornecimento de água potável: com a implementação do Sistema 

de recolha de águas pluviais a classificação sobe de B para A. 

• C11 – Gestão de águas locais: implementação de um plano de gestão das águas locais, 

através da aplicação de caleiras para recolha da água pluvial dos beirados, com 

direccionamento das mesmas para reservatórios com filtro onde serão retidas e tratadas 

(caso necessário). Por fim, essa água será utilizada para rega ou para abastecimento 

dos autoclismos. Desta forma, o desempenho teria a classificação de A++. 

• C18 -  Gestão das emissões atmosféricas: Substituição da fonte de energia térmica 

(caldeira) por sistemas solares térmicos e/ou bombas de calor. A classificação obtida 

para este critério é A++. 
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• C21 – Reciclagem de resíduos: a implantação dos contentores para a separação dos 

diferentes tipos de resíduos em todo o edifício, especificamente nos balneários, 

escritórios e secretaria, bem como a implementação de um compostor para os resíduos 

orgânicos, confere a este critério uma classificação de A++. 

• C23 – Poluição ilumino-térmica: com a implementação dos painéis fotovoltaicos 

pretende-se criar um estacionamento coberto com uma área total de 5000m2. Para além 

desse ponto, com as espécies arbóreas referidas no critério C3 e com a implementação 

de coberturas verdes, o critério seria classificado com A. 

• C41 – Informação ambiental: adicionar à informação já existente - mapas acerca do 

funcionamento, utilização, manutenção dos aparelhos e plantas do edifício - informações 

sobre o desempenho aos vários níveis e modo como os utentes do complexo podem 

contribuir para um melhor desempenho ambiental do mesmo. Deste modo, a 

classificação de desempenho aumentaria para o nível A. 

• C42 – Sistema de Gestão Ambiental: implementar um Sistema de Gestão Ambiental 

ao empreendimento e proceder à sua certificação através do EMAS ou da ISO 14001. 

• C43 – Inovação: As medidas que permitem que o complexo aquático seja independente 

da energia da rede elétrica são inovadoras, destacando este Complexo Aquático 

relativamente aos existentes. Desta forma, a classificação seria A++. 

Após a aplicação das medidas referidas ao longo dos critérios supra-referidos o complexo 

aquático apresentaria uma classificação de desempenho de A+. Esta classificação avalia o 

empreendimento com um fator 4, ou seja, com desempenho 75% superior à classe de referência. 

Os principais indicadores e melhorias são: 

• O consumo de energia por utente pretende-se que, com as medidas propostas, seja 

suportado localmente por energias renováveis. 

• Ao nível da água com a implementação das três medidas supra-referidas o consumo 

diminui em 1253 m3/ano, o que representa um consumo de 75072 m3/ano, 172 

litros/utilizador e 3.26 m3/m2 (área total). 

• No consumo de resíduos é esperado que a quantidade se mantenha, contando-se que 

os índices de reciclagem aumentem. 
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5 Discussão dos Resultados 

Análise da abordagem 

A abordagem utilizada teve como objetivo analisar o funcionamento de complexos aquáticos e 

realizar o estudo de métodos de minimização do consumo neste tipo de infraestruturas. Ou seja, 

investigar quais as soluções que permitem que os ambientes construídos com piscinas sejam 

mais eficientes e se é possível torná-los independentes da energia elétrica proveniente da rede 

e da energia proveniente da queima de combustíveis fosseis. 

A metodologia utilizada possibilitou realizar um levantamento das caraterísticas dos complexos 

aquáticos apresentadas por diversos autores, realizar o levantamento das caraterísticas num 

caso de estudo específico e identificar quais os aspetos positivos e negativos existentes, através 

do sistema de avaliação LiderA, tendo assim sido possível delinear estratégias, através de fontes 

naturais, que minimizem os consumos. 

Assim, foram simulados os consumos de água - tendo em conta o levantamento realizado in-situ 

para o caso de estudo – através do número de utilizadores das instalações desportivas e de 

lazer, das necessidades hídricas dos tanques e do coberto vegetal. O mesmo foi realizado ao 

nível energético de modo a averiguar se as distribuições de consumo iam ao encontro das 

apresentadas no estado da arte. 

O levantamento dos consumos realizados, tanto em termos de energia – gás natural e 

eletricidade - como em água, vai ao encontro dos valores observados através das faturas para 

estas três componentes (anexo II). As pequenas divergências poderão dever-se a componentes 

dependentes do número de utilizadores ou dos períodos assumidos para o funcionamento de 

determinados equipamentos, nomeadamente quanto a iluminação. Este levantamento, bem 

como as faturas cedidas pelo complexo aquático, permitiram realizar um paralelismo entre os 

consumos do mesmo e os valores de referência em infraestruturas com características idênticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Distribuição do consumo de energia no CAMS (à esquerda) e valores de referência Carbon Trust (à direita) 
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Tal como era expetável o CAMS apresenta maior parcela de consumo ao nível do aquecimento 

dos espaços, uma vez que este tipo de infraestruturas requer condições muito especificas de 

conforto térmico. Apresenta também um elevado consumo energético ao nível do aquecimento 

de água, tanto para as instalações sanitárias como para o aquecimento dos tanques (Figura 29). 

Em termos de valores específicos os consumos obtidos no C.A.M. de Santarém encontram-se 

sintetizados na Tabela 63. 

Tabela 63 - Consumos anuais verificados no complexo aquático municipal de Santarém 

Consumos anuais 

Água 10 (m3) Eletricidade (kWh) Gás natural (kWh) 

76325 1.027.458 1.203.083 

 

Como a maior parte do benchmarking relativo a este tipo de ambientes é maioritariamente 

constituído por piscinas cobertas e como os consumos de energia são em grande parte relativos 

à zona coberta, a comparação com os dados bibliográficos foi feita com a distribuição da energia 

apenas pela área coberta (4075m2) e para todo o Complexo (23 mil m2). No caso de considerar 

apenas a área coberta, o valor de eletricidade por m2 é de 252.14 kWh/m2 e o de gás natural de 

295.24 kWh/m2. Considerando toda a área vedada, ou seja 23000 m2, toma o valor de 44.7 

kWh/m2, de eletricidade, e 52.3 kWh/m2, de gás natural. 

O consumo de água por utilizador, considerando a lotação dos espaços – 435770 

utilizadores/ano, é de 175l/utilizador (3.32 m3/m2). 

Em termos energéticos verificou-se que os consumos são, comparativamente aos dados da 

tabela 64 e Tabela 75 (anexo V): 

• Inferiores aos valores médios comparativamente ao benchmarking apresentado pelo 

CERM PI (2014). O valor médio de eletricidade usada, em kWh, é inferior ao valor médio 

definido para centros aquáticos com dimensões superiores a 6000 m2, 1168158 kWh 

[44]. Contudo, os valores do caso de estudo para utilização de eletricidade por visitante 

são iguais ao valor médio demonstrado no relatório do CERM PI. 

• Inferiores aos valores de referência apresentados pelo CIBSE (2008), para a eletricidade 

(245kWh/m2) e CO2 (134.8 kg CO2/m2) e inferiores ao da referência para o consumo de 

térmico (1130kWh/m2) CO2 (214.7 kg CO2/m2), considerando toda a área do complexo 

para fazer o rácio. Contudo, esta diferença de valores poderá dever-se às dimensões 

das infraestruturas analisadas no referido relatório, uma vez que o mesmo considera que 

a maior parcela do espaço é a nave da piscina e não considera outras atividades 

desportivas. Assim sendo, o consumo é maior por cada m2. Outro fator a considerar no 

                                                      

10 Valor resultante de estimativas 
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caso de estudo é que, sendo a área lúdica exterior muito superior à coberta, a 

distribuição dos gastos energéticos pela área total faz com que os valores utilizados em 

aquecimento por m2 sejam muito baixos. No caso de considerar apenas a área coberta 

(4075 m2) o valor obtido em energia elétrica é de 252.14 kWh/ano/m2 e de 49.42 kg CO2, 

valores razoáveis uma vez que é considerada toda a energia consumida no complexo 

aquático e não é considerada a área correspondente às piscinas exteriores que também 

recorrem a energia para operarem durante a época balnear. Seguindo a mesma linha de 

raciocínio para o consumo de combustíveis fosseis, encontram-se os valores de 295.24 

kWh/m2 e de 113.96 kg CO2, inferiores aos valores referidos no relatório. 

