ZAMASPORT

Partindo do conceito de slow architecture, a nova sede da empresa têxtil italiana Zamasport
permitiu não só aumentar a eficiência na produção, como se propôs a maximizar o seu
desempenho energético. Seguir a forma ondulada dos tecidos na fachada ajudou o edifício
a tornar-se NZEB – um edifício com necessidades quase nulas de energia.
por FREDERICO RAPOSO

oi na cidade de Novara, no Norte de Itália,
que a empresa têxtil Zamasport arrancou,
em 2017, com a modernização do complexo
que alberga a administração e as unidades de
produção da marca. O foco foi a maximização do desempenho passivo do edifício e o resultado
final é um edifício, concluído em 2020, que alcançou
necessidades quase nulas de energia (NZEB).
O projecto ficou a cargo do atelier de arquitectura
italiano Frigerio Design Group, orientado para a concepção de edifícios a partir da noção de arquitectura
lenta - ou slow architecture, na utilização mais comum
do termo, em inglês. O conceito pressupõe uma atenção
particular à sustentabilidade ambiental e uma construção orientada para uma utilização com objectivos
a longo prazo, sempre em relação consonante com a
envolvente.
A nova sede da Zamasport foi concebida para activar
um processo de reestruturação, envolvendo os dois
edifícios existentes da marca têxtil e assumindo um
carácter físico de ponte entre estes. O novo edifício
não é, contudo, um mero corredor de ligação. É lugar
de estada e laboro diários. Concebido pelo arquitecto Enrico Frigerio, é hoje local de trabalho para 220
dos trabalhadores da marca, combinando espaços de
escritório com ateliers criativos, salas de teste e parte
da produção para marcas de moda prestigiadas do
mercado pronto-a-vestir.
Enrico Frigerio concebeu o projecto a pensar no conforto dos ocupantes, na ligação entre os espaços e os
diferentes ambientes. A garantia do conforto acústico,
a promoção do desempenho energético e a intenção de
promover a iluminação natural, bem como a presença de
elementos verdes e naturais, conduziram à construção
de um edifício inspirado no tecido - a matéria-prima
da empresa.
Ao longo dos anos, a Zamasport cresceu. As várias
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“ARQUITECTURA LENTA”
E “ENGENHARIA DA ALTA-COSTURA”
JUNTAM-SE NUM NZEB

expansões por que passou o seu complexo industrial
tornaram “os fluxos de produção menos racionais e os
vários espaços menos eficientes”. Foi assim que surgiu a necessidade da nova construção, “combinando,
num único edifício, a criatividade e a habilidade dos
ateliers com o potencial da indústria”, numa empresa
cujo trabalho pode ser caracterizado pelo arquitecto
italiano como sendo “a engenharia da alta-costura”.

“DA QUANTIDADE PARA A QUALIDADE”
Enrico Frigerio prioriza a relação com a envolvente, e a
proposta para este edifício seguiu esse preciso sentido.
“Em resposta aos problemas ligados ao ambiente e aos
seus recursos, somos chamados a iniciar um processo
diferente de fazer as coisas”, diz-nos. Em entrevista à
Edifícios e Energia, sublinha a necessidade presente de
levar em conta, na fase de projecto, “aspectos que não
são meramente económicos”. Puxa pela arquitectura
lenta, conceito que rege parte importante do trabalho
que desenvolve, ao considerar necessário projectar o
edifício para aquele que será o futuro “da sua gestão,
da sua manutenção e da sua capacidade de adaptação
às necessidades futuras”. O foco, refere, deve ser “a mu-

“Em resposta aos problemas
ligados ao ambiente e aos seus
recursos, somos chamados a iniciar
um processo diferente de fazer as
coisas”, afirma Enrico Frigerio.
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dança de paradigma da quantidade para a qualidade”.
O arquitecto garante que a atenção recaiu tanto
na sustentabilidade ambiental como no bem-estar
dos ocupantes. Se, por um lado, “o uso consciente de
materiais e recursos acompanhou todo o processo de
desenho do edifício, desde a definição de volumes à
selecção das matérias-primas”, por outro, “procurou-se o bem-estar em todos os aspectos” do projecto.

UM EDIFÍCIO, VÁRIOS USOS
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Cerniera , na expressão italiana que Enrico Frigerio
empregou na entrevista. Significa “dobradiça” e é a
palavra que o arquitecto escolheu para definir o papel
do novo edifício. Escolheu-a porque liga os dois edifícios previamente existentes do complexo Zamasport,
integrando e articulando vários usos. É “uma dobradiça
entre os edifícios existentes, melhorando a sua imagem
e racionalizando os seus aspectos logísticos”, afirma.
O andar de cima caracteriza-se pela heterogeneidade
de usos: congrega os escritórios, mas também salas
de prova que privilegiam a iluminação natural, salas
de reunião e ainda um espaço de armazém. Neste
piso, foram criados “ jardins suspensos” e pátios, e os
vários ambientes de produção e gestão da empresa
contam com elementos verdes e “transparências que
projectam os espaços para fora e dilatam a percepção
dos volumes”, com a intenção de “aproximar pessoas e
natureza”, diz o arquitecto responsável pelo projecto.
No piso térreo, decorrem actividades de produção.
Aqui, estão situados o departamento de corte, os armazéns de tecido e de acessórios e ainda as entradas de
trabalhadores e visitantes. Os fluxos de trabalhadores
e visitantes são “duas áreas claramente separadas”, assegurando o cumprimento de requisitos operacionais,
de segurança e de privacidade. É neste nível, também,
que se efectua, através de um corredor envidraçado, a
ligação entre os outros dois edifícios da empresa italiana, palcos dos trabalhos de costura e empacotamento.

