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RESUMO 

 
A presente dissertação apresenta o conceito “Construção Sustentável” como um resultado 
espectável para o desenvolvimento da indústria da construção, principalmente do sector dos 
edifícios, tendo por base o contexto actual do mercado da construção. A indústria da construção, 
principalmente o sector dos edifícios, apresenta uma elevada interligação com as três dimensões 
do desenvolvimento sustentável (ambiente, sociedade e economia). A construção sustentável é 
um conceito multidimensional que é baseado no desempenho de uma construção ao nível de 
cada uma das referidas dimensões. Este conceito está relacionado com a redução do consumo 
de energia não renovável, materiais e água e ainda da produção de emissões, resíduos e 
poluentes. Para que um edifício seja sustentável é necessário que durante o seu ciclo de vida se 
respeitem, entre outras, as seguintes prioridades: optimizar o potencial do terreno; preservar a 
identidade cultural regional; minimizar o consumo de energia; proteger e preservar os recursos 
de água; utilizar materiais e produtos de construção eco-eficientes; manter um ambiente interior 
saudável e confortável; optimizar as práticas de utilização e de manutenção; e reduzir dos custos 
de ciclo de vida. 
 
Os sistemas de avaliação e certificação da sustentabilidade de edifícios têm um papel importante 
no projecto, construção, utilização, manutenção e desmantelamento de um edifício que se 
pretenda sustentável, pois promovem e tornam possível uma melhor integração entre os 
aspectos ambientais, sociais (incluindo os de desempenho) e económicos com outros critérios 
tradicionais de decisão. Estes sistemas envolvem as diferentes relações entre os sistemas 
construído, ambiental e social e têm como principal propósito a recolha e comunicação de 
informação para ser usada como suporte nos principais processos de decisão que ocorrem nas 
diferentes fases da construção, projecto e utilização de um edifício. Desta forma, a avaliação da 
sustentabilidade envolve centenas parâmetros, sendo muitos deles interdependentes e em parte 
contraditórios. De forma a lidar com esta complexidade e para se suportar os processos de 
decisão que tenham como objectivo a concepção de edifícios mais sustentáveis, é necessário 
desenvolverem-se abordagens sistemáticas, holísticas e que possam ser utilizadas na prática 
pelos principais decisores do ciclo de vida dos edifícios. 
 
Actualmente, o principal desafio passa pelo desenvolvimento de uma metodologia sistemática 
que possa ser utilizada, na fase de projecto, para se alcançar o balanço mais apropriado entre 
as diferentes dimensões da sustentabilidade, e que seja simultaneamente prática, transparente e 
suficientemente flexível para que possa ser facilmente adaptada a diferentes tipos de edifícios e 
de tecnologias. 
 
Esta dissertação tem como objectivo a apresentação de uma resposta ao desafio 
supramencionado, através do desenvolvimento de uma nova abordagem para uma metodologia 
de avaliação da sustentabilidade dos edifícios que considera o desempenho de um edifício ao 
nível das três dimensões do desenvolvimento sustentável. O objectivo da metodologia que será 
apresentada, intitulada “Metodologia de Avaliação Relativa da Sustentabilidade de Edifícios de 
Habitação – MARS-H” é a avaliação da sustentabilidade de edifícios novos, existentes e 
renovados, situados nas áreas urbanas e especialmente nos contextos ambiental, sociocultural e 
económico de Portugal. Esta nova abordagem foi desenvolvida de modo a promover a 
sensibilização dos principais decisores do mercado da construção em Portugal e a 
implementação de políticas e soluções adequadas à construção sustentável. 
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ABSTRACT 

 
This thesis presents the “Sustainable Construction” concept as logical outcome in the 
development of the construction industry, mainly of the buildings cluster, in the actual context of 
the construction market. Construction and real estate sector affects each three dimensions of 
sustainable development (environment, societal and economy). Sustainable construction is a 
multidimensional concept that is based in the performance of a construction at the level of each 
of the three dimensions. This concept copes with reducing the use of non-renewable energy, 
materials and water as well as production of emissions, waste and pollutants. The following goals 
can be found in several agendas: optimization of site potential; preservation of regional and 
cultural identity; minimization of energy consumption; protection and conservation of water 
resources; use of environmentally friendly materials and products; healthy and convenient indoor 
climate; optimized operational and maintenance practices; and minimization of life-cycle costs. 
 
Building sustainability assessment and rating systems are intended to foster more sustainable 
building design, construction, operation, maintenance and disassembly/deconstruction by 
promoting and making possible a better integration of environmental, societal (including 
performance), functional and cost concerns with other traditional decision criteria. It involves 
various relations between built, natural and social systems and the purpose is to gather and 
report information for decision-making during different phases of construction, design and use of 
a building. Therefore it comprises hundreds of parameters, most of them interrelated and partly 
contradictory. To cope with this complexity and to support the sustainable building design it is 
necessary to develop systematic, holistic and practical approaches. 
 
Nowadays, the main aim is to develop a systematic methodology to support building design that 
achieves the most appropriate balance between the different sustainability dimensions, and that 
is at the same time practical, transparent and flexible enough to be easily adapted to different 
kinds of buildings and technologies. 
 
In order to cope with the abovementioned goal at the national level, this thesis aims to present a 
novel approach for a building sustainability assessment methodology that takes into account the 
performance of a building at the level of the three different dimensions of sustainability. The 
scope of the methodology that is going to be presented, named “Metodologia de Avaliação 
Relativa da Sustentabilidade de Edifícios de Habitação - MARS-H” (translated to English as 
“Metodology for the Relative Sustainability Assessment of Residential Buildings”) is to assess the 
sustainability of existing, new and renovated residential buildings in the urban areas and 
especially in the Portuguese environmental, socio-cultural and economy contexts. This new 
methodology is intended to foster the awareness of the Portuguese construction market 
stakeholders and to allow adequate policy and solutions implementation on sustainable 
construction. 
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esse dia chegar, os índios perderão o seu espírito. Mas vão recuperá-lo para ensinar ao homem branco a reverência pela sagrada terra. Aí, então, 
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PARTE I 

ENQUADRAMENTO DO TEMA NO CONTEXTO DA INDÚSTRIA DA 
CONSTRUÇÃO – A SUSTENTABILIDADE DA CONSTRUÇÃO 
 
 
 
CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTAÇÃO E OBJECTIVOS 
 
 

1.1. Introdução 
 
A temática do desenvolvimento sustentável começou a surgir na segunda metade do século XX, 
quando o Homem começou a ter consciência da progressiva degradação infligida pelas suas 
políticas de desenvolvimento ao meio ambiente e é cada vez mais um tema em discussão. Neste 
período, que correspondeu ao final dos anos 60 e início dos anos 70, a ciência e o progresso 
tecnológico ficaram um pouco desacreditados, pois passou-se a considerar essencial, para o 
bem-estar e sobrevivência humana, a convivência em harmonia com a natureza. Constatou-se 
que em resultado das actividades destrutivas humanas, a biodiversidade na Terra está a diminuir 
a um ritmo de cerca de 50.000 espécies por ano (Yeang, 2001) e que ao nível dos recursos 



Universidade do Minho – Departamento de Engenharia Civil 
Dissertação de Doutoramento   Ricardo Mateus 

 2  

   
 

inorgânicos, estes não são infinitamente inesgotáveis, pelo que não é possível continuar a basear 
os sistemas energéticos em fontes não renováveis, nem manter a actual política no destino a dar 
aos resíduos produzidos pela actividade humana. Se por um lado, o consumo de recursos 
naturais tem aumentando exponencialmente, devido a uma sociedade cada vez mais numerosa 
que cresce a um ritmo de 250.000 pessoas por dia, cada vez mais evoluída a nível tecnológico e 
em que os padrões de conforto são cada mais exigentes, por outro, a quantidade disponível de 
recursos apresenta um comportamento inverso. 
 
A partir dessa altura tomou-se consciência que o amplo número de actividades do ser humano 
sobre a Terra sobrecarregará com o tempo a elasticidade – ou capacidade de assimilação – de 
outras espécies e dos sistemas naturais do planeta, conduzindo inevitavelmente à devastação 
total do meio natural e, por conseguinte, à degradação do próprio meio construído. 
 
A constatação que os recursos da Terra não eram finitos foi catalisada em resultado da crise de 
petróleo da década de 70. Nessa altura, iniciou-se a discussão em torno da poupança de 
energia, começou a despontar a consciência social acerca da fragilidade do planeta e a palavra 
ecologia passou a ser um termo bastante utilizado. A indústria da construção não ficou alienada 
desta discussão e a poupança de energia na fase de utilização dos edifícios começou 
paulatinamente a ser uma prioridade na sua concepção. Nas últimas décadas, os elevados 
índices de emissões poluentes, a escassez de certos recursos naturais e os desequilíbrios daí 
resultantes mantiveram a discussão na ordem do dia. 
 
Com o Desenvolvimento Sustentável pretende-se corrigir o actual rumo de desenvolvimento 
através da inclusão de questões, como, por exemplo, a protecção do ambiente, a preocupação 
pelas gerações futuras e a manutenção ou melhoria da salubridade e integridade do ambiente a 
longo prazo. Para além dessas preocupações, o desenvolvimento sustentável inclui 
preocupações com a qualidade de vida – e não só o crescimento económico –, a equidade entre 
pessoas no presente – incluindo a prevenção da pobreza –, a equidade entre as gerações – as 
gerações do futuro merecem um ambiente pelo menos tão bom como aquele que usufruímos 
actualmente, se não melhor –, e preocupações com as problemáticas sociais, sanitárias e éticas 
do bem-estar humano. Implica, ainda, que só deverá haver um maior desenvolvimento se este 
se situar dentro dos limites necessários ao equilíbrio entre os sistemas natural e artificial. O 
desenvolvimento sustentável apresenta assim três dimensões: ambiental social e 
económica. O modelo de desenvolvimento sustentável deve estimular e salvaguardar a 
convivência harmoniosa e o equilíbrio entre estas três dimensões. 
 
A indústria da construção, nomeadamente o sector dos edifícios, apresenta uma elevada 
interligação com o desenvolvimento sustentável. Esta indústria apesar de ser um dos sectores 
económicos mais importantes na Europa, continua, no entanto, a basear-se excessivamente em 
processos de construção tradicionais e mão-de-obra não qualificada, sendo caracterizada pelo 
consumo excessivo de matérias-primas, de recursos energéticos não renováveis e pela excessiva 
produção de resíduos. No entanto, numa análise ao mercado da construção é possível verificar 
que já se encontram disponíveis algumas tecnologias comprovadamente mais sustentáveis do 
que as convencionais. Segundo a Comissão Europeia o principal obstáculo à sua utilização é a 
falta de interesse que este tema suscita aos construtores e compradores, pois estes julgam 
erradamente que este tipo de construção é dispendioso, duvidando também da sua fiabilidade e 
desempenho a longo prazo. Para inverter esta situação a Comissão Europeia propõem, por um 
lado, a realização de acções para salientar os benefícios da construção sustentável a longo prazo 
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e, por outro, a revisão dos códigos, normas e regulamentos na área da construção, que 
incorporem medidas associadas à sustentabilidade deste sector. Outras razões que são 
normalmente evocadas para justificar a não utilização dessas tecnologias mais sustentáveis são: 
o desconhecimento dos objectivos da sustentabilidade e a falta de critérios para a selecção de 
soluções mais sustentáveis, isto é critérios para a selecção de soluções cujo comportamento 
seja equilibrado aos níveis ambiental, social e económico. 
 
À medida que a consciencialização social em Portugal acerca da construção sustentável vai 
aumentado, e à semelhança do que vai acontecendo em países mais desenvolvidos onde a 
sustentabilidade é um dos aspectos mais relevantes na avaliação da qualidade global das 
construções, esta temática surgirá como uma mais-valia que potenciará a venda de produtos 
sustentáveis. Aproveitando esta tendência e numa lógica para potenciar as vendas, poderão 
surgir no mercado produtos que se auto-intitulem mais sustentáveis do que os convencionais. 
 
Esta realidade implicará o desenvolvimento, a curto prazo, de metodologias que permitam a 
avaliação da sustentabilidade das construções com base em critérios objectivos. Essas 
metodologias deverão ser capazes de reconhecer e evidenciar as mais-valias de um projecto 
sustentável e assim contribuir para a disseminação do conceito. Por outro lado, ao 
transformarem o conceito construção sustentável em objectivos concretos, essas metodologias 
poderão ser utilizadas pelos diversos decisores no ciclo de vida das construções, principalmente 
pelos projectistas, como base nas tomadas de decisão que tenham como objectivo o 
desenvolvimento de produtos mais sustentáveis. Atendendo à dimensão do sector dos edifícios 
na indústria da construção e dos impactes ambientais, sociais e económicos associados ao seu 
ciclo de vida, a prioridade tem passado pelo desenvolvimento de metodologias neste domínio. 
 
A definição de Edifício Sustentável ou, mais precisamente, a definição de uma metodologia que 
ao ser seguida permita atingir os seus objectivos, ainda não é consensual. Um edifício 
sustentável não incorpora unicamente aspectos relacionados com a protecção da biosfera e dos 
recursos naturais (nas fases de extracção e consumo), nem apenas com a redução do consumo 
energético para o seu aquecimento e arrefecimento. Para além desses aspectos, um edifício 
sustentável deverá incluir, entre outros, o impacte dos edifícios e dos materiais nos seus 
utilizadores e o impacte do actual do modo de vida no futuro do planeta.  
 
Actualmente, encontram-se desenvolvidas ou em fase de desenvolvimento uma série de 
metodologias para a avaliação da sustentabilidade. Das ferramentas e sistemas de avaliação da 
sustentabilidade existentes, destacam-se: o Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method (BREEAM), o Leadership in Energy & Environmental Design (LEED), o 
Environmental Assessment and Classification System for Residencial, Office and Retail Buildings 
in Finland (PromisE), o ESCALE, o EcoEffect, o ECOPROFILE e o Sustainble Building Tool 
(SBTool). 
 
No entanto, nenhuma das ferramentas ou sistemas desenvolvidos até hoje é amplamente aceite. 
O maior problema prende-se com a subjectividade associada ao conceito “sustentável”, 
motivada principalmente pelas diferenças políticas, tecnológicas, culturais, sociais e económicas, 
existentes, não só entre os países, mas também, dentro de cada país, entre as diversas regiões. 
Esta situação impede que se utilize uma metodologia de avaliação da sustentabilidade fora do 
seu contexto de origem, sem que antes se realize um trabalho de adaptação à realidade 
ambiental, sócio-cultural e económica do local onde se presente realizar a avaliação. Por outro 
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lado, o conceito “sustentável” não é imutável ao longo do tempo, pois depende do estado de 
desenvolvimento científico e tecnológico em cada momento. 
 
As metodologias de avaliação da sustentabilidade encontram-se em constante evolução, de 
modo a corrigir as suas diferentes limitações. Actualmente, o principal desafio passa pelo 
desenvolvimento de uma metodologia sistemática que sirva de suporte à concepção de edifícios 
em que seja atingido o melhor balanço entre as diferentes dimensões da sustentabilidade, e que 
seja simultaneamente prática, transparente e suficientemente flexível para que possa ser 
facilmente adaptável aos diferentes tipos de edifícios e à constante evolução tecnológica. 
 
Tendo em conta o principal desafio que se coloca actualmente na evolução das metodologias de 
avaliação da sustentabilidade e as discussões mais recentes que se encontram na ordem do 
dias nos mais diversos fora internacionais sobre a matéria, neste trabalho será proposta uma 
metodologia para a avaliação da sustentabilidade dos edifícios. Adicionalmente, aborda-se neste 
trabalho a temática da sustentabilidade da construção face aos desafios que se colocam 
actualmente às empresas da construção e aos restantes intervenientes no sector, que deverão 
assumir os desafios para uma maior sustentabilidade do sector, não como uma obrigação, mas 
como uma estratégia de afirmação num mercado de construção cada vez mais competitivo. 
 
 
1.2. Objectivos 
 
O principal objectivo deste trabalho passa pelo desenvolvimento e apresentação de uma 
metodologia que permita avaliar a sustentabilidade de edifícios de habitação durante a fase de 
projecto e que possa simultaneamente ser utilizada como base nas diversas tomadas de decisão 
que tenham como objectivo a concepção de edifícios mais sustentáveis. Adicionalmente, 
pretende-se que a metodologia a desenvolver seja facilmente utilizada pelas diversas equipas de 
projecto e por outros decisores no ciclo de vida dos edifícios (mesmo por aqueles que não 
tenham experiência na área da sustentabilidade dos edifícios) e que os seus resultados sejam 
facilmente interpretados pelos diversos intervenientes na vida dos edifícios, principalmente pelos 
seus ocupantes. 
 
Como resultado do desenvolvimento dessa metodologia, pretende-se promover a adopção de 
soluções alternativas às soluções construtivas e processos de construção convencionais, de 
modo a que os edifícios de habitação sejam mais compatíveis com os objectivos do 
Desenvolvimento Sustentável. Para o efeito pretende-se promover a adopção de medidas que, 
por um lado, minimizem o consumo de recursos naturais e de energia não renovável, e por 
outro, aumentem o grau de satisfação dos utilizadores, através da criação de edifícios de melhor 
qualidade arquitectónica e funcional. Estas medidas, para serem competitivas, devem ser 
conseguidas com custos e tempo de execução semelhantes aos da construção convencional, ou 
ainda, menores. 
 
