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CapítuLo 9
métodos de apoio à deCisão 
paRa desenvolvimento de 
edifiCações mais sustentáveis 

luís bRagança; RiCaRdo mateus9

univeRsidade do minho

intRodução

desde que a industrialização em larga escala teve inicio, a atividade humana, orientada 
para o lucro, levou a uma crescente degradação do meio ambiente. atualmente, dado ser impossível 
ignorar a gravidade real deste problema e sendo que o espectro das suas consequências futuras 
surge em toda sua extensão, várias ações têm vindo a ser realizadas para adaptar os princípios 
de sustentabilidade aos setores mais problemáticos da atividade humana. um desses setores é o 
setor de construção, que incorpora tanto a produção, transporte, uso e reposição de materiais de 
construção, como as consequências resultantes da própria utilização do edifício (consumo de energia 
para iluminação, ventilação, aquecimento e arrefecimento, consumo de água, etc.), a sua reutilização 
e/ou dos seus materiais, demolição e a deposição de resíduos. a energia consumida durante a fase de 
utilização dos edifícios serve como indicador do contributo do setor para o agravamento ambiental 
causado pela atividade humana. na europa, o setor de construção é responsável pelo consumo 
de cerca de 40% da energia primária. apesar de este valor ser elevado, ele apenas considera a 
energia consumida durante a fase de utilização do edifício, ignorando o consumo associado a outros 
processos, também ligados à construção, como o fabrico e o transporte dos materiais de construção 
e as atividades de construção em estaleiro.

devido à crescente consciencialização das consequências que o modelo de desenvolvimento 
atual tem para as alterações climáticas e à gradual mobilização internacional para os edifícios de alto 
desempenho/sustentáveis, cada vez mais o paradigma da construção está a mudar. isto leva a que 
também a natureza do ambiente construído se altere, bem como a forma de projetar e construir um 
edifício (bragança, 2014). esta nova abordagem é diferente da prática atual em diferentes níveis. 
num projeto sustentável, os membros da equipa são selecionados com base na sua experiência em 
construção eco-eficiente e sustentável, há um aumento da colaboração entre os membros da equipa 

9 e-mail: bragança@civil.uminho.pt; ricardomateus@civil.uminho.pt
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e as outras partes interessadas, existe um maior foco no desempenho global de construção do que na 
construção de sistemas; é dada ênfase à proteção ambiental em todo o ciclo de vida de um edifício; 
há uma consideração cuidadosa da saúde e segurança dos trabalhadores e da saúde e conforto dos 
utilizadores do edifício; existe um escrutínio de todas as decisões devido às suas implicações nos 
recursos e ciclo de vida; é considerado o comissionamento e; é dada ênfase à redução da produção 
de resíduos de construção e demolição (kibert, 2005).

embora existam várias definições para um edifício sustentável, de uma forma geral este 
utiliza recursos como energia, água, terra, e materiais de uma forma muito mais eficiente do que os 
edifícios convencionais. estes edifícios são também concebidos e utilizados de forma a promoverem 
ambientes interiores mais saudáveis e produtivos, utilizando, por exemplo, a iluminação natural e a 
melhoria da qualidade do ambiente interior (syphers et al., 2003). assim, a construção sustentável 
visa o equilíbrio adequado entre as três dimensões do desenvolvimento sustentável: ambiente, 
sociedade e economia.

a avaliação da sustentabilidade de edifícios envolve várias relações entre os sistemas 
construídos, natural e sociais. desta forma, envolve centenas de parâmetros, cuja maioria 
está interrelacionada, podendo também ser parcialmente contraditórios. para lidar com esta 
complexidade e apoiar o projeto de edifícios sustentáveis é necessário implementar uma abordagem 
sistematizada. o principal objetivo desta abordagem é definir o conceito de construção sustentável 
através de objetivos tangíveis para que, como resultado do processo de desenho sustentável, seja 
possível alcançar o equilíbrio adequado entre as diferentes dimensões de sustentabilidade (mateus 
et al., 2008).

o desenvolvimento de métodos de avaliação e das respetivas ferramentas é um desafio 
tanto para as instituições de investigação, quanto para o mercado. uma das questões de maior 
relevância é a gestão dos fluxos de informação e conhecimento entre os vários níveis de sistemas de 
indicadores. uma limitação importante a estes métodos é a de que a definição dos termos “construção 
sustentável” ou “construção de alto desempenho” é complexa, uma vez que diferentes atores no 
ciclo de vida da construção têm diferentes interesses e requisitos (cole, 1998). por exemplo, os 
promotores prestam mais atenção às questões económicas, enquanto que os utilizadores finais 
estão mais interessados nas questões de saúde e conforto (haapio et al., 2008).

durante as últimas duas décadas, um número significativo de ferramentas de avaliação do 
desempenho ambiental e da sustentabilidade de edifícios têm vindo a ser desenvolvidos. a primeira 
ferramenta a estar comercialmente disponível foi o breeam (Building Research Establishment 
Assessment Method). este método foi desenvolvido no reino unido em 1990 e, juntamente com 
outros dois sistemas de classificação e certificação – o sbtool (Sustainable Building Tool), desenvolvido 
através do trabalho colaborativo de representantes de 20 países; e o leed (Leadership in Energy 
and Environmental Design), desenvolvido nos eua –, fornece a base para as outras abordagens 
utilizadas em todo o mundo. em geral, estes métodos se caracerizam pela avaliação de uma série de 
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características parciais da construção e agregação destes resultados numa avaliação ambiental ou 
classificação de sustentabilidade (asseFa et al., 2010).

no sbtool, a abordagem consiste em ponderar os vários indicadores, considerando fatores 
de ponderação que são fixados a nível nacional. cada “pontuação” é o resultado da comparação entre 
o edifício estudado e a referência nacional. este esquema permite uma comparação internacional de 
edifícios de diferentes países. outras ferramentas, como por exemplo o breeam e leed, são baseadas 
em créditos. o número máximo de créditos disponíveis para cada indicador está relacionado com a 
sua importância na pontuação geral, que é expressa por uma classificação.

existem também ferramentas baseadas na analise do ciclo de vida (acv) que são 
especialmente desenvolvidas para abordar o edifício como um todo, como por exemplo o eco-
quantum (países baixos), ecoeffect (suécia), envest2 (reino unido), bees 4.0 (eua) e athena 
(canadá), mas que se encontram focadas apenas na avaliação do desempenho ambiental. a maioria 
dessas ferramentas foram desenvolvidas de acordo com uma abordagem bottom up, ou seja, o 
impacto ambiental global do edifício resulta do somatório do contributo de cada um dos elementos 
construtivos utilizados e dos impactos decorrentes da fase de utilização, incluindo a necessidade de 
energia (erlandsson et al., 2003).

o objetivo deste capítulo é apresentar e discutir diferentes abordagens para a avaliação 
do desempenho ambiental e do nível de sustentabilidade de edifícios. este capítulo começa por 
apresentar uma visão geral do contexto internacional sobre os métodos acv e métodos de avaliação 
da sustentabilidade.

posteriormente, é apresentada uma base de dados com informação ambiental relativa às 
soluções construtivas, produtos de construção e sistemas de climatização e de preparação das águas 
quentes sanitárias, normalmente utilizados no projeto de edifícios em portugal.

de seguida, apresenta-se, a título de exemplo, um método de avaliação da sustentabilidade 
que foi adaptado para o contexto específico de portugal, o sbtoolpt. o capítulo termina com 
a apresentação de análise de dois dos métodos de avaliação da sustentabilidade mais utilizados 
internacionalmente: o breeam e o leed.

