
 

 

 

    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

                                                                                                             

 

 

 

 

Otimizar a água nos centros comerciais 
 

 

         



 

 

 

Otimizar a água nos centros comerciais 
 
 

A Sonae Sierra necessita de energia, de água 

e de matéria-prima não renovável para que 

seja possível construir e operar os centros 

comerciais. Logo, a sua atividade depende de 

recursos naturais limitados. 

Os centros comerciais da Sonae Sierra 

dependem de cerca de 1.159 milhões de 

m3 de água por ano para a prestação de 

serviços diários como os serviços de limpeza, 

de manutenção de instalações sanitárias e de 

irrigação. Por outro lado, a probabilidade das 

reservas de água mundiais, no contexto das 

alterações climáticas globais, serem cada vez 

mais escassas, poderá conduzir a restrições 

no fornecimento e a controlos de emergência 

na forma como a água é utilizada.  

 

Correndo o risco de, sobretudo em algumas 

zonas onde a Sonae Sierra opera, de ver a 

operação diretamente e severamente 

afetada, a empresa destaca duas iniciativas 

que contribuem para melhorar a forma de 

gerir e reduzir o consumo de água: o projeto 

“Dive” e o projeto “Água no Plaza Sul”. Em 

ambos os casos é demonstrado como um 

desafio global pode ser transformado em 

oportunidade de negócio. 

 

 

Projeto “Dive“ – simulador de gestão da 

água para centros comerciais 

Um dos desafios dos projetos que visam a 

redução do consumo de água, está em 

determinar em que situações o elevado 

consumo resulta de procedimentos 

operacionais ineficientes, ou de outros 

fatores como design das estruturas e 

equipamentos, ou condições climatéricas, por 

exemplo.  

 

O projeto “Dive” pretende resolver este 

desafio através de uma ferramenta que cria 

um centro comercial virtual, onde as 

necessidades de água são avaliadas tendo 

em consideração vários fatores (como o clima 

local, padrões de uso, eficiência do 

equipamento, características paisagísticas, 

taxa de ocupação e número de visitas). Desta 

forma, permite calcular o consumo de água 

previsto, e também estimar o consumo 

teórico do centro comercial, com base nos 

seus principais sistemas de água, incluindo 

torres de refrigeração, casas de banho e 

áreas irrigadas.  

 

O que esta ferramenta faz é identificar os 

sistemas menos eficientes, quer se trate da 

utilização de equipamentos, quer de rotinas 

operacionais. Conhecer os pontos de 



 

 

 

ineficiência permite corrigir e otimizar a 

gestão da água nestes espaços comerciais. A 

ferramenta calcula ainda a estimativa dos 

benefícios ambientais e financeiros esperados 

com a alteração para sistemas de água e 

rotinas operacionais mais eficientes.  

 

Com este projeto a Sonae Sierra identifica 

medidas imediatas e investimentos de médio 

e de longo prazo que podem ser feitos para 

melhorar a gestão da água e reduzir o seu 

consumo. Estas medidas são acompanhadas 

pela definição de metas para cada unidade 

de acordo com as ineficiências descobertas. 

 

Uma característica importante do projeto é o 

facto de ser aplicável a todas as zonas onde 

a Sonae Sierra opera e por isso permitir 

análises comparativas entre os vários centros 

comerciais. Tendo em consideração os 

resultados de uma auditoria inicial a 16 

centros comerciais localizados em Portugal, 

Brasil, Alemanha e Itália, o projeto “Dive” 

identificou poupanças anuais de mais de 

192.000 euros, resultantes de medidas de 

melhoria que foram implementadas ou se 

encontravam em fase de finalização. O 

retorno médio das medidas identificadas é de 

apenas cinco meses, e prevê-se que resultem 

em poupanças de 38 mil m3 de água. 