• Inferior aos valores de referência para a eletricidade, tanto para boas práticas como para 

os valores típicos apresentados pela Carbon Trust (2005) (156 kWh/m2/ano). Quanto aos 

níveis de combustíveis fósseis, os valores apresentados também são inferiores aos 

valores de boas práticas (264 kWh/m2/ano), considerando toda a área vedada do 

complexo.  Considerando apenas a área coberta, o valor de eletricidade é muito superior 

ao valor apontado como típico pelo relatório e o valor de consumo de gás natural 

encontra-se entre os valores de boas práticas e os valores típicos para este tipo de 

infraestruturas. 

• Relativamente aos valores apresentados por Rajagopalan (2014) [45], os valores de 

energia – térmica e elétrica – atingem 97 kWh/m2 e 547.38 kWh/m2 correspondentes à 

área vedada e coberta, respetivamente. Estes valores são inferiores aos apresentados 

nas piscinas de Victoria.  

• Abaixo dos valores de referência medidos através dos m2 de superfície de água. Para 

esta estimativa foram apenas consideradas as piscinas interiores pois apenas estas 

requerem aquecimento. Uma vez que estes dados são relativos à energia consumida 

em termos de superfície de água e os tanques interiores perfazem a área de 739.9 m2, 

verificou-se um valor de consumo em gás natural no intervalo de consumo típico para 

este tipo de infraestrutura – 1626.01 kWh/m2. Em termos de energia elétrica o consumo 

é de 1388.64 kWh/m2. 

• Comparativamente com os valores de média apresentados por Kampel (2013) [46] para 

climas mediterrâneos, os valores encontrados são inferiores ao consumo médio 

divulgado pelo autor.  

Tabela 64 - Valores de referência ao nível da energia 

Utilização de energia Unidades Consumo (kWh/m2) 

Baixo Médio Alto 

CIBSE (2008)[48]  ua - 1375 - 

Carbon Trust Good Practice Guide (2005)[18] 737 1576 - 

Rajagopalan (2014) 632 - 2247 

Trianti-Stourn et al. (1998) Mediterrâneo ws - 4300 - 

Trianti-Stourn et al. (1998) Europeu - 5200 - 

Kampel el al. (2013) 2002 - 4419 

CERM PI (2014) ua 141 - 318 
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Comparativamente à energia utilizada nos três complexos aquáticos de Atenas [21] verifica-se 

que, considerando toda a área vedada, o complexo apresenta um consumo baixo relativo ao 

consumo de eletricidade e especialmente ao nível do aquecimento. Tendo em conta a divisão do 

consumo apenas pela área coberta verifica-se que em termos de eletricidade o CAMS excede 

bastante os valores apresentados pelo estudo. Contudo em termos de gás natural este valor 

mantém-se abaixo do apresentado no caso 1 e 3, onde o complexo apenas fecha durante o mês 

de agosto e é um pouco superior ao apresentado no caso 2, onde o complexo fecha nos meses 

de Verão. Assim, este valor não tem grande expressão visto que no CAMS grande parte da 

energia térmica é usada no Verão para aquecimento da água dos duches.  

No que diz respeito às piscinas de Kirkkonummi [24], verificou-se que os valores de eletricidade 

são semelhantes – considerando apenas a área do espaço coberto – e os valores de 

aquecimento térmico são inferiores no CAMS . Estas diferença pode dever-se à existência de 

saunas na referida infraestrutura o que requer uma grande parcela de energia. 

Tal como no caso anterior, nas piscinas de Aaltolvari na Finlândia, os valores de aquecimento 

são bastante superiores aos do CAMS e os de eletricidade são semelhantes. Este edifício 

apresenta um valor 20% inferior à média em aquecimento [25]. Posto isto, poderá apresentar 

valores altos de aquecimento devido a ter uma sauna e uma secção de spa, sendo que ambas 

as facilidades requerem uma grande componente energética.  

  

Figura 30 - Valores de referência ao nível da energia 
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Decompondo os valores obtidos de água, em termos de utilização da parte interior e da parte 

exterior, obtiveram-se os valores de 23885 m3/ano e 52441 m3/ano.  

Quanto aos valores de referência no relatório Smart Water Best Pratice Guide (2010)[47] 

relativamente aos complexos aquáticos da Virginia, verifica-se que o CAMS apresenta um valor 

por utilizador de 175 litros enquanto que o relatório apresenta um valor de 27899 m3/ano para 

463109 utilizadores o que se reflete num consumo de 60 litros por utilizador. Deste modo, o valor 

obtido no caso de estudo é aproximadamente 3 vezes superior.  

Comparativamente aos valores apresentados por Kampel (2014) [46] e Cerm PI (2014) [44], os 

valores obtidos no complexo também superam os valores apresentados para complexos com as 

mesmas caraterísticas, cerca de 133 l/utilizador e 63 l/utilizador, respetivamente. 

Fazendo um paralelismo com as piscinas de Cà Selvatica, em Itália, verifica-se que o CAMS 

apresenta um consumo de água cerca de 4 vezes superior. Esta realidade deve-se ao critério de 

simulação do consumo de água do CAMS, que considera um gasto de 50 litros por duche por 

utilizador, o que à partida faz com que dê um valor superior à literatura citada e neste valor 

estarem englobados os consumos de água para reabastecimento de água dos tanques. 

Na tabela 65 e Figura 31 encontram-se os valores de referência ao nível da água e é 

demonstrado que comparativamente aos valores estudados o Complexo Aquático em análise 

excede os valores de referência. 

Tabela 65 - Valores de referência ao nível da água e relação com o CAMS 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Valores de referência ao nível da água e relação com o CAMS 
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Deste modo, de forma a tornar o complexo aquático mais eficiente, foram propostas diversas 

medidas no capítulo 4. Numa primeira fase foram apresentadas as soluções individualmente bem 

como o seu benefício económico. 

Ao nível da água apresentam-se propostas que podem ser aplicadas em simultâneo. A utilização 

de coberturas nos planos de água revelou-se uma solução que acarreta uma enorme poupança 

de água e energia – devido à necessidade de aquecer toda a água que é introduzida nos tanques 

de modo a cumprir os parâmetros ideais de temperatura. 

A segunda proposta recorre a um bem natural. Atendendo às caraterísticas de precipitação é 

possível reduzir a quantidade de água utilizada para autoclismos e rega dos espaços verdes 

através da recolha pluvial. 

A terceira sugestão permite moderar a quantidade de água utilizada e anular o desperdício. 

Estas três soluções em simultâneo apresentam uma redução do consumo em 1253 m3/ano, o 

que corresponde a uma redução de 2% do consumo simulado. 

Ao nível energético verificou-se que apesar do grande potencial solar do local, a infraestrutura 

não utiliza nem painéis solares-térmicos nem painéis fotovoltaicos. Como o complexo apresenta 

um desenho passivo que permite que o mesmo não necessite de realizar arrefecimento durante 

o verão, não foram sugeridas quaisquer propostas que visem o sombreamento ou proteção solar 

das zonas envidraçadas. 

Para melhorar o desempenho ambiental do CAMS as soluções propostas prendem-se com a 

substituição da fonte de energia térmica e com medidas que minimizem a necessidade de 

energia proveniente da rede. 

Como seria expectável observou-se que a substituição das luminárias existentes por lâmpadas 

LED representa uma diminuição significativa no consumo em iluminação. Verificou-se uma 

queda global de 41621 kWh/ano, ou seja, uma redução de 30% face ao consumo existente. 

Quanto ao recurso a painéis fotovoltaicos verificou-se que esta medida, apesar da incidência 

solar do local, apresenta pontos fracos, nomeadamente a baixa eficiência dos painéis que 

apenas permite assimilar uma pequena parcela da energia disponível e, por isso, necessitam de 

extensas áreas de captação e um grande investimento financeiro. Contudo, representam uma 

fonte de energia renovável que melhora significativamente a eficiência do complexo e apresenta 

um retorno de investimento de nove anos e meio.  