visão geRal sobRe os métodos aCv e as feRRamentas de 
avaliação de sustentabilidade de edifíCios e o seu
ContRibuto paRa a sustentabilidade da ConstRução

ao longo dos últimos anos têm sido contínuos e intensos, os esforços para a redução dos 
efeitos adversos resultantes dos processos de construção, utilização, renovação, demolição e fim 
de vida dos edifícios. os métodos de avaliação da sustentabilidade de edifícios são ferramentas 
indispensáveis para aqueles que tentam apoiar a implementação de práticas e estratégias 
sustentáveis no setor de construção. estes métodos, juntamente com o método de análise do ciclo 
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de vida (acv), podem servir como instrumentos de investigação e desenvolvimento, mas também 
como meios de persuasão sobre os profissionais, para que estes considerem aspetos ambientais na 
seleção dos materiais e sistemas, assim como no projeto e construção dos edifícios.

nesta secção começa-se por apresentar os termos e aspetos mais correntes, associados à 
acv de um edifício ou produto de construção. adicionalmente, são abordados não só alguns dos 
métodos amplamente utilizados para a avaliação do desempenho ambiental dos edifícios e dos 
métodos de acv, mas também questões com enquadramento legal como, por exemplo, a certificação 
do comportamento térmico, rotulagem de produtos, entre outros.

a) Termos e aspetos
de acordo com bragança et al. (2008a), a análise de ciclo de vida é uma abordagem 

sistemática para a avaliação dos potenciais impactos ambientais de um produto ou serviço ao 
longo do seu ciclo de vida. a estrutura básica de uma acv consiste em quatro etapas fundamentais: 
objetivo e âmbito; análise de inventário; avaliação de impacto, interpretação, comunicação e revisão 
crítica, as limitações, as relações entre as fases acv e condições de utilização.

os estudos de acv podem ser relativamente simples ou extremamente complexos, 
dependendo dos fatores considerados, da complexidade do sistema em estudo e do tipo e número 
de impactos avaliados. dado que a acv de um único material é uma tarefa difícil, a aplicação da 
acv a edifícios, que incorporam diversos materiais e elementos, com diferentes características, 
diferentes períodos de vida útil, sujeitos a diferentes agentes agressivos e exigências de desempenho 
variadas, torna-se extremamente complexa. esta dificuldade é amplamente reconhecida em diversas 
publicações (blok et al., 2008; glaumann et al., 2008).

os métodos de acv não foram desenvolvidos especialmente para o setor de construção 
e edifícios. na verdade, estes podem ser utilizados na modelação e avaliação de qualquer produto 
ou serviço. consequentemente, podem ser utilizados para avaliar o impacto ambiental de cada 
material de construção, componente ou sistema. no contexto de uma abordagem muito complexa 
e detalhada, existem ferramentas mais sofisticadas de acv que podem ser utilizadas para analisar 
um edifício.

a construção, operação ou demolição de um edifício num determinado lugar afeta o próprio 
local (redução ou aumento da área coberta por plantas ou árvores, etc.), enquanto que o local afeta 
de forma determinante várias decisões relevantes relativas ao projeto e à construção do edifício. 
as construções próximas ao edifício em estudo são também de grande importância para o seu 
projeto, construção e operação (acesso de espaços de ocupação primária à luz do dia, nível de ruído, 
restrições para as dimensões e forma do edifício, etc.). além disso, as exigências decorrentes dos 
ocupantes devem estabelecer os limites para os desempenhos mínimos dos componentes e sistemas 
de construção. é evidente que a avaliação do desempenho ambiental dos edifícios se estende 
muito para além da acv dos seus componentes e sistemas, pelo que é necessária a adoção de uma 
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abordagem holística. assim, devem ser abordadas questões relacionadas com o local de construção, 
desenho do edifício, consumo de energia na fase de utilização, entre muitos outros. os métodos 
de avaliação de desempenho ambiental tendem a adotar esta via. várias ferramentas incorporam 
critérios de acv no seu procedimento para avaliação, como por exemplo, sbtool (larsson, 2007), 
green globes (gbi). concluindo, a avaliação de desempenho ambiental de um edifício deverá incluir 
uma análise de ciclo de vida, mas não se deve cingir a esta.

de seguida, apresenta-se uma pequena referência às ferramentas mais utilizadas para a 
avaliação do desempenho ambiental e avaliação do ciclo de vida (acv) dos edifícios.

b) Ferramentas de avaliação do ciclo de vida (ACV)
uma das ferramentas mais antigas e que ainda é muito conhecida e aplicada, para a análise 

do perfil ambiental e económico dos produtos de construção é a bees (Building for Environmental 
and Economic Sustainability) (lippiat, 2002). a bees pode ser usada para analisar o perfil ambiental 
de um produto ou comparar o desempenho ambiental de produtos pertencentes à mesma categoria, 
uma vez que, inclui uma extensa base de dados sobre as quantidades de substâncias químicas 
emitidas ao longo do ciclo de vida dos produtos de construção mais utilizados. a pontuação final para 
cada produto resulta da soma das pontuações calculadas para cada uma das dez ou seis categorias 
de impacto disponíveis (dependendo do produto). esta ferramenta também permite analisar o 
desempenho económico.

o simapro (pre consultants, 2007) é um programa informático avançado para a análise 
do ciclo de vida de materiais e componentes. este inclui extensas bases de dados para variadíssimos 
materiais e produtos de construção e possibilita a utilização de diferentes métodos de avaliação 
do impacto de ciclo de vida e a seleção de diferentes cenários de eliminação. assim, o simapro 
permite análises de diferentes níveis, indo desde um material simples, até sistemas muito complexos 
como, por exemplo, os edifícios. para além disso, é possível apresentar os resultados da análise de 
diferentes formas. 

c) Ferramentas de avaliação do desempenho ambiental de edifícios
o breeam foi o primeiro sistema de certificação do desempenho ambiental de edifícios 

(goWri, 2004). este evoluiu a partir de uma lista de verificação de projeto para uma ferramenta de 
avaliação abrangente e, embora concebido para o reino unido, tem sido utilizado em vários países. 
atualmente é reconhecido pelo setor de construção do reino unido como a referência para avaliar 
o desempenho ambiental.

o sbtool é a implementação do software do método green building challenge (gbc) (iisbe, 
2004), atualmente designado por sustainable building challenge (sbc). o método gbc/sbc visa 
a avaliação do desempenho ambiental dos edifícios e foi desenvolvido sob a responsabilidade do 
iisbe com a colaboração de mais de vinte países. este método permite avaliar vários aspetos do 
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perfil ambiental de um edifício, fornecendo uma estimativa extensa e detalhada do desempenho do 
edifício em relação ao meio ambiente. a partir de 2012, no sbtool, esses aspetos são categorizados 
nas seguintes 7 categorias temáticas, chamadas de problemas de desempenho: 1) regeneração e 
desenvolvimento do local, desenho urbano e infraestruturas, 2) consumo de energia e recursos, 
3) carga ambiental, 4) qualidade do ambiente interior, 5) qualidade do serviço, 6) aspetos sociais, 
culturais e percetuais e, 7) custos e aspetos económicos. cada questão de desempenho inclui várias 
categorias de desempenho, que por sua vez incluem inúmeros critérios e subcritérios de desempenho. 
as pontuações atribuídas aos parâmetros de desempenho ambiental do edifício variam de -1 a +5, 
com 0 a corresponder ao desempenho mínimo aceitável para os vários tipos de ocupação dentro da 
região (determinado pelas regulamentações existentes ou práticas comuns da região) e +5 sendo 
atribuído ao maior desempenho possível.

o leed foi desenvolvido pelo u.s. green building council (u.s. green building council, 
2001) e é um sistema de certificação que avalia o desempenho ambiental de um edifício em quatro 
categorias. a estimativa do desempenho ambiental de um edifício se baseia no número total de 
pontos que o edifício reúne durante a avaliação dos vários critérios. Finalmente, o edifício obtém 
um rótulo de desempenho que varia de prata, a ouro ou platina, de acordo com a sua pontuação 
final. embora o leed seja bastante simples para ser aplicado pelo utilizador (lista de condições e 
requisitos cumpridos ou não), é baseado em um sistema complexo de regulamentos de construção 
norte-americana.