Resumidamente, os objectivos específicos do presente trabalho são: 

• Estudar a situação actual no que concerne à aplicação dos objectivos da construção 
sustentável nos edifícios, de modo a identificar e compreender os factores de inércia 
(técnicos, económicos, sociais e administrativos) que têm comprometido à aplicação dos 
mesmos; 

• Estudar boas práticas de sustentabilidade que têm sido aplicadas nos edifícios; 
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• Analisar as diversas metodologias existentes no domínio da avaliação da construção 
sustentável tendo em atenção as suas semelhanças, limitações e diferenças; 

• Tendo por base as conclusões retiradas do ponto anterior e os recentes 
desenvolvimentos nos diversos fora internacionais neste domínio, desenvolver uma 
metodologia para a avaliação da sustentabilidade de edifícios que esteja adaptada ao 
contexto ambiental, sócio-cultural e económico de Portugal; 

• Aplicar a metodologia desenvolvida a uma caso de estudo, de modo a verificar a sua 
aplicabilidade e adequação ao contexto dos edifícios de habitação nacionais. 

 
 
1.3. Organização da dissertação 
 
A apresentação e desenvolvimento dos diversos temas abrangidos pela presente dissertação 
encontram-se organizados em cinco partes, subdivididas num total de doze capítulos. Nos 
parágrafos seguintes é apresentado resumidamente o conteúdo de cada uma das partes. 
 
Na Parte I, composta por cinco capítulos, é efectuado o enquadramento da dissertação e 
realizada a apresentação do contexto actual do mercado da construção, no que respeita à 
adopção de práticas sustentáveis. No Capítulo 1 realiza-se a introdução ao tema, enumeram-se 
os objectivos preconizados e a metodologia adoptada para dissertação. No Capítulo 2 é 
efectuada uma abordagem à evolução histórica do conceito “Construção Sustentável”, sendo 
explicados os motivos que estiveram na sua génese e que consubstanciam a sua crescente 
importância. Nesse capítulo a construção sustentável é apresentada como uma mais-valia para o 
sector da construção, num contexto cada vez mais competitivo. De modo a orientar as equipas 
de projecto, é apresentada no segundo capítulo uma lista de prioridades a adoptar na concepção 
de construções, principalmente de edifícios, sustentáveis. No Capítulo 3 é apresentada a 
importância da indústria da construção no cumprimento das metas e objectivos definidos para o 
“Desenvolvimento Sustentável”. Para o efeito, são apresentados os impactes mais importantes 
da indústria da construção, nomeadamente do sector dos edifícios, nas três dimensões do 
desenvolvimento sustentável: ambiental, económica e social. Nesse capítulo faz-se referência e 
distinção entre os impactes da indústria da construção à escala global e à escala da União 
Europeia e de Portugal. O Capítulo 4 destina-se à apresentação das principais barreiras que são 
normalmente evocadas para justificar o actual atraso na implementação de práticas mais 
sustentáveis nos produtos da construção e nos edifícios, em comparação com os produtos de 
outras indústrias. No Capítulo 5 são apresentados alguns exemplos de políticas prescritivas e 
facultativas e de outras soluções que se encontram em desenvolvimento e aplicação, com o 
objectivo de incentivar a adopção de práticas mais sustentáveis na construção. 
 
Na parte seguinte – Parte II –, composta pelo Capítulo 6, é realizada a apresentação de alguns 
dos sistemas que têm sido mais utilizados, a nível internacional, na avaliação da sustentabilidade 
da construção, principalmente dos edifícios. Esta parte constitui a base do desenvolvimento da 
metodologia de avaliação da sustentabilidade apresentada na Parte III e engloba, entre outros, a 
apresentação: das principais metodologias de avaliação e certificação da sustentabilidade de 
edifícios que são utilizadas internacionalmente; da importância do método LCA na avaliação do 
impacte ambiental dos edifícios (incluindo as principais ferramentas existentes); da relevância 
das Declarações Ambientais de Produtos (EPD’s) de construção na simplificação da 
quantificação do impacte ambiental dos edifícios; e da importância da análise de custo de ciclo 
de vida (LCC) na avaliação dos custos de um edifício. 
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A Parte III, composta por quatro capítulos, é a parte principal deste trabalho e destina-se à 
apresentação dos princípios e metodologias que estiveram na base do desenvolvimento do 
sistema de apoio à concepção e certificação da sustentabilidade de edifícios de habitação, que é 
proposto neste trabalho e ao qual se atribuiu a denominação de “Metodologia de Avaliação 
Relativa da Sustentabilidade de Edifícios de Habitação – MARS-H”. No primeiro capítulo desta 
parte, Capítulo 7, são apresentados: o âmbito e objectivos do sistema desenvolvido; os 
indicadores, parâmetros e categorias em que se assenta a avaliação da sustentabilidade; e a 
estrutura do processo de avaliação. No Capítulo 8 é proposta e aplicada uma metodologia para o 
desenvolvimento de um sistema de pesos para os parâmetros da categoria de conforto e saúde 
da MARS-H. A metodologia desenvolvida encontra-se suportada numa campanha experimental 
composta simultaneamente por medições objectivas (medição de grandezas físicas que 
condicionam o conforto dos ocupantes) e medições subjectivas (avaliação do nível de conforto 
dos ocupantes através da realização de questionários). No final, foi possível definir, para o 
contexto sociocultural e económico de Portugal, o peso relativo de quatro parâmetros no conforto 
global percepcionado pelos ocupantes dos edifícios e assim definir o peso que cada um deverá 
apresentar na avaliação do desempenho do edifício ao nível da categoria de avaliação da 
sustentabilidade “Conforto e saúde dos ocupantes”. O Capítulo 9 versa o desenvolvimento da 
Base de Dados de Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) de soluções construtivas, materiais de 
construção e de sistemas de climatização e de aquecimento de águas sanitárias. Nesse capítulo 
são apresentados os objectivos da base de dados, o seu conteúdo e a metodologia utilizada para 
o seu desenvolvimento. Essa base de dados de LCA foi desenvolvida no sentido de se facilitar a 
avaliação dos impactes ambientais associados ao ciclo de vida de um edifício, quando, na sua 
avaliação, se utiliza um método LCA reconhecido pelas normas existentes. No último capítulo 
desta parte, Capítulo 10, é apresentado o “Guia de Avaliação da MARS-H”. Este guia tem como 
objectivo orientar o processo de avaliação da sustentabilidade de um edifício através da 
utilização da MARS-H, de modo a facilitar o processo de avaliação e de forma a que a dispersão 
dos resultados obtidos em avaliações conduzidas por diferentes pessoas seja a menor possível. 
 
A Parte IV, composta por um capítulo – capítulo 11, refere-se à aplicação da metodologia de 
avaliação da sustentabilidade que é proposta neste trabalho a um caso de estudo. O caso de 
estudo que foi seleccionado corresponde a um edifício de habitação multifamiliar que é 
considerado, no contexto nacional, uma boa prática na adopção de soluções mais sustentáveis. 
Com a aplicação da metodologia MARS-H a esse edifício foi possível verificar se os valores de 
referência (benchmarks) se encontravam bem adaptados ao contexto nacional dos edifícios de 
habitação e foram obtidos dados que permitiram realizar alguns ajustes. 
 
Por fim, na Parte IV, composta pelo capítulo 12, são apresentadas as perspectivas futuras, 
conclusões e pistas para a acção no domínio da problemática da construção sustentável, 
nomeadamente no que respeita à evolução da metodologia de apoio à concepção e avaliação da 
sustentabilidade de edifícios que é proposta neste trabalho.  
 
O trabalho é ainda composto por dois Anexos. No Anexo I encontra-se apresentado o inquérito 
que foi utilizado na avaliação subjectiva do nível de conforto percepcionado pelos ocupantes de 
vários edifícios e no Anexo II é apresentada a Base de Dados com a quantificação das categorias 
de impacte ambiental de várias soluções construtivas, materiais de construção e associadas à 
utilização de sistemas de climatização e de preparação de águas quentes sanitárias. 
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CAPÍTULO 2 

A CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 
 
 

2.1. O Conceito “Construção Sustentável” 
 
Os termos “construção de alto desempenho” e “construção verde” têm sido aplicados muitas 
vezes como sinónimos de “construção sustentável”. No entanto é o termo “construção 
sustentável” que melhor expressa os aspectos ambientais, económicos e socioculturais de um 
edifício no contexto da sua comunidade (Kibert, 2005). 
 
A construção sustentável é a resposta do mercado da construção às metas e objectivos definidos 
para o Desenvolvimento Sustentável. O desenvolvimento sustentável foi até agora definido de 



Universidade do Minho – Departamento de Engenharia Civil 
Dissertação de Doutoramento   Ricardo Mateus 

 8  

   
 

diferentes modos, mas a definição mais consensual é aquela que consta no Relatório de 
Brundtland (WCED, 1987) e que se encontra apresentada na Figura 2.1. 
 

 
Figura 2.1: Definição do conceito “Desenvolvimento Sustentável”, segundo o Relatório de Brundtland (WCED, 1987) 
 
Desta forma, o que se pretende basicamente com a construção sustentável é a satisfação das 
necessidades da população actual, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 
satisfazerem as suas necessidades. 
 
Foi a partir de meados do século XX que se verificou o ponto de viragem no modo como se 
entendiam as interacções entre o ambiente, economia e bem-estar social. Desde então, tem-se 
assistido a alguns acontecimentos que têm pautado o percurso no sentido do desenvolvimento 
sustentável. Na Figura 2.2 apresentam-se as pessoas, os eventos, os acordos e as estratégias 
que construíram a trajectória global no sentido do desenvolvimento sustentável. 
 
A aplicação de práticas mais sustentáveis na construção, nomeadamente mais compatíveis com 
a dimensão ambiental, não é recente. Existem indícios documentados, que remontam à 
Antiguidade Clássica, onde se referem as ligações entre os meios natural e artificial. Este 
conceito foi abordado pelo arquitecto e engenheiro romano Vitrúvio (séc. I a. C.), no seu tratado 
de arquitectura, através de certas recomendações acerca de temas como a localização, 
orientação e iluminação natural dos edifícios. 
 
No entanto, só nos finais do século XX, na conferência do Rio de Janeiro (Rio 92), é que o 
conceito “construção sustentável” ganhou ênfase pela primeira vez. Na altura definiu-se que este 
conceito visava o aumento de oportunidades às gerações futuras, através de uma nova 
estratégia ambiental direccionada à produção de construções melhor adaptadas ao meio 
ambiente e à exigência dos seus utilizadores. Nesta conferência, foram definidas as orientações 
para as estratégias locais e nacionais a aplicar na construção e foi enfatizada a constatação que 
se por um lado se assistia ao crescimento exponencial do consumo energético no sector dos 
edifícios, por outro continuava-se a assistir à falta de adequação da arquitectura ou do projecto 
dos edifícios e do desenho e planeamento urbano às condições climáticas locais. 

"Entende-se por desenvolvimento sustentável o desenvolvimento que satisfaz as 
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações do 
futuro satisfazerem as suas próprias necessidades”. 

Esta definição envolve dois conceitos-chave: 

• o conceito necessidades, em particular as necessidades básicas das 
populações mais pobres, às quais se deve prestar especial atenção; e  

• a ideia de limitações impostas pelo actual estado de desenvolvimento 
tecnológico e organização social na capacidade do ambiente em 
satisfazer as necessidades actuais e futuras. 
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Figura 2.2: As pessoas, os eventos, os acordos e as estratégias que construíram a trajectória global em nome da 
sustentabilidade (fonte: IISD, 2007)  
 
 

Publicação do relatório “Nosso Futuro Comum” ou relatório de 
“Brundtland” pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, que cria e define pela primeira vez o conceito 
“Desenvolvimento Sustentável”. 

1962 
1968 

Na Conferência intergovernamental para o uso racional e 
conservação da Bioesfera, promovida pela UNESCO, surgem as 
primeiras discussões acerca do desenvolvimento 
ecologicamente sustentável. 

1969 

1970 
É comemorado o primeiro dia da terra nos E.U.A. Reúne cerca 
de 20 milhões de pessoas em manifestações pacíficas pela 
defesa do meio ambiente. 

1971 

1972 
A Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, 
realizada em Estocolmo, na Suécia, leva à criação do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (U.N.E.P.). No 
mesmo ano, a organização internacional “Clube de Roma” que 
discute os problemas mundiais lança o polémico livro “Limites 
do Crescimento”, que prevê consequências desastrosas se o 
ritmo de crescimento dos países ricos não for desacelerado.  

1973 

1978 
1980 

O relatório Global 2000, encomendado pelo presidente do 
E.U.A., Jimmy Carter, afirma pela primeira vez que a 
biodiversidade é fundamental para o funcionamento do 
ecossistema planetário.  1982 

1984 
A conferência internacional “Ambiente e Economia” promovida 
pela O.C.D.E. concluem que o ambiente e a economia são 
interdependentes. Nesta conferência foram lançadas as bases 
para o relatório “Nosso Futuro Comum”.   

1985 

1986 
Acidente na central nuclear de Chernobyl, Ucrânia, ex-U.R.S.. A 
cidade é evacuada e uma poeira radioactiva cobre a Europa. É 
relançada a discussão acerca das fontes energéticas.   

1987 

1988 

O seringueiro e sindicalista Chico Mendes, que lutava contra a 
destruição da floresta amazónica, é assassinado. Os 
investigadores passam a estudar e alertar a comunidade, 
através de imagens de satélites, para a destruição acelerada a 
que este pulmão mundial tem sido submetido. No mesmo ano 
é estabelecido o Painel Intergovernamental sobre Mudança 
Climática (IPCC), para avaliar as informações científicas, 
técnicas e socio-económicas mais actualizadas sobre o assunto.    

1992 

1996 

1994 

A Assembleia Geral da ONU estabelece os Objectivos de 
desenvolvimento do Milénio.    2000 

2007 
O Protocolo de Quioto entra em vigor, obrigando países 
desenvolvidos a reduzir a emissão de gases que provocam o 
efeito de estufa e estabelecendo o Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo para os países em desenvolvimento. 

2005 

O Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC) 
divulga o relatório mais dramático sobre o aquecimento global 
até 2100.  
O filme Uma Verdade Inconveniente, dirigido por Davis 
Guggenheim e protagonizado pelo ex-vice-presidente dos E.U.A. 
Al Gore, ganha o Óscar de melhor documentário.  
O IPCC e Al Gore são galardoados com o Prémio Nobel da Paz. 

A norma ISO 14001 é adoptada como padrão internacional 
para a gestão ambiental de empresas.  

Charles Kibert define pela primeira o conceito de “construção 
sustentável”, como a criação e manutenção responsáveis de 
um ambiente construído saudável, baseado na utilização 
eficiente de recursos e em princípios ecológicos”. 

 
  

Tem lugar no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Unced), a Eco-92. 
Dela resulta a Agenda 21, que estabelece um novo padrão de 
desenvolvimento ambiental. Também são assinadas a 
Convenção da Biodiversidade e a Convenção de Mudanças 
Climáticas.  

Cientistas americanos e ingleses descobrem o buraco na 
camada de ozono sobre a Antárctica.  

A Carta Mundial para a Natureza, das Nações Unidas, adopta o 
princípio de que os ecossistemas e organismos devem ser 
geridos de modo a manter uma produtividade sustentável. 

O livro Silent Spring (Primavera Silenciosa), da investigadora 
americana Rachel Carson, desafia o governo americano e os 
agrónomos ao apresentar os perigos do uso indevido de 
pesticidas.  

É criada nos E.U.A. a O.N.G. “Amigos da Terra” que tem como 
objectivos a prevenção da degradação do meio ambiente, 
preservação da biodiversidade e salvaguardar a participação 
dos cidadãos nas tomadas de decisão.   

É criada no Canadá a famosa O.N.G. “Greenpeace” com uma 
agenda agressiva contra os impactes ambientais. No mesmo 
ano, o investigador René Dubos e a economista Barbara Ward 
lançam o livro “Uma Terra Somente”, sobre o impacto da 
actividade humana na biosfera  

Tem inicio a crise petrolífera que viria a impulsionar o debate 
acerca dos limites do crescimento económico e a utilização 
eficiente dos recursos energéticos.  

O superpetroleiro Amoco Cadiz naufraga e derrama 227 mil 
toneladas de crude no mar da costa francesa. É o maior 
derramamento de petróleo da história. No mesmo ano a OCDE 
relança a investigação das ligações entre o desenvolvimento 
económico e o ambiente.  
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A construção sustentável é vista como a resposta da indústria da construção para que sejam 
atingidos as metas e objectivos do desenvolvimento sustentável. A definição deste conceito tem 
sofrido alguma evolução ao longo do tempo. Actualmente, a definição mais consensual, e aquela 
que tem sido considerada a base para as demais definições, foi a proferida por Kibert (1994) no 
âmbito do CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) e 
que se encontra apresentada na Figura 2.3. 

 

 
Figura 2.3: Definição do conceito “Construção Sustentável”, segundo Charles Kibert (Kibert, 1994) 
 
Com base nesta definição, o CIB apresentou os Sete Princípios Para a Construção sustentável 
(Tabela 2.1). Estes princípios, ao serem respeitados nos processos de decisão que ocorrem em 
cada uma das fases do ciclo de vida dos edifícios, conduzem à criação de edifícios mais 
sustentáveis, pelo que são considerados os pilares da construção sustentável. 
 
Tabela 2.1: Os sete princípios da construção sustentável, segundo o CIB 

Princípios 

1. Reduzir o consumo de recursos (reduzir) 

2. Reutilizar recursos (reutilizar) 

3. Utilizar recursos recicláveis (reciclar) 
4. Proteger a natureza (natureza) 

5. Eliminar os produtos tóxicos (resíduos tóxicos) 

6. Analisar os custos de ciclo de vida (economia) 
7. Assegurar a qualidade (qualidade)  

 
Estes sete princípios devm ser aplicados em todo o ciclo de vida do edifício, desde a fase mais 
preliminar de projecto (ideia) até ao tratamento dos produtos da demolição/desconstrução para 
devolução ao meio ambiente. Estes princípios aplicam-se ainda aos recursos necessários para 
criar e manter o ambiente construído durante a totalidade do seu ciclo de vida: terreno, 
materiais, água, energia e ecossistemas (Kibert, 2005).  
 