Como estamos perante um local urbano pouco desenvolvido e os terrenos do complexo vão para 

além da zona vedada, o espaço necessário para a implementação destes elementos não seria 

um problema. Mas, de forma a não “desperdiçar” o terreno, a implementação dos painéis sobre 

um espaço coberto de estacionamento seria o ideal. 
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Uma alternativa à colocação dos painéis fotovoltaicos é a implementação de turbinas eólicas que 

apresentam um período de retorno mais baixo e necessitam de uma menor área. Foram 

simulados diferentes cenários com as medidas referidas onde se pode observar que a 

substituição das luminárias associada à fonte de energia eólica apresenta um menor 

investimento e um retorno económico mais rápido que o recurso a painéis solares. 

Como ambas as soluções recorrem a fontes renováveis e como ambas têm pontos fortes e fracos 

foi realizada uma análise SWAT (Tabela 66) da utilização das duas fontes de energia: 

Tabela 66 - Análise SWAT das soluções provenientes de energias renováveis 

 Fatores Positivos Fatores Negativos 

In
te

rn
a
 

 (
O

rg
a

n
iz

a
ç
ã

o
) 

Forças 

• Repartição das fontes de energia faz 
com que o investimento seja melhor em 
cada uma delas; 

• A complementaridade de energia eólica 
e fotovoltaica permite a paragem de 
produção de uma delas por momentos; 

• Maior eficiência; 

• Fator de diferenciação em relação a 
outros complexos aquáticos. 

Fraquezas 

• Energias dependentes de 
condições atmosféricas; 

• Investimentos elevados e períodos 
de retorno altos. 

E
x
te

rn
a

 

(A
m

b
ie

n
te

) Oportunidades 

• Possibilidade de independência 
energética; 

• Possibilidade de produção abundante 
que permita a venda para a rede. 

Fraquezas 

• Ruido provocado pelas eólicas; 

• Necessidade de recorrer à rede 
quando as condições 
meteorológicas não foram 
favoráveis. 

 

Por sua vez, do ponto de vista térmico foram analisadas duas opções: a substituição da caldeira 

por bombas de calor e por um sistema solar térmico. 

Tal como no caso dos painéis fotovoltaicos, os painéis solares térmicos necessitam de uma 

extensa área. Contudo, estes apresentam um rendimento bastante superior o que os torna mais 

rentáveis. Devido à orientação da nave principal a Sul a captação solar é máxima o que torna 

esta solução muito atrativa. 

As bombas de calor apresentam uma boa alternativa à caldeira, com um período de retorno 

inferior aos coletores solares, contudo, a sua necessidade de energia elétrica para operarem, 

torna-as menos vantajosas que aqueles em termos ambientais.  

Ao nível dos resíduos também foi observado que poderiam ser implementadas medidas que 

tornariam o Complexo ambientalmente mais sustentável. A fraca presença de fileiras para a 

separação de resíduos é um dos pontos que é de simples resolução através da introdução de 

ecopontos nos principais locais de produção de resíduos. A introdução destas medidas ficou 

avaliada num investimento total de 1897.71 €. 

Quanto à proposta de implementação de coberturas verdes, considerando que requer o mesmo 

espaço físico que a recolha de águas pluviais, ter-se-ia que optar por uma das duas. 

Possivelmente, a proposta mais interessante está relacionada com a implementação de 
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coberturas verdes. Esta ressalva deve-se ao facto de o Complexo extrair água do furo para 

abastecimento e, tendo no solo um grande reservatório de água, a criação de infraestruturas de 

recolha à superfície afigura-se pouco vantajosa. Após realizar o estudo das diferentes medidas 

é possível estabelecer um paralelismo entre o desempenho ambiental actual e o desempenho 

ambiental que poderá ser atingido com recurso às diferentes medidas. 

Verificou-se, através dos diferentes critérios do sistema LiderA, que é possível elevar a 

classificação de B para A+. Na Tabela 67 encontram-se os critérios alvo de medidas. 

Tabela 67 - Tabela síntese dos critérios que sofrem alterações através da aplicação das medidas. 

Critério Actual Medidas adicionais Melhoria 

C3 – Valorização 

ecológica 

E • Introdução de novas espécies de árvores; A 

C4 – Interligação 

habitats e serviços 

dos ecossistemas 

C • Maior vegetação; 

• Colocação de ninhos; 

• Introdução de coberturas verdes. 

A+ 

C9 – Gestão do 

carbono 

E • Painéis fotovoltaicos e turbinas eólicas – suprimir 

necessidade de energia elétrica; 

• Sistema Solar-Térmico – suprimir necessidade de 

energia térmica. 

A++ 

C10 – Sistemas de 

fornecimento de 

água potável 

B • Implementação de um sistema de recolha de 

águas pluviais. 

A 

C11 – Gestão de 

águas locais 

E • Recolha de águas pluviais, armazenamento em 

reservatórios com filtro. 

• Reutilização da água recolhida. 

A++ 

C18 – Gestão das 

emissões 

atmosféricas 

A • Substituição da caldeira pelo Sistema Solar-

Térmico. 

A++ 

C21 – Reciclagem 

de resíduos 

D • Distribuição de ecopontos pelo edifício; 

• Reaproveitamento dos resíduos orgânicos - 

Compostagem. 

A++ 

C23 – Poluição 

ilumino-térmica 

C • Criação de um estacionamento coberto; 

• Implementação de coberturas verdes; 

• Maior densidade vegetal. 

A 

C41 – Informação 

ambiental 

E • Introdução de mapas de funcionamento, utilização 

e manutenção dos aparelhos, plantas do edifício e 

caraterísticas do desempenho; 

A 

C42 – Sistema de 

gestão ambiental 

E • Implementar um SGA; 

• Certificar o ambiente construído através do EMAS 

ou ISO 14001. 

A 

C43 – Inovação D • Recurso a fontes renováveis para abastecimento 

energético. 

A++ 

 

Verificou-se que através de algumas medidas se pode melhorar o desempenho ambiental deste 

tipo de ambientes construídos. Durante a avaliação observou-se que quanto mais opções 

sustentáveis forem tidas em conta na elaboração do projeto maior é a facilidade de cumprir os 

critérios de sustentabilidade. 

Qual a viabilidade das propostas?  

Nas propostas apresentadas, a nível energético, verificou-se que: 
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• o fornecimento de energia para os principais consumidores na parte coberta, através de 

energia renovável, traduzir-se-ia numa redução de 50.6% da energia elétrica; 

• o fornecimento de energia para os principais consumidores na zona exterior, através de 

energia renovável, traduzir-se-ia numa redução de 4.4% da energia elétrica; 

As medidas implementadas em ambas zonas totalizariam uma redução de 55% da energia 

elétrica através de renováveis. No caso de ser realizado um investimento superior é possível 

suprir a necessidade de energia da rede e térmica através de renováveis. Visto que a energia 

eólica é menos dispendiosa e que a fotovoltaica é gerada através de um recurso abundante no 

local considerou-se que o investimento total seria o considerado no cenário 3 - 621843 € - 

somado ao investimento em solar térmico – 316351.51 € -, ou seja 938194.51 €. 

Contudo este investimento é bastante elevado para uma empresa municipal pelo que a 

implementação das diferentes medidas deveria ser faseada.  

Numa primeira etapa seria vantajoso continuar a substituição das lâmpadas por LED como tem 

sido feito até ao momento, a aplicação das coberturas nos planos de água, a recolha de água 

pluvial no telhado das naves/ criação de coberturas verdes, a distribuição de ecopontos bem 

como a colocação de sensores de movimento para acionar a iluminação e de humidade para 

monitorizar a quantidade de rega necessária. Estas são medidas que não acarretam um elevado 

investimento e acarretam muitos benefícios. 

Posteriormente, a maior urgência encontra-se na substituição da caldeira, principalmente no que 

diz respeito às AQS. 

Ao nível da utilização de energia renovável esta pode ser conseguida por parcelas, colocando, 

por exemplo, inicialmente o número de painéis fotovoltaicos necessários para suprir a 

necessidade energética do motor de ondas e a bomba do furo e ir progressivamente instalando 

mais painéis de modo a suprimir toda a dependência energética da rede. 

A hipótese da tese comprova-se? 

Tal como referido anteriormente, a hipótese da tese é que a abordagem através de sistemas de 

avaliação da sustentabilidade, como o LiderA, aplicados em complexos aquáticos, permite (1) 

identificar qual é o posicionamento na procura da sustentabilidade e (2) e suportar oportunidades 

de melhoria nessa procura. 