d) Aplicação das ferramentas de avaliação de desempenho ambiental nos edifícios
a aplicação das ferramentas de acv em edifícios ou produtos de construção numa região 

pressupõe a existência de extensas bases de dados (para matérias-primas, processos de produção, 
transporte, construção, etc.). estas deveriam conter dados sobre vários aspetos relativos ao 
ambiente construído na região e da legislação nacional ou regional sobre as questões ambientais, 
que poderiam servir como mecanismos de benchmarking (giarma et al., 2005). no entanto, não 
existe uma rede de informações e legislação deste tipo em muitos países (kontoleon et al., 2008; 
blok, 2008; bronieWicz, 2008; gervásio et al., 2008; grecea et al., 2008; glaumann et al., 
2008; kahraman, 2008).

a título de exemplo, arailopoulos et al. (2009) apresentaram uma análise de ciclo de vida 
de vários edifícios na grécia, com recurso ao programa informático simapro. o método utilizado 
para avaliação do impacto foi o eco-indicator 99. esta análise centrou-se na análise de soluções 
convencionais para a envolvente de edifícios, incluindo os materiais mais utilizados na grécia. uma 
vez que até à data não existiam bases de dados com informação relativa aos perfis ambientais dos 
materiais de construção convencionalmente utilizados na grécia, foram consideradas uma série de 
simplificações e premissas na realização do estudo. no entanto, de forma geral os resultados obtidos 
foram considerados bastante confiáveis.
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mais especificamente, verificou-se que, no caso de se considerar 100 km como distância 
média de transporte, entre o local de produção e aplicação, para todos os produtos utilizados, o 
transporte é o processo que mais contribui para o impacto ambiental incorporado nos produtos 
incorporados na construção de um edifício. adicionalmente, os resultados deste estudo permitiram 
evidenciar a importância de diferentes cenários de fim de vida no perfil ambiental resultante.

base de dados paRa a avaliação do impaCto ambiental
de CiClo de vida (aiCv) dos edifíCios em poRtugal

a) Objetivos e âmbito
a montagem, manutenção e desmantelamento dos produtos e elementos construtivos 

estão associados, tanto a nível internacional como em portugal, ao consumo de quantidades 
significativas de energia e de recursos (entradas provenientes do ambiente natural - inputs) e 
à produção de emissões como, por exemplo, gases poluentes e resíduos sólidos (saídas para o 
ambiente natural - outputs). de modo a facilitar a contabilização do potencial impacto ambiental 
relacionado com esses inputs e outputs e a promover a adoção, por parte das equipas de projeto, 
de soluções de menor impacto ambiental desenvolveu-se e publicou-se em portugal uma base de 
dados com a quantificação das categorias de impacto ambiental associadas a duas fases do ciclo de 
vida (do berço ao portão e fim de vida) de diversos elementos construtivos e produtos de construção 
e à fase de utilização de alguns equipamentos de climatização. a base de dados desenvolvida, 
intitula-se “avaliação do ciclo de vida dos edifícios – impacto ambiental de soluções construtivas” 
(bragança; mateus, 2012) e encontra-se disponível para consulta através da seguinte página: 
http://hdl.handle.net/1822/2048.

a utilização de certos produtos e tecnologias construtivos pode contribuir consideravelmente 
para melhorar o desempenho ambiental do ciclo de vida de um edifício e consequentemente a sua 
sustentabilidade. atualmente, é amplamente aceite que, no âmbito da avaliação da sustentabilidade 
da construção (asc), a avaliação do ciclo de vida (acv) é o melhor método para avaliar os potenciais 
impactos ambientais causados por materiais, produtos e elementos construtivos ao longo do ciclo 
de vida dos edifícios. no entanto, a realidade mostra que o método e as ferramentas de acv são 
pouco utilizados na conceção de edifícios e de outras construções e que a maior parte dos sistemas 
de avaliação da sustentabilidade de edifícios não utilizam esse método na avaliação dos impactos 
ambientais (castro; mateus; bragança, 2015). as duas principais razões que são, normalmente, 
evocadas para justificar a fraca utilização do método de acv na conceção de edifícios e nos processos 
asc, são: a grande variedade e quantidade de materiais e processos utilizados no ciclo de vida dos 
edifícios e a complexidade das fases do método de acv.

pelas razões supracitadas, na maior parte dos sistemas de avaliação da sustentabilidade, a 
avaliação do desempenho ambiental não tem por base um método de acv e não é baseada num 
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conjunto normalizado de categorias de impacto ambiental. por essa razão, os indicadores ambientais 
utilizados variam de sistema para sistema, o que dificulta a comparação de resultados.

de modo a corrigir esta situação a nível europeu, o centro europeu de normalização (cen) 
tem em curso uma comissão técnica (tc 350), cujo mandato passa por, entre outros, clarificar as 
categorias de impacto ambiental que deverão ser utilizadas na avaliação do desempenho ambiental 
dos edifícios. segundo o trabalho em curso no cen, as avaliações devem considerar a quantificação 
dos seis parâmetros ambientais expressos em categorias de impacto ambiental de acv, que se 
encontram apresentados na tabela 1.

como a quantificação das categorias de impacto ambiental é um processo moroso e 
complexo, a lista apresentada na tabela 1 foi desenvolvida de modo a possibilitar a utilização direta 
dos impactos ambientais que geralmente são apresentados nas declarações ambientais de produto 
(daps). no entanto, de momento o número de empresas que fabricam produtos de construção que 
têm ou que publicitam a dap dos seus produtos é muito reduzido. desta forma, a solução atual passa 
pelo recurso a ferramentas e métodos acv externos para a quantificação das referidas categorias. 
como a maior parte das equipas de projeto não domina as fases do método acv, esta solução não é 
na maior parte das vezes viável, pelo que acaba por constituir uma importante barreira a avaliações 
mais próximas da realidade.

pelas razões supramencionadas, a publicação “avaliação do ciclo de vida dos edifícios – 
impacto ambiental de soluções construtivas” teve como objetivo a quantificação das categorias de 
impacto ambiental apresentadas na tabela 1 para algumas das soluções construtivas e materiais 
mais utilizados na construção de edifícios em portugal e a sua divulgação sob o formato de uma base 
de dados. para além dos valores correspondentes aos seis indicadores ambientais apresentados 
na referida tabela, a base de dados comtempla dois impactos ambientais baseados em dados de 
inventário de ciclo de vida (icv), mas não expressos em categorias de acv, nomeadamente: i) 
energia não renovável incorporada (enr); e ii) energia renovável incorporada (er).

tabela 1 - indicadores de impacto ambiental considerados na base de dados de acv desenvolvida

impactos ambientais expressos 
em categorias de aCv

impactos ambientais baseados em dados de inventário de 
ciclo de vida (lCi), mas não expressos em categorias de aCv

esgotamento de recursos abióticos (adp);
potencial de aquecimento global, expresso em 

termos de emissões de gases com efeito de estufa 
(gWp);

destruição da camada de ozono estratosférico 
(odp);

acidificação do solo e dos recursos hídricos (ap);
Formação de ozono troposférico, expresso em 

oxidantes fotoquímicos (pocp);
eutrofização (ep).

utilização de energia primária não renovável (enr);
utilização de energia primária renovável (er).