A “construção sustentável” é assim um conceito holístico e multidisciplinar. É um conceito 
holístico porque simplifica em objectivos concretos as interacções perniciosas e positivas mais 
importantes que existem entre o meio construído e o meio natural, de modo a dar indicações 
objectivas aos diversos decisores da indústria da construção e à sociedade em geral, acerca das 
acções a desenvolver de modo a que esta indústria seja cada vez mais compatível com os 
objectivos do desenvolvimento sustentável. A multidisciplinaridade deste conceito está associada 
ao facto de nos produtos finais desta indústria se integrarem diferentes valências profissionais e 
devido ao facto de haverem diferentes tipos de intervenientes durante a sua utilização, 
manutenção e final do ciclo de vida. As construções só poderão ser sustentáveis se for possível 
concertar esforços entre os diferentes tipos de intervenientes no seu ciclo de vida.  
 

A Construção Sustentável tem como objectivo “a criação e manutenção 
responsáveis de um ambiente construído saudável, baseado na utilização 
eficiente de recursos e em princípios ecológicos”.  
 

Charles kibert, 1994 
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Uma definição mais recente do conceito “construção sustentável” foi a que resultou do grupo de 
trabalho CRISP1 (Construction and city related sustainable indicators). Neste grupo definiu-se que 
“com a construção sustentável pretende-se que os produtos da indústria da construção 
satisfaçam os necessários requisitos funcionais com o menor impacte ambiental possível, 
enquanto promovem melhorias a nível económico, social e cultural à escala local, regional e 
global”. Esta definição foi também adoptada na pré-norma ISO TS 21929 (draft)2., e salienta que, 
ao contrário do que muitas vezes se pensa, com a construção sustentável não se pretende 
melhorar apenas o impacte ambiental das construções, mas também e sobretudo o conforto dos 
seus utilizadores e a qualidade de vida em geral da população global. 
 
De acordo com o projecto da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 
intitulado “Sustainable Building”, considera-se sustentável o edifício que minimiza os impactes 
adversos sobre os ambientes natural e construído, quer à escala do edifício e do aglomerado 
urbano envolvente, como também à escala regional e global. Nos edifícios sustentáveis    
procura-se que as práticas de construção assentem na qualidade integral (incluindo o 
desempenho económico, social e ambiental), numa óptica tão vasta quanto possível. Desta 
forma, com a utilização racional de recursos naturais e a gestão apropriada do parque edificado, 
consegue-se contribuir para a poupança dos escassos recursos, reduzir o consumo de energia e 
melhorar a qualidade dos ambientes interior e exterior. 
 
A sustentabilidade dos edifícios envolve a consideração de todo o ciclo de vida dos edifícios, 
incluindo a qualidade ambiental, qualidade funcional e outras mais-valias de futuro associadas 
ao desempenho na fase de utilização dos mesmos. No passado, em muitos países, a fraca oferta 
de edifícios em relação à procura, fez com que a atenção estivesse orientada sobretudo para a 
ampliação do parque habitacional, pelo que os aspectos relacionados com a qualidade eram 
relegados para segundo plano. Actualmente, em termos quantitativos, o mercado dos edifícios 
de escritórios e de habitação encontra-se saturado na maior parte dos países da OCDE, pelo que 
a qualidade começa a ser uma mais-valia de crescente importância. De acordo com o actual 
contexto de mercado, é necessário e possível implementar um conjunto de políticas que 
contribuam para a sustentabilidade dos edifícios e das práticas de construção. As iniciativas 
ambientais no sector da construção, conjuntamente com a gestão das expectativas dos 
ocupantes e utilizadores são aspectos fundamentais no mercado. Cabe aos Governos a 
responsabilidade de impulsionar a construção sustentável através da promoção destes 
desenvolvimentos. Na Figura 2.4 apresentam-se as cinco prioridades para que, segundo o 
projecto da OCDE, uma construção seja sustentável. 
 
O conceito “construção sustentável” está cada mais na ordem do dia e tem sido defendido para 
as infra-estruturas e, principalmente para os edifícios, embora na prática, a discussão destes 
assuntos não tenha praticamente saído de meio académico, estando a integração deste conceito 
na construção aplicado a alguns, poucos, exemplos. 
 
Este conceito pode ser pensado num sentido bastante mais lato do que propriamente o da 
“construção”, podendo ser pensado em termos de “sustentabilidade do meio construído”, em 
que a abordagem envolve: as diferentes estruturas e infra-estruturas que são construídas, os 
processos utilizados para a sua construção, o modo como são utilizadas e mantidas, a maneira 

                                                 
1 Quinto programa quadro. crisp.cstb.fr 
2 Technical Comitee 59, Sub-Comitte 17, Working Group 2, Sustainable Indicators. Draft 13. 
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como se olha para o seu final de ciclo de via, e os diversos intervenientes e decisores nas 
diferentes fases deste processo. Desta forma, a “construção” per si é apenas uma parte do 
processo de construção sustentável. 
 

 
Figura 2.4: As cinco prioridades para que a construção seja sustentável, segundo o Projecto “Sustainable Building” 
(OCDE, 2002) 
 
O conceito “construção sustentável” apesar de apresentar diferentes definições, na prática 
integra princípios de eco-eficiência com as condicionantes económicas, a equidade social e o 
legado cultural (Figura 2.5) 
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Figura 2.5: Aspectos a considerar na construção sustentável 
 
Nesta óptica, é possível apresentar uma lista de prioridades que podem ser consideradas os 
pilares da construção sustentável (Mateus & Bragança, 2006):  

• Economizar energia e água. Os edifícios devem ser concebidos de modo a se 
assegurar uma gestão eficiente dos consumos energéticos e de água. A energia eléctrica 
resulta principalmente da combustão de combustíveis fósseis. O processo produtivo de 
energia eléctrica apresenta elevado impacte ambiental devido à grande quantidade de 
gases poluentes emitidos e ao facto de utilizar como matéria-prima um recurso natural 
limitado e não renovável, pelo que se deverá reduzir ao máximo o seu consumo. O uso 
contínuo de energia constitui provavelmente o maior impacte ambiental dos edifícios, 

O projecto da OCDE “Sustainable Buildings” identificou cinco prioridades para 
que a construção seja sustentável: 

• Uso eficiente de recursos;  
• Eficiência energética (incluindo a redução dos gases de efeito de estufa);  
• Prevenção da poluição (incluindo a qualidade do ar interior e a 

diminuição do ruído); 
• Harmonização com o ambiente (Incluindo a Avaliação do Impacte 

Ambiental); 
• Abordagem integrada e sistémica dos diversos aspectos da construção 

relacionados com o desenvolvimento sustentável. 
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pelo que deve constituir a prioridade principal. Este ponto está relacionado com muitos 
aspectos, que vão desde a minimização dos consumos energéticos durante a fase de 
construção (adoptando sistemas de construção simples e modulares), até à redução dos 
consumos energéticos durante a fase de utilização através da utilização de fontes de 
energia renováveis, minimização dos consumos durante as estações de arrefecimento 
(Verão) e aquecimento (Inverno) e a optimização da iluminação e ventilação natural. O 
consumo de água nos edifícios está directamente relacionado com a produção de águas 
residuais pelo que importa assegurar uma gestão adequada deste bem precioso e cada 
vez mais escasso, através da introdução, por exemplo, de autoclismos com sistemas de 
descarga diferenciados, bases de chuveiros em detrimento de banheiras, torneiras 
monocomando, torneiras com temporizador e de descarga automática, entre outros. 

• Assegurar a salubridade dos edifícios. Deve-se salvaguardar o conforto ambiental 
no interior dos edifícios, através da introdução e maximização da iluminação e ventilação 
natural, onde for possível. São de evitar os compartimentos que não possuam aberturas 
directas para o exterior do edifício. 

• Maximizar a durabilidade dos edifícios. Actualmente projecta-se para a resistência 
e não para a durabilidade. Urge mudar esta situação, pois com pequenos investimentos 
nas fases de concepção e de construção é possível ampliar significativamente o ciclo de 
vida dos edifícios. Para tal, devem ser utilizadas tecnologias construtivas e materiais de 
construção que sejam duráveis, e as construções devem ser flexíveis de modo a 
permitirem o seu ajuste a novas utilizações. Quanto maior for o ciclo de vida de um 
edifício, maior vai ser o período de tempo, durante o qual, os impactes ambientais 
produzidos durante a fase de construção serão amortizados. 

• Planear a conservação e a manutenção dos edifícios. Actualmente, esquece-se 
que após a construção, um edifício deve ser objecto de alguns investimentos periódicos 
que salvaguardem a sua conservação. Os edifícios possuem uma vida útil limitada e 
seguem um processo de envelhecimento desde a sua construção até à sua reabilitação 
e demolição. Inevitavelmente, com o passar dos anos, os edifícios tendem a deteriorar-
se, através das acções físicas, químicas e mecânicas a que estão submetidos, chegando 
a atingir um estado de degradação que não é compatível com o conforto e a segurança 
estrutural previstos durante a fase de projecto, podendo mesmo em casos extremos 
verificar-se a sua ruína total ou parcial. Os edifícios incorporam uma grande quantidade 
de recursos naturais e culturais que importam ser preservados, fazendo parte integrante 
da identidade do local onde estão implantados. Assim, os edifícios tem que ser vistos 
como um recurso valioso e não como algo que se usa e se deita fora. As intervenções de 
manutenção e reabilitação permitem a dilatação do ciclo de vida das construções, com 
todas as vantagens enunciadas no ponto anterior. 

• Utilizar materiais eco-eficientes. Os materiais eco-eficientes ou ecológicos são todos 
os materiais que durante o ciclo de vida, desde a fase de extracção até à devolução ao 
meio ambiente, possuem baixo impacte ambiental. São considerados materiais         
eco-eficientes os materiais que cumprem os seguintes requisitos: 
− Não conter químicos nocivos à camada de ozono (como, por exemplo, CFCs 

e HCFCs). Deve ser evitada a utilização de espumas isolantes em que se utiliza 
como gases expansivos os HCFCs; 

−  Ser durável. Como os consumos energéticos durante a fase de processamento 
dos materiais são elevados, um material que seja durável ou que requeira uma 
menor manutenção, contribui geralmente para a poupança energética. Materiais 
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mais duráveis também contribuem para a diminuição dos problemas relacionados 
com a produção de resíduos sólidos; 

− Exigir poucas operações de manutenção. Sempre que possível, deve-se 
escolher materiais que exigiam poucas operações de manutenção (tintas, materiais 
impermeabilizantes, etc.), ou aqueles cuja manutenção implique um baixo impacte 
ambiental; 

− Incorporar baixa energia primária (PEC – Primary Energy Consumption). 
A energia primária incorporada nos materiais resulta do somatório da energia 
consumida durante a extracção das matérias-primas, seu transporte para as 
unidades de processamento e no seu processamento. Quanto mais elaborado for o 
processamento maior será a energia primária. Sempre que a durabilidade dos 
materiais não seja comprometida e as reservas de matérias-primas o permitam, 
devem ser utilizados materiais com baixa energia primária, como por exemplo, a 
madeira; 

− Estar disponível nas proximidades do local de construção. O transporte dos 
materiais de construção implica custos económicos e ambientais (utilização de 
energia e emissão de gases poluentes). Deve-se preferir a utilização de materiais 
produzidos na região; 

− Ser elaborado a partir de matérias recicladas e/ou que apresentem 
grandes potencialidades de ser recicladas ou reutilizadas. Os materiais de 
construção realizados a partir de matérias recicladas participam na mitigação dos 
problemas relacionados com os resíduos sólidos, diminuição dos consumos 
energéticos na fase de transformação e contribuem para a preservação dos 
recursos naturais; 

• Apresentar baixa massa de construção. Quanto menor for a massa total do 
edifício, menor será a quantidade incorporada de recursos naturais. Uma das soluções 
que pode substancialmente contribuir para uma construção mais racional será a 
introdução de tecnologias construtivas que permitam reduzir o peso das construções. 
Esta redução pode ser conseguida através da utilização de uma solução construtiva leve 
na envolvente vertical dos edifícios, com elevado desempenho térmico e acústico e da 
utilização pontual no seu interior de materiais de elevada massa, que desempenhem 
simultaneamente funções estruturais e de armazenamento térmico. A título de exemplo, 
o desenvolvimento de sistemas construtivos baseados numa estrutura de perfis 
metálicos leves (LGSF - Light Gauge Steel Framing) resultou da necessidade de se 
aumentar a racionalização da quantidade de matéria-prima a incorporar nas 
construções, consistindo numa evolução lógica dos sistemas de construção tradicional. 

• Minimizar a produção de resíduos. Os resíduos da construção provêm das mais 
diversas fontes: produção de materiais, perdas durante o seu armazenamento, 
transporte, construção, manutenção e demolição. É na fase de construção que se 
produzem uma grande parte dos resíduos provenientes da indústria da construção. 
Durante as fases de transporte e construção poder-se-á diminuir a produção de resíduos 
através de um correcto acondicionamento e armazenagem dos materiais de construção. 
A diminuição da produção de resíduos na fase de construção pode ser conseguida 
através da maximização da utilização de sistemas pré-fabricados, que só pode ser 
conseguida através da utilização dimensões padrão na fase de concepção. 

• Ser económica. Uma construção só pode ser sustentável se depois de integrados os 
princípios enunciados nos pontos anteriores se consiga compatibilizar o seu custo com 
os interesses do dono de obra e dos potenciais utilizadores. A construção sustentável 
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não pode competir com a construção tradicional se o seu custo for substancialmente 
superior. A análise económica de um sistema de construção deve envolver as diversas 
fases do seu ciclo de vida: construção, utilização, manutenção e reabilitação, e 
demolição. O aumento da produtividade durante a fase de construção, através da 
utilização de sistemas construtivos simples, padronizados e que exijam uma menor 
carga de mão de mão-de-obra, é um aspecto a considerar com vista à racionalização 
económica desta fase. Por outro lado, a diminuição do período de construção, constitui 
um factor económico importante pois, permite maior rapidez no retorno do investimento 
inicial. Durante a fase de utilização, devem ser considerados os benefícios económicos 
resultantes da melhor racionalização energética, de consumo de água, e na maior 
durabilidade dos materiais, com a consequente redução dos custos de manutenção. A 
análise económica de um sistema construtivo não fica completa se não for considerado 
o valor residual das construções, isto é, o valor no final da sua vida útil, que depende da 
possibilidade dos seus materiais e componentes virem a ser reutilizados ou reciclados. 
Importa aqui salientar, que o conceito de construção económica não é sinónimo de 
construção barata. 

• Garantir condições dignas de higiene e segurança nos trabalhos de 
construção. Deve-se realizar uma escolha criteriosa dos materiais, produtos, sistemas 
construtivos e processos de construção, de modo a melhorar as condições de trabalho 
dos trabalhadores e a potenciar a diminuição dos riscos de acidente, em cada uma das 
fases do ciclo de vida de uma construção. 

 
Na Figura 2.6 resumem-se as prioridades, enumeradas anteriormente, a adoptar no projecto de 
uma construção sustentável. 
 
 

 
 
Figura 2.6: Prioridades a considerar no projecto de uma construção sustentável 
 
Esta lista de prioridades deverá ser aplicada, através de uma abordagem que integre todas as 
fases que compõem o ciclo de vida de uma construção: projecto, construção, 
operação/manutenção e demolição/deposição (Figura 2.7). 
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Figura 2.7: Abordagem integrada e sustentável às fases do ciclo de vida de uma construção 
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CAPÍTULO 3 

INTERLIGAÇÃO ENTRE A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
 
3.1 Actividades humanas e crescimento dos impactes 
 
A indústria da construção, devido à sua dimensão, interacção dos seus produtos com os 
respectivos habitantes e/ou utilizadores, impacte na economia, às escalas local e global, elevada 
quantidade de recursos que consume e de resíduos que produz, apresenta uma elevada 
interligação com as dimensões do desenvolvimento sustentável. 
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Estima-se que, nos países mais desenvolvidos, a maioria das pessoas passem entre 80% a 90% 
do seu tempo no interior dos edifícios. Desta forma, para além de se considerarem como a 
extracção de recursos naturais e produção de resíduos associadas à construção, factores como 
a qualidade, conforto e salubridade são aspectos cada vez mais importantes, devido ao 
crescente conhecimento da sua influência na produtividade e saúde dos habitantes e/ou 
utilizadores dos edifícios. 
 
Se se mantiver o ritmo actual de crescimento da população, actividade económica e do meio 
urbanizado, por volta do ano de 2032 a expansão do meio construído irá destruir ou perturbar os 
habitats naturais e a vida selvagem em cerca de 70% da superfície terrestre (UNEP, Earthscan 
2002). 
 
Em termos populacionais, o crescimento global mais do que duplicou entre 1950 e o início do 
século XXI, chegando a ultrapassar os 6600 milhões de habitantes em Julho de 2007 (Figura 
3.1). Se a população demorou cerca de 1800 anos a ultrapassar a barreira dos 1000 milhões de 
habitantes, em apenas 200 anos a população aumentou exponencialmente, em cerca de seis 
vezes. Em 2050 estima-se que, mantendo-se o ritmo actual, a população mundial rondará os 
9500 milhões de habitantes. A maior parte desse crescimento ocorrerá em países em vias de 
desenvolvimento, estimando-se que, nessa altura, estes países serão responsáveis por 98% do 
crescimento da população global (WRI, UNEP, WBCSD, 2002). Este crescimento populacional é 
o resultado de um rápido abrandamento das taxas de mortalidade, primeiro nos países mais 
desenvolvidos e depois, em 1950, nos países em vias de desenvolvimento. 
 

