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Xa sabe todo o mundo que o noso clima
é cada ano máis caloroso. O planeta
está a quentarse debido ao cambio
climático causado polos gases de efecto
invernadoiro producidos polas
actividades humanas. Acabamos de
vivir os cinco anos máis calorosos da
historia, desde 2015. As temperaturas
máis altas xamais rexistradas están a
volverse normais, así que estamos a
experimentar novas realidades.

Na Columbia Británica, en Canadá2 , a
temperatura alcanzou 47,9 este ano 2021
e 25 persoas morreron por
sobrequentamento en 24 horas. Nos
seguintes 4 días morreron outras 233
persoas. A principal causa de morte foi o
sobrecalentamento dos edificios nos que
se atopaban. Os edificios tiñan un
illamento inadecuado contra o
sobrequentamento e non tiñan aire
acondicionado. A Columbia Británica é
unha zona de clima tépedo, con
temperatura media diaria de 11º 3. Galicia

3 El Clima en British Columbia, Canadá El Clima en
Galicia, España, recuperado a 21.04, 16/12/2021

2 CBC radio Canadá, 28/ 8/ 2021 BC town sets another
all-time temperature record as 'prolonged, dangerous'
heat wave continues recuperado 21:35 horas día
2/11/2021.

1 Estes artigos xeráronse a partir dos meus intentos de
comprender que é unha pegada de carbono e como a
miña pegada de carbono afecta como ‘coido’ o medio
ambiente. Neste caso utilicei varias fontes de
información, sinaladas nas citas seguintes. Nalgúns
casos utilizo seccións ou parágrafos completos
textualmente. A miña función foi reorganizar esta
información e agregar algúns pensamentos e
percepcións propias. Espero que tamén che resulte útil.

é unha das rexións máis frías en España
cunha temperatura máxima diaria media de
só 19 graos, segundo a mesma fonte, así
que podemos supor que este tipo de
fenómeno de sobrequentamento de
edificios tamén podería afectarnos.

Os indicadores clave do quecemento
global4 están a chegar a un punto
crítico. Necesítanse profundas reformas
nos edificios para garantir a
sustentabilidade a longo prazo da
civilización humana e para dar ás
xeracións futuras a oportunidade de
sobrevivir. En Polonia5, cinco cidadáns
están a levar ao seu goberno aos tribunais
por non protexelos dos diversos impactos
da crise climática. En toda Europa, os
gobernos e os concellos non están a
actuar coa rapidez necesaria para reducir
as emisións de gases de efecto
invernadoiro que provocarán o
sobrequentamento de vivendas e outros
edificios. De feito, o Comité de Cambio
Climático do Reino Unido dixo en xuño de
2021 que se esperan ondas de calor máis
intensas a medida que aumentan as
temperaturas globais6. Estas ondas de
calor terán consecuencias desastrosas
para edificios e infraestruturas urbanas.

Un artigo recente7 publicado en Galicia
afirma que en moitas cidades os

7 Metropolitano.gal, 31/ 10/ 2021 Un Vigo más verde y
sostenible ante la emergencia climática: así debe cambiar la
ciudad recuperado 21:28 horas día 2/11/2021.

6 June 2021 - Independent Assessment of UK Climate
Risk recuperado 20:51 horas día 3/11/2021.

5 The Guardian, 10/ 6/ 2021 Polish government faces
court action over failure to tackle climate crisis,
recuperado 20:43 horas día 3/11/2021.

4 The Guardian, 28/ 7/ 2021 Dr Ripple, Oregon State
University, Critical measures of global heating reaching
tipping point, study finds recuperado 20:38 horas día
3/11/2021.
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aumentos de temperatura poden ser de
até 10 °C durante ondas de calor, que
ademais se farán máis extensas de aquí a
2050. Greenpeace propón reflexionar
sobre o modelo de cidade que queremos e
a necesidade de integrar a natureza nas
grandes urbes para ofrecer espazos máis
habitables. Entre elas, Vigo. Engaden que
Vigo ostenta a marca de ser a cidade de
España con máis coches por habitante.
Segundo o coordinador de Greenpeace en
Galicia, Manoel Santos, Vigo non ten unha
axenda urbana, ten unha aposta moi
importante por humanizacións pero non
retiran vos coches dá rúa e crean espazos
moi grises. Isto significa que Vigo
sobrequecerase no futuro.

Un de cada cinco fogares en Europa xa se
sobrequenta8. Por exemplo, no verán de
2020 no Reino Unido, o sobrequentamento
foi a causa de 2.556 mortes. Prevese que
estas mortes se tripliquen para 2024 se
non se toman medidas. Está clara a
urxente necesidade de novas regulacións
europeas para o illamento térmico de
edificios, tanto fogares e oficinas como
hospitais, fábricas, escolas, etc.,
priorizando a ventilación e a eficiencia
enerxética. O Comité Internacional de
Cambio Climático afirma que o perigo de
morte por calor é maior nas vivendas con
xanelas e paredes orientadas ao sur,
expostas completamente á luz solar.
Moitos ocupantes destas casas son
remisos a abrir as xanelas debido a riscos
de seguridade, especialmente os que se
atopan na planta baixa en estradas ou rúas
principais. Tamén temen os efectos do po e
a contaminación do aire causada polo
tráfico rodado e que teña un efecto
prexudicial na calidade do aire no interior, e
por tanto na súa saúde en xeral.

8 The Guardian, 1/ 8/ 2021, Converted offices pose ‘deadly
risk’ in heatwaves, experts warn recuperado 20:54 horas día
3/11/2021.