O trabalho permitiu ter uma perceção dos impactes deste tipo de infraestruturas e perceber de 

que modo é possível atuar de modo a torná-las mais sustentáveis. A aplicação da folha de 

cálculo, já existente, do sistema LiderA e adaptação a estes ambientes construídos, no caso de 

estudo do CAMS, revelou-se aplicável e permitiu identificar quais as áreas com maior impacte 

na busca pela sustentabilidade, sendo elas a gestão do carbono, de águas locais, reciclagem de 

resíduos, informação ambiental e a aplicação de sistemas de gestão ambiental.  
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Por sua vez, este mesmo modelo em conjunto com o benchmarking recolhido possibilitaram 

averiguar quais as oportunidades de melhoria. Verificou-se que assentam essencialmente em 

tirar proveito de recursos naturais já existentes – energia solar, energia eólica, recolha de águas 

pluviais – ou através de medidas pontuais, de menor custo, como a aplicação de coberturas 

verdes, a integração local, distribuição de ecopontos, reaproveitamento de recursos orgânicos 

para as áreas relvadas, entre outros. Assim, a análise através de um sistema de avaliação do 

desempenho ambiental aferiu quais as maiores fragilidades existentes e, através dos requisitos 

para cada critério, ajudou a percecionar quais as oportunidades viáveis.  

Pelo que se comprova a hipótese da tese já que se aplicou a este tipo específico de complexo 

aquático e se conseguiu identificar soluções que caminham para a sustentabilidade, incluindo 

soluções viáveis. 

Quais as principais limitações? 

No desenvolvimento da presente dissertação os principais obstáculos estiveram relacionados 

com a falta de dados meteorológicos disponíveis, nomeadamente ao nível da velocidade do 

vento, o que não permite saber se as turbinas eólicas são realmente uma solução tão rentável. 

O horário variável de utilização dos diferentes componentes e o consumo variável de água pelos 

utilizadores que podem fazer com que as estimativas se afastem da realidade. Como os valores 

de consumo de água correspondem a uma estimativa por utilizador estes podem prejudicar uma 

avaliação correta do nível de consumo realizado pelos mesmos. 

Outra limitação encontrada foi a inexistência de dados sobre a produção de resíduos nas 

diferentes fileiras do Complexo Aquático e também a falta de dados bibliográficos nesta 

categoria. 

É ainda de salientar a dificuldade em encontrar orçamentos para a cobertura das piscinas 

interiores, quer pela sua área quer pelo formato que apresentam.  
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6 Conclusões e Recomendações 

Os edifícios são enormes consumidores de recursos naturais. Os valores de referência para 

diferentes tipos de ambientes construídos apontam os complexos aquáticos como um dos 

maiores utilizadores de energia e água. Assim, a presente dissertação tenta responder, através 

de um caso de estudo concreto, à procura de soluções ao nível da gestão que contribuam para 

a melhoria destas infraestruturas e as tornem mais eficientes. 

Durante a realização da dissertação verificou-se que existe uma crescente preocupação 

ambiental neste tipo de infraestruturas e existe uma procura de soluções que permitam reduzir 

os consumos e os custos associados aos mesmos.  

Para tornar o estudo mais real e analisar as questões relacionadas com uma gestão sustentável 

dos Complexos Aquáticos, numa vertente mais prática, realizou-se o estudo das caraterísticas 

construtivas e de gestão do Complexo Aquático Municipal de Santarém. Depois de realizado o 

levantamento das caraterísticas do CAMS estimou-se um número de 435770 utilizadores/ano 

para o ambiente construído em questão.  

Dos dados recolhidos conclui-se que a empresa responsável apresenta alguns cuidados ao nível 

ambiental, nomeadamente no que diz respeito à utilização de redutores de caudal, 

temporizadores, orientação do edifício, entradas de luz natural, recolha de resíduos hospitalares 

e mudança progressiva da iluminação para uma solução mais eficiente. Contudo, se considerada 

a sua localização geográfica, existem recursos naturais abundantes que não estão a ser 

aproveitados, como é o caso da energia solar para os fins de produção de energia elétrica e para 

aquecimento de água e espaços. Para verificar quais os consumos existentes realizaram-se 

simulações em termos de água, energia e resíduos. 

Através da simulação de consumo de água sabe-se que existe um gasto de 175 l/utilizador, 

considerando duches, autoclismos e lavatórios, bem como rega (estações quentes) e reposição 

e abastecimento de água das piscinas. A água consumida resulta de aproximações uma vez que 

não existem dados concretos da quantidade de água captada pelo furo. 

Em termos energéticos o consumo de eletricidade e gás natural é de: 

• 252.14 kWh/m2 e 295.24 kWh/m2, respectivamente, considerando a distribuição de 

energia apenas pela área da zona coberta. 

• 44.6 kWh/m2 e 52.3 kWh/m2, respectivamente, considerando a distribuição de energia 

por toda a área vedada do complexo. 

Ao nível da energia, os valores simulados vão ao encontro dos valores facturados de energia. 

Os valores obtidos são um pouco inferiores pois neste estudo não foi contemplada a zona de 

restauração e serviços de apoio à mesma. Pelo que se observa que a metodologia foi bem bem-

sucedida. Do estudo realizado verificou-se que os principais consumidores de energia no CAMS 
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são as bombas de circulação e motor de ondas – utilizado na piscina exterior – iluminação, 

aquecimento de água e espaços. No que diz respeito ao consumo da caldeira não é possível 

saber qual o valor exacto de consumo para cada componente uma vez que não existem 

equipamentos de medição individualizada. 

Tendo em conta os valores de referência ao nível energético o Complexo Aquático Municipal de 

Santarém encontra-se na média dos consumos. Em termos de água, excede os valores tidos 

como referência o que se pode dever a estimativas que extrapolam o consumo realmente 

efectuado.  

Ao nível dos resíduos, na grande maioria dos espaços os contentores são indiferenciados o que 

demonstra uma prática ambiental pouco correcta.  

O Complexo Aquático em estudo foi avaliado segundo o sistema LiderA. Da avaliação efectuada 

ao estado actual do edifício verifica-se que o mesmo tem um desempenho ambiental B, numa 

escala de G a A++.  

Através das propostas de melhoria (expostas no capítulo 4) e posterior avaliação através do 

mesmo modelo verificou-se que é possível atingir um desempenho ambiental bastante superior, 

ou seja, A+. Este consegue-se através de medidas mais simples, como: 

• Aumento da quantidade de arborização e da protecção da biodiversidade, através da 

promoção da continuidade das estruturas verdes envolventes, de forma a favorecer a 

interligação de habitats. No caso de estudo é simples, uma vez que o espaço edificado 

é rodeado de uma grande parcela de zonas verdes e é localizado num local com 

características rurais. 

• Distribuição de ecopontos e informação ambiental, permitem a minimização da pegada 

ecológica do edifício trabalhando na sensibilização dos utilizadores. 

• Sistema de Gestão Ambiental, a aplicação de um sistema de gestão ambiental bem 

como a sua certificação através da norma ISO 14001 ou EMAS confere ao edificadas 

inúmeras vantagens, tais como, o reconhecimento pelos utilizadores, aumento da 

credibilidade o que ajuda ao investimento nas infraestruturas, controlo mais apertado 

sobre os consumos e correcção de não conformidades com maior celeridade. 

Se equacionadas medidas mais dispendiosas, contudo com um retorno relativamente rápido e 

com a utilização de recursos naturais: 

• Recolha de águas pluviais, esta medida é aplicada após a avaliação do critério C11 

(Gestão de águas locais), pois permite não só suprir algumas necessidades hídricas 

como também diminuir as águas de escorrência; 

• Sistema solar térmico, turbinas eólicas e painéis fotovoltaicos, surgem no âmbito da 

gestão de carbono. A substituição das fontes de energia existentes por renováveis tem 

um grande contributo para a diminuição das emissões de CO2 do edifício. A aplicação 
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dos painéis aponta também para a criação de um estacionamento coberto; esta relação 

é win-win pois até à data não existe nenhum parque coberto para os utilizadores do 

CAMS. Este último ponto está directamente relacionado com a redução das ilhas de 

calor e de iluminação. 

•  Coberturas verdes, melhoram as condições de biodiversidade e permitem minimizar os 

custos com climatização. 