 
Figura 3.1: Evolução da população mundial no último milénio e evolução espectável até meados do século XXI 
(fontes: UNPD, 1999 & USCENSUSBUREAU, 2007) 
 
O crescimento da população mundial é da ordem dos mil milhões de pessoas em todos os 12-
14 anos. Nos países com mais rendimentos, as taxas de crescimento caíram abaixo de 1% ao 
ano. Em contraste, a África subsaariana, uma das regiões mais pobres do planeta, 
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experimentará a maior proporção do aumento populacional, de 13% da actual população do 
mundo para 20% em 2050.  
 
Na mesma proporção do aumento de população, aumentam as actividades humanas, de que a 
construção é um exemplo, e consequentemente as interacções com o ambiente natural. Por 
outro lado, essas interacções são ainda agravadas pelo desenvolvimento tecnológico e 
económico, nomeadamente pela via da procura de uma melhor qualidade de vida por parte das 
populações. Deste modo, enquanto que por um lado se assiste ao aumento exponencial da 
população, consumo de combustíveis fosseis, consumo de outros recursos, produção industrial, 
agricultura, salinização dos solos e contaminação do ambiente; por outro, assiste-se à redução 
abrupta das áreas verdes, cardumes de peixes, terrenos agrícolas, solo fértil, habitats, 
biodiversidade e reservas de certas matérias-primas. 
 
A evolução demográfica que se tem verificado nos grandes centros urbanos tem aumentado a 
necessidade de se construírem infra-estruturas e edifícios. A título de exemplo, o Banco Mundial 
estima que cerca de metade dos edifícios residenciais e comerciais existentes na China foram 
construídos nos últimos 15 anos. A mesma instituição estima que nos próximos 15 anos será 
necessário um investimento de aproximadamente 1,7 triliões de Euros para satisfazer a 
necessidade de infra-estruturas que resulta deste crescimento (Tabela 3.1). 
 
Tabela 3.1: Disponibilidade e necessidade de infra-estruturas (fonte: Banco Mundial, 2005) 

Posicionamento 
do país em 
função do PIB 

% da 
população 

global 

Estradas 
(milhares de 

km) 

População 
sem 

saneamento 
(% população 

urbana) 

Crescimento 
da população 

urbana  
(% anual) 

PIB per 
capita 

(€) 

Alto  15,7 3638 0,0 2,3 27 943 
Médio-alto 9,3 1148 8,0 0,8 5 015 
Médio-baixo 38,5 3059 23,0 2,6 1 613 
Baixo 36,5 239 39,0 2,9 498 

 
A elevada procura de habitação e a falta de capacidade de resposta nos países em vias de 
desenvolvimento, faz com o recurso a habitação precária seja, em grande parte das vezes a 
única solução. Este tipo de edifícios resultam normalmente da autoconstrução, são geralmente 
ilegais e desprovidos de infra-estruturas básicas. Estima-se que esta seja a solução em 20% a 
30% do crescimento urbano nas maiores cidades dos países em fase de desenvolvimento. A 
título de exemplo, cerca de 54% da população de Lima, Peru, vive em habitação precária (CICA, 
2002). 
 
O mito, defendido por muitos, de uma comunidade edílica, auto-suficiente, descentralizada, 
independente, que conviva harmoniosamente com o meio envolvente e implantada nas zonas 
rurais, como panaceia dos assentamentos humanos, não é nada mais do que isso: um mito. As 
cidades, quer se goste ou não, continuarão a expandir-se e a desenvolver-se com crescente 
intensidade. Não haja dúvidas que, cada vez mais, serão construídas mais estruturas urbanas de 
grande densidade, como os arranha-céus e que mesmo apesar da revolução digital que está a 
tornar a sociedade cada vez mais informada, informatizada e tecnologicamente evoluída – com 
todas as vantagens no “encurtamento” das distâncias entre países e/ou áreas de assentamento 
urbano  – no mundo desenvolvido continuará a aumentar a emigração das áreas rurais para as 
urbanas, tal como se pode verificar nas Figuras 3.2 e 3.3 (Yeang, 2001). 
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Figura 3.2: Evolução da percentagem de população residente em áreas urbanas (fonte: ONU, 2005) 
 

 
Figura 3.3: Ritmos de crescimento urbano anual (fonte: ONU, 2005) 
 
Actualmente, cerca de metade da população vive em áreas urbanas. Nos países mais 
desenvolvidos este valor ascende aos 75%, enquanto que nos países em vias de 
desenvolvimento o valor ronda os 40%, muito acima dos 20% que se verificava em 1950 (Figura 
3.2). Esta situação tem levado à urbanização desregrada do solo, estimando-se actualmente que 
só em termos de perda de solo arável com bom potencial para fins agrícolas, este valor ronde os 
40.000 km2 por ano (Sundquist, 2002). 
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A duplicação da população que se verificou nas últimas décadas foi em muitos países 
acompanhada por um crescimento acentuado do nível de vida e, consequentemente, pela 
evolução dos padrões de conforto. Como a evolução tecnológica não acompanhou este 
crescimento, de modo a mitigar os seus efeitos, nos últimos anos, os impactes têm crescido 
exponencialmente, o que tem comprometido o cumprimento dos objectivos e metas do 
Desenvolvimento Sustentável. 
 
A evolução tecnológica depende de uma multiplicidade de factores e varia de sector para sector. 
A indústria da construção, comparativamente a outras indústrias, é aquela em que se tem 
verificado uma menor evolução tecnológica, pois continua a basear-se excessivamente nas 
tecnologias construtivas tradicionais e mão-de-obra não qualificada. Esta pequena evolução 
tecnológica, não tem acompanhado o crescimento dos padrões de conforto e, por conseguinte, 
tem-se mostrado insuficiente para diminuir os impactes desta indústria. A título de exemplo, 
refere-se o crescimento acentuado que se tem verificado, nos últimos anos, no consumo 
energético do sector residencial em Portugal, com todas as consequências ambientais e 
económicas associadas. 
 
A maior parte da população passa a maior parte do seu tempo nos edifícios, locais onde vive e 
trabalha. A importância do ambiente construído, nomeadamente dos edifícios, no quotidiano da 
população, revela a importância e interligação da indústria da construção, em termos de efeitos 
reais e potenciais, no Desenvolvimento Sustentável. 
 
 
3.2. Os impactes da indústria da construção 
 
Para a análise dos impactes da construção, importa em primeiro lugar proceder à clarificação 
dos termos “construção” e “trabalho de construção” e ainda apresentar as especificidades da 
construção, que justificam parcialmente o atraso tecnológico desta indústria em relação às 
demais indústrias. 
 
Desde sempre, o Homem sentiu a necessidade de satisfazer as suas necessidades básicas mais 
elementares. Com imaginação o Homem foi desenvolvendo a construção de modo a recriar um 
novo mundo menos agressivo ao seu bem-estar. Edifícios, aquedutos, estradas, pontes e 
barragens são exemplos de construções que têm sido erigidas de modo a que esse objectivo 
fosse sendo atingido. 
 
De acordo com a acção da Comissão Europeia intitulada “Targeted research action on 
environmentally friendly construction Technologies” (TRA-EFCT), a construção é definida como o 
“sector que cobre todas as actividades económicas relacionadas com a montagem ou produção 
de estruturas fixas e com o movimento de terras nos locais de intervenção. Assim, a construção 
inclui: edifícios, estradas, caminhos-de-ferro, portos, canais, pontes, barragens, torres, túneis, 
abastecimento e drenagem de águas, escavação no subsolo, pavilhões industriais, plataformas 
marítimas, aterros e escavações, entre outros”. 
 
Em Portugal, não existe qualquer definição para o termo “trabalho de construção” na legislação 
associada às condições de saúde e segurança no trabalho. No Reino Unido, segundo o 
regulamento intitulado “Construction (Design and Management) Regulations 2007”, este termo 
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refere-se à acção que resulta parcial ou totalmente na materialização de qualquer tipo de 
construção e ainda a qualquer acto de engenharia civil posterior ao projecto. Este termo inclui: 

• a construção, alteração, conversão, adaptação, renovação, reparação, reabilitação, 
manutenção (incluindo limpeza que envolva a utilização de água ou um produto abrasivo 
ou ainda a utilização de substâncias corrosivas ou tóxicas), e a demolição ou 
desmantelamento de estruturas: 

• os trabalhos preliminares à implantação de uma estrutura, incluindo a decapagem, 
movimentos de terra, e a limpeza ou preparação do local ou estrutura para utilização ou 
ocupação depois de concluída; 

• a montagem em estaleiro de elementos pré-fabricados para a formação de uma 
estrutura ou o desmontagem em estaleiro de elementos pré-fabricados que, 
imediatamente antes à desmontagem, formavam uma estrutura; 

• a remoção de uma estrutura ou de qualquer produto ou resíduo que resulta da 
demolição ou desmantelamento de uma estrutura ou da desmontagem de elementos 
pré-fabricados que, imediatamente antes à desmontagem, formavam a estrutura; e 

• a instalação, afinação, manutenção, reparação ou remoção de instalações mecânicas, 
eléctricas, abastecimento de gás, ar comprimido, hidráulicas, telecomunicações, dados 
ou similares, que se encontram normalmente fixas ou no interior duma estrutura. 

 
Comparada com outras indústrias, a construção apresenta-se como um caso particular, 
principalmente devido aos seguintes factores: 

• Elevada duração do ciclo de vida dos seus produtos; 
• Durabilidade muito dependente das acções climáticas;  
• Multidisciplinaridade associada ao ciclo de vida dos seus produtos; 
• O processo de produção e o produto final são sempre diferentes. 
 

As diversas actividades construtivas apresentam uma elevada interligação com as três 
dimensões do desenvolvimento sustentável, pois potenciam não só um importante efeito 
económico e social mas também ambiental. A pressão ambiental está desde logo associada à 
ocupação e uso do solo, ao consumo de recursos (nomeadamente água e energia), à produção 
em larga escala de resíduos e efluentes (líquidos e gasosos), bem como à alteração dos 
ecossistemas naturais, que podem interferir directamente com o ambiente envolvente (Pinheiro, 
2006). 
 
Segundo o Programa Ambiental das Nações Unidades (UNEP), os impactes ambientais e sociais 
mais importantes associados aos edifícios existentes e aos processos de construção de edifícios 
novos são os seguintes: 

• Extracção de matérias-primas, associada ao esgotamento dos recursos naturais 
• Alteração do tipo de uso do solo, incluindo a diminuição da biodiversidade; 
• Produção de ruído; 
• Utilização de recursos energéticos e respectivas emissões de gases de efeito estufa; 
• Outras emissões exteriores e interiores; 
• Degradação do aspecto estético das cidades; 
• Utilização de água e produção de águas residuais; 
• Crescimento das necessidades de transporte (dependendo do planeamento urbano); 
• Vários efeitos derivados do transporte dos materiais de construção; 
• Produção de resíduos; 
• Oportunidades para a corrupção; 
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• Desmembramento de comunidades; 
• Riscos de saúde nos estaleiros de construção e para os ocupantes dos edifícios; 

 
O ciclo de vida das construções apresenta um elevado impacte nas três dimensões do 
desenvolvimento sustentável. O ciclo de vida das construções inicia-se na fase de concepção e 
termina na fase de demolição ou desmantelamento e as fases que têm maior expressão, em 
termos de incomodidade, são a de construção e demolição. No entanto, grande parte dos 
benefícios da construção está associada à fase de utilização, pelo que uma avaliação que se 
reduza ao estudo dos efeitos das fases de construção e demolição é bastante incipiente. Por 
outro lado, as fases de construção e demolição quando comparadas, em termos de duração, 
com a fase de utilização, são bastante mais reduzidas, pois as primeiras são na ordem de meses 
e a última de 50 ou mais anos. Neste contexto, os impactes ambientais da construção não 
decorrem só das actividades de construção e demolição mas também e principalmente das 
actividades de operação. A Figura 3.4 apresenta resumidamente os impactes decorrentes de 
cada uma das fases do ciclo de vida das construções. 

 
Figura 3.4: Impactes do ciclo de vida das construções (fonte: CICA, 2002) 

 
Na indústria da construção, o sector dos edifícios é aquele que apresenta maior importância na 
sustentabilidade da construção, não só pela sua importância em termos de volume de negócios 
e pelo facto das pessoas passarem a maior parte do seu tempo no seu interior, mas também 
devido a se apresentar como uma área onde esta questão tem estado menos presente. 
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Os edifícios e espaços envolventes são construídos para responderem às necessidades humanas 
e originam na sua construção, operação, manutenção, reabilitação e demolição, impactes 
directos e indirectos: nos recursos, nas emissões e nos ambientes construídos. Os impactes dos 
edifícios, tal como os das restantes estruturas, reflectem-se de diferentes formas nas diferentes 
fases do ciclo de vida, desde a concepção até à demolição e devolução ao meio ambiente.  
 
Nas secções seguintes apresentam-se os principais impactes ambientais, económicos e sociais 
associados ao ciclo de vida das construções. A realidade Portuguesa será aprofundada de modo 
a apresentar os desafios para o sector para que este seja cada vez mais competitivo e 
compatível com as metas e objectivos do desenvolvimento sustentável. 
 
 
3.2.1. Impactes à escala global 
 
a) Impactes ambientais 
 
As actividades de construção e o ciclo de vida do ambiente construído, atendendo às suas 
características e especificidades, originam uma procura de recursos minerais, energia e água e 
conduzem a importantes alterações no local, no que diz respeito ao solo, ecologia, paisagens e 
amenidades (mais-valias urbanas). Para além da pressão sobre os recursos, a construção, 
operação, demolição, reabilitação e desactivação do ambiente construído estão ainda 
relacionados com a produção de cargas ambientais, como é o caso de resíduos sólidos, 
efluentes líquidos, emissões atmosféricas e da poluição acústica, térmica e luminosa. 
 
São muitas as formas de sistematizar os impactes. Certos autores (Pinheiro, 2006) propõem a 
organização dos impactes ambientais da construção em quatro dimensões: pressão sobre os 
recursos; emissões e cargas ambientais; alterações nos sistemas ambientais de base natural; 
alterações nos sistemas ambientais de base construído (Figura 3.5). 
 

 
Figura 3.5: Modelo de sistematização dos impactes ambientais da construção (fonte: Pinheiro, 2006) 
 
Dentro dos efeitos ambientais directamente associados à indústria da construção, a maior parte 
está associada ao consumo de energia e de outros recursos. A indústria da construção domina, 
em termos globais, o consumo de materiais. A título de exemplo, estima-se que cerca de 40% 
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dos materiais extraídos anualmente (incluindo cerca de 25% da madeira extraída) nos Estados 
Unidos se destinam à indústria da construção (Wernick & Ausubel, 2000). Em termos globais, a 
realidade não é muito diferente, pois os materiais de construção são dominantes no fluxo de 
materiais existente na maioria dos países. As actividades de extracção, transporte e 
processamento dos materiais utilizados na construção geram grandes quantidades de poluição e 
de resíduos, para além de ocuparem uma significativa área de solo. Estima-se que, no caso de 
alguns materiais utilizados actualmente nesta indústria, como o cobre e o zinco, existam alguns 
problemas de fornecimento, motivados pela sua cada vez maior escassez. 
 
Na Figura 3.6, a extracção de materiais encontra-se discriminada em quatro categorias: 
combustíveis fósseis; metais; minerais para a construção e outras indústrias; e biomassa. Pela 
análise da referida figura pode-se verificar que a extracção de recursos a nível global cresceu, a 
um ritmo mais ou menos constante, nas últimas duas décadas. De 1980 para 2002, a extracção 
total de recursos naturais cresceu de 40 para 55 biliões de toneladas, o que representa um 
crescimento acumulado de aproximadamente 36%. No entanto, as taxas de crescimento não 
foram iguais em todas as categorias de matéria-prima. A extracção de metais foi a que mais 
cresceu no período, o que indica a importância continuada deste recurso no desenvolvimento 
industrial. O menor crescimento verifica-se na extracção de biomassa, pelo que, no mesmo 
período, se verificou a diminuição, à escala global, da quota-parte dos recursos renováveis na 
quantidade total de recursos extraídos.  
 

 
Figura 3.6: Extracção global de matérias-primas, por tipo de material (fonte: Behrens et al, 2005) 
 
A duração do ciclo de vida dos produtos da construção é o factor que mais diferencia esta 
indústria das restantes, pois é relativamente maior do que a generalidade dos produtos de outras 
indústrias. Na Figura 3.7 apresenta-se o tempo médio estimado para o ciclo de vida dos edifícios 
em vários países. Esta realidade resulta na acumulação de grandes quantidades de materiais no 
ambiente construído. Estima-se que nos Estados Unidos, cerca de 90% dos materiais que foram 
extraídos até agora estão incorporados nas construções. Consequentemente, devem ser 
desenvolvidas políticas que permitam gerir este enorme e cada vez maior stock de materiais, de 
modo a que se assegure que este venha a ser, com o maior aproveitamento possível, um 
recurso para as gerações futuras em vez de uma enorme quantidade de resíduos (Kibert, 2002). 
 
A nível do consumo energético, de acordo com a Organização para a Cooperação Económica 
e Desenvolvimento (OCDE), na maior parte dos países pertencentes a esta organização, a 
indústria da construção, incluindo as operações de produção e transporte dos materiais de 
construção, consome entre 25% a 40% do total de energia consumida. Consequentemente, 
grande parte do impacte ambiental derivado da extracção e processamento de energia (carvão, 
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petróleo, gás natural e urânio), construção e operação de centrais eléctricas e da rede eléctrica 
de transporte, e transporte (camiões, comboios e barcos) pode ser associada à operação dos 
edifícios. 
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Figura 3.7: Duração média estimada para o período de ciclo-de-vida dos edifícios em vários países (fonte: 
Hasegawa, 2001) 
 
A Agência Internacional de Energia estima que, em média, cerca de um terço da energia 
consumida nos países mais desenvolvidos se destina ao aquecimento, arrefecimento, 
iluminação, equipamentos e operações gerais em edifícios não industriais (i.e. residenciais, 
serviços e comerciais) (IEA, 2004). Neste valor não se encontra contabilizada a energia 
necessária à extracção, transporte e processamento das matérias-primas e aos trabalhos nos 
estaleiros da construção, pelo que se esses valores indirectos estivessem contabilizados a 
importância da indústria da construção no seu todo seria ainda maior. De acordo com a OCDE 
(2003) os sectores responsáveis pela maior quota-parte no consumo final de energia são os 
edifícios, transportes e a indústria. A Figura 3.8 apresenta os destinos finais da energia na União 
Europeia, Estados Unidos da América e Japão. 
 
