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ABSTRACT:Theimportanceof implementingsustainable practicesinbuildingsis dulyproved
and understood by the majority of the population. However, its implementation is not yet a
reality. Some studies have been performed with the goal of understand this lack of use of
sustainable solutions, among building sector stakeholders. The conclusion is that one of the
main factors contributing to this is related with economic constraints. Several studies have
proventhatmanysustainablepracticescorrespondtominorcoststhantraditionalpracticesin
alifecycleperspective.However,thebuildingsectorstakeholdersarenotawareofthisanddo
notimplementsustainablepracticescommonly.InthispaperacostͲbenefitmethodologywilling
tocrossthisbarrierandpromotethesustainablepracticesimplementationispresented.
Keywords:BuildingStakeholders,sustainability,economicviability.
RESUMO:Apesardaimportânciadaimplementaçãodepráticassustentáveisestardevidamente
comprovada e ser compreendida por grande parte da população, a ampla aplicação e
implementaçãodosconceitosdeconstruçãosustentávelaindanãoéumarealidade.Diversos
estudos têm sido realizados com o objetivo de compreender o porquê desta fraca aplicação
tendo concluído que um dos principais fatores para tal é o facto de as práticas sustentáveis
serem consideradas mais caras. Vários estudos provaram que muitas das medidas de
sustentabilidade possuem custos inferiores às tradicionais numa perspetiva do ciclo de vida.
Contudo,osprofissionaisdosectoraindanãoestãoconsciencializadosdestefactoeporissonão
implementammedidasdeconstruçãosustentável.Nesteartigoéapresentadaumametodologia
deanálisedecustoͲbenefíciodemedidasdereabilitaçãosustentável,quepretendeultrapassar
estabarreiraepromoveraimplementaçãodepráticassustentáveis.
PalavrasͲchave: Intervenientes no sector da construção, sustentabilidade, viabilidade
económica.
1

INTRODUÇÃO

O sector da construção é considerado como um dos que mais contribui para os problemas
ambientaisdaatualidade.Éresponsávelpor30a40%doconsumoenergético,44%doconsumo
demateriais(Erlandsson&Borg2003),sendoidentificadocomoumdosprincipaiscontribuidores
para as emissões de gases de efeito estufa (Li 2006). Por outro lado, o sector da construção
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possuitambémumimpactesignificativoanívelsocialeeconómico(Mateus&Bragança2011).
Alterações neste sector podem provocar flutuações significativas em indicadores
macroeconómicos,taiscomooPIB(ProdutoInternoBruto),devidoàssuaselevadastaxasde
investimentoeàsuacontribuiçãoparaoempregoecrescimentodospaíses(Ortizetal.2009).
Porestesmotivos,osectordaconstruçãofoiidentificadocomoumdosprincipaisalvosparaa
implementação de práticas sustentáveis surgindo desta forma uma nova forma de projetar,
construir e utilizar edifícios denominada por construção sustentável. Este novo conceito
caracterizaͲse assim pela adoção de princípios de sustentabilidade nas diversas fases de
desenvolvimentodosedifíciosatravésdeumadequadoequilíbrioentreosimpactesambientais,
sociais e económicos. Isto é, um edifício sustentável deve minimizar os seus impactes
ambientais, proporcionar o máximo conforto possível e não acarretar custos elevados em
comparaçãocomosrestantesedifíciosexistentesnomercado.
Contudo, a sustentabilidade é ainda, em grande parte, vista pelo sector industrial e pelos
utilizadoresdosedifícioscomoorientadaparaoambiente.Porestemotivoéusualqueamesma
sejaindicadacomoumaformadeobterbenefíciosambientaisalongoprazoeelevadoscustos
económicosacurtoprazo(Ding2008).
Apesar de existirem alguns estudos (Araújo et al. 2009, Alwaer&ClementsͲCroome 2010,
Tatari&Kucukvar2011,Araújoetal.2013)quecomprovamque,numaperspetivadeciclode
vida, a construção sustentável pode acarretar custos mais baixos do que a construção
convencional,estaideiacontinuaaserumadasprincipaisbarreirasàsuaimplementação.
Contudo,apesardetodosestesestudos,osprofissionaisdosectordaconstruçãocontinuama
acreditar que a construção sustentável corresponde a custos iniciais substancialmente
superiores e que os benefícios a longo prazo estão apenas relacionados com poupanças
energéticas(Issaetal.2010).
Estadiferençadevisõesentreosacadémicoseosprofissionaispoderáestarrelacionadacomo
factodeosprofissionaisnãoseremmuitasvezesenvolvidosnainvestigaçãodesenvolvidaneste
âmbito.Amaioriadasanálisesdecustorelativasàconstruçãosustentávelsãoefetuadasatravés
de modelos matemáticos elaborados mas sem a direta intervenção de profissionais da
construção.Estafaltadecomunicaçãodificultaatransferênciadeconhecimentoentreambas
aspartes.
Um estudo realizado por Ahn e Pearce (2007) concluiu que os profissionais da indústria da
construçãoaindaconsideramqueosedifíciossustentáveissãosubstancialmentemaiscarosdo
queosedifíciosconvencionais(Ahn&Pearce2007).Outroestudomaisrecente,realizadopor
Issaetal.(2010)tevecomoobjetivoanalisaraopiniãodosprofissionaisacercadasteoriasedos
resultadosdefendidospelosinvestigadoresnoquerespeitaaoscustosebenefíciosdosedifícios
sustentáveisbemcomoarelevânciadessesresultados(Issaetal.2010).Destaformafoipossível
identificar que o facto de os profissionais considerarem que os edifícios sustentáveis
representam custos adicionais substancialmente superiores aos edifícios convencionais é o
maiorentraveaqueestesadotempráticasconstrutivassustentáveis.
Consequentemente,deformaapotenciaraplicabilidadedepráticassustentáveisénecessário
analisaͲlastendoemconsideraçãoosseusbenefíciosemtermosdesustentabilidadeeosseus
custos.Noentanto,estetipodeanálisedeveenvolverosprofissionaisdosectordaconstrução,
deformaafacilitaratransmissãodeconhecimentoentreomeioacadémicoeosectorindustrial,
e de forma a garantir que as práticas sustentáveis vão de encontro aos interesses destes
profissionais.
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2