 

Caso prático – LeiriaShopping 

O LeiriaShopping aprovou a instalação de 

arejadores (torneiras) após verificar as 

poupanças calculadas pelo projeto “Dive”. O 

investimento inicial foi de apenas 85 euros e 

a poupança anual foi calculada em 3.300 m3 

de água e 1.606 euros em custos 

operacionais. Isto, com um retorno sobre o 

investimento de apenas dez dias. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tipo de medida 

Poupanças 
Investimento 

(Milhares de €) 
Retorno (anos) 

m3/ano Milhares de 
 € /ano 

Resultados imediatos  
(“Quick Wins”) 

> 73.654* > 275* < 89* 

≤ 1 
29.249** 155** 59** 

Medidas de investimento 
5.322* 17* 35* 

≤ 4 
2.522** 11** 15** 

Outras medidas 
50.605 – 54.505* 263 – 280* - 

- 
6.539** 26** - 

*Inclui todas as medidas identificadas  

**Medidas já implementadas ou na fase de conclusão 

 

 

Projeto Água no Plaza Sul 

De acordo com as Nações Unidas a 

disponibilidade de água deverá ser 

idealmente de 2.500 m³ por pessoa por ano, 

e no mínimo de 1.500 m³ por pessoa por 

ano. Na zona de São Paulo, onde se localiza 

o centro comercial Plaza Sul, a 

disponibilidade de água é de 146 m³ por 

pessoa por ano. 

 

Neste contexto, identificaram-se como 

principais problemas a elevada dependência 

da empresa concessionária de água, com o 

risco associado de poder falhar o 

fornecimento de água aos lojistas e visitantes 

no caso de uma crise de abastecimento, e os 

elevados custos de saneamento e uso de 

água potável para utilizações menos nobres  

 

(rega, sanitários, torres de refrigeração e 

lavagem de automóveis). 

 

Com o cenário de escassez de água, a Sonae 

Sierra estabeleceu como objetivo criar um 

sistema capaz de tornar o centro comercial 

autossuficiente na utilização da água, ao 

mesmo tempo reduzindo os seus impactos 

ambientais e financeiros.  

 

Começaram por identificar as principais 

oportunidades de melhoria no Plaza Sul. A 

primeira foi a construção de redes e 

depósitos separados para a distribuição da 

água potável e da água reutilizada, evitando 

qualquer possibilidade de mistura entre 

ambas. Por outro lado, era importante 

aumentar a capacidade de captação e 

tratamento de águas subterrâneas, sendo 



 

 

 

que o uso de água proveniente de um 

segundo furo artesiano permitiria substituir o 

uso de água potável. Finalmente, a 

implementação do tratamento e reutilização 

de águas residuais para usos não potáveis, 

não só para reduzir o volume de águas 

residuais mas também para substituir o uso 

de água potável para finalidades menos 

nobres. 

 

O projeto teve início em Março de 2014 e no 

espaço de um ano, o Plaza Sul conseguiu 

tornar-se totalmente independente da rede 

pública de abastecimento de água, ou seja, 

autossuficiente. Este resultado foi 

acompanhado pela redução dos custos de 

abastecimento e saneamento em 25%, 

significando uma poupança anual de 

98.820€, pela diminuição do consumo de 

água potável em 36% e pela capacidade de 

passar a reutilizar 50% das águas residuais 

geradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Água - Objetivos da Sonae Sierra para 2020 
 

 Atingir um nível de consumo de água igual ou inferior a três litros por visita, até 2020. 

 Garantir que, até 2020, pelo menos 10% do volume total de água consumida é reutilizada a 

partir de águas residuais ou águas pluviais captadas. 

 Desenvolver e implementar, até 2020, uma estratégia a longo prazo para assegurar um 

abastecimento de água seguro, sobretudo nas zonas mais afetadas pela escassez de água. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonae Sierra 

Sonae Sierra é especialista internacional em centros comerciais. A empresa é proprietária de 

46 centros comerciais com um valor de mercado superior a 6 mil milhões de euros, e está 

presente em 4 continentes e 17 países. No total, a Sonae Sierra gere e/ou comercializa 87 

Centros Comerciais com uma área bruta locável de 2,4 milhões de m2 e cerca de 9.100 

lojistas. Em 2014, a empresa registou mais de 440 milhões de visitas nos centros comerciais 

que gere.  

 

 

 

Lições aprendidas 

- Na otimização da gestão da água em infraestruturas complexas, como centros 

comerciais, e com vista à autossuficiência, existem muitas medidas do tipo “quick-

win”, onde com um investimento reduzido se conseguem, quase de imediato, 

significativas poupanças.  

- É preciso olhar para a resiliência de recursos de forma estratégica, como 

oportunidade de negócio e fonte de vantagem competitiva no longo prazo. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