Para além da energia consumida na fase de operação de um edifício também é necessário 
estudar a energia incorporada no edifício. Este conceito surgiu nos anos 70 e é importante 
quando se faz a análise do ciclo de vida de um edifício. A energia incorporada de um material 
reflecte a quantidade de energia que foi utilizada para sua produção, incluindo a energia 
directamente e indirectamente associada aos processos de extracção, transporte e 
processamento das matérias-primas. A transformação de muitos dos materiais utilizados na 
indústria da construção está associada ao consumo de grande quantidade de energia e 
consequentemente à emissão de grandes quantidades de gases de efeito de estufa, pelo que a 
escolha criteriosa dos materiais a utilizar poderá ajudar na redução da quantidade de energia 
incorporada nas construções e consequentemente na redução dos impactes ambientais 
associados. No caso de um edifício, a quantidade de energia incorporada é substancialmente 
menor do que a quantidade de energia consumida durante a fase utilização. No entanto, não se 
pode negligenciar este tipo de energia na avaliação dos impactes ambientais. Na Tabela 3.2 
apresentam-se os valores de energia incorporada de alguns materiais de construção. 
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Figura 3.8: Consumo final de energia por sectores (fonte: OCDE, 2003) 

 
Tabela 3.2: Energia incorporada de alguns materiais de construção na Europa Central (fonte: Berge, 2003) 

Material Energia incorporada (MJ/kg) 

Betão 1 

Tijolo cerâmico/abobadilha 3(1) 

Argamassa de cimento 1 
Telhas cerâmicas 3 

Aço (60% reciclado) 16 

Gesso 1 
Vidro 8 

Madeira laminada 4 

Poliestireno expandido extrudido 72 
Alumínio (30% reciclado) 160 

(1) Para Portugal o valor da energia incorporada no tijolo e nas abobadilhas foi estudado pelo  
    Centro Tecnológico da Cerâmica e de Vidro e de acordo com o mix energético, eficiência e    

produtividade das empresas nacionais é de 1,5 MJ/kg (Amaral, 2004). 

 
A quantidade de energia incorporada num edifício depende fundamentalmente dos tipos e 
quantidades de materiais utilizados e varia de acordo com a sua tipologia. Em Portugal, nos 
edifícios convencionais, a energia incorporada nos materiais de construção ronda em média os 
13500 MJ/m2 (3750 kWh/m2), o que corresponde a cerca de 10-15% do total de energia 
consumida durante a fase de utilização, considerando uma vida útil de 50 anos (Mateus et al, 
2007). 
 
Como a maior parte da energia consumida é proveniente de fontes não renováveis, o consumo 
de energia está associado à libertação de grandes quantidade de gases de efeito de estufa. 
Como o crescimento da população, desenvolvimento económico e a procura de melhores níveis 
de conforto por parte dos habitantes de países em vias de desenvolvimento não é acompanhado 
por igual crescimento na exploração de fontes de energia renovável, estima-se que, ao ritmo 
actual, durante as próximas décadas as emissões de CO2 associadas ao consumo de energia 
crescerão a uma taxa de 1,7% ao ano (IEA, 2004). Em 2030 estima-se que as emissões de CO2 
associadas à energia ascendam às 38 biliões de toneladas, o que corresponde a um 
crescimento de 62% em relação aos níveis de 2002. Tal como se pode observar na Figura 3.9, 

Edifícios Transportes Indústria

Japão 

E.U.A. 

União 
Europeia 

Edifícios Transportes Indústria e restantes actividades 

Nota: Os dados apresentados para o sector dos edifícios só representam os consumos associados à fase 
de utilização. A energia na extracção e transporte das matérias-primas e processamento dos materiais de 
construção não estão incluídos. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 



Universidade do Minho – Departamento de Engenharia Civil 
Dissertação de Doutoramento   Ricardo Mateus 

 28  

   
 

no período de 2002 a 2030 o petróleo será responsável por 37% do aumento das emissões de 
CO2, o carvão por 33% e o gás natural por cerca de 30%. Os países em vias de desenvolvimento 
serão responsáveis por cerca de dois terços desse crescimento. A indústria da construção e 
nomeadamente o sector dos edifícios, por ser um dos principais destinos finais da energia, é um 
dos principais responsáveis pela emissão de gases de efeito de estufa. 
 

 
Figura 3.9: Emissões à escala mundial associadas ao consumo de energia (fonte: IEA, 2004) 
 
Um dos materiais que mais contribui para as emissões de gases de efeito de estufa é o cimento. 
Esta situação deve-se ao facto de na sua produção serem consumidas grandes quantidades de 
combustíveis fósseis. Como hipoteticamente todo o cimento é utilizado na indústria da 
construção, principalmente para a confecção de betão, pode-se atribuir à indústria da construção 
todos os impactes associados ao cimento. Segundo a UNEP o betão é o material de construção 
mais utilizado à escala mundial, sendo a quantidade utilizada aproximadamente o dobro do 
somatório total de todos os restantes materiais. 
 
Em 2005 foram produzidas à escala mundial cerca de 2500 milhões de toneladas de cimento, o 
que corresponde a um crescimento de cerca de 80% em relação ao ano 1995 (USGS, 2007). Se 
esta tendência for mantida, as emissões de CO2 no ano de 2050 serão quatro vezes superior às 
emissões que se verificam actualmente (OCDE, 2003). 
 
Actualmente, estima-se que a contribuição global da indústria para a emissão de CO2 varia entre 
5% e 7%. Na Europa, o ambiente construído, em toda a sua dimensão, é a maior fonte de 
emissões de CO2, enquanto que nos Estados Unidos a maior fonte é o sector dos transportes. 
Globalmente, o ambiente construído é responsável por cerca de 40% das emissões totais de CO2 
(UNEP, CIB & CSIRCIDB, 2002). 
 
A contribuição do ambiente construído e principalmente o sector dos edifícios para as emissões 
de CO2 apresenta uma elevada quota-parte de responsabilidade nas alterações climáticas. Com 
vista à redução das emissões de CO2, alguns países rectificaram a 15 de Março de 1999 o 
Protocolo de Quioto (Figura 3.10). A partir desse momento, nos países que ratificaram o 
Protocolo de Quioto, as emissões de CO2 passaram a ter, para além do efeito negativo sobre o 
ambiente, um efeito negativo sobre a sua economia, pois a emissão de CO2, num valor que 
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ultrapasse o máximo estipulado no Protocolo, traduz-se directamente no pagamento de taxas 
compensatórias. 
 

 
Figura 3.10: O Protocolo de Quioto e a sua aplicação (fontes: IEA, 2004 e outras) 
 
Para além dos impactes ambientais associados ao consumo de energia e consequentes 
emissões poluentes, a ocupação do solo é outro dos impactes ambientais mais expressivos da 
indústria da construção. Segundo a UNEP, a maior parte da desflorestação que se verifica nos 
países subdesenvolvidos resulta da implantação de edifícios ou da extracção de madeira para 
exportação. Outro problema relacionado com a construção de edifícios e infra-estruturas é a 
compactação do solo. A compactação do solo destrói os habitats naturais, reduz a sua fertilidade 
e na maior parte das vezes é irreversível. 
 
De modo a se reduzir o consumo de energia nos meios de transportes e a utilização do solo, é 
preferível optar por soluções urbanísticas de elevado índice de ocupação e edifícios com elevada 
densidade de fogos. No entanto, as condições de vida dos habitantes podem ser afectadas, a 
não ser que a elevada densidade seja compensada por uma superior qualidade do projecto. Em 
locais onde o terreno para construção é escasso, a reabilitação dos edifícios existentes deve ser 
ainda mais uma prioridade, em relação à construção nova. O volume de negócios do ramo da 

O Protocolo de Quioto tem por objecto sensibilizar os países industrializados e as economias em 
fase de desenvolvimento a reduzirem em média, durante o período de verificação compreendido 
entre 2008 e 2012, a sua emissão total de gases de efeito de estufa (GEE) em pelo menos 5%, 
em relação aos níveis que se verificavam no respectivo país em 1990. O modo como cada país 
pode alcançar os seus compromissos na redução das emissões é variável. Cada país, para 
atingir os seus objectivos, poderá implementar soluções domésticas para a redução das 
emissões ou optar por recorrer a mecanismos internacionais flexíveis. A segunda solução inclui o 
comércio de emissões e a implementação de medidas conjuntamente com países em vias de 
desenvolvimento, uma solução em que os países desenvolvidos investem em projectos que 
reduzem as emissões em países em vias de desenvolvimento e consequentemente recebem 
créditos que os ajudam ao cumprir os seus próprios objectivos. Outra solução passa por 
desenvolverem projectos semelhantes em países subdesenvolvidos. Na prática, os países que 
ratificaram o Protocolo de Quioto e que não o consigam cumprir, terão de pagar uma taxa em 
função da diferença entre as emissões reais e o seu objectivo.  
 
Para que o Protocolo entrasse em vigor era necessário que fosse ratificado por pelo menos 55 
países, e que os países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento que rectificaram o 
Protocolo representassem pelo menos 55% das emissões totais desse grupo em 1990. Em Julho 
de 2004, 123 países, incluindo todos os países da União Europeia ratificaram o Protocolo. No 
entanto, as emissões conjuntas dos países que o ratificaram nessa altura não ultrapassava os 
40% das emissões totais do grupo dos países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. 
Dois países que não ratificaram – os Estados Unidos e a Rússia – eram responsáveis por 
praticamente a totalidade das restantes emissões.  
 
O Protocolo só entrou oficialmente em vigor em 16 de Fevereiro de 2005, depois da Rússia o ter 
ratificado em Novembro de 2004. Actualmente, dentro dos países desenvolvidos, apenas os 
Estados Unidos e a Austrália ainda não o ratificaram. 
 
Apesar de haver alguma controvérsia nos resultados da aplicação do Protocolo de Quioto, 
estima-se que os seus resultados poderão levar à redução da temperatura global entre 1,4ºC e 
5,8ºC até 2100. 
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reabilitação e manutenção de edifícios na Europa corresponde a cerca de 1/3 do volume total da 
indústria da construção, chegando em certos países a atingir os 50%. Esta quota de mercado 
tem vindo a crescer. 
 
A poluição associada aos edifícios e à construção em geral nem sempre é óbvia para a maior 
parte da sociedade. Para além das emissões para o ar, para a água e para o solo; e da produção 
de ruído e pó durante a construção, também há que contabilizar as emissões dos 
componentes do interior dos edifícios (emissões dos materiais de revestimento, pinturas, 
carpintarias, etc.) que podem causar ambientes interiores com concentrações de poluentes com 
o dobro – em alguns casos as concentrações podem chegar a ser cerca de 100 vezes superiores 
– das concentrações no exterior. Também é preciso considerar que a produção de cimento não 
causa apenas emissões de CO2, mas também de óxidos de azoto (NOx) e que se estima, 
segundo a UNEP, que o processamento das matérias-primas e a produção dos materiais de 
construção são responsáveis por de cerca de 20% do total de emissões de dioxinas. 
 
Os impactes da indústria da construção nos recursos hídricos são na maior parte das vezes 
imensuráveis. As emissões podem variar desde as descargas para os cursos de água doce e 
para as águas costeiras, durante a extracção e processamento das matérias-primas, até à 
suspensão de partículas finas do solo (siltes) nos cursos de água causada pela desflorestação e 
derramamentos durante a fase de construção, passando pelo consumo de água potável e 
geração de água residuais durante a fase de utilização. Segundo a UNEP, o ambiente construído 
é responsável por cerca de 20% do consumo total de água e de 30 a 40% da produção de 
resíduos sólidos.  
 
No entanto, é preciso não esquecer que os impactes dos edifícios não são todos 
negativos. Os edifícios cuja construção se baseie em princípios de construção sustentável 
podem apresentar impactes positivos nos seus trabalhadores e na comunidade em geral, e 
podem ser utilizados para corrigir alguns erros ambientais cometidos no passado no local de 
implantação. 
 
b) Impactes sociais e económicos 
 
A maior parte dos impactes sociais e económicos da construção são positivos. Um dos efeitos 
mais positivos que se reconhece à construção é a disponibilização de emprego, que na maior 
parte das vezes é direccionada a trabalhadores com baixa formação e/ou baixa competência 
adquirida. A construção, nomeadamente o sector das infra-estruturas – transportes, energia, 
água, saneamento e tecnologia de informação e comunicação – são a espinha dorsal do 
funcionamento da economia, facilitando o crescimento e a ligação de todas as comunidades. 
Algumas infra-estruturas são construídas e mantidas pelos governos; algumas são privadas e 
outras crescem de parcerias entre instituições públicas e privadas. Os serviços fornecidos 
afectam a vida das pessoas no seu quotidiano: o que consomem e produzem; como iluminam as 
suas casas; como se deslocam para o trabalho, para a escola, ou para férias; e como 
comunicam. 
 
Em termos económicos, estima-se que a indústria da construção apresente, a nível mundial, 
um volume de mercado de cerca de € 2,5 triliões, o que corresponde a cerca de 10% do PIB 
global. Desta forma, os impactes com os materiais, que como se viu anteriormente ronda os 
40% em relação ao total da actividade económica, ultrapassa em muito o peso relativo desta 
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indústria na economia (Kibbert, 2002). Segundo a UNEP, enquanto que nos países mais 
desenvolvidos o peso desta indústria no PIB ultrapassa os 10%, nos países em vias de 
desenvolvimento, que representam a maior parte da população mundial, este valor não vai além 
dos 2-3%. Analisando estes valores, estima-se que o peso desta indústria na economia global 
tende a aumentar exponencialmente nos próximos anos, à medida que se vai assistindo ao 
progresso económico dos países em vias de desenvolvimento. Actualmente, na maior parte dos 
países, o peso do investimento na construção ultrapassa os 50% das despesas totais em capital. 
Segundo o International Council for Research and Innovation in Buildings and Construction (CIB), 
cada Euro investido na construção pode gerar até três Euros de actividade económica noutros 
sectores. 
 
Em termos sociais, a indústria da construção apresenta efeitos positivos e negativos para o 
Desenvolvimento Sustentável. Um dos impactes sociais positivos, que também pode ser 
considerado económico, é a criação de emprego. Esta indústria representa, a nível global, cerca 
de 7% do total da população activa e cerca de 28% da população que trabalha no sector 
secundário, o que corresponde a uma força de trabalho de cerca de 111 milhões de pessoas 
(ILO, 2001). Embora cerca de 74% deste valor corresponda a países em vias de 
desenvolvimento, o peso económico da indústria da construção desses países no volume de 
negócios global é de apenas 23%. Esta situação é justificada pela baixa industrialização e más 
condições de trabalho que caracteriza esta indústria nos países menos desenvolvidos (Figuras 
3.11 e 3.12). 
 

 
Figura 3.11: Baixo grau de industrialização da construção nos países subdesenvolvidos e em vias de 
desenvolvimento (fonte desconhecida) 
 

   
Figura 3.12: (In)segurança nos trabalhos da construção (fonte desconhecida) 
 
Outro aspecto positivo é a criação de infra-estruturas básicas que suportem o desenvolvimento. 
As pessoas que vivem em zonas remotas, zonas rurais e principalmente nos países 
subdesenvolvidos e em vias de desenvolvimento têm menos acesso às infra-estruturas. Estima-
se que, nestes países, cerca de 900 milhões de moradores rurais não têm acesso aos meios de 
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transporte, a fontes de electricidade e, em muitos casos, à água potável. Mais de 2,5 milhões de 
pessoas em todo o mundo sentem a falta de água e de saneamento básicos. Isto resulta em 
cerca de 2 milhões de mortes por ano e centenas de milhões de casos de infecções, os quais 
contribuem significativamente para a má nutrição, especialmente entre crianças (World Bank, 
2007). 
 
Em sentido contrário assinala-se a potencialidade das políticas erradas de planeamento do uso 
do solo se traduzirem num impacte social negativo importante. Estas políticas, quando 
relacionadas com o valor dos terrenos para construção (especulação imobiliária), resultam 
frequentemente em desigualdades sociais, especialmente quando a construção se encontra a 
competir com o uso agrícola ou florestal. 
 
O crescimento exponencial que se verifica a nível global na procura de matérias-primas, em que 
a indústria da construção apresenta uma elevada quota-parte de responsabilidades, está 
associado ao crescimento acelerado do preço das matérias-primas. À medida que a procura de 
matérias-primas se aproxima ou ultrapassa a quantidade extraída, o preço dos materiais nos 
mercados aumenta (Figura 3.13). Esta situação apresenta um impacte social e económico 
negativo, pois há medida que os preços dos materiais aumentam, também aumentam os custos 
das construções, o que dificulta o acesso à habitação e aumenta o recurso ao crédito. 
 

 
Figura 3.13: Evolução da cotação do petróleo Brent e do cobre nos mercados internacionais (fonte: Bloomberg) 
 
 
3.2.2. Impactes na UE e em Portugal 
 
a) Pressão sobre os recursos 
 
a.1) Materiais 
 
Na União Europeia, as actividades de construção são o maior consumidor de materiais em 
termos de massa, sendo responsáveis por cerca de 50% do total de materiais consumidos.  
 