O modelo aplicado mostrou-se eficaz na avaliação do Complexo e ajudou a perceber os 

benefícios que as medidas propostas acarretam para o mesmo e para o ambiente.  

Contudo, nesta avaliação, alguns dos critérios apresentam limitações pelo que podem não 

corresponder totalmente à realidade, uma vez que existem poucos dados para os avaliar e nestes 

casos terem sido consideradas as caraterísticas usuais “E”. No caso da Certificação Energética, 

como não existe avaliação da mesma para o edifício, considerou-se que apresenta a mesma 

classificação dos edifícios semelhantes avaliados pela ADENE. Também ao nível dos resíduos 

os valores apresentados não são os reais, uma vez que não existe um mapa de resíduos ou 

qualquer dado acerca da quantidade de resíduos produzida. 

Assim, devido às fragilidades encontradas na avaliação, seria interessante realizar um 

levantamento da quantidade de resíduos produzidos em cada uma das áreas – escritórios, 

balneários e zonas de apoio, realizar uma monitorização da energia utilizada para cada fim e 

fazer um registo dos litros de água captada para cada uma das actividades do Complexo.  

A hipótese de abordagem proposta foi comprovada, uma vez que foi possível identificar quais os 

factores que estão a contribuir para uma menor eficiência do ambiente construído: neste 

complexo aquático e noutras infraestruturas com o mesmo registo. Ou seja, identificou-se que 

muitos destes edifícios têm um incorrecto desenho passivo necessitando na sua maioria da 

aplicação de isolamentos na cobertura e nas paredes e palas de sombreamento. Também se 

verifica que a transição da iluminação ainda está a ocorrer e que estas infraestruturas ainda 

recorrem muito aos combustíveis fósseis para o aquecimento de água. Da análise do Complexo 

Aquático Municipal de Santarém, o sistema LiderA, ajudou a delinear quais os critérios com maior 

potencial de melhoria, sendo elas: 

• Valorização ecológica; 

• Interligação de habitats e serviços de ecossistemas; 

• Gestão de Carbono; 

• Sistemas de fornecimento de água potável; 

• Gestão de águas locais; 

• Gestão de emissões atmosféricas; 

• Reciclagem de resíduos; 

• Poluição ilumino-térmica; 

• Informação ambiental; 
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• Sistema de Gestão ambiental; 

• Inovação. 

e a delinear quais os campos de atuação para atingir um nível de desempenho ambiental 

superior.  

Propostas futuras 

Numa altura em que a certificação energética e o reconhecimento ambiental dos edifícios se está 

a tornar um factor de decisão para a escolha dos locais onde se efectua turismo seria importante 

certificar energeticamente o edifício bem como dotá-lo de certificação ambiental. Esta 

certificação traria diversos benefícios para o turismo da cidade de Santarém. Propõe-se ainda 

que os valores de consumo de água, energia e de produção de resíduos sejam monitorizados e 

apresentados aos utilizadores como forma de sensibilização.  

Seria ainda interessante, o desenvolvimento da uma tese que aborde, esse mesmo assunto, a 

relação entre a apresentação dos valores consumidos em tempo real e o comportamento dos 

utilizadores, em termos de consumo de água, energia e resíduos neste tipo de infra-estrutura. 
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Anexo I – Levantamento da iluminação existente no CAMS 

Tabela 68 - Levantamento da tipologia de lâmpadas e respectiva quantidade e potência 

 

Localização Tipo Qt. Nº de lâmpadas Pot. (W) 

E
x
te

ri
o

r 

Técnica jogos -1 T8 1 2 58 

Arrumo Exterior T8 5 5 58 

WC exterior H. T8 1 2 36 

T8 1 2 58 

WC exterior M. T8 2 2 58 

Acesso WC/Arrumos CFL 2 4 26 

Bombas escorregas T8 1 2 58 

Técnica ondas 0 T8 1 1 58 

Técnica ondas -1 T8 6 12 58 

Exterior ondas Iodetos Metálicos 4 4 400 

INC 2 2 40 

CFL 2 4 26 

Bar T8 6 6 58 

T8 1 2 58 

Bar (exterior) CFL 1 2 26 

CFL 4 8 18 

Exterior Iodetos Metálicos 6 6 400 

Iodetos Metálicos 5 5 400 

Iodetos Metálicos 6 6 400 

Vapor de sódio 1 1 70 

P
is

o
 -

1
 I

n
t.
 

Rampa de acesso 
exterior 

CFL 1 2 26 

Acesso Parque Aquático CFL 1 2 26 

Acesso compensação 
recreativa 

T8 2 4 58 

Redor Piscina 
desportiva 

T8 14 28 58 

Circulação T8 15 30 58 

Bombas Recreativa T8 12 24 58 

Bombas Aprendizagem T8 10 20 58 

Entrada T8 11 22 58 

Sala controlo T8 2 4 58 

WC T8 1 1 58 

Ferramentaria T8 3 6 58 

P
is

o
 0

 

Piscina Aprendizagem e 
de iniciação 

T8 32 32 58 

Iodetos Metálicos 4 4 60 

Iodetos Metálicos 12 12 400 

LED 10 10 18 

Balneário Fem. T8 12 12 58 

Balneário Masc. T8 10 10 58 

T8 1 1 58 

Acesso 
Balneario/Aprendizagem 

LED 2 2 18 

Sala Monitores T8 1 1 58 
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Tabela 69- Levantamento da tipologia de lâmpadas e respectiva quantidade e potência (Continuação) 

 Localização Tipo Qt. Nº de lâmpadas Pot. (W) 

 Sala de Monitores T8 1 2 58 
 

WC INC 1 1 40 

Arrumo sob escada INC 1 1 40 

Casa das Máquinas T8 8 16 58 

Corredor de acesso às 
piscinas interiores 

LED 24 24 18 

T8 1 1 58 

Gabinete de informática LED 6 24 9 

T8 1 1 58 

Sala polivalente T8 4 8 58 

Acesso Piso -1 T8 2 2 58 

Acesso vestiário func. T8 2 2 58 

Vestiário Pessoal F. T8 1 1 58 

T8 2 4 58 

Vestiário Pessoal M. T8 1 1 58 

T8 2 4 58 

Acesso balneario 
árbitros 

LED 1 1 18 

Balneário árbitros T8 2 4 58 

Sala som (árbitros) LED 2 2 18 

Gabinete Operacional LED 2 2 18 

Gabinete Direção 
técnica 

LED 2 2 18 

Gabinete tesoureiro T8 2 4 58 

Secretaria LED 4 4 18 

CFL 6 12 18 

Secretaria/Gabinete 
anexo 

CFL 2 4 18 

LED 1 1 18 

Balcão secretaria LED 3 6 18 

Hall secretaria LED 8 8 18 

WC público F. T8 1 1 58 

WC público M. T8 1 1 58 

P
is

o
 0

 

Elevador / Técnica T8 1 1 58 

Sala de espera Anti-
doping 

T8 1 1 18 

WC Anti-doping CFL 1 1 18 

Controlo anti-doping T8 2 2 
 

Acesso privado piscina 
desportiva 

LED 2 2 18 

Piscina desportiva - 
poente 

T8 14 14 58 

Piscina desportiva - Sul T8 18 18 58 

T8 6 6 18 

Piscina desportiva - 
norte 

T8 23 23 58 

Escada entre piscinas LED 2 2 18 
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Tabela 70 - Levantamento da tipologia de lâmpadas e respectiva quantidade e potência (Continuação) 

 Localização Tipo Qt. Nº de lâmpadas Pot. (W) 
 

Patamar entre piscinas T8 7 7 58 

Iodetos Metálicos 1 1 400 

Pátio interior INC 4 4 100 

Entrada complexo LED 1 1 18 

Recepção CFL 15 15 11 

Enfermaria T8 3 3 58 

WC enfermaria T8 1 1 58 

Sala monitores T8 6 12 58 

Balneários monitores F. T8 3 6 58 

Balneários monitores M. T8 3 6 58 

Corredor balneários 
exteriores 

Iodetos Metálicos 7 7 400 

Vestiários Fem. T8 48 48 58 

T8 3 3 8 

Arrumo (massagem) T8 3 3 58 

Vestiários Masc. T8 48 48 58 

Iodetos Metálicos 2 2 400 

Corredor acesso 
exterior 

Iodetos Metálicos 7 7 400 

Área tecnica (UTA5) T8 2 4 58 

Exterior CFL 2 4 36 

P
is

o
 1

 