METODOLOGIA

Tal como anteriormente apresentado, de forma a potenciar a implementação de práticas
sustentáveis é necessário por um lado efetuar uma análise de custoͲbenefício de forma a
identificaroníveldesustentabilidadeeocustodecadaprática,eporoutro,énecessárioque
esta análise inclua de alguma forma os profissionais do sector da construção, para que os
resultadosdestaanálisevãodeencontroaosseusinteressesesejamfacilmentecompreendidos
eaceites.
Nestesentido,umestudoestáaserlevadoacaboconsistindonaanálisedeumconjuntode
medidas relativas aos principais aspetos da sustentabilidade de forma a conhecer a relação
entreoseudesempenhoeoseucusto,analisandooseupotencialdeaplicaçãoporpartedos
intervenientes no setor da construção, particularmente no que se refere a operações de
reabilitaçãodeedifíciosresidenciais.
Tendo em conta a abrangência do tema da construção sustentável, serão inicialmente
apresentados, neste artigo, os indicadores que serão englobados nesse estudo. Estes
indicadoresforamselecionadosporseconsiderarseremosprincipaisaspetoscaracterizadores
doconceitodaconstruçãosustentável.
De seguida, será apresentado o método de análise custoͲbenefício que permite comparar
diferentes práticas sustentáveis do ponto de vista da sua viabilidade económica bem como
identificaraquelesquepreenchemmelhorosrequisitosdosprofissionaisdosectordosedifícios
bemcomodosseusutilizadores.
3