Em Portugal, as matérias-primas provenientes da indústria extractiva (pedreiras) são a base da 
indústria da construção e obras públicas. A exploração e transformação em agregados de 
massas minerais das mais diversas origens, tais como os calcários, granitos, areias, entre 
outros, podem ser associadas, quase na totalidade, a este sector. Para além do consumo de 
matéria-prima para a transformação primária das massas minerais em agregados, também se 
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verificam importantes consumos de energia na produção de certos materiais como, por exemplo, 
o cimento e a cal. 
 
A nível da nacional e segundo a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGGE, 2007), desde 
1998 o consumo de materiais em Portugal situa-se entre as 10 e 12 toneladas por habitante, o 
que se traduz num consumo anual superior a 100 mil milhões de toneladas. Em termos 
económicos, a exploração, transformação primária e transporte das matérias-primas até ao seu 
local de consumo reflecte-se, em termos de mercado interno, em facturações anuais próximas 
dos 1000 milhões de Euros. 
 
a.2) Energia 
 
Actualmente, a utilização da energia e o seu impacto no meio ambiente é uma das áreas em que 
a população está mais sensibilizada para a necessidade de se encontrarem soluções de futuro. 
Os mais de 150 anos de dependência em relação aos combustíveis fósseis (carvão e petróleo) e 
o comprovado efeito nefasto sobre o meio ambiente empurraram para o topo da agenda de 
Portugal e da União Europeia o debate energético. 
 
Segundo a Directiva 2002/91/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (CE, 2002), a nível 
Europeu, os sectores residencial e terciário são responsáveis por mais de 40% do consumo final 
de energia. Este consumo tem vindo a sofrer algum crescimento que acompanha a procura de 
melhores condições de vida por parte dos habitantes dos edifícios. Paralelamente, assiste-se ao 
aumento emissões de gases de efeito de estufa como, por exemplo, o dióxido de carbono (CO2). 
 
A Comissão Europeia definiu a promoção e a utilização de fontes renováveis como uma 
prioridade, no sentido de se garantir um desenvolvimento sustentável para as gerações futuras. 
As consequências mais importantes desta política serão a redução da dependência económica 
relacionada com a importação de energia e a redução das emissões de gases de efeito de 
estufa. À escala global, as medidas que têm sido tomadas pela Europa têm-se revelado 
insuficientes, pois não compensam o crescente consumo energético e das respectivas emissões, 
que se tem verificado, por exemplo, nas economias Asiáticas mais dinâmicas. 
 
Em Portugal, o balanço energético evidencia a importância que o petróleo e o carvão assumem 
no conjunto das fontes de energia primária utilizadas, com relevância crescente do gás natural, 
que não deixa de ser, igualmente, um recurso escasso e do qual o país é totalmente 
dependente. Segundo a Direcção Geral de Geologia e Energia (DGGE, 2005), Portugal importa 
87,2% da energia consumida e cerca de 65% é resultante do petróleo. A reduzida diversificação 
da oferta de energia primária, aliada à escassez de recursos próprios, conduz a uma maior 
vulnerabilidade do sistema energético às flutuações dos preços internacionais, nomeadamente 
do preço do petróleo, com todas as consequências económicas e políticas adjacentes. 
Paralelamente, e tal como se pode observar na Figura 3.14, o consumo energético continua a 
evoluir positivamente e no período de 2000 a 2005, este cresceu 6,8%. No mesmo período o 
consumo de energia final sofreu um aumento de 12% (DGGE, 2005). Em 2005 o peso das 
energias renováveis no total do consumo de energia primária foi cerca de 13%, enquanto que o 
peso do petróleo foi de cerca de 58%. 
 
Esta tendência está a comprometer o cumprimento das metas do Protocolo de Quioto. Com a 
assinatura deste Protocolo, Portugal comprometeu-se em manter, no período de verificação que 
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vai de 2008 a 2012, as emissões de gases de efeito de estuga (GEEs) a um nível inferior às 
emissões correspondentes ao ano de 1990 acrescidas de 27% do valor. (Figura 3.15). No 
entanto, em 2002 as emissões de GEEs já eram superiores a esse nível máximo. Esta situação, 
para além de significar impactes ambientais superiores aos máximos previstos, implica impactes 
económicos para o país. Se as emissões se mantiverem ao nível actual, Portugal terá de pagar 
uma taxa anual de cerca de 300 milhões de Euros para compensar o acréscimo de emissões. 
 

 
Figura 3.14: Evolução do consumo de energia primária em Portugal (fonte: DGGE, 2005) 
 

 
Figura 3.15: Evolução das emissões de GEEs e meta do Protocolo de Quioto (fonte: DGGE, 2005) 

 
A Figura 3.16 apresenta o modo como a construção e particularmente o sector dos edifícios 
contribuem para o consumo de energia primária e para o crescimento do consumo energético 
total. Nos últimos anos, o consumo de energia no sector dos edifícios tem aumentado a uma 
taxa anual média na ordem dos 7% e actualmente já ultrapassou o consumo de energia nas 
indústrias, sendo actualmente o segundo sector, em termos de consumo. Este crescimento está 
associado à procura de melhores condições de conforto por parte dos utilizadores e à fraca 
qualidade térmica da maior parte dos edifícios, pois cerca de 80% foram construídos antes da 
publicação da primeira legislação sobre o comportamento térmico dos edifícios (Decreto-Lei 
40/90). Actualmente estima-se que o desperdício de energia no sector dos edifícios é em termos 
económicos na ordem dos 1000 milhões de Euros por ano (Almeida, 2007). 
 
No ano de 2005, em termos de consumo de electricidade, os edifícios apresentaram no seu 
conjunto um peso de 62% no consumo global (DGGE, 2005). 
 
Em 2005 o sector doméstico apresentou um peso de aproximadamente 17% no total de 
energia disponível para consumo. Este valor tem vindo a crescer significativamente, pois de 
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2002 para 2004, o consumo médio de energia eléctrica subiu dos 2252 kWh por unidade de 
alojamento para os 2362 kWh. A crescente utilização de sistemas de ar condicionado nas 
habitações, com uma instalação média de 100000 unidades/ano, é uma das causas que estão 
na base deste crescimento (Almeida, 2007). Os consumos energéticos neste tipo de edifícios são 
repartidos do seguinte modo: 50% para água quente sanitária, 25% para equipamentos e 
iluminação e 25% para aquecimento e arrefecimento do ambiente interior (Figura 3.17). É 
também de salientar que os equipamentos em modo stand-by são responsáveis por cerca de 3% 
a 13% do total de energia consumida. 
 

 
Figura 3.16: Evolução do consumo de energia primária em Portugal (fonte: DGGE, 2005) 
 

 
Figura 3.17: Evolução do consumo de energia primária em Portugal (fonte: DGGE, 2005) 
 
Os edifícios de serviços são actualmente responsáveis por cerca de 13% do consumo de 
energia final e no período de 2000 a 2005 esse valor cresceu cerca de 42% (DGGE, 2007). Nos 
edifícios de serviços, os consumos energéticos repartem-se do seguinte modo: 10 a 30% para a 
iluminação, 30 a 60% para aquecimento e arrefecimento do ambiente e 10 a 20% para a água 
quente sanitária (Almeida, 2007). 
 
Em Portugal, as emissões específicas do parque electroprodutor do Grupo EDP (maior 
grupo de produção e distribuição de electricidade) são as que se encontram representadas na 
Tabela 3.3. Em 2005 as emissões específicas de CO2 totalizaram 14881 mil toneladas, o que 
corresponde a uma emissão de 731 gramas de CO2 por kWh produzido. Desta forma, as 
emissões anuais de CO2 associadas a cada unidade residencial rondam os 1727 kg.  
 
Estas emissões dependem sobretudo da pluviosidade verificada na península ibérica, pois anos 
mais secos implicam que se utilize mais intensivamente as centrais termoeléctricas, 
aumentando consequentemente as emissões registadas. 
 
Globalmente, Portugal apresentou em 2004 um consumo de electricidade de 4516 
kWh/habitante e as emissões de CO2 per capita, resultantes de processos de combustão 
totalizaram cerca de 5,73 toneladas.  
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Tabela 3.3: Emissões específicas do parque electroprodutor do Grupo EDP (fonte: Grupo EDP) 
 2001 2002 2003 2004 2005 

CO2 (kt) 12 312 14 512 11 367 12 052 14 881 
CO2 (g/kWh) 859 805 855 718 731 

 
A reduzida diversificação da oferta de energia primária, aliada à escassez de recursos próprios, 
conduz a uma maior vulnerabilidade do sistema energético às flutuações dos preços 
internacionais, nomeadamente do preço do petróleo, com todas as consequências económicas 
adjacentes. Em 2001, na tentativa de diminuir a dependência energética de Portugal através de 
uma maior utilização de energias renováveis, o Governo lançou o Programa E4 (Eficiência 
energética e Energias Endógenas, Resolução do Conselho de Ministros nº 157/2001 de 27 de 
Setembro). Este programa inclui dois subprogramas relacionados com os edifícios:  

• E3 – Eficiência Energética em Edifícios; 
• AQSpP – Água Quente Solar para Portugal. 

 
Em termos solares, Portugal é um dos países da Europa com maior disponibilidade de radiação 
solar, pois o número médio de horas de sol varia entre 2200 e 3000 no continente e 1700 e 
2200, respectivamente nos arquipélagos dos Açores e Madeira. Na Alemanha, por exemplo, este 
indicador varia entre as 1200 e 1700 horas. Para a região de Lisboa num plano inclinado a 
cerca de 42º e orientado a Sul, o valor médio diário de potência da radiação solar (radiação 
directa e radiação difusa) é de 414 W/m2. Por esta razão, Portugal é um país com elevado 
potencial para a instalação de sistemas solares activos (solar térmico e fotovoltaico) e para o 
aproveitamento passivo desta fonte de energia. 
 
Ao nível do solar passivo, a legislação portuguesa estabeleceu, desde 1990 dois regulamentos 
térmicos que visam a melhoria da eficiência térmica e condições de conforto e salubridade para 
os ocupantes nos edifícios, quer através do incremento da qualidade das envolventes e sua 
adaptação ao clima do local, como também através de exigências ao nível dos sistemas de 
energéticos de climatização. Actualmente os Regulamentos em vigor são: o Regulamento das 
Características do Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), Decreto-Lei 80/2006, que 
revogou o RCCTE de 1990 (Decreto-Lei 40/60 de 6 de Fevereiro) e o Regulamento dos Sistemas 
Energéticos de Climatização (RSECE), Decreto-Lei 79/2006. Este regulamento revogou o RSECE 
de 1998 (Decreto-Lei 118/98 de 7 de Maio). 
 
Ao nível da energia solar térmica, a realidade actual mostra que o país contínua a ser um dos 
países Europeus com menor área de colectores solares instalados (Tabela 3.4) e apesar desse 
atraso, a diferença, relativamente aos países que mais investem nesta tecnologia, tem-se 
acentuado nos últimos anos. 
 
Tendo em conta que os portugueses utilizam no aquecimento das águas sanitárias (duches, 
banhos, cozinhas, etc.) mais de 20% da energia consumida nos edifícios, o que corresponde a 
aproximadamente 4% da energia primária consumida em Portugal, e que o aquecimento das 
águas sanitárias é o tipo de aplicação que revela maior potencial imediato para a utilização de 
energia solar, fica demonstrado que a utilização de colectores solares para a satisfação das 
necessidades de aquecimento de águas sanitárias será importante para a sustentabilidade do 
sector. 
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Tabela 3.4: Área instalada de colectores solares térmicos em alguns países Europeus (fonte: ESTIF, 2007) 

País 

Em 
operação 

Novas 
instalações 

 
 

2006 2004 2005 2006 
Área total 
(m2) 

Área total 
(m2) 

Área total 
(m2) 

Área total 
(m2) 

Alemanha 8 054 000 750 000 950 000 1 500 000 
Áustria 2 611 627 182 594 233 470 292 669 

Chipre 560 200 30 000 50 000 60 000 

Dinamarca 362 280 20 000 21 250 25 300 
Espanha 702 166 90 000 106 800 175 000 

França 615 600 52 000 121 500 220 000 

Grécia 3 287 200 215 000 220 500 240 000 
Holanda 318 441 26 300 20 248 14 685 

Itália 855 230 97 738 127 059 186 000 

Polónia 167 520 28 900 27 700 41 400 
Portugal 180 950 16 000 16 000 20 000 

Reino Unido 250 920 28 000 28 000 54 000 

Suécia 236 929 22 621 22 621 28 539 

 
O sub-programa para a energia solar térmica intitulado “Água Quente Solar Para Portugal” tem 
como meta alcançar um mercado sustentado de 150000 m2 de colectores por ano, e o objectivo 
de 1 milhão de m2 em 2010. A realidade actual indicia que será praticamente impossível 
cumprir esse objectivo tão importante. 
 
Quanto ao fotovoltaico, o custo elevado do investimento inicial em conjunto com a insuficiência 
e inadequação das medidas de incentivo, explicam a fraca procura destes sistemas. Em 2001 a 
potência fotovoltaica instalada em Portugal rondava os 1,0 MW, repartidos por: 52% no sector 
doméstico (sistemas isolados da rede), 20% nos serviços (sistemas SOS, emissores das redes de 
telemóvel, parquímetros e outros), 26% em sistemas ligados à rede e 2% em instalações de 
Investigação e Desenvolvimento (ADENE/INETI, 2001). Em 2005 este valor ascendeu aos 2,3 
MW e com a conclusão da construção da maior central fotovoltaica do mundo em Moura, este 
valor ultrapassará os 65,0 MW. 
 
Relativamente à energia eólica, em Fevereiro de 2006 existiam cerca de 106 parques eólicos 
em Portugal, que totalizavam uma potência instalada de aproximadamente 1150 MW. Nos 
últimos anos, com o Programa Energia e mais recentemente com o Programa E4, é que se 
criaram condições reais para o aproveitamento deste tipo de energia. Estima-se que em Portugal 
o potencial energético eólico onshore seja da ordem de 4800 MW, tendo em conta um cenário 
de restrição ambiental moderada (ER, 2007), pelo que actualmente só se utiliza cerca de 25% do 
potencial existente. 
 
Em certos países Europeus, o investimento nas energias renováveis segue a bom ritmo. Por 
exemplo, na província de Navarra, Espanha, prevê-se que em 2010 os consumos energéticos 
sejam 100% assegurados por fontes renováveis. Na mesma data, as metas da EU apontam para 
que em Portugal as energias renováveis tenham um peso de 39% na produção de electricidade, 
mas com percentagens crescentes nos anos seguintes. 
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Em termos de metas a atingir para as fontes de energia renovável (FER), a Directiva n.º 
2001/77/CE de 27 de Setembro sobre a produção de electricidade a partir de FER, fixa metas 
indicativas para o ano 2010. Estas metas foram estabelecidas com base na produção de energia 
por FER verificada em 1997. A Directiva propõe que em 2010 na UE, 22,1% da energia seja 
produzida a partir de FER. Para Portugal, o objectivo a atingir é a produção de cerca de 39% da 
energia eléctrica a partir de fontes de energia renováveis. De acordo com as metas indicativas da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2003, com a alteração da meta para a energia 
eólica introduzida pela RCM n.º 171/2004 e da RCM n.º 119/2004, de 31 de Julho (PNAC), a 
promoção do uso de energias alternativas na produção de energia eléctrica - quer através da 
criação de incentivos às energias renováveis, quer pelo melhor aproveitamento das 
hidroeléctricas - tem como objectivo alcançar, até ao ano 2010, 4500 MW de potência instalada 
a partir da energia eólica, 5000 MW de potência em grandes hídricas e cerca de 930 MW a 
partir de outros recursos renováveis (mini-hídricas, biomassa, biogás, fotovoltaico, entre outros), 
o que irá assegurar o cumprimento das metas da UE. 
 
a.3) Água 
 
A água ocupa quase 71% da superfície da Terra, mas só 1% está disponível para consumo 
humano, pois 97% é salgada e os outros 2% são glaciares inacessíveis. 
 
Sendo a água um elemento insubstituível e fundamental para a existência de vida na Terra e 
para as mais diversas actividades humanas, qualquer tipo de poluição da água, causada pela 
libertação directa ou indirecta de material tóxico ou pela sua exploração intensiva, constitui um 
grave risco para a saúde e bem-estar humano. 
 
Durante o século XX, a população mundial triplicou e paralelamente o consumo de água doce 
tornou-se sete vezes superior. Desde 1970, a quantidade de água disponível para cada ser 
humano sofreu uma quebra de 40% e, actualmente, dois em cada cinco habitantes têm 
problemas de abastecimento de água. Segundo a Comissão Europeia, a Europa não escapa a 
este fenómeno, pois cerca de um terço do continente apresenta uma disponibilidade de água 
doce inferior a 5000 m3 por habitante e ano. Este problema não é apenas comum nos países 
mediterrâneos, mas também em determinados países do Norte, fortemente povoados e 
industrializados. 
 
À escala Europeia, 54% da água é consumida pela indústria, 26% pela agricultura e 20% é 
utilizada para fins domésticos. A pressão exercida pela procura crescente de água determina 
uma exploração excessiva das reservas locais em muitas regiões. Para além disso, o 
fornecimento de água em vinte países Europeus depende, em mais de 10% de recursos hídricos 
provenientes de países vizinhos. 
 
Segundo o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (LNEC; ISA, 2001), em 2001 
estimava-se que a procura total de água em Portugal rondava os 7500 milhões de m3/ano, o 
que correspondia, a custos reais da água na altura, a um valor global provável para a sociedade 
de 1880 milhões de Euros por ano, valor correspondente a 1,65% do Produto Interno Bruto 
Português. 
 
No ano de 2003 o caudal captado pelas Câmaras Municipais, Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento (SMAS) e outras entidades gestoras de sistemas de abastecimento público de 
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água (exclui sectores agrícola e energético) atingiu cerca de 1028 milhões de m3, dos quais 45% 
foram captados pelas Câmaras Municipais e SMAS e os restantes 55% por outras entidades 
gestoras (IA, 2006). O Relatório do Estado do Ambiente 2004 informa ainda que, na altura, 
quase a totalidade da população portuguesa (cerca de 92%) era abastecida por sistemas de 
abastecimento de água ao domicílio. 
 