Fonte: elaboração própria.
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desta forma, as equipas de projeto poderão importar diretamente da base de dados o valor 
das categorias de impacto ambiental correspondentes às soluções construtivas definidas e assim 
estimar facilmente, sem necessidade de conhecimentos altamente especializados no domínio, 
o impacto ambiental do ciclo de vida do edifício em avaliação. a base de dados desenvolvida 
pode ser utilizada diretamente na avaliação da categoria de sustentabilidade “c1 - alterações 
climáticas e qualidade do ambiente exterior” do sistema português de avaliação e certificação da 
sustentabilidade sbtoolpt (mateus; bragança, 2015).

com o desenvolvimento desta base de dados, pretende-se, por um lado, disponibilizar 
aos projetistas o desempenho ambiental de algumas das soluções construtivas e produtos de 
construção normalmente utilizados nos edifícios em portugal, para que estes possam tomar as 
opções com vista à minimização dos impactos ambientais de ciclo de vida e, por outro, possibilitar 
a avaliação do desempenho ambiental do edifício com base num método acv normalizado.

a base de dados abrange algumas das soluções construtivas mais utilizadas em cada 
um dos elementos construtivos, os produtos de construção mais utilizados na construção de 
edifícios em portugal e os impactos ambientais associados à utilização de alguns equipamentos 
de climatização e aquecimento de águas sanitárias (aqs).

na versão atual, a base de dados de avaliação do impacto de ciclo de vida (aicv) abrange 
um total 107 soluções construtivas (16 de pavimentos, 28 de paredes exteriores, 22 de paredes 
interiores, 23 de coberturas e 18 tipos de envidraçados), 47 produtos de construção e o impacto 
ambiental associado à utilização de 12 equipamentos de climatização e de aquecimento de água 
sanitária.

tal como se representa na Figura 1, o ciclo de vida normal de um edifício pode ser 
descrito em três fases distintas, cada uma composta por uma ou vários processos de ciclo de vida: 
montagem; operação e; fim de vida. a fase de montagem inclui os impactos relacionados com: a 
aquisição de matérias-primas provenientes da extração de recursos ou reciclagem; transformação 
dessas matérias-primas em produtos; transporte dos produtos para o estaleiro de construção; 
atividades para a construção de um edifício e; substituição dos elementos construtivos durante 
os trabalhos de renovação de um edifício. a fase de operação está relacionada com os impactos 
decorrentes do consumo de energia para climatização, equipamentos, iluminação e aquecimento 
das águas quentes sanitárias. por fim, a fase de desmontagem se refere: aos processos relacionados 
com a desconstrução/demolição do edifício; ao transporte dos resíduo para o local de tratamento; 
e ao cenário de tratamento considerado para cada tipo de resíduo gerado (deposição em aterro, 
reciclagem, entre outros).
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Figura 1 - Fases convencionais do ciclo de vida de uma edifícação e processos contemplados na base de dados de acv 

de soluções construtivas

Fonte: elaboração própria.

tal como se pode constatar na Figura 1, a parte da base de dados de aicv dedicada às 
soluções construtivas abrange os impactos do berço ao portão da fábrica dos materiais ou produtos 
de construção (cradle-to-gate) e de fim de vida associados aos materiais utilizados em cada solução 
construtiva. à exceção dos envidraçados, a unidade declarada considerada nesta parte da base de 
dados foi de 1m2, pelo que os valores apresentados correspondem ao impacto associado à construção 
de 1m2 de solução construtiva. no caso dos envidraçados, os valores apresentados correspondem a 
um envidraçado com as dimensões correntes de 1,48*1,25 m2. nos impactos do berço ao portão 
foram considerados os processos correspondentes à extração das matérias-primas, transporte das 
mesmas até ao local de processamento e com o seu processamento. no desenvolvimento da base de 
dados não foram considerados: os impactos originados pelo transporte dos materiais e produtos de 
construção até ao estaleiro de construção; os impactos associados aos processos de construção em 
estaleiro e os impactos relacionados com os cenários de manutenção do edifício durante a sua vida 
útil. a fase de fim de vida reporta-se aos impactos associados ao seguinte cenário de fim de vida:

• não são considerados os impactos associados aos processos de desconstrução/
demolição;

• distância média de transporte dos resíduos de desconstrução/demolição até ao local de 
tratamento/deposição igual a 50 km, utilizando um camião de média tonelagem;

• recuperação para reciclagem de 95% dos metais ligados mecanicamente a outro tipo 
de materiais;

• deposição dos restantes resíduos em aterro de inertes.



Capítulo 9
Métodos de apoio à deCisão para desenvolviMento de edifiCações Mais sustentáveis
Luís Bragança; ricardo Mateus

128AMBIENTE CONSTRUÍDO
E ESTRATÉGIAS SUSTENTÁVEIS

MARIA TERESA BARBOSA; MARIA MANUELA ALMEIDA; JOSÉ ALBERTO CASTAÑON
ORGANIZADORES

a parte da base de dados correspondente aos produtos de construção contempla apenas 
os impactos correspondentes à etapa do berço ao portão (cradle-to-gate). nesta parte, a unidade 
declarada utilizada foi 1kg, pelo que os valores apresentados referem-se à produção de 1kg de 
produto. na quantificação dos impactos relacionados com a produção dos produtos de construção 
foram considerados os processos correspondentes à extração das matérias-primas, transporte das 
mesmas até ao local de processamento e com o seu processamento. esta parte da base de dados tem 
como objetivo que os projetistas estimem, de forma expedita, o valor dos indicadores ambientais de 
soluções construtivas que não se encontrem contempladas pela base de dados.

no que respeita à parte da base de dados com informação acerca de equipamentos de 
climatização e de aquecimento das águas sanitárias, esta tem como objetivo fornecer aos projetistas 
os impactos relacionados com o consumo de energia durante a fase de operação do edifício, em função 
do tipo de equipamento e combustível utilizados. neste caso, a unidade declarada considerada é 1 
kw.h de energia produzida pelos equipamentos. nesta análise não foram contemplados os processos 
relacionados com a produção dos equipamentos e seu transporte até ao local de construção.

b) Inventário de ciclo de vida
no inventário de ciclo de vida (icv), a primeira etapa incidiu sobre a quantificação de cada 

tipo de material utilizado por m2 de solução construtiva. este processo teve por base as fichas de 
rendimentos publicadas pelo laboratório nacional de engenharia civil (lnec) (manso; Fonseca; 
espada, 2004). estas fichas apresentam um conjunto de operações de construção, com a identificação 
da quantidade de materiais e de produtos de construção utilizados.

para a quantificação das entradas (matéria-prima, energia, etc.) e emissões (emissões para 
o ar, emissões para o solo, etc.) associadas à utilização dos materiais de construção contabilizados 
na etapa anterior e essenciais à quantificação dos impactos ambientais, utilizaram-se principalmente 
bases de dados com as entradas e emissões médias (genéricas) correspondentes ao contexto da 
europa ocidental. esta solução se deve ao facto de que em portugal não existem dados icv para a 
generalidade dos materiais de construção e produtos produzidos. assim, na inexistência de valores icv 
nacionais, recorreu-se preferencialmente à utilização da base de dados ecoivent v2.2 (sclci, 2010).

c) Quantificação das categorias de impacto ambiental
a modelação das fases de ciclo de vida das soluções construtivas, materiais e equipamentos 

para a quantificação dos indicadores ambientais foi realizada com recurso ao programa informático 
simapro v7.2 (pré-consultants, 2010). este programa integra as bases de dados de icv internacionais 
mencionadas na secção anterior e vários métodos acv que permitem converter os fluxos de materiais 
e respetivos valores de icv em potenciais impactos ambientais.

na avaliação dos impactos ambientais de ciclo de vida (aicv), foram utilizados três métodos 
intermédios de aicv: o método “cml 2 baseline 2000” (cml, 2001), o método “cumulative energy 
demand” (Frischknecht et al., 2003) e o método “ipcc 2001 gWp” (cc, 2001).
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na tabela 2, relacionam-se as categorias de impacto ambiental com o método utilizado na 
sua quantificação e apresentam-se as unidades em que cada uma se expressa.

tabela 2 - método aicv e unidades utilizados na quantificação de cada uma das categorias de impacto ambiental