INDICADORESSELECIONADOS

Tendo em consideração o objetivo de analisar práticas de reabilitação sustentáveis, foi
necessárioestudarosprincipaisimpactesresultantesdoprocessodereabilitaçãodeedifícios.O
conceitodeconstruçãosustentáveléextremamenteabrangentepeloqueexistemdezenasde
aspetosquepodemserenglobadosnessaanálise.
Aolongodotempo,têmsidodesenvolvidosdiversosestudoseprojetoscujoobjetivotemsido
precisamenteodeselecionarosindicadoresquecaracterizamosimpactesmaisimportantes
dos edifícios. Estes estudos foram desenvolvidos através de uma análise das ferramentas de
avaliaçãodasustentabilidadeexistentesedotrabalhodesenvolvidopelosprincipaisorganismos
denormalização.
No âmbito deste trabalho quatro destas iniciativas foram analisadas: SB Challenge
(SBChallenge11 2011), SB Alliance (Freyd 2012), OPEN HOUSE (OPEN HOUSE 2010)  e
SuPerBuildings(SuPerBuildings2012).Apóscompararosindicadoreschavedefinidosporcada
umdessesprojetosfoipossívelobservarqueonúmerototaldeindicadoresdiferentesutilizados
pelasdiferentesiniciativaséde43.
Posteriormente cada um destes 43 indicadores foi analisado de forma a compreender a
frequência com que era analisado por diferentes metodologias bem como a importância do
impacteaquecorrespondenoâmbitodeumaoperaçãodereabilitação.
PretendeuͲse que o conjunto de indicadores selecionado fosse suficientemente abrangente
paraincluirosprincipaisimpactesassociadosàreabilitaçãoeaomesmotemposuficientemente
concisadeformaanãotornarotrabalhoimpraticável.Adicionalmentehouveaintençãodeque
os indicadores selecionados tivessem em consideração os principais impactes relativos à
construçãoemPortugal.
Destaforma,porseconsiderarqueoseuimpacteédeelevadaimportânciaparaaavaliaçãoda
sustentabilidadedasoperaçõesdereabilitaçãodeedifícios,foramselecionadosparaanáliseos
indicadoresapresentadosnaTabela1.
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Tabela1.Indicadoresdasustentabilidadeselecionadosparaanálise.

Dimensão

Categorias
Energiae
Emissões
Água

Ambiente
Materiaise
Resíduos


Sociedade

Confortoe
saúdedos
utilizadores

Economia

Qualidadede
processo
Economia

4

IndicadoresSelecionados
Consumodeenergiaprimárianãorenovável
Consumodeenergiaprimáriarenovável
Potencialdeaquecimentoglobal
Consumodeágua
Energiaincorporadanosmateriaisdeconstrução
Potencialdedepleçãodeozono
Potencialdeacidificação
Potencialdeeutrofização
Potencialdecriaçãodeozonofotoquímico
Materiaisreutilizadosereciclados
Procuraresponsáveldemateriais
Produçãoderesíduos
Qualidadedoarinterior
Confortovisual
Confortotérmico
Confortoacústico
Integrateddesignproject
Comissionamento
Custosdeciclodevida

MÉTODODEAVALIAÇÃODECUSTOͲBENEFÍCIO

Para efetuar a comparação entre práticas sustentáveis será aplicado um método gráfico,
esquematicamente apresentado na Figura 1. Através deste método pretendeͲse comparar
diferentessoluçõestendoemconsideraçãoadiferençadecustosededesempenhoentreas
mesmasbemcomooseumaioroumenorpotencialdeaplicaçãoporpartedosprofissionaise
utilizadores de edifícios. Este potencial de aplicação será determinado tendo em conta a
capacidadeevontadedeinvestimentodosreferidosintervenientes.



Figura1.RepresentaçãográficadométodocomparativoatravésdoqualasmedidasdesustentabilidadeserãocomͲ
paradas.