Bancada sobre 
aprendizagem 

T8 3 3 58 

Gabinete sala imprensa CFL 8 16 18 

Acesso WC CFL 2 2 18 

WC Fem. LED 3 3 18 

INC 2 2 60 

WC Masc. LED 3 3 18 

INC 1 1 60 

CFL 1 1 18 

WC deficientes LED 1 1 18 

Acesso bancadas 
desportiva 

CFL 10 10 18 

Piscina desportiva 
(norte) 

Iodetos Metálicos 41 41 400 

Iodetos Metálicos 4 4 300 

Piscina desportiva (sul) Iodetos Metálicos 32 32 400 

Hall principal CFL 20 40 20 

Iodetos Metálicos 2 2 400 

Gabinete LED 2 2 9 

LED 2 8 9 
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Anexo II – Dados do consumo de gás natural, eletricidade e água 

 

 

Figura 32 - Consumo de energia elétrica no ano de 2016 

 

 

Figura 33 - Consumo de gás natural no ano de 2016 

 

Figura 34 - Consumo de água no ano de 2016 
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Anexo III – Questionário realizado no Complexo Aquático Municipal de Santarém 

 

Tese de Mestrado: Gestão para a sustentabilidade em 

Complexos Aquáticos 

 

Sou aluna do Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente, no Instituto Superior Técnico, e 

estou a desenvolver a minha tese de mestrado sobre a temática “Gestão para a sustentabilidade 

em Complexos Aquáticos” sendo o meu caso de estudo o Complexo Aquático Municipal de 

Santarém. 

Objetivo: Identificar o desempenho ambiental do edifício e propor soluções de melhoria 

(construtivas ou de gestão) de forma a alcançar a sustentabilidade. Avaliação com o sistema 

LiderA. 

 

Gestão de utentes: 

• Quantas modalidades desportivas, ou outras, têm disponíveis? 

Natação Pura, Natação Sincronizada, Polo Aquático, Aquafísio, AquaTerra, 

Hidroginástica e Deepwater. Dentro de cada modalidade existem vários níveis/escalões 

de aprendizagem com base na especificidade de objetivos definidos pela direção técnica 

da escola de natação. 

 

    

 

• Qual é o plano de atratividade do complexo? Existem parcerias com alguns municípios 

para deslocação ao complexo? Existe algum desconto para residentes da zona? 

O plano de atratividade centra-se na no ensino e prática da modalidade de natação pura 

e restantes durante a época letiva. Na época de verão, nas atividades no parque 

aquático, maioritariamente afeto à diversão nas pistas fofas e piscina de ondas. 

 

 

• Com que frequência circulam os transportes públicos neste local? Qual o meio de 

transporte mais utilizado pelos utentes? 

(Consultar a RodoTejo) 

Veículo próprio, ou autocarros quando grupos 

 

• Existe algum parque de estacionamento para bicicletas no complexo aquático? 

À entrada do parque, apenas para 3 ou 4 bicicletas 

 

• Que tipo de serviços existem na envolvente do complexo aquático? 

Apenas o serviço de Restaurante, dentro do Complexo Aquático, numa concessão.  
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• Existem manifestações de desagrado no que toca a ruido? Se sim, aplicam algumas 

medidas de minimização? 

Não 

 

• Existe alguma campanha de sensibilização para a correta utilização dos equipamentos 

nas instalações? 

Existem afixadas as normas de utilização, bem como chamadas de atenção para algum 

tipo de utilização e reforço das mesmas. 

 

Gestão de Espaços: 

 

• Qual é a área interior e exterior do Complexo aquático? 

Área interior: 23.700 m2 

Área exterior: 50.540 m2 

 

• Quantos funcionários trabalham no complexo aquático na época balnear e na época 

normal? 

Período balnear: 56 pessoas (Inclui todos serviços administrativos da empresa) 

Período normal: 42 pessoas (Inclui todos serviços administrativos da empresa) 

 

• Qual é o período de funcionamento do restaurante/cafetaria? 

Das 09:00 à 24:00, de segunda a sábado, estando abertos também aos domingo e 

feriados durante a época balnear. 

 

• No que toca à qualidade do ar, a qualidade do ar interior e exterior é alvo de 

monitorização? 

Não 

• O que existia no terreno antes da construção do complexo aquático? O local era 

servido de infraestruturas de esgotos e água? 

Era terreno baldio, inicialmente previsto para a implantação de um cemitério 

 

• O edifício é dotado de algum isolamento térmico? Se sim, qual o material utilizado? 

Não conhecemos o projeto. 

Julgamos existir lã de rocha no isolamento das coberturas planas, chapas sandwich nas 

naves, assim como wallmate nas paredes. 

 

• Os funcionários têm formação para promover a sustentabilidade no complexo aquático? 

Não 

 

Gestão ao nível da água: 

 

• Quantos contadores existem nas instalações? Que áreas abrange cada um deles? 
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1 contador geral de água da rede, mais 7 contadores parciais,  um para cada piscina. 

mais 1 contador de água para o restaurante. 

 

• Existe algum sistema de tratamento das águas residuais produzidas no complexo 

aquático? Há algum sistema de aproveitamento de águas? Se sim, qual é o volume 

reaproveitado anualmente? 

Tratamento não. 

Existiu no início um lago para aproveitamento das águas das piscinas para rega, 

mostrando-se ineficaz por as águas serem cloradas e potenciarem o surgimento de 

parasitas. 

 

• Têm algum sistema de recolha de águas pluviais instalado? Se sim, qual é o volume 

captado anualmente? Para que fins é utilizada esta água? 

Não 

Piscinas: 

• Qual é a origem da água para abastecimento dos tanques? No caso de ser proveniente 

de furo, existe o registo dos litros captados?  

Furo para as piscinas e balneários. 

Sim, apenas para as piscinas. 

 

• Qual é a necessidade hídrica diária de cada piscina?  

Nas 3 piscinas interiores aprox. 33m3/dia 

Nas 4 piscinas exteriores aprox. 315m3/dia (de 15/5 a 15/9) 

 

• Que tipo de tratamento é aplicado na água das piscinas? (ex: Cloro, Bromo, Sal) 

Piscinas interiores: Hipoclorito sódico (desinfectante) e ácido sulfúrico (redutor de PH); 

Piscinas exteriores: Dicloro e Tricloro (desinfectante) e ácido sulfúrico (redutor de PH), 

algicida e floculante. 

 

• De quanto em quanto tempo são esvaziados os tanques interiores e os exteriores? Para 

onde são encaminhadas estas águas? 

Interiores: Chapinheiro 1x/semana; Aprendizagem 2x/ano; desportiva 1x/ano 

Exteriores: Chapinheiro 2x/semana; Infantil 2 a 3x/época; Recreativa e ondas 1x/época. 

Águas encaminhadas para esgoto pluvial. 

 

• De quanto em quanto tempo é realizada a lavagem dos filtros? Qual é o destino das 

águas resultantes da lavagem dos filtros? 

Lavagem de filtro: Piscinas interiores em média 2x/semana; Piscinas exteriores 2x/dia. 

Destino, rede de águas pluviais 

 

• Qual é a capacidade de cada um dos tanques de compensação? 

Piscina Desportiva: 52m3; Piscina Aprendizagem: 19m3; Chapinheiro interior:1,7m3; 

Piscina recreativa:186m3; Piscina Ondas: 95m3; Piscina Infantil: 4m3; Chapinheiro 

exterior:8,6m3; 

 



97 

 

• Durante o período nocturno/período de encerramento das piscinas é colocada alguma 

cobertura ou produto químico nas piscinas de forma a evitar a evaporação? 

Não 

 

Zona relvada: 

• Têm sensores de humidade instalados nas zonas relvadas? Que tipo de rega utilizam? 

Não 

 

• Qual é o período de rega diário? 

Primavera/Verão: 45min/dia 

 

 

 

Balneários: 

• As águas cinzentas são reutilizadas para autoclismos ou lavagem dos pavimentos? 

Não 

 

• Que tipo de autoclismos utilizam nos sanitários? E nos urinóis? Qual é o volume de água 

associado a cada descarga? 