O volume de água de abastecimento está directamente associado à construção e operação das 
construções e tem vindo a crescer anualmente: entre 2002 e 2003 o consumo de água de 
abastecimento aumentou cerca de 0,6% (IA, 2006). No ano de 2003 foram consumidos cerca de 
658 milhões de m3 e o sector “Residencial e Serviços” era responsável pela maior quota-parte 
(74%), sendo o restante repartido pela “Indústria” (15%) e “Outros” (11%). O sector do turismo 
não tem expressão percentual significativa. 
 
Como se pode verificar existe uma diferença entre a quantidade de água captada e a quantidade 
efectivamente consumida. Em 2003, cerca de 35% da quantidade de água captada foi perdida 
devido à ineficiência de uso e perdas na rede.  
 
Segundo o Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e Águas Residuais (INAG, 
2005) o valor médio da capitação doméstica para o continente foi de 132 l/hab.dia e para as 
Regiões autónomas da Madeira e dos Açores foi de 168 e 158 l/hab.dia, respectivamente. Os 
valores das capitações domésticas encontram-se discriminados por região hidrográfica na Tabela 
3.5.  
 
Tabela 3.5: Capitações domésticas por região hidrográfica (fonte: INAG, 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A análise da Tabela 3.5 permite verificar que as regiões com maior actividade turística, como o 
Algarve e a Madeira, são as que apresentam um valor mais elevado de capitação doméstica. A 
ocupação turística faz aumentar significativamente o consumo de água doméstico. A título de 
exemplo refere-se o caso da região do Algarve: esta região recebe aproximadamente 2,5 milhões 
de não residentes durante todo ano (INE – Estatísticas do Turismo, 2004) e cerca de 40% destas 
pessoas utiliza casa particulares de férias ou segundas residências. 
 
Ao nível sector do turismo, o consumo total de água foi no ano de 2004 de 18630000 m3 ou de 
10350000 m3 (INAG, 2004), quer se considere ou não, respectivamente, o consumo de água 
necessário à rega dos campos de golfe. Sabendo que o número total de dormidas no mesmo 
ano foi de 34140600 (INE – Estatísticas do Turismo, 2004), estima-se que a capitação média de 

 Regiões hidrográficas 
Capitação doméstica 
(L/hab.dia) 

Continente 132 
    Minho e Lima (RH1) 127 
    Cávado, Ave e Leça (RH2) 109 
    Douro (RH3) 110 
    Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste (RH4) 112 
    Tejo (RH5) 130 
    Sado e Mira (RH6) 156 
    Guadiana (RH7) 159 
    Ribeiras do Algarve (RH8) 269 
Açores (RH9) 158 
Madeira (RH10) 168 
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água no sector de turismo ronda dos 545 L/dormida ou 303 L/dormida, quer se considerem ou 
não, respectivamente, os campos de golfe. 
 
Em termos de metas para o uso eficiente da água, o Programa Nacional para o Uso 
Eficiente da Água (LNEC; ISA, 2001) estabelece como meta atingir em 2011 uma eficiência de 
utilização da água de 80% em termos de consumo urbano, de 66% no consumo agrícola e de 
84% no consumo industrial. 
 
a.4) Ocupação do solo 
 
Um dos recursos mais importantes consumidos pela construção é a área do solo onde as 
construções são implantadas. Em Portugal, segundo dados do Eurostat (2000), cerca de 18,4% 
do solo é ocupado por construções (Tabela 3.6 e Figura 3.18).  
 
Tabela 3.6: Percentagem de solo ocupado por construções em alguns países da União Europeia (fonte: Eurostat, 
2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 3.18: Uso do solo em Portugal Continental, em 2002 (fonte: IA, 2006) 
 
Esta área está subdividida por diferentes usos: residencial; industrial; pedreiras, escavações e 
minas; comercial; serviços públicos; uso misto; transportes e comunicações; e infra-estruturas. 
Em Portugal, a maior parte da responsabilidade do uso do solo cabe a sector residencial (cerca 
de 20%).  

País 
% de solo ocupado 
por construções 

Bélgica 18,6 
Dinamarca 7,4 
Alemanha 13,1 
França 7,8 
Holanda 17,0 
Portugal 18,4 
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Os territórios artificializados em Portugal têm aumentado significativamente. A título de exemplo, 
segundo o Relatório do Estado do Ambiente 2004 (IA, 2004), no período compreendido entre 
1985 e 2000 o território artificializado em Portugal aumentou cerca de 42%.  
 
Outro factor que influencia a área de solo utilizada para o sector residencial é o número de 
habitantes por unidade residencial. Em Portugal, cada unidade residencial, apresentava em 
2001 cerca de 3 ocupantes. Em comparação com outros países Europeus, Portugal, em 
conjunto com a Irlanda, ocupava na altura o primeiro lugar em termos de número de habitantes 
por unidade residencial (Figura 3.19).  
 

 
Figura 3.19: Número médio de habitantes por unidade residencial em 2003 (fonte: Eurostat) 
 
A ocupação do terreno pela construção, para além de alterar a ocupação existente do solo, 
causa uma série de impactes dificilmente reversíveis nos ecossistemas locais. Actividades como 
a desmatação, decapagem do solo e movimentação de terras estão na origem da remoção da 
camada superior do solo (a mais produtiva em solos com interesse agrícola), quer pela utilização 
de máquinas, quer pela erosão. A compactação e/ou impermeabilização do solo são exemplos 
de efeitos da construção que alteram profundamente as características ecológicas locais, 
levando ao aumento das zonas artificializadas e à perda das funções naturais, tais como a 
capacidade de infiltração do solo e a disponibilidade de água, tornando-o mais pobre para as 
plantas, mais sujeito a secas e potenciando o aumento das escorrências de águas pluviais 
(Pinheiro, 2006) 
 
As actividades humanas directa e indirectamente associadas à indústria da construção e à 
utilização das construções pode originar a contaminação dos solos e das águas através de 
derrames acidentais e/ou descargas de combustíveis, óleos e diversos produtos químicos. 
 
No Relatório do Estado do Ambiente 2004 não foram identificadas quaisquer metas para a 
ocupação do solo em Portugal. 
 
b) Emissões e cargas ambientais 
 
b.1) Efluentes líquidos 
 
Estima-se que, a nível Europeu cerca de 80% do volume de água de abastecimento regresse ao 
meio hídrico sob a forma de água residual. 

Reino Unido 
Suécia 

Finlândia 
Portugal 
Áustria 

Holanda 
Luxemburgo 

Itália 
França 

Espanha 
Grécia 
Irlanda 

Alemanha 
Dinamarca 

Bélgica 

1 2 3 4 0 
Ocupantes 
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Em Portugal a drenagem e tratamento de águas residuais tem tido, tradicionalmente, uma 
prioridade inferior ao abastecimento de água às populações, por se ter considerado o 
abastecimento de água um serviço mais essencial e também porque se considerou que o meio 
receptor tinha capacidade autodepuradora suficiente para relegar para segunda prioridade a 
questão de tratamento (INAG, 2004). 
 
Em Portugal, estima-se que sejam produzidos diariamente cerca de 1346 milhões de m3 de 
águas residuais no sector doméstico, considerando uma capitação média de 117 l/hab.dia. 
Segundo o Instituto da Água, considerando apenas a parte dos sectores nacionais servidos por 
sistemas de drenagem de águas residuais, o volume total produzido anualmente é de 329,7 
milhões de m3. 
 
Na Tabela 3.7 apresentam-se os valores de capitação de águas residuais doméstica obtidos pelo 
Instituto da Água para o Continente e Regiões Autónomas. Este indicador foi obtido com base 
nas populações servidas por redes de drenagem de águas residuais. 
 
Tabela 3.7: Capitações de águas residuais domésticas (fonte: INAG, 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tal como para o abastecimento, a população flutuante contribui significativamente para o 
aumento da capitação de águas residuais domésticas, tal como se pode verificar pela 
comparação dos resultados obtidos para a região do Algarve com o das outras regiões. 
 
Para os restantes sectores, na ausência de avaliações e fidedignas o INAG recomenda que se 
utilizem para efeitos de cálculo os seguintes valores padrão: 20% do consumo par rega e 
percentagens variáveis de emissão de efluentes para cada actividade industrial segundo o sector 
em que laboram e que são muitas vezes superiores a 80% (os sectores mais consumptivos são 
também os que possuem taxas de emissão mais elevadas). 
 
b.2) Resíduos sólidos 
 
Na União Europeia a construção e demolição (C&D) de edifícios é directamente responsável por 
aproximadamente 22% do total de resíduos produzidos (Figura 3.20), com uma parte 
significativa proveniente das operações de demolição e renovação de edifícios existentes 
(EIONET, 2007). Embora a maior parte desses resíduos seja reciclável, a quantidade reciclada é 
actualmente insignificante. Considerando adicionalmente que grande parte dos produtos da 
indústria extractiva estão associados à construção e manutenção dos edifícios e ainda que uma 

Regiões hidrográficas 
Capitação doméstica 
(L/hab.dia) 

Continente 117 
    Minho e Lima (RH1) 85 
    Cávado, Ave e Leça (RH2) 127 
    Douro (RH3) 98 
    Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste (RH4) 117 
    Tejo (RH5) 116 
    Sado e Mira (RH6) 131 
    Guadiana (RH7) 132 
    Ribeiras do Algarve (RH8) 182 
Açores (RH9) 121 
Madeira (RH10) 105 
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parte significativa da energia consumida e dos resíduos municipais produzidos está associada à 
fase de operação de um edifício, facilmente se compreende que o sector dos edifícios é directa e 
indirectamente responsável por uma elevada quota-parte no total de resíduos produzidos pelas 
actividades humanas. Os resíduos da C&D são constituídos por diversos materiais, incluindo: 
cimento, tijolos, madeira, vidro, metais, plásticos, solventes e solo proveniente de escavações. 
Segundo o EIONET (2007), a maior parte do peso (78%) deste tipo de resíduos está associado a 
materiais como o betão, tijolos e outros produtos cerâmicos (Figura 3.21). 
 

Figura 3.20: Repartição da quantidade de resíduos 
produzidos por sector de actividade nos países pertencentes 
à Agência Europeia para o Ambiente (fonte: EEA, 2001) 

 
Figura 3.21: Constituição média dos resíduos C&D 
na União Europeia, em percentagem do peso total 
(fonte: EIONET, 2007) 

 
Segundo um relatório da Symonds Group Ltd. et tal (1999) a quantidade de resíduos da 
construção e demolição (RCD) produzida anualmente na União Europeia a 15 é de cerca de 180 
milhões de toneladas (Tabela 3.8). Esta situação corresponde anualmente a cerca de 480 kg de 
resíduos por pessoa, e apenas cerca de 28% to total de resíduos produzidos nos referidos países 
é reciclado. O fraco aproveitamento dos resíduos da construção faz com que todos os anos seja 
necessário construir o equivalente a um novo aterro sanitário com 10 m de profundidade e 
aproximadamente 13 km2 de área. A contribuição de apenas cinco Estados Membros 
(Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha) para a totalidade de resíduos da construção e 
demolição é de cerca de 80%, o que é consistente com a dimensão do mercado da construção 
nesses países. 
 
As actividades da construção são vistas como um indicador chave no crescimento e 
prosperidade dos países da União Europeia. No entanto, os resíduos da construção e demolição 
em vez de serem olhados como um impacte negativo irremediável da construção sobre a 
sociedade e meio ambiente terão de ser cada vez mais considerados como um recurso com 
elevado potencial de ser reutilizado e reciclado e novamente integrado na indústria da 
construção. 
 
Em Portugal foram feitas algumas tentativas no sentido de se quantificar a quantidade produzida 
de RCD, mas as grandes diferenças entre os resultados obtidos torna difícil a definição de um 
valor concreto. Existem estudos que apontam para valores tão diferentes como 235774 ton/ano 
(Salinas, 2002), 7691 ton/ano (Carvalho 2001) e 2132600 ton/ano (Pereira, 2002), referindo-
se o último apenas à região norte, para além das estimativas apresentadas na Tabela 3.8 
(Symonds Group Ltd., 1999) que apontam que a produção anual per capita de RCD seja na 
ordem dos 330kg. Outras estimativas referem um valor de 95 kg/pessoa/ano (não 
contabilizando o conteúdo em solo) e 190 kg/pessoa/ano (contabilizando o conteúdo em solo), 
como tendo sido os despejos legais efectuados em aterros sanitários (Projecto FCT -

Construção e 
demolição 

22% 

Produção de 
energia  

4% 

Outras indústrias 
26% 

Indústria extractiva 
(minas e pedreiras) 

29% 

Outros 
5 % 

Resíduos 
municipais 

14% 



Universidade do Minho – Departamento de Engenharia Civil 
Dissertação de Doutoramento   Ricardo Mateus 

 44  

   
 

POCTI/ECM/43057/2001, 2004). Até ao momento, considera-se que o número mais próximo 
da realidade será o apresentado em Pereira (2002), por ter sido desenvolvido através de 
contactos directos e indirectos sistematizados com instituições públicas e privadas, 
principalmente através de entrevistas pessoais, questionários por e-mail e contactos telefónicos 
(Coelho, 2007). No entanto, atendendo à quantidade de aterros ilegais RCD que se observam 
nas bermas de algumas estradas nacionais, é possível afirmar que a quantidade produzida de 
resíduos será mais elevada. 
 
Tabela 3.8: Quantidade de resíduos da construção e demolição (RCD) e percentagem reutilizada ou reciclada (fonte: 
Symonds Group Ltd. et al, 1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta realidade mostra que se deverá dar especial atenção às políticas e medidas que permitam 
estimular a reciclagem e reutilização de RCD, pois a elevada quantidade deste tipo de resíduos 
que é anualmente produzida, para além de constituir um desperdício de recursos, implica a 
utilização crescente de áreas para a sua deposição, com todos os impactes sociais, económicos 
e ambientais adjacentes. No mesmo sentido, se os resíduos não forem previamente separados, 
mas enviados directamente para aterro, corre-se o risco dos mesmos conterem algumas 
substâncias perigosas. Apesar desta não ser a política corrente em Portugal, a maior parte dos 
resíduos da construção e demolição apresentam um valor elevado como recurso e a tecnologia 
de separação e recuperação dos mesmos encontra-se bem estabelecida e disponível, 
geralmente, a um custo acessível. Por outro lado, em alguns centros de investigação nacional 
tem-se feito investigação importante no domínio do aproveitamento de RCD. 
 
b.3) Outras emissões e cargas ambientais 
 
O ambiente construído é o maior responsável pela emissão de gases de efeito estufa (cerca 
de 40%), em termos de utilização final de energia, contribuindo significativamente para as 
alterações ambientais e para o não cumprimento das metas do Protocolo de Quioto.  
 
As actividades de construção estão na maior parte das vezes associadas a grandes movimentos 
de terras, que favorecem a emissão de partículas sólidas, a partir da superfície do solo, pela 

Estado Membro RCD 
(milhões de 
toneladas, 
arredondadas) 

% de resíduos 
reutilizados ou 
reciclados 

% de resíduos 
incinerados e 
colocados em 
aterro sanitário 

Alemanha 59 17 83 
Reino Unido 30 45 55 
França 24 15 85 
Itália 20 9 91 
Espanha 13 <5 >95 
Holanda 11 90 10 
Bélgica 7 87 13 
Áustria 5 41 59 
Portugal 3 <5 >95 
Dinamarca 3 81 19 
Grécia 2 <5 >95 
Suécia 3 21 79 
Finlândia 1 45 55 
Irlanda 1 <5 >95 
Luxemburgo 0 n/a n/a 
EU-15 180 28 72 
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acção de factores climáticos e humanos. O transporte, processamento e produção em estaleiro 
de certos materiais de construção, como por exemplo do betão, podem originar emissões 
atmosféricas de partículas e de outros poluentes, que contribuem para a alteração da qualidade 
do ar, com implicações ambientais, por vezes, importantes. 
 
Outro aspecto muitas vezes negligenciado é a produção de ruído associado à utilização de 
certos equipamentos nos diversos processos e actividades de construção. A utilização de 
equipamentos como martelos pneumáticos, serras de disco, cilindros pneumáticos, centrais de 
betão entre outros, produzem ruído de elevada potência sonora e geram vibrações que causam 
incomodidade, não apenas aos trabalhadores em estaleiro, mas também aos utilizadores dos 
edifícios vizinhos. Adicionalmente, os meios de transporte associados à movimentação de 
materiais dos fornecedores para o estaleiro, de resíduos desde o estaleiro para os locais de 
vazadouro e empresas de reaproveitamento, e dos próprios trabalhadores também produzem 
importantes quantidades de gases de efeito de estufa e de ruído e causam incomodidade nos 
edifícios situados ao longo das vias de comunicação que dão acesso ao estaleiro. 
 
A outro nível é de referir que as actividades de construção que envolvem a produção de calor 
estão associadas à poluição térmica. Adicionalmente a criação de áreas construídas revestidas 
exteriormente com cores escuras, como sucede por exemplo nos arruamentos de asfalto, 
provoca a acumulação de calor, o que origina ambientes térmicos de temperaturas mais 
elevadas do que na área rural envolvente. 
 
A construção interfere ainda nos ecossistemas locais através da iluminação. A iluminação 
excessiva que se verifica em muitos locais e arruamentos, para além de ser um desperdício em 
termos económicos, origina poluição luminosa que afecta o ambiente natural. 
 
c) Impactes sociais e económicos 
 
Segundo a Comissão Europeia (CE, 2001) a indústria de construção é o maior sector industrial a 
nível Europeu. Esta indústria é o maior empregador industrial, empregando 7,5% do total da 
população activa e cerca de 28,1% da população empregada no sector industrial da UE. A 
importância desta indústria em termos de número de empregados determina o seu elevado 
impacte em termos económicos e sociais. 
 