Oeixoverticaldestegráficorepresentaoníveldesustentabilidadedassoluções(benefício)eo
eixo horizontal representa os seus custos de ciclo de vida. A reta que atravessa o 1º e 3º
quadranterepresentaadisponibilidadeevontadedeinvestimentodosváriosintervenientesem
funçãodobenefícioquepretendemobtercomesseinvestimento.Estebenefícioseráavaliado
aoníveldecadaumdosindicadoresapresentadosanteriormentenocapítulo3.
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Apósadeterminaçãodessarelaçãoserápossíveldeterminarodeclivedeumareta,semelhante
àretarepresentadanaFigura1,quepermitiráestabelecerumareferênciacomparativaentre
diferentessoluções.Estaretarepresentaassimopontoatéaoqualosdiferentesintervenientes
estarão dispostos a investir. As medidas a estudar possuirão maior potencial de aplicação,
quantomaisparacimaemaisparaaesquerda(maioresbenefícios,menorescustos)estiverem
nográfico.
Otempoderetornodassoluçõeséumbomindicadordaviabilidadeeconómicaumavezque
permiteconheceroperíododetemponecessárioparaarecuperarovalorinvestido.Contudo,
porsisónãoésuficienteparacompararsoluçõesdeumaformaadequada.Imaginemosuma
soluçãocujotempoderetornosejade2meses.Aparentementeoseupotencialdeaplicaçãoé
enorme. Contudo, se se observar que os seus custos iniciais são muito elevados, apesar de
possuirumbomtempoderetorno,estespoderãoinviabilizarsuaaplicaçãoporpartedemuitos
intervenientes.
O método apresentado permite ultrapassar esta dificuldade uma vez que permite comparar
diferentes soluções tendo em conta o seu desempenho, o seu custos e a capacidade de
investimento.
4.1

Comparaçãoentresoluçõescomretornodeinvestimento

Tendoemcontaoconjuntodeindicadoresapresentadosnocapítulo3,épossívelverificarque
existem medidas de sustentabilidade às quais um maior investimento inicial poderá estar
associadaumadiminuiçãonoscustosdociclodevida,umavezquepermitemdiminuiroscustos
operacionaisdoedifício.
Éocasodemedidasrelacionadascomoconsumodeenergiaecomoconsumodeágua.Nesta
situação,paraacomparaçãoentresoluções,alémdeseconsideraravontadeedisponibilidade
deinvestimentoperanteumamelhoriadoníveldesustentabilidade,énecessárioconsiderarͲse
tambémavontadedeinvestimentoperanteumadiminuiçãonoscustosoperacionais.
Aqui, uma análise bidimensional igual à apresentada na Figura 1 não será suficiente. A
comparaçãodassoluçõesserãoefetuadasnumgráficotridimensionalconstituídopor3eixos
representativosdoníveldesustentabilidade,doscustosiniciaisedoscustosoperacionais.Da
mesma forma, o termo comparativo entre as soluções não será uma linha mas sim uma
superfície tridimensional. Esta superfície será resultante da conjugação de 2 linhas
caracterizantes da relação atribuída pelos intervenientes no sector da construção, entre os
custos iniciais e os custos operacionais e pela relação entre os custos iniciais e o nível de
sustentabilidade.
4.2