Categorias de impacto ambiental acrónimo método de aCv unidade

potencial de diminuição das reservas de recursos abióticos adp cml 2 baseline 2000 kg sb eq

alterações climáticas gWp ipcc 2001 gWp kg co2 eq

potencial de destruição da camada de ozono odp

cml 2 baseline 2000

kg cFc-11 eq

potencial de acidificação ap kg so2 eq

potencial de formação de ozono troposférico pocp kg c2h4 eq

potencial de eutrofização ep kg po4 eq

energia não-renovável incorporada enr
cumulative energy 

demand

mj eq

energia renovável incorporada er mj eq

Fonte: elaboração própria.

d) Estrutura e etapas para a utilização da base de dados de AICV
a Figura 2 apresenta, a título de exemplo, o modo como a informação, resultante da 

quantificação das categorias de impacto ambiental de uma das soluções construtivas analisadas, 
encontra-se organizada na base de dados de aicv desenvolvida. neste caso, os valores apresentados 
para as categorias de impacto ambiental são os que estão relacionados com a construção de 1-m2 
de parede dupla de alvenaria de tijolo vazado (15cm + 11cm) com isolamento térmico em eps na 
caixa-de-ar.

a base de dados desenvolvida possibilita a quantificação dos impactos ambientais de ciclo 
de vida de um edifício através de uma abordagem bottom-up, isto é, o impacto ambiental de ciclo de 
vida de um edifício resulta do somatório do impacto ambiental associado a cada solução construtiva 
(incluindo os impactos relacionados com a manutenção e com o cenário de fim de vida) com o 
impacto associado ao consumo de energia durante a fase de utilização. a forma como a informação 
está estruturada, permite estimar os impactos ambientais de ciclo de vida de um edifício em duas 
etapas.

a primeira etapa corresponde à quantificação dos impactos ambientais incorporados 
nas soluções construtivas utilizadas. esta etapa inclui a quantificação do número total de metros 
quadrados de cada solução construtiva e a sua multiplicação pelos impactos correspondentes a 1 
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m2 de cada solução. quando uma determinada solução construtiva não se encontra disponível na 
base de dados, o avaliador poderá estimar o valor das categorias de impacto ambiental da mesma 
através da utilização da informação de aicv disponibilizada para os produtos de construção. nesta 
secção da base de dados os impactos encontram-se expressos por quantidade (kg) de produto de 
construção.

na segunda etapa quantificam-se os impactos ambientais de ciclo de vida do edifício, 
somando o resultado obtido na etapa anterior com os impactos correspondentes às operações de 
manutenção e ao consumo de energia na fase de utilização. a tabela 3 apresenta resumidamente 
a metodologia que deverá ser adotada para a quantificação dos impactos de ciclo de vida de um 
edifício, através da utilização da base de dados de acv apresentada.

Figura 2 - modo como a informação ambiental de uma solução construtiva está estruturada na base de dados de aicv

Fonte: elaboração própria.
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tabela 3 - princípio a adotar para a quantificação dos impactos de ciclo de vida de um edifício
solução 

construtiva (Ci)
área
(m2) indicadores ambientais

c1 A1 x adp1/m2 gWp1/
m2

odp1/
m2 ap1/m2 pocp1/

m2 ep1/m2 nr1/m2 R1/m2

+ + + + + + + +

(…) (…) x (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

+ + + + + + + +

cn An x
adpn/

m2

gWpn/
m2

odpn/
m2 apn/m2 pocpn/

m2 epn/m2 nrn/m2 Rn/m2

+ + + + + + + +
impacto ambiental do cenário de 

manutenção/m2.ano
adpm gWpm odpm apm pocpm epm nrm Rm

= = = = = = = =
impacto ambiental incorporado no 

edifício 
adp’e gWp’e odp’e ap’e pocp’e ep’e nr’e r’e

÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷

duração (em anos) do período de ciclo de vida em avaliação 

÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷

área útil do edifício

= = = = = = = =
impacto ambiental incorporado no 

edifício/m2.ano
adpe gWpe odpe ape pocpe epe nre Re

+ + + + + + + +
impacto ambiental associado 
ao consumo energético para 

climatização e aquecimento de águas 
sanitárias
/m2.ano

adpo gWpo odpo apo pocpo epo nro Ro

= = = = = = = =
impacto total de ciclo de vida do 

edifício/m2.ano
adp gWp odp ap poCp ep nR R

Fonte: elaboração própria.

metodologia sbtoolpt

conforme anteriormente referido, o sbtool – sustainable building tool – é um método de 
avaliação de sustentabilidade de edifícios resultante da colaboração de vários países, desde 1996, 
promovido pela iniciativa internacional para um ambiente construído sustentável (iisbe). este 
envolvimento internacional possibilitou a sua distinção entre as outras metodologias, uma vez que, 
o sbtool foi desenvolvido para permitir que os seus utilizadores pudessem considerar diferentes 
prioridades e adaptar a metodologia aos contextos ambientais, sociais, económicos e tecnológicos 
do país onde a mesma será aplicada.



Capítulo 9
Métodos de apoio à deCisão para desenvolviMento de edifiCações Mais sustentáveis
Luís Bragança; ricardo Mateus

132AMBIENTE CONSTRUÍDO
E ESTRATÉGIAS SUSTENTÁVEIS

MARIA TERESA BARBOSA; MARIA MANUELA ALMEIDA; JOSÉ ALBERTO CASTAÑON
ORGANIZADORES

a versão portuguesa do sbtool – sbtoolpt – foi desenvolvida pelo iisbe portugal com o 
apoio da universidade do minho e da empresa ecochoice. nesta metodologia, são consideradas 
as três dimensões do desenvolvimento sustentável e a classificação final de um edifício resulta da 
comparação de seu desempenho com dois benchmarks: a prática convencional e a melhor prática. 
esta metodologia possui um módulo específico para vários tipos de ocupação de edifícios, sendo, 
nesta seção, apresentado o módulo para avaliação de habitações (sbtoolpt-h).

a fronteira física desta metodologia inclui o edifício, suas fundações e os trabalhos externos 
no local de construção. questões como o impacto urbano na vizinhança, a construção de redes 
de comunicação, energia e transporte não estão no âmbito da metodologia. quanto à fronteira 
temporal, esta inclui todo o ciclo de vida – do berço ao túmulo.

a tabela 3 apresenta as categorias (indicadores globais) e os indicadores utilizados 
na metodologia para avaliar habitações. esta metodologia possui um total de nove categorias 
de sustentabilidade (resume o desempenho do edifício ao nível de alguns aspetos-chave da 
sustentabilidade) e vinte e cinco parâmetros de sustentabilidade, dentro das três dimensões de 
sustentabilidade.

a metodologia é sustentada por um guia de avaliação e sua estrutura inclui (Figura 3):
1. quantificação do desempenho do edifício ao nível de cada parâmetro apresentado no 

guia de avaliação;
2. normalização e agregação de parâmetros;
3. cálculo da classificação de sustentabilidade e avaliação global.
cada uma destas etapas do sbtoolpt será apresentada de forma sucinta nas secções seguintes.