Entón que poderiamos facer para evitar
que as nosas vivendas se sobrequenten?
Hai moitas cousas que podemos facer
agora que non son tan caras.

A cuestión máis esencial é mellorar a
ventilación e atopar formas de arrefriar os
edificios. Moitos bloques de pisos agora
estanse a revestir para illarse do frío
invernal e resolver a condensación. Tamén
así se pode evitar que a calor entre a
través das paredes e manter os interiores
máis frescos no verán. As xanelas de
dobre acristalamiento brindan maior
protección contra o frío e a calor e ademais
reducen o ruído do tráfico. En caso de
sobrequentamento, ventiladores de teito
eléctricos e aire acondicionado
alimentados con enerxía renovable, poden
ser medidas adicionais.

Ironicamente, moitas casas antigas con
paredes grosas, xanelas pequenas e
portais protexidos do sol están mellor
preparadas para resistir o
sobrequentamento. Xa son máis frescas no
verán e máis cálidas no inverno. Pero
calquera edificio pódese mellorar e
refrescar evitando que os raios directos do
sol entren no interior. Os parasois,
persianas, contraventanas e cortinas, etc.
poden evitar que penetre a calor do sol. Os
muros exteriores pódense protexer
plantando vexetación como árbores e
sebes fronte a eles para proporcionar
sombra; tamén pódense usar plantas
trepadoras sobre as paredes exteriores,
balcóns e patios. Ademais de brindar
sombra, os sebes filtran aproximadamente
un 16% das partículas tóxicas do tráfico e
actúan como pantallas visuais que crean
intimidade. Crear calquera tipo de espazo
verde ao redor do edificio manterá o
espazo circundante máis fresco.
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As áreas de formigón, asfalto, baldosas ou
pavimentados ao redor ou preto dos
edificios absorben a calor e reflícteno cara
ao edificio, facéndoo máis quente9. Isto
coñécese como o efecto ‘illa de calor
urbana', é dicir, lugares con poucas ou
ningunha árbore, nin vexetación ou
parterres de flores que absorban a calor e
proporcionen sombra. Pola contra, un
conxunto de plantas crea hábitats naturais
para insectos, aves e animais pequenos e,
por tanto, contribúe a mellorar a
biodiversidade e regular a temperatura. As
zonas verdes convértense nunha especie
de oasis e lugares de descanso.

As solucións para o sobrequentamento
baseadas na natureza tenden a ser máis
baratas de instalar e manter. Crean postos
de traballo locais e teñen o beneficio
adicional de axudar a limpar a
contaminación do aire e a auga locais10.
Melloran o hábitat da vida silvestre e
axudan a restaurar os ecosistemas
naturais. As formas naturais de combater o
sobrequentamento absorben o CO2 da
atmosfera actuando como sumidoiros
naturais de carbono. Tamén son moito
máis baratas de instalar que as
infraestruturas que utilizan unha variedade
de materiais tóxicos como laxas de
formigón e tubos de PVC que ademais
tampouco son reciclables.

As solucións non naturais teñen unha
pegada de carbono moito maior. Con moita
frecuencia, os gobernos e os concellos nin
sequera a calculan nin a teñen en conta ao
realizar a súa planificación. Investigacións
recentes suxiren que as solucións máis

10 The Guardian, 1/ 8/ 2021, Converted offices pose
‘deadly risk’ in heatwaves, experts warn recuperado 20:54
horas día 3/11/2021.

9 The Guardian, 25/ 10/ 2021,‘Natural infrastructure’
could save billions a year in climate crisis response
recuperado 21:07 horas día 3/11/2021.

naturais veñen custando (como media) a
metade do prezo das infraestruturas máis
convencionais11.

Polo tanto, o uso de solucións máis
naturais para reducir os efectos do
sobrequentamento na vivenda non só a
manterá máis fresca, tamén a fará máis
atractiva e cómoda: reducirá a túa pegada
de carbono, axudando así ao planeta, e ao
mesmo tempo, manterache máis saudable
e en forma, ao adicarte ao coidado das
túas plantas. Tamén podes aforrar algo de
diñeiro nas facturas de electricidade: a
Universidade de Plymouth descubriu que
unha parede recuberta de plantas vivas
pode reducir a factura de enerxía do teu
fogar nun 30 por cento12 . Por exemplo, se
plantas arbustos do tipo Cotoneaster,
serán un 20 por cento máis efectivos para
absorber as partículas13 dos tubos de
escape. As plantas tamén teñen a vantaxe
de proporcionar unha barreira ao ruído do
tráfico e absorber o exceso de auga, polo
que poden axudar a previr as inundacións.

Adaptar a túa vivenda ao
sobrequentamento pode ser un bo
momento para pensar nas contribucións
persoais á loita contra o cambio climático.

13 Daily Mail citando un traballo de Dr Tijana Blanusa,
Royal Horticultural Society 18/2/2021 Pollution:
Roadside 'supershrub' traps fuel emissions, experts
say | Daily Mail Online recuperado 19:38 horas día
14/12/2021.

12 Daily Mail citando un traballo de Dr Matthew Fox,
University of Plymouth,  24/11/ 2021 'Living walls'
of plants 'can cut your home's energy bill by
reducing heat loss by 30%' | Daily Mail Online
recuperado 19:32 horas día 14/12/2021.

11 The Guardian, 25/ 10/ 2021,‘Natural infrastructure’
could save billions a year in climate crisis response
recuperado 21:07 horas día 3/11/2021.
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