DefiniçãodarelaçãocustoͲbenefício

Talcomoreferido,osestudosrelativosàsanálisesdeviabilidadeeconómicosdemedidasde
sustentabilidadedevemserdirecionadosparaosintervenientesnaconstruçãoeparaaspessoas
quepodemefetivamenteimplementarestasmedidas.DeveͲsetambémteremconsideração
queaformadeanalisaroscustosebenefíciosdedeterminadotipodeconstruçãonãoéamesma
paraosdiferentesintervenientesnosectordosedifícios.
Cole (1998) aponta que diferentes intervenientes no sector da construção poderão ter
diferentesperceçõesacercadequaisaspráticassustentáveisqueconsiderammaisimportantes
edequalovolumedeinvestimentoqueestariamdispostosaaplicarnasmesmas(Cole1998).
Ding (2008) considera que o promotor do edifício poderá estar mais preocupado com o
desempenho económico do edifício, e como tal poderá estar menos disposto a investir em
medidasdesustentabilidade(Ding2008).Poroutrolado,outilizadordoedifíciopoderáestar
mais interessado com a qualidade do ar interior, com o conforto e com as condições de
segurançaecomotalpoderáestarmaisdisponívelparaaplicarmedidasquemelhoremestas
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questões. De forma a ter em consideração estas diferenças serão efetuadas análises
comparativasaoníveldopromotoreaoníveldoutilizadordoedifício.
No ponto anterior foi descrita a forma como as opiniões destes intervenientes será tida em
conta na metodologia de análise de custoͲbenefício apresentada. O levantamento destas
opiniões é importante para que se consigam conhecer soluções de sustentabilidade que os
intervenientes da sustentabilidade estejam dispostos a implementar. Ou seja, é necessário
conheceroníveldeinvestimentoqueosdiferentesintervenientes(promotoreutilizador)estão
dispostosaefetuar.
Adisponibilidadeevontadedeinvestimentodosváriosintervenientesnosectordaconstrução
emrelaçãoacadaumdosindicadoresdesustentabilidade, naformaderelaçãomatemática
representativadeumacurvanográfico,serãoobtidasatravésdarealizaçãodequestionários.
Esta metodologia de investigação foi selecionada uma vez que se pretende recolher um
conjunto alargado de valores numéricos relativos à intenção de investimento por parte dos
intervenientes. Foi verificado através de uma revisão bibliográfica que outros estudos
(Ahn&Pearce2007,Issaetal.2010)quepretenderamconheceraopiniãodestesintervenientes
tambémutilizaramestametodologiadeinvestigação.
Estesquestionáriosirãoserconstituídospordoistiposdeperguntasaoníveldosindicadores
apresentadosnatabela1.Nocasodosindicadorescujoinvestimentoinicialnãorepresenteum
retornoeconómico,seráapresentadaumaúnicaquestão.Atravésdestaquestão,pretendeͲse
compreenderqualoníveldeinvestimentoqueosintervenientesestãodispostoaefetuarequal
o benefício em termos de sustentabilidade que consideram sensato obter com este
investimento.
No caso dos indicadores relativos ao consumo de energia e de água, para além desta será
apresentada outra questão, através da qual se pretende compreender qual o investimento
inicialqueosintervenientesestãodispostosaefetuarparaobterumadeterminadadiminuição
noscustosoperacionais.Ouseja,seráquestionadootempoderetornopretendidoparacada
níveldeinvestimento.Paratodosostiposdeindicadoresavaliados,seráaindaquestionadoaos
intervenientesoinvestimentomáximoquedisponibilizariamparamelhoraroedifícioaonível
desseindicador.
De forma a potenciar a obtenção de respostas aos questionários, estes serão desenvolvidos
numaferramentainformáticanainternetdeformaafacilitarasuadivulgação.Estadivulgação
será efetuada através da utilização de maillings lists nacionais, do contacto com associações
profissionais e entidades que possuam contactos de profissionais do setor. Adicionalmente,
serãoefetuadoscontatospessoaiscomentidadeschave(empresas,projetistas,donosdeobra
eutilizadores)eseráefetuadadivulgaçãoemconferênciasesemináriosrelativosàconstrução
sustentávelrealizadosemPortugal.
5

CONCLUSÕES

Aimplementaçãodepráticassustentáveisaoníveldasoperaçõesdeconstruçãoereabilitação
éumanecessidadetendoemcontaoobjetivodeminimizarosimpactesambientaisdosector
daconstrução.
Contudo, a implementação real destas práticas está longe de ser a ideal. Vários estudos
comprovamqueomotivoquelevaaestafracaimplementaçãoestárelacionadocomofactode
os intervenientes no sector da construção considerarem que as práticas sustentáveis são
demasiadocaras,quandocomparadascomaspráticasconvencionais.Emboraváriosestudos
tenham comprovado que as práticas sustentáveis podem ser economicamente viáveis, os
profissionaiscontinuamanãoestarsuficientementeconsciencializadosparatal,sendoestauma
dasprincipaisbarreirasàamplaaplicaçãodaconstruçãosustentável.
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Neste artigo é apresentada um método de análise de custoͲbenefício que permite comparar
diferentessoluçõesdereabilitaçãoeselecionarasquepossuíremumamelhorrelaçãoentreos
custosiniciais,custosoperacionaiseníveldesustentabilidade,tendoaindaemconsideraçãoos
interessesdosinvestidoreseutilizadoresdosedifícios.
Aaplicaçãodestemétodopermitirácompreenderaviabilidadedeimplementaçãodosprincípios
da construção sustentável a edifícios residenciais em Portugal bem como identificar práticas
sustentáveismaisfacilmenteaceites(eimplementadas)porpartedosintervenientesnosector
daconstrução.
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