Figura 3 - estrutura da metodologia sbtoolpt 

Fonte: elaboração própria.

b) método de avaliação
b.1) quantificação
os procedimentos que devem ser utilizados para quantificar o desempenho do edifício, ao 

nível de cada parâmetro de sustentabilidade, estão descritos detalhadamente no documento “guia 
de avaliação sbtoolpt-h”.
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ao nível dos parâmetros ambientais, o sbtoolpt utiliza as mesmas categorias de impacto 
ambientais que constam nas declarações ambientais do produto (dap), para a avaliação do impacto 
de ciclo de vida (parâmetro p1). uma vez que existe um número limitado de daps disponíveis, pode-
se utilizar a base de dados aicv apresentada na secção anterior.

ao nível do desempenho social, o guia de avaliação apresenta os métodos analíticos que 
devem ser utilizados para quantificar os parâmetros.

o desempenho económico se baseia no valor de mercado das habitações e nos custos de 
operação (custos relacionados com a água e o consumo de energia).

tabela 4 - lista de categorias e indicadores de sustentabilidade da metodologia sbtoolpt

dimensão Categoria parâmetros de sustentabilidade

ambiental

c1 – alterações climáticas e 
qualidade do ar exterior

p1 – valor agregado das categorias de impacto ambiental de ciclo de vida 
do edifício por m2 de área útil de pavimento e por ano

c2 – uso do solo e 
biodiversidade

p2 – percentagem utilizada do índice de utilização líquido disponível
p3 – índice de impermeabilização

p4 – percentagem da área de intervenção previamente contaminada ou 
edificada

p5 – percentagem de áreas verdes ocupadas por plantas autóctones
p6 – percentagem de área em planta com reflectância igual ou superior a 

60%

c3 – energia
p7 – quantidade de energia que é produzida no edifício através de fontes 

renováveis
p8 – energia produzida localmente a partir de fontes renováveis 

c4 – materiais e resíduos 
sólidos

p9 – percentagem em custo de materiais reutilizados
p10 – percentagem em peso do conteúdo reciclado do edifício

p11 – percentagem em custo de produtos de base orgânica que são 
certificados

p12 – percentagem em massa de materiais substitutos do cimento no 
betão

p13 – potencial das condições do edifício para a promoção da separação 
de resíduos sólidos

c5 – água
p14 – volume anual de água consumido per capita no interior do edifício

p15 – percentagem de redução do consumo de água potável

social

c6 – conforto e saúde dos 
utilizadores

p16 – potencial de ventilação natural
p17 – percentagem em peso de materiais de acabamento com baixo 

conteúdo de cov
p18 – nível de conforto térmico médio anual

p19 – média do Fator de luz do dia médio
p20 – nível médio de isolamento acústico

c7 – acessibilidade
p21 – índice de acessibilidade a transportes públicos 

p22 – índice de acessibilidade a amenidades
c8 – sensibilização 
e educação para a 
sustentabilidade

p23 – disponibilidade e conteúdo do manual do utilizador do edifício

económica c9 – custos de ciclo de vida
p24 – valor do custo do investimento inicial por m2 de área útil
p25 – v alor atual dos custos de utilização por m2 de área útil

Fonte: elaboração própria.
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b.2) normalização e agregação dos parâmetros
a normalização tem como objetivo evitar o efeito de escala que acontece na agregação 

dos parâmetros, em cada indicador, e resolver problemas do tipo “quanto maior melhor” e “quanto 
menor melhor”. a normalização utiliza a equação 1, usualmente designada por equação de diaz-
balteiro (2004).

   (1)

nesta equação, Pi é o valor do i-ésimo parâmetro. p*
i e p*i são o melhor e o pior valor do 

i-ésimo parâmetro de sustentabilidade. o melhor valor representa a melhor prática e o pior, a prática 
convencional ou o valor mínimo legal.

a normalização para além de tornar os valores dos parâmetros adimensionais, converte os 
valores entre a melhor prática e a prática convencional, numa escala entre 0 (pior valor) e 1 (melhor 
valor). esta equação é, então, válida tanto para as situações em que quanto maior for o valor, melhor 
o desempenho, como para o contrário.

de forma a facilitar a interpretação dos resultados, os valores normalizados, de cada 
parâmetro, são convertidos para uma escala qualitativa, como apresentado na tabela 5.

tabela 5 - conversão dos valores normalizados quantitativos para uma escala qualitativa

nota valor

a+ (acima da melhor prática)

A

b

c

d (prática convencional)

e (inferior à prática convencional)

Fonte: elaborado pelos autores.

a agregação consiste no cálculo do comportamento médio ponderado ao nível das categorias 
e das dimensões, tendo por base o desempenho obtido ao nível dos indicadores pertencentes a 
cada categoria e ao nível das categorias, respetivamente. o desempenho correspondente a cada 
uma das três dimensões de sustentabilidade é obtido através da equação 2.
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   (2)

o indicador Ij é o resultado da média ponderada de todos os parâmetros  é o fator 
de ponderação do i-ésimo parâmetro. o somatório de todos os fatores deverá ser igual a 1.

na definição dos fatores de ponderação para os indicadores ambientais, o método se baseia 
na metodologia traci do Science Advisory Board da agência para a proteção ambiental dos estados 
unidos da américa (epa) e os fatores de ponderação dos aspetos sociais se baseiam em estudos 
realizados na população portuguesa (mateus; bragança, 2011).

b.3) avaliação global e qualificação
o último passo da metodologia é calcular a nota de sustentabilidade (ns). a ns é um índice 

único que presenta o desempenho de sustentabilidade global do edifício, sendo obtido através da 
equação 3.

   (3)

onde NS é a nota de sustentabilidade, Ii é o desempenho ao nível da dimensão i e wj é o 
fator de ponderação da j-ésima dimensão.

a tabela 6 apresenta os fatores de ponderação de cada dimensão de sustentabilidade na 
avaliação do desempenho global

tabela 6 - Fatores de ponderação de cada dimensão de sustentabilidade da metodologia sbtoolpt-h

dimensão fator de ponderação (%)

ambiental 40

social 30

económica 30

Fonte: elaboração própria.

habitualmente, a maioria dos decisores do sector de construção gosta de ver apenas um 
único valor, representado numa escala, que represente o desempenho global do edifício. este valor, 
deverá ser de fácil entendimento e interpretação por parte dos ocupantes do edifício e deverá 
apoiar os promotores, projetistas e outros decisores nas tomadas de decisão que resultem no 
desenvolvimento de edifícios mais sustentáveis.

no entanto, devido à possibilidade de compensação entre a classificação obtida em 
diferentes categorias, no método sbtoolpt o desempenho global do edifício não é apenas comunicado 
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através de um único indicador. o desempenho é apresentado para cada categoria, dimensão e 
avaliação global, utilizando uma escala de desempenho compreendida entre a+ (mais sustentável) a 
e (menos sustentável). na Figura 4, apresenta-se a estrutura do certificado que resulta da avaliação 
de um edifício através da aplicação do método sbtoolpt. tal como se poderá observar, o certificado 
se encontra subdividido em três campos: 1) identificação do edifício; 2) etiqueta de sustentabilidade 
e 3) desagregação do desempenho por cada categoria.

Figura 4 - certificado de sustentabilidade (exemplo) do método sbtoolpt 

Fonte: elaborado pelos autores.
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metodologias bReeam e leed

a) estrutura do breeam
o Building Research Establishment Environmental Assessment Method (breeam) foi criado 

em 1990. deste então, as versões têm vindo a ser atualizadas regularmente de acordo com as 
alterações nos regulamentos e legislação do reino unido. para além disso, têm sido desenvolvidas 
novas versões para dar resposta a diferentes tipologias de edifícios.

as categorias avaliadas neste sistema são: gestão; saúde e bem-estar; inovação; utilização 
do solo; materiais; energia; poluição; transportes; água e; resíduos.

a cada uma destas áreas, são atribuídos créditos. os créditos têm origem nos fatores de 
ponderação de cada categoria de forma a dar origem ao indicador de desempenho único. o edifico 
é depois avaliado numa escala de: passa, bom, muito bom, excelente e extraordinário (Figura 5). 