Autoclismos embutidos ~6litros 

 

• Qual é o caudal das torneiras e chuveiros nos balneários? Estes equipamentos têm 

algum dispositivo de controlo de caudal? 

Chuveiros temporizados 

Gestão ao nível da energia: 

• Que equipamentos de aquecimento/arrefecimento têm? Qual a idade dos mesmos? E 

qual o seu horário de funcionamento? 

Caldeira e permutadores de calor para AQS e piscinas. 15 anos. 24/24 horas 

Ar condicionado para salas. Vários. Horário do expediente. 

 

• Como é que é efetuado o aquecimento da água dos duches? (ex. painéis solares, 

cilindro, esquentador) No caso de recorrerem a gás para o aquecimento da água dos 

duches, qual é o tipo de gás utilizado? 

Caldeira a gás natural 

 

• Quantas bombas de calor têm instaladas? Qual a potência das mesmas? 

Nenhuma 

• Recorrem a que tipo de equipamentos para o aquecimento da água das piscinas 

interiores? Como é realizado o aquecimento da nave das piscinas? Qual a potência e o 

horário de funcionamento destes equipamentos? 

Caldeira a gás natural 1000 kW funcionamento 24/24h 

 

• Como é feito o aquecimento/arrefecimento dos balneários? O 

aquecimento/arrefecimento destes espaços é feito durante todo o ano? 

Caldeira a gás natural  

 



98 

 

 

 

Gestão ao nível dos resíduos: 

 

• É realizada a separação de resíduos nas instalações? Que tipo de separação é feita? 

Qual a capacidade de cada um dos contentores? 

Separação ligeira: cartão, lâmpadas, vidro e resíduos hospitalares 

 

• Efectuam a listagem dos resíduos perigosos? Quais as medidas aplicadas à redução, 

eliminação destes? (tinteiros, lâmpadas, óleos alimentares, cloro…) 

Lâmpadas entregues no centro de triagem; Resíduos hospitalares: contrato de recolha 

com entidade credenciada (Canon); Embalagens de produtos químicos recolhidos pelo 

fornecedor; 

 

• Existe um plano de valorização dos resíduos no complexo aquático? 

Não 

 

 

 

Obrigada pela atenção, 

Ana Carolina Cunha  
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Anexo IV – Avaliação do desempenho atual do CAMS através do sistema LiderA 
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Tabela 71 - Síntese da avaliação através do Sistema LiderA 

VERTENTES ÁREA CRITÉRIO NºC 
Classe 

Avaliação 
Fundamentação da avaliação 

IN
T

E
G

R
A

Ç
Ã

O
 L

O
C

A
L
 

SOLO 

ValorizaçãoTerritorial 1 A 
O terreno onde foi efectuada a construção era um terreno baldio junto a uma zona 
habitacional. Local com facilidade e acesso a infraestruturas de água e esgotos. 

Optimização ambiental da implantação 2 C 

O complexo apresenta uma área total, vedada, de 23 mil m2, destes 
aproximadamente 10 mil m2 correspondem a zonas relvadas, espaço coberto com 
4075 m2, sendo a restante área, cerca de 8925 m2, área descoberta impermeável. 
Desta forma a percentagem de solo permeável é de 43%. 

ECOSSISTEMAS 
NATURAIS 

Valorização ecológica 3 E 
Não foram realizados estudos de monitorização de espécies na fase de 
projeto/construção. 

Interligação habitats e serviços dos 
ecossistemas 

4 C 
O complexo apresenta uma área verde permeável de cerca de 10 mil m2, sendo a 
zona de contacto com a envolvente separada por rede, num perímetro de 330 
metros. 

6 Critérios 
PAISAGEM E 
PATRIMÓNIO 

Integração Paisagística 5 A 
As caraterísticas construtivas são semelhantes às verificadas nos edifícios 
envolventes, nomeadamente em termos de cor e altura. 

14% Valorização do Património Construído 6 E 
O ambiente construído foi desenvolvido de raiz. O local onde o mesmo foi 
implementado não apresentava qualquer tipo de construção. 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

ENERGIA 

Desenho Passivo  7 D 

O ambiente construído foi desenvolvido num local pouco desenvolvido pelo que foi 
possível retirar o melhor proveito do mesmo. A orientação das janelas da nave da 
piscina de desportiva/competição é a Sul, a piscina de aprendizagem apresenta 
uma parede envidraçada a sudeste e outra a sudoeste, apresentando ainda uma 
claraboia o que permite a entrada de luz natural. A zona da recepção apresenta 
envidraçados que correspondem a toda a parede do piso 0 e do piso 1, nas 
paredes norte e oeste. A parede virada a oeste, que corresponde ao corredor de 
acesso aos balneários exteriores/piscina desportiva, apresenta uma janela 
contínua. Neste local a parede que separa o corredor dos balneários é em tijolo de 
vidro o que também permite a entrada de luz natural. O edifício tem uma disposição 
em L, com uma área envolvente muito superior à área de edificado interior. Quanto 
ao isolamento supõe-se que o edifício seja dotado de lã de rocha nas coberturas 
planas, chapas de sandwich nas naves e wallmate nas paredes. 

Sistemas energéticos  8 B 

Apesar de o Complexo Aquático não ter uma certificação energética após a 
observação das categorias atingidas por edifícios semelhantes pela ADENE, tais 
como a Piscina Coberta de Junqueira em Vale de Cambra (A), o Polidesportivo nos 
Olhos de Água em Albufeira (B-), o Gimnodesportivo de Penedono (B-), o Complexo 
de Piscinas Cobertas da A.H.B.V.C. de Cascais (B-) e o Gimnodesportivo de 
Alcobaça (B), considera-se que o CAMS apresenta a categoria B. 

Gestão do carbono 9 E 
Apesar da progressiva aposta em electrodomésticos com etiquetagem energética 
superior, o consumo energético é ainda realizado com recurso a uma caldeira a 
gás natural e à rede elétrica. 

ÁGUA 
Sistemas de fornecimento de água 
potável 

10 B 
As instalações sanitárias/balneários são dotadas de torneiras e chuveiros com 
temporizador e os autoclismos apresentam mecanismo de dupla descarga. 
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Tabela 72 - Síntese da avaliação através do Sistema LiderA (Continuação) 

VERTENTES ÁREA CRITÉRIO NºC 
Classe 

Avaliação 
Fundamentação da avaliação 

R
E

C
U

R
S

O

S
 

Água Gestão das águas locais 11 E Não são realizadas medidas em relação às águas de escorrência pluvial. 

MATERIAIS 

Durabilidade dos ambientes 
construídos  

12 E Não existe informação suficiente para avaliar este critério. 

Materiais locais (Conjugado com C14) 13 E Não existe informação suficiente para avaliar este critério. 

9 Critérios Materiais de baixo impacte (Co 14 E Não existe informação suficiente para avaliar este critério. 

32% ALIMENTARES Produção local de alimentos 15 E Não se aplica ao caso de estudo. 

C
A

R
G

A
S

 A
M

B
IE

N
T

A
IS

 

EFLUENTES 

Tratamento das águas residuais 16 E 
Durante a fase inicial de exploração foi construido um lago para aproveitamento 
das águas residuais das piscinas nas zonas relvadas. Contudo essa prática deixou 
de ser utilizada devido ao alto teor em produtos químicos e ao possível 
desenvolvimento de parasitas. Neste momento, o tratamento das águas residuais é 
realizado pela ETAR de Santarém. 

Caudal de reutilização de águas 
usadas 

17 E 

EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS 

Caudal de Emissões Atmosféricas - 
Particulas e/ou Substâncias com 
potencial acidificante (Emissão de 
outros poluentes: SO2 e NOx) 

18 A 
O aquecimento das AQS e da água dos tanques, a desumidificação das naves é 
realizada por uma caldeira a gás natural. Todos os outros espaços são aquecidos 
através de equipamentos individuais de ar condicionado. 

RESÍDUOS 

Produção de resíduos 19 E 
Como não existem dados da quantidade de residuos produzidos no local, 
considerou-se que a produção per capita é a apresentada pelo INE.  

Gestão de resíduos perigosos 20 A 
As lâmpadas e pilhas são recolhidas e entregues no centro de triagem. Existe um 
contrato com a Cannon Hygiene para a recolha dos resíduos hospitalares e as 
embalagens dos produtos químicos são recolhidas pelo fornecedor das mesmas. 