MAXIMIZAR O DESEMPENHO PASSIVO,
ALCANÇAR ESTATUTO NZEB
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O novo edifício sede da Zamasport tem necessidades
quase nulas de energia - está classificado como NZEB. O
segredo, explica Enrico Frigerio, está no “carácter compacto do seu volume e no desempenho físico e técnico
dos seus vários componentes”. É um “paralelepípedo
quadrangular com a fachada principal inteiramente
coberta de vidro e protegida por uma pala vertical”,
diz. O vidro utilizado nesta fachada apresenta “diferentes características consoante a exposição ao sol”,
sendo que, para maximizar o desempenho energético,
“todas as pontes térmicas foram eliminadas”, avança o
arquitecto. Nas restantes três fachadas, o vidro deixa
de dominar e os baixos requisitos energéticos são alcançados de um outro modo: “são 95 % cegas, feitas

68 | EFICIÊNCIA E ENERGIA

EFICIÊNCIA E ENERGIA | 69

AS CURVAS DO TECIDO NA FACHADA
E A ILUMINAÇÃO NATURAL DOS ESPAÇOS
O arquitecto responsável pelo novo edifício situado
no centro do complexo industrial da Zamasport olhou
para a forma do tecido quando desenhou as curvas
que adornam a fachada transparente, numa solução
que, não só acrescenta às superfícies, de outro modo

Aqui “não há uma real prioridade
para ventilação passiva”, conta
Enrico Frigerio. Por se tratar de
opções que “requerem mecanismos
complexos de autorregulação”,
a prioridade no novo edifício da
Zamasport foi outra: um “sistema
de ventilação natural induzida”.
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lisas, um carácter “vibrante”, como também promove
a iluminação natural. As tiras verticais curvas proporcionam a entrada nos espaços interiores de luz natural
difusa, “sem nunca haver luz solar directa”.
No armazém de tecido, um espaço “habitado por
materiais preciosos que podem ser danificados pela
exposição a luz solar directa”, foram criadas pequenas
aberturas na cobertura do edifício, orientadas a Norte,
de modo a “proporcionar iluminação zenital difusa
indirecta, com luz natural”.
A procura pela maximização da luz natural foi “suplementada” por um sistema de automação da luz artificial
LED (DALI), que “autorregula a intensidade da luz
artificial” e é controlado por um sistema de sensores
de presença. Nas salas de teste e de ensaios, a iluminação artificial permite “ajustar a cor da luz em relação
à cor das roupas, de modo a realçar a sua percepção”.
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de painéis de cimento ventilados e pré-fabricados com
isolamento térmico”.
O desenho do novo edifício abriu caminho à concretização de um consumo de energia proveniente, em “mais
de metade do seu total de necessidades energéticas”,
de fontes renováveis. Uma pequena parte da energia
eléctrica consumida é produzida no próprio edifício,
através de painéis fotovoltaicos instalados na cobertura,
com uma potência de 50 quilowatt pico (kWp) e com
uma capacidade anual de produção estimada em 50
mil quilowatt hora (kWh).

Nos espaços de escritório, a climatização é garantida
por painéis metálicos radiantes que permitem aquecimento e arrefecimento estáticos, em combinação
com um sistema integrado para a entrada de ar novo
exterior. Para as áreas destinadas à produção no novo
edifício, foi escolhida uma solução de piso radiante
para aquecimento e arrefecimento, tendo aqui sido
igualmente integrado um sistema de renovação do ar
que garante a entrada de ar novo exterior.
Na concepção do paralelepípedo da Zamasport, o
foco orientou-se para a poupança de energia, uma
aposta que também se reflectiu nos sistemas de ventilação e de renovação do ar e que responde, agora,
às preocupações de saúde impostas pela pandemia.
Os volumes de ar fresco externo encaminhados para
o interior são “automaticamente variáveis de acordo
com a ocupação dos espaços”, esclarece Enrico Frigerio. Segundo explica o arquitecto, “a distribuição
dos fluidos para climatização é a quatro tubos, para
garantir, em simultâneo, o aquecimento e arrefecimento de divisões com necessidades diferentes”, e
a produção destes fluidos é realizada através de uma
bomba de calor ar-água “com operação simultânea e
recuperação de calor”.

UM “SISTEMA DE VENTILAÇÃO
NATURAL INDUZIDA”
Aqui “não há uma real prioridade para ventilação passiva”, conta Enrico Frigerio. Por se tratar de opções que
“requerem mecanismos complexos de autorregulação”,
a prioridade no novo edifício da Zamasport foi outra:
um “sistema de ventilação natural induzida”.
Foram desenvolvidas aberturas em lados opostos,
criadas para serem abertas nas meias-estações, “criando fluxos de ar que ventilam os vários espaços, tanto
escritórios como [salas de] produção, de modo natural”.
Para a promoção do conforto térmico, foi desenvolvido
um sistema de ventilação misto (estática e ar), assegurando a “redução da velocidade dos fluxos internos de
ar, ao mesmo tempo que se mantém a temperatura do
ar introduzido nas divisões em temperaturas próximas
àquelas que asseguram o conforto interior”, explica o
arquitecto.
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