Figura 5 - estrutura da metodologia breeam

Fonte: breeam, 2009.

apesar deste método ter sido desenvolvido e ser atualizado para o contexto britânico, é 
também utilizado internacionalmente na europa e noutros continentes. esta aplicação pode ser 
feita através das metodologias adaptadas especificamente para o contexto de alguns países, como 
o caso da holanda, noruega, espanha e estados unidos da américa ou, então, através da versão 
internacional que, supostamente, pode ser aplicada em qualquer país, desde que se obtenha o 
consentimento para a sua utilização pelo building research establishment (bre).
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a.1) indicadores
o número e a tipologia de aspetos considerados variam consoante a tipologia de edifício. a 

tabela 7 apresenta os critérios e categorias da metodologia breeam internacional. esta abordagem 
conta com 9 categorias e 70 critérios.

tabela 7 - lista de categorias e aspetos do breeam internacional para construçãonova de edifícios residenciais

Categorias principais aspetos

1. gestão
orientações de projeto e desenho; custos de ciclo de vida e planeamento de vida útil; 

práticas de construção responsável; comissionamento e entrega; manutenção

2. saúde e bem-estar
conforto visual; qualidade do ar interior; conforto térmico; desempenho acústico; 

acessibilidade; toxicidade; espaço privado; qualidade da água

3. energia

redução do consumo de energia e emissões de co2; monitorização do consumo de 
energia; iluminação exterior; desenho baixo em carbono; sistemas de transporte 

energeticamente eficientes; equipamentos energeticamente eficientes; espaço para 
secagem de roupa

4. transportes
acesso a transportes públicos; proximidade a amenidades; modos alternativos de 
transporte; planos de mobilidade (não aplicável a unifamiliar); escritório em casa

5. água
consumo de água; monitorização do consumo de água; deteção de fugas e prevenção; 

equipamentos de baixo consumo de água

6. materiais
impactos de ciclo de vida; produtos de construção de fontes responsáveis; desenho para a 

durabilidade e resiliência; eficiência de materiais

7. resíduos
gestão dos resíduos de construção; agregados reciclados; resíduos urbanos; 

acabamentos definidos pelos ocupantes (não aplicável a unifamiliar); adaptação às 
alterações climáticas; adaptabilidade funcional

8. utilização do solo e 
ecologia

seleção do local; valor ecológico do local e proteção das características ecológicas; 
melhoria da ecologia local; impacto de longa duração na biodiversidade

9. poluição
impacto de refrigeradores; emissões de nox; escoamento de água em superfícies; 

redução da poluição sonora (não aplicável a unifamiliar)

10. inovação inovação

Fonte: bre global, 2016.

a.2) agregação
em vez de utilizar um método de agregação, esta metodologia é baseada num sistema 

de créditos. os créditos são atribuídos quando os objetivos são atingidos e os aspetos de maior 
importância têm créditos mais elevados.

uma vez que esta abordagem pode ser usada em diversos países, o sistema de créditos foi 
ajustado de forma a ter em conta os contextos ambiental, social e económicos, respetivos. a tabela 
8 apresenta os pesos das principais categorias do breeam internacional e compara-as com as do 
breeam para o reino unido.
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tabela 8 - lista das categorias e fatores de ponderação do breeam uk e breeam internacional para edifícios de serviços

Categoria bReeam uK (%) bReeam internacional (%)

gestão 12,00 12,00

saúde e bem-estar 15,00 15,00

energia 15,00 19,00

transportes 9,00 8,00

água 7,00 6,00

materiais 13,50 12,50

resíduos 8,50 7,50

utilização do solo e ecologia 10,00 10,00

poluição 10,00 6,50

inovação +10,00 +10,00

Fonte: bre global, 2014, 2016

b) estrutura do leed
o leed – Leadership in Energy and Environmental Design foi desenvolvido pela United 

Stated Green Building Council (usgbc). este é um processo voluntário que pode ser aplicado a 
qualquer tipo de construção.

o leed apresenta uma abordagem integral do edifício no que diz respeito a questões 
de sustentabilidade, de acordo com critérios de desempenho em áreas chave. de acordo com as 
ponderações das categorias, os créditos são formados para produzir uma pontuação geral única. 
o edifício é depois avaliado numa escala: certificado (≥40 pontos); prata (≥50 pontos); ouro (≥60 
pontos); e platina (≥80 pontos).

este método usa as categorias de impacto ambiental traci, da agência de proteção 
ambiental dos estados unidos da américa (us epa), como base para a ponderação de cada crédito. 
adicionalmente, também são consideradas as ponderações desenvolvidas pelo National Institute for 
Standards and Technology (nist) dos eua. ambas as abordagens atribuem um fator de ponderação 
relativo à importância de cada categoria de impacto ambiental. juntas, estas abordagens, fornecem 
uma base adequada para determinar o valor relativo de cada crédito no leed, quando aplicado nos 
estados unidos da américa.

b.1) indicadores
no leed, existem diferentes versões para os diferentes tipos de edifícios. adicionalmente, 

existem ferramentas específicas para cada fase do ciclo de vida que se pretende avaliar. 
consequentemente, a lista de indicadores é diferente de versão para versão e a tabela 9 apresenta 
as categorias, pré-requisitos e indicadores de sustentabilidade da leed v4 para edifícios novos e 
grandes renovações.
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tabela 9 - lista de categorias, pré-requisitos e indicadores da leed v4 para edifícios novos e grandes renovações 

Categorias pré-requisitos indicadores

1. localização e 
transporte

leed para desenvolvimento do bairro local; proteção 
sensível da terra; local de alta prioridade; densidade 
circundante e usos diversos; acesso a mobilidade de 

qualidade; instalações para bicicletas; redução da pegada 
de estacionamento; veículos verdes

2. locais 
sustentáveis

prevenção da poluição 
resultante das atividades de 

construção

avaliação do local; desenvolvimento do local – proteger e 
restaurar os habitats; espaços abertos; gestão das águas 

pluviais; rede de águas pluviais; redução do efeito de ilha 
de calor; redução da poluição luminosa

3. eficiência da água

redução do consumo de 
água no interior

redução do consumo de 
água no exterior

monitorização dos consumos 
de água

redução do consumo de água no exterior; redução do 
consumo de água no interior; uso de água na torre de 

arrefecimento; medição da água

4. energia e 
atmosfera

comissionamento base dos 
sistemas energéticos dos 

edifícios requerido
desempenho energético 

mínimo
gestão base de gases 

refrigerantes
monitorização dos consumos 

de energia

comissionamento avançado; otimização do desempenho 
energético; energia renovável no local; monitorização 
avançada da energia; resposta à procura; produção de 

energia renovável; gestão avançada dos gases refrigerantes; 
“energia verde” e compensações de carbono

5. materiais e 
recursos

armazenamento e recolha de 
resíduos recicláveis

gestão dos resíduos de 
construção e demolição

redução do impacto de ciclo de vida do edifício; divulgação 
e otimização dos produtos de construção – declarações 
ambientais; divulgação e otimização dos produtos de 
construção – fontes de matéria-prima; divulgação e 

otimização dos produtos de construção – constituintes dos 
materiais; gestão de resíduos de construção e demolição

6. qualidade do 
ambiente interior

requisitos mínimos de 
qualidade do ar interior

controlo ambiental do fumo 
do tabaco (ets)

estratégias avançadas de qualidade do ar interior; materiais 
de baixa emissividade; plano de gestão da qualidade do 

ar interior; avaliação da qualidade do ar interior; conforto 
térmico; iluminação interior; iluminação natural; vistas de 

qualidade; desempenho acústico

7. inovação inovação; profissional credenciado leed

8. prioridade 
regional

prioridade regional

Fonte: usgbc, 2014
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b.2) agregação dos indicadores na quantificação da avaliação global
em vez de usar um método de agregação, esta metodologia é baseada num sistema de 

créditos. os créditos são concedidos à medida que determinadas condições vão sendo satisfeitas. 
como no caso do breeam, os indicadores de maior importância têm um maior número de créditos. 
a relevância de cada categoria no desempenho global varia dependendo do tipo de edifício em 
avaliação. a tabela 10 apresenta o peso das principais categorias do método leed v4, de acordo com 
o tipo de projeto.

tabela 10 - peso das principais categorias da leed v4 de acordo com o tipo de projeto

Categorias principais
pesos de acordo com o tipo de projeto (%)

escolas Comércio edifícios 
existentes

Construção 
nova

interior & 
envolvente

localização e transporte 15 16 15 16 20

locais sustentáveis 12 10 10 10 11

eficiência da água 12 12 12 11 11

energia e atmosfera 31 33 38 33 33

materiais e recursos 13 13 8 13 14

qualidade do ambiente interior 16 15 17 16 10

inovação 6 6 6 6 6

prioridade regional 4 4 4 4 4

Fonte: usgbc, 2014.