Reciclagem de resíduos 21 D 

Apesar de não existirem ecopontos para a separação dos residuos nos escritórios, 
balneários e zona exterior, existem ecopontos na bancada superior e na zona de 
recepção e existem contentores para a separação a 50 metros da entrada no 
complexo. 

8 Critérios RUÍDO EXTERIOR Fontes de ruído para o exterior 22 E Não existem dados que permitam fazer a análise deste parâmetro. 

12% 
POLUIÇÃO 
ILUMINO-
TÉRMICA 

Poluição ilumino-térmica 23 C 
Apresenta cores claras em toda a estrutura e pavimentos, permite a circulação de 
ar entre edifícios e, ao nível da iluminação, permite uma regulação da intensidade à 
utilização necessária. 

QUALIDADE DO 
SERVIÇO 

QUALIDADE   DO 
AR 

Níveis de Qualidade do ar 24 C 
O edificio apresenta uma grande quantidade de janelas o que permite a ventilação 
natural do mesmo. 

CONFORTO 
TÉRMICO 

Conforto térmico 25 A++ 
Neste tipo de infraestruturas os valores de humidade, temperatura e velocidade do 
ar estão em constante monitorização, pelo que são constantemente ajustados às 
condições necessárias. 
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Tabela 73 - Síntese da avaliação através do Sistema LiderA (Continuação) 

VERTENTES ÁREA CRITÉRIO NºC 
Classe 

Avaliação 
Fundamentação da avaliação 

4 Critérios 
ILUMINAÇÃO E 

ACÚSTICA 

Níveis de iluminação  26 A 
O edifício tem uma grande componente de luz natural e apresenta a quantidade 
de iluminação artificial necessária à operação. 

15% Isolamento acústico/Níveis sonoros 27 A 
O edifício apresenta um bom isolamento e as atividades desenvolvidas estão bem 
distribuídas. 

D
IN

Â
M

IC
A

 S
Ó

C
IO

-E
C

O
N

Ó
M

IC
A

 

ACESSBILIDADES 

Acesso aos transportes Públicos 28 D 
O CAMS é servido por uma rota de tranportes públicos e apresenta um 
estacionamento para bicicletas junto à entrada do mesmo. Durante o verão 
existem autocarros com rotas especificas para este local. 

Mobilidade de baixo impacte 29 C 
Para além da rota de transportes públicos e do estacionamento para bicicletas 
existentes, o complexo é ainda servido por bons acessos pedestres. 

ESPAÇO PARA 
TODOS 

Soluções inclusivas 30 A 
O edifício é servido por um elevador para acesso ao piso 1 e está equipado por 
rampas na zona exterior. 

ECONOMIA 
VERDE E 

SUSTENTÁVEL 

Flexibilidade - Adaptabilidade aos usos 31 E Não é possível avaliar a flexibilidade neste tipo de espaços. 

Dinâmica Económica 32 C 

É um espaço com diversidade de tipologias, operam, no interior o ambiente 
construído, um restaurante e um bar, durante a época balnear. Durante esta 
mesma época existem outras atividades como fotografias com animais e venda 
destas.  No edifício existe ainda uma sala de fitness.  

Trabalho Local 33 A 

O complexo aquático emprega 56 pessoas durante a época balnear e 42 durante 
o restante período de funcionamento. Considerando o espaço interior de 4800 m2 
e o espaço exterior com 17000m2 o rácio obtido é de cerca de 390 m2 por 
funcionário na época balnear. 

AMENIDADES E                       
CULTURA 

Amenidades locais 34 E 
Como o complexo aquático foi construído numa zona pouco desenvolvida da 
cidade, verifica-se reduzida implantação de estabelecimentos comerciais, 
apresenta apenas um café na envolvente. 

Interacção com a comunidade 35 C Disponivel no anexo C35 

VITALIDADE 
SOCIAL / 

PARTICIPAÇÃO E 
CONTROLO 

Capacidade de Controlo 36 A 

Na zona exterior do complexo existe a possibilidade de controlar a iluminação 
artificial, nas áreas interiores as temperaturas, a humidade e a ventilação artificial 
são controladas por um sistema mecânico programável, por sua vez a ventilação 
e iluminação natural e artificial são controladas manualmente.  

Condições de participação e 
governância 

37 B 
Edifício em fase de operação como meios que incentivam os utilizadores a 
apresentar sugestões de melhoria ou de correcção de aspetos menos positivos. 

Controlo dos riscos naturais -  (Safety) 38 E 
Não existem dados da fase de projeto e construção e na fase de operação não 
estão implementadas medidas de prevenção de riscos sísmicos. 

13 Critérios 
Controlo das ameaças humanas - 
(Security) 

39 A 
O edifício apresenta os espaços bem iluminados, vigiados e com campo de visão 
aberto, os horários de encerramento encontram-se bem estipulados e é dotado de 
sistema de videovigilância e detetores de intrusão e incêndio. 
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Tabela 74 - Síntese da avaliação através do Sistema LiderA (Continuação) 

VERTENTES ÁREA CRITÉRIO NºC 
Classe 

Avaliação 
Fundamentação da avaliação 

19% 
VALOR E 

DINÂMICA DOS 
CUSTOS 

Baixos custos no ciclo de vida 40 A 

O edifício conta com lâmpadas de baixo consumo e alguns dos equipamentos 
utilizados apresentam uma etiquetagem energética elevada. Também ao nível da 
água existem medidas em todo o edifício para reduzir os consumos, por exemplo, 
torneiras temporizadas e sistemas de dupla descarga. Quanto aos materiais 
utilizados apresentam um durabilidade e resistência elevada e na sua maioria são 
passiveis de serem reciclados. 

U
S

O
 

S
U

S
T

E
N

T

À
V

E
L
 

GESTÃO 
SUSTENTÁVEL 

Informação ambiental 41 E 

Existem informações de utilização e sensibilização. Apesar de no portal online do 
complexo e na entrada do edifício estarem afixadas as normas de utilização, 
considera-se que este aspeto poderia ser melhorado se acompanhado de mais 
informação sobre a temática ambiental. 

3 Critérios Sistema de gestão ambiental 42 E 
Não existem certificações ambientais nem sistema de gestão ambiental 
implementado. 

8% 
MARKETING E 

INOVAÇÂO 
Marketing e Inovação 43 D 

Apesar de já ter dotado algumas medidas, ainda não são muito expressivas em 
termos de inovação. 
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Anexo V - Quadro síntese dos valores de referência 

Tabela 75 - Quadro síntese dos valores de referência ao nível da energia 

• Energia 

 

 

 

 

Fonte Ano Valores típicos (kWh/m2) Valores típicos 
(kWh/m2- água) 

Good Pratice Guide [5] 1997 510-745 - 

British Swimming [5] 2008 1573 - 

CIBSE [48]  2008 1375 - 

Carbon Trust Good Pratice Guide[20] 2005 1579 - 

Step2Sports [5] 2015 287-451 - 

Rajagopalan et al. [49]  2014 632-2247 - 

Trianti-Stouna et al.[19] 1998 450.1 4300 

Kampel et al. [46]  2013 - 2002-4419 

CERM PI [50]  2014 141-318 - 

Rokenes et al  [51]  2011 515 - 

Statens Energimyndighet [51]  2009 403.4 1302.7 

Abrahamsenet al [51] [ 2013 280 - 

Oen et al [51]  2010 - 4481 

Saari et al [24] 2008 636 4475 

Nordic: AaltoAlvari [25] 2007 800.8 3361 

Nordic: Rantekeidas  [25] 2007 621.5 6111 
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• Água 

Tabela 76 -  Quadro síntese dos valores de referência ao nível da água 

Fonte Ano Valores típicos (m3/ano) Valores típicos  
(l/utilizador) 

Maglionico et al.[22] 2015 1519.93 47 

Aquactics Recreation Victoria [47]  2009 875-27899 17-79 

Kampel et al. [46]  2014 3533-48418 65-133 

CERM PI [50]  2014 8397-30266 64-132 

Nordic: AaltoAlvari [25] 2007 45000 130 

Nordic: Rantakeidas [25] 2005 13579 140 

Queenland Water Commission [52]   2007  - 70 

 

 