c) comparação entre o breeam e leed
o breeam e o leed, apesar de terem sido desenvolvidos para os contextos nacionais do 

reino unido e dos estados unidos da américa do norte, são os dois sistemas de certificação de 
sustentabilidade mais utilizados a nível mundial. deste modo, existem muitos estudos publicados que 
mostram as vantagens e inconvenientes de cada uma das duas abordagens. a tabela 11 apresenta 
um resumo dos principais detalhes e diferenças entre os dois esquemas e a Figura 6 resume as 
diferenças ao nível das principais categorias de sustentabilidade e a importância de cada uma na 
pontuação geral.

a tabela 12 apresenta a cobertura dos principais problemas de construção sustentável pelos 
dois esquemas. as questões-chave apresentadas são aquelas que normalmente são consideradas 
relevantes, a nível internacional, pelas diferentes abordagens existentes de avaliação e certificação 
de sustentabilidade.
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tabela 11 - principais detalhes, semelhanças e diferenças entre o leed e o breeam

Campo
esquema

Leed bReeam

organização usgbc bre

data de início 1998 1990

inspetor usgbc assessores autorizados

especialistas profissionais credenciados leed assessores breeam

níveis de certificação certificado/prata/ouro/platina passa/bom/muito bom/excelente/
excecional

taxas de certificado
$ 2.250 - $ 22.500 + consultor* (se 
o edifício conseguir atingir o nível 

platina, a taxa é devolvida)
£ 1500 + assessor + consultor * (voluntário)

outras taxas 
$ 220 – pedido de explicação de 

crédito
$ 500 – objeção à pontuação

----

revisão dos indicadores e 
critérios se for necessário todos os anos

tipos de certificado um tipo de certificado após a 
construção

dois certificados diferentes, projeto e após 
construção

documentos de referência taxa de $ 200 (aberto ao público) aberto apenas para assessores

regulamentos normas americanas ashrae legislação do reino unido

pesos

independente do contexto. os créditos 
calculados da leed estão ligados ao 
dólar americano (especialmente os 

créditos de energia).

varia de acordo com o contexto (p.e., no 
breeam gulf, a água é uma questão chave - 
em vez da energia no caso do reino unido)

edifícios especiais ----

se um edifício não se encaixa perfeitamente 
num dos esquemas existentes, com a 

ajuda da breeam bespoke bre, podem-
se desenvolver critérios de avaliação 
especialmente adaptados ao mesmo

Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 6 - categorias de sustentabilidade e a importância de cada uma na pontuação geral

Fonte: andrade, 2016.
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tabela 12 - cobertura das áreas-chave da construção sustentável pela leed e breeam para habitação unifamiliar 

áreas chave da construção sustentável
questões cobertas

Leed bReeam
geral

redução do consumo de energia « «

preparação de diretrizes para a utilização do edifício «

utilização de solo previamente desenvolvido e/ou contaminado « «

espaço para reciclagem de resíduos «

maximização de áreas verdes «
diminuição do efeito de ilha de calor «

sistemas electro mecânicos
comissionamento (ativação automática) « «

minimização do nível de iluminação «

componentes de conforto para iluminação « «

ventilação « «

componentes de conforto térmico « «

monitorização do consumo de energia « «

diminuição da poluição luminosa « «

utilização de sistemas de energia renovável no local «

consumo de água
uso de equipamentos com baixo consumo «

sensores de fuga «

arquitetura paisagista com planos de poupança de água «

monitorização do consumo da água « «

poluição ambiental
redução das emissões de co2 «

prevenção da poluição durante a construção « «

valor ecológico do local
redução de emissões quentes para a camada de ozono « «

redução das emissões de nox «

redução dos impactos do isolamento para o aquecimento global «

redução do risco de cheia « «

material
seleção de materiais sustentáveis « «

seleção de materiais reciclados « «

reutilização da estrutura e envolvente do edifício « «

seleção de materiais regionais «

saúde humana e prosperidade
desempenho acústico «

materiais com baixo teor de cov
luz natural e ofuscamento « «

iluminação de alta frequência «

prevenção da poluição do ar interior «

Fonte: andrade, 2016
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ConClusão

os contextos ambiental, social e económico que se verificam na atualidade comprovam a 
relevância em se desenvolverem edifícios mais sustentáveis.

o desenho, construção e a utilização sustentáveis de edifícios se baseiam na avaliação da 
pressão ambiental (relacionada com os impactos ambientais), aspetos sociais (relacionados com 
o conforto dos utilizadores e outros benefícios sociais) e aspetos económicos (relacionados com 
os custos do ciclo de vida). o projeto sustentável procura uma maior compatibilidade entre os 
ambientes artificial e natural, sem comprometer os requisitos funcionais dos edifícios e os custos 
associados.

a funcionalidade e adequação de diferentes ferramentas de avaliação de sustentabilidade 
foram cuidadosamente avaliadas por investigadores da área, levando à publicação de vários artigos 
relevantes. no caso dos métodos de avaliação da sustentabilidade, estes podem ser utilizados nas 
diferentes fases do projeto de um edifício, desde a fase inicial de definição ou desenho técnico 
até à fase de utilização de um edifício, a fim de obter uma visão geral da consecução das metas de 
sustentabilidade. atualmente, existem métodos orientados para apoiar os projetistas na adoção de 
soluções que permitam a satisfação de determinados níveis de desempenho e outros que permitem 
avaliar o nível de desempenho que é possível alcançar através da adoção de um determinado cenário 
de projeto.

embora a maioria dos métodos de avaliação contenha aspetos subjetivos, que podem 
dificultar a sua utilização, estes têm um papel importante, não só na avaliação dos impactos de um 
edifício existente, mas também, e ainda mais importante, na orientação apropriada do projeto para 
a satisfação de objetivos de desempenho sustentável. o maior constrangimento para a avaliação da 
sustentabilidade, através de alguns métodos, é a avaliação ser subjetiva e depender, sobretudo, da 
função do edifício, bem como do seu contexto socioeconómico e cultural. além disso, um dos aspetos 
que mais influenciam o resultado da avaliação é a lista de indicadores e respetivos parâmetros, uma 
vez que o resultado depende do desempenho obtido em cada um destes. a definição da lista de 
indicadores e respetivos parâmetros a serem adotados internacionalmente é uma solução a explorar 
para tornar os métodos de avaliação mais objetivos.

desta forma, e apesar de numerosos estudos no domínio da avaliação de sustentabilidade 
de edifícios, falta uma metodologia que seja aceite por todos, para auxiliar arquitetos e engenheiros 
nas etapas de projeto, construção e remodelação de um edifício. no entanto, apesar das limitações 
dos diferentes métodos, a sua utilização cada vez mais generalizada tem impactos positivos, diretos 
e indiretos, na promoção da construção sustentável. muitos países têm ou estão a desenvolver 
métodos de avaliação internos, tornando a necessidade de partilha e coordenação internacionais 
cada vez mais relevantes. o Sustainable Building Challenge, organizado pela iniciativa internacional 
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para um ambiente construído sustentável (iisbe) tem sido um veículo essencial para a promoção 
do conceito de construção sustentável. para além disso, tanto a organização internacional de 
normalização (international organization of standardization, iso), como o comité europeu de 
normalização (cen) têm atualmente um papel fulcral nos avanços para a normalização de indicadores 
e métodos de avaliação da sustentabilidade em edifícios. assim, apesar de atualmente já existirem 
muitos métodos e ferramentas adaptadas aos contextos nacionais, regionais e locais que são 
adequadas para realizar a avaliação da sustentabilidade, espera-se que num futuro próximo, venha-
se a desenvolver ainda um maior consenso internacional acerca da abordagem mais adequada para 
avaliar o nível de sustentabilidade da construção.
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