A nível económico, a indústria da construção tem ainda um peso de cerca de 10% no Produto 
Interno Bruto (PIB) e, a título de exemplo, teve uma contribuição de 46,7% na Formação Bruta 
de Capital Fixo em 1999.  
 
Os edifícios são o sector mais importante na construção, não só pelo seu número em 
comparação com outras construções e volume de negócios, como também na forma como 
influenciam a qualidade de vida e saúde das populações. Cerca de 10% da economia global são 
dedicados à utilização e construção de edifícios e as pessoas na Europa contemporânea passam 
em média entre a 80% a 90% do seu tempo no interior de edifícios (Roodman e Lessen, 1995). 
No entanto, este sector tem-se assumido como a área onde as questões do desenvolvimento 
sustentável têm estado menos presentes.  
 
Em Portugal, apesar de se ter assistido nos últimos ano a uma recessão no sector, estima-se 
que actualmente o volume de negócios na construção seja da ordem dos 9% do PIB. Este sector 
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é o segundo maior empregador nacional, empregando cerca de 13% da população activa (INE, 
2008).  
 
Até aos finais da década de 80, o ritmo construtivo em Portugal era bastante inferior ao do da 
restante Europa. Na década de 90 este ritmo intensificou-se e actualmente o parque edificado 
em Portugal apresenta valores semelhantes aos da média Europeia (Canha da Piedade, 2003). 
 
Entre 1919 e 2001 a quantidade de edifícios em Portugal aumentou cerca de 11 vezes e o 
período entre 1971 e 1999 foi o que registou maior taxa de crescimento (Figura 3.22). O 
subsector que mais cresceu nesse último período foi o residencial, tendo sido construídas mais 
de 2 milhões de unidades habitacionais. 
 

 
Figura 3.22: Repartição do total de edifícios existentes pelos períodos de construção (fonte: INE, 2001) 
 
De acordo com os Recenseamento Geral da Habitação (RGH) de 2001 (INE, 2001) existiam na 
altura cerca de 5,1 milhões de unidades residenciais para um total de 3,7 milhões de famílias, o 
que representa um rácio de 1,34 unidades residenciais por família. Cerca de 18% do total de 
habitações são sazonais e 11% encontram-se devolutas, o que significa que existem cerca de 3,9 
milhões de unidades residenciais permanentes. 
 
Em Portugal, cerca de 80% dos edifícios residenciais construídos no período de 1991 a 2000 
são unifamiliares. No entanto, os restantes 20%, correspondentes aos edifícios multifamilares, 
representam 70% do total de unidades residenciais (Bragança et al, 2007).  
 
A maior parte do investimento que se verifica no sector da construção civil e obras públicas em 
Portugal destina-se a novas construções. No período de 1996 a 2006, o número de edifícios de 
habitação cresceu 13% e o número de unidades residenciais aumentou cerca de 23%. Segundo a 
AECOPS, cerca de 30% do total do investimento destina-se à construção de novos edifícios 
(Figura 3.23). Ao nível dos edifícios, Portugal continua a ser o país em que a construção nova 
tem mais peso (90%), numa Europa alargada em que a média ronda os 53% (Figura 3.23). Este 
investimento materializou-se num ritmo médio de crescimento do sector na ordem dos 84000 
novos edifícios por ano no período compreendido entre 1991 e 2000, tendo atingido o ritmo 
máximo de 100000 novos edifícios por ano em 1999 e 2000. Isto significa que entre 1991 e 
2001 foram construídos 8,4 edifícios por mil habitantes enquanto que o rácio na Europa foi de 
apenas 5,5. Os últimos dados estatísticos disponíveis, relativos a 2006, referem que nesse ano 
foram licenciados 48352 edifícios de habitação, que no total incluíam cerca de 85302 fogos.  

Até 1919 
(9,4%) 

Entre 1919 e 1945 
(10,6%) 

Entre 1946 e 1970 
(23,4%) Entre 1971 e 1990 

(37,6%) 
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Figura 3.23: Peso da construção nova no sector da construção de edifícios em 2004. Enquadramento internacional 
(fonte: Euroconstruct, 2004) 
 
 
C.1) Conservação e reabilitação de edifícios 
 
A grande aposta que se tem verificado em Portugal nas novas construções tem relevado para 
segundo plano as actividades de conservação e reabilitação da construção. De acordo com os 
dados apresentados pelo Euroconstruct em 2002, Portugal era na altura o país da Europa a 15 
que menos reabilitava e que mais promovia nova construção (Figura 3.23). Na altura, o mercado 
da conservação e reabilitação representava em Portugal cerca de 7% do volume total de negócios 
da construção civil e obras públicas, enquanto que a média Europeia rondava os 37% (Figuras 
3.23 e 3.24). Este volume inclui também a aposta do Estado na reabilitação do património 
histórico e apesar de não incluir as obras informais de reabilitação e conservação, as previsões 
mais optimistas apontam para que o peso deste segmento no sector da construção não 
ultrapasse actualmente os 15%. 
 

 
Figura 3.24: Segmento da reabilitação no sector da construção 
em 2002. Enquadramento internacional (fonte: Euroconstruct, 
2003) 

Figura 3.25: Investimento no sector da 
construção em Portugal por tipo de actividade 
(fonte: Canha da Piedade, 1995) 

 
Tal como se pode verificar pela análise das Figuras 3.24 e 3.25, apesar do enorme 
abrandamento que se tem verificado no sector da construção, com uma quebra essencialmente 
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ao nível da nova construção, o peso do mercado da conservação e reabilitação no total das 
intervenções não alterou significativamente nos últimos anos, em relação a 1995. 
 
O baixo investimento nas actividades de conservação e reabilitação não significa que estas não 
sejam necessárias. A realidade que se verifica na maior parte dos centros urbanos em Portugal 
demonstra que este fraco investimento tem conduzido ao elevado estado de degradação de 
muitos edifícios, não apenas ao nível das fachadas, mas também ao nível de outros elementos 
construtivos (Canha da Piedade, 1995). 
 
Dados relativos a 1996, mostram que, naquele ano, o parque habitacional português 
necessitaria de um investimento de aproximadamente € 25,000,000 em operações de 
manutenção e reabilitação. No entanto, naquele ano, o investimento pouco ultrapassou os         
€ 1,450,000 (Afonso, 1998 e INE 1998). 
 
De acordo com os dados publicados nos Censos de 2001, cerca de 33% dos edifícios 
construídos em Portugal após 1946 necessita de algum tipo de reparação. A Figura 3.26 
apresenta o nível de intervenção necessário. 
 
As fachadas, incluindo a parte opaca e envidraçada da envolvente exterior dos edifícios, são o 
elemento construtivo onde foram identificados a maior parte dos problemas. Cerca de 40% do 
total dos edifícios necessita de algum nível de intervenção ao nível das fachadas (Figura 3.27). 
 

  
Figura 3.26: Nível de intervenção necessário nos 
edifícios em Portugal (fonte: INE, 2001) 

Figura 3.27: Nível de intervenção necessário nas 
fachadas (fonte: INE, 2001) 

Esta realidade pode ser explicada por vários factores da história recente de Portugal, onde a 
política de congelamento de preços de aluguer é o mais importante. Este factor, conjuntamente 
com as elevadas taxas de inflação que se verificaram durante as décadas de 70 e 80, tornaram 
economicamente inviável a realização de intervenções de manutenção por parte da grande 
maioria dos proprietários dos edifícios (Bragança, 2007). Outro aspecto importante é a falta de 
um adequando planeamento urbano por parte do estado e poder local. A título de exemplo, os 
Planos Directores Municipais prevêem, só na região Norte, unidades residenciais para cerca de 
15 milhões de habitantes, numa população de 3,5 milhões. Em todo o país estima-se que os 
PDMs prevêem um total de 50 milhões de novos habitantes a alojar. Tal como se pode verificar, 
a nível nacional, prolifera à volta dos grandes centros a infra-estruturação dos terrenos. 
 
Este forte investimento na construção nova em detrimento da manutenção e reabilitação de 
edifícios tem levado à constante expansão das áreas suburbanas, através da infra-estruturação 
dos terrenos livres em torno dos centros urbano, e ao abandono da cidade histórica, a um ritmo 
sem paralelo na restante Europa. 
 

Médio 
(8%) 

Muito 
degradado 

(1%) 

Grande 
(3%) 

Nenhum 
(67%) 

Pequeno 
(21%) 

Médio 
(12%) 

Grande 
(4%) 

Muito 
degradado 

(2%) 

Nenhum 
(60%) 

Pequeno 
(22%) 



 
- Avaliação da Sustentabilidade da Construção: propostas para o desenvolvimento de edifícios mais sustentáveis -  

    

   49 

     
 

A reabilitação e manutenção dos edifícios construídos em oposição à demolição e construção 
nova são a melhor via para a construção sustentável, pois apresentam vantagens ao nível das 
três dimensões do desenvolvimento sustentável. 
 
Com a reabilitação e manutenção dos edifícios é possível prolongar a sua vida útil e desse modo 
evitar os imensuráveis impactes da construção nova não só sobre o meio ambiente, mas 
também sobre o ambiente construído e património arquitectónico. Em termos económicos, a 
destruição do património natural – os campos, as serras, os cursos de água e em particular a 
orla costeira – e a destruição do património histórico das cidades, vilas e aldeias, resulta numa 
perda incalculável de valor turístico. Por outro lado, o valor do edificado urbano existente (com 
mais de 5 milhões de unidades residenciais) é um importante recurso nacional do qual não se 
está a tirar partido com a actual política do “usar e deitar fora”. 
 
Em termos sociais, a degradação dos centros urbanos tem incentivado a que famílias de 
maiores recursos abandonem essas áreas no sentido de procurarem melhores condições nas 
novas áreas suburbanas. Esta migração tem estado na origem não só do abandono dos 
aglomerados antigos, como também na formação de ghetos sociais nessas áreas, onde prolifera 
a pobreza, baixo nível de escolaridade e o crime. Com a reabilitação do edificado é possível 
actualizar as condições de conforto disponibilizadas aos seus utilizadores/ocupantes e com isso 
permitir a fixação das famílias já residentes e de novas famílias, o que permite manter vivos 
esses aglomerados. 
 
Em termos ambientais, com a reabilitação consegue-se diminuir acentuadamente a extracção de 
matérias-primas necessária à produção dos materiais e produtos de construção e a produção de 
resíduos provenientes da construção e demolição de edifícios. Por outro lado, o insucesso das 
medidas tendentes à diminuição dos consumos energéticos e emissão de CO2, sublinham 
igualmente as vantagens da reabilitação, tendo em conta os consumos energéticos associados 
ao processo construtivo e as emissões de CO2 resultantes da produção dos materiais de 
construção. Com a reabilitação térmica dos edifícios existentes, principalmente daqueles que 
foram construídos antes da publicação do primeiro Regulamento das Características de 
Comportamento Térmico em Edifícios (RCCTE), permitirá aumentar a eficiência energética nos 
edifícios e com isso diminuir os consumos de energia não-renovável e as emissões poluentes 
associadas. Na Europa, segundo estudos da CICA (2002), as actividades de manutenção e 
reabilitação necessárias para que se reduzam 20% das emissões de gases de efeito de estufa, 
resultaram na criação de mais 300000 postos de trabalho na construção por um período de 10 
anos. 
 
A reabilitação pode envolver diversos níveis de complexidade, desde a simples renovação de 
revestimentos de fachada até a intervenções de natureza estrutural, e tanto pode envolver 
materiais e tecnologias convencionais como não-convencionais. Para que a reabilitação seja um 
sucesso é necessário que sejam envolvidos, nas fases de projecto e construção, técnicos com 
uma adequada qualificação. 
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CAPÍTULO 4 

BARREIRAS À IMPLEMENTAÇÃO DA “CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL” 
 
 
4.1. Enquadramento 
 
Cada sector económico apresenta as suas próprias características em termos de produtos, 
processos de produção, produtores e padrões de consumo. Desta forma, é essencial 
considerarem-se as características particulares do sector quando se estudam as políticas de 
sustentabilidade, pois essas características geralmente influenciam a natureza dos instrumentos 
necessários para se ultrapassarem as barreiras existentes. Atendendo às características únicas 
da construção, nomeadamente do sector dos edifícios, este processo é particularmente 
importante. 
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As características únicas da construção têm-se constituído como importantes barreiras à 
prossecução das metas e objectivos do desenvolvimento sustentável na construção. No presente 
capítulo vão-se apresentar as principais barreiras identificadas, principalmente no mercado da 
construção português, que estão na origem do atraso relativo desta indústria.  
 
 
4.2. Principais barreiras 
 
A Figura 4.1 apresenta resumidamente as principais barreiras, que foram identificadas no 
mercado português, para a prossecução dos objectivos da construção sustentável. Nos 
parágrafos seguintes discutem-se as barreiras mais importantes. 
 

 
Figura 4.1: Barreiras principais à implementação da construção sustentável em Portugal 
 
 
4.2.1. Custo de capital 
 
Um dos maiores obstáculos à construção sustentável em Portugal deve-se ao maior custo de 
capital (custo inicial) de um projecto sustentável, quando comparado com o custo de um 
projecto convencional. Apesar desta não ser a regra em todos os casos, o custo inicial dos 
edifícios mais sustentáveis é tendencialmente mais elevado do que o dos edifícios convencionais 
(Kibert, 2002). Esta situação não se deve apenas ao maior custo de projecto, justificado pelo 
maior rigor que é necessário imprimir ao mesmo, mas também e principalmente ao facto da 
integração de soluções que permitem melhorar a sustentabilidade dos edifícios, como por 
exemplo, isolamentos de maior espessura, envidraçados de baixa emissividade, interruptores 
passivos com detecção por infravermelhos na iluminação, painéis fotovoltaicos, colectores 
solares e sistemas para a reciclagem das águas das chuvas; tornar o custo inicial dos projectos 
sustentáveis mais elevado. No entanto, a avaliação do desempenho económico só com base nos 

Barreiras financeiras  
1) Ausência de avaliação dos custos de ciclo-de-vida; 
2) Custo de capital (percepcionado e real) mais elevado; 
3) Separação contabilística entre os custos de capital e de operação; 
4) Os conceitos “rentabilidade de investimento” e “sustentabilidade” são considerados 

incompatíveis. 
 

Barreiras técnicas  
1) Ciclo de vida dilatado e multidisciplinaridade;  
2) Heterogeneidade dos produtos; 
3) Mão-de-obra com baixo nível de especialização; 
4) O ensino de arquitectura e engenharias está demasiadamente orientado para as 

tecnologias convencionais; 
5) Baixo grau de industrialização do sector; 
6) Insuficiente investigação e desenvolvimento. 
 

Outras barreiras  
1) Fraca sensibilidade dos diversos decisores;  
2) Inexistência de definição consensual do conceito “construção sustentável”; 
3) Aversão ao risco percepcionado; 
4) Inexistência de políticas de apoio à construção sustentável. 
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custos de capital é errada, pois os maiores custos iniciais poderão ser compensados por 
menores custos de utilização. Contudo, não se pode esquecer que, mesmo através da avaliação 
dos custos de ciclo de vida, algumas medidas com efeitos extremamente positivos para o 
ambiente podem não ser benéficas em termos de custo. A título de exemplo, é difícil de justificar 
financeiramente a adopção de soluções que permitam a reutilização das águas da chuva, 
quando o preço da água potável é desproporcionalmente baixo. 
 
Por outro lado, no caso de compra de casa própria, os consumidores geralmente investem uma 
soma avultada que ultrapassa algumas vezes o rendimento anual do seu agregado familiar. Esta 
situação obriga-os a recorrer ao crédito bancário, pelo que o custo de capital é um aspecto 
fundamental quando se comparam duas soluções. O elevado custo de capital dos edifícios não 
permite que os consumidores tenham possibilidade de participarem tantas vezes neste mercado 
como participam no caso de produtos de baixo custo. Desta forma, os consumidores não têm 
possibilidade de “apreender através da compra”. Noutras palavras, os consumidores têm 
geralmente um número limitado de oportunidades para obter informações acerca das mais-valias 
reais dos edifícios sustentáveis, com base em transacções anteriores (OCDE, 2002). 
 
Para o dono-de-obra que é simultaneamente utilizador a decisão por soluções de maior custo 
inicial que apresentem menores custos de utilização é mais fácil do que, por exemplo, para o 
proprietário que constrói para vender. A decisão é ainda mais difícil se, para além dos custos, 
não forem consideradas as externalidades ambientais e outros benefícios públicos. Muitos 
promotores que constroem para vender consideram aceitável um período de retorno de quatro 
anos para o investimento. Os senhorios, dependendo do tempo de duração do aluguer, poderão 
considerar aceitáveis períodos de retorno até 10 anos, enquanto que os utilizadores-proprietários 
são aqueles que apresentam maior disponibilidade para maiores investimentos iniciais, pois 
neste caso, o período de retorno do investimento poderá ir até aos 25 anos (OA, 2001). Os 
benefícios públicos de um bom projecto poderão manifestar-se durante séculos, tal como 
demonstram os centros históricos de algumas cidades Europeias. 
 
Na realidade, os benefícios a mais longo prazo da construção sustentável, como uma menor 
manutenção e custos de utilização, uma maior durabilidade, um preço de revenda mais elevado 
e os outras externalidades como os benefícios públicos, não são imediatamente aparentes a 
curto prazo ou na compra inicial. Como se sabe, o maior período do ciclo de vida de um edifício 
corresponde à fase de utilização, pois os edifícios são projectados para um horizonte de vida 
superior a 50 anos. Desta forma, e segundo a Comissão Europeia, a conservação de um edifício 
ao longo do seu período de vida chega a custar até 10 vezes mais do que a sua construção (CE, 
2004).  
 
 
4.2.2. Duração do ciclo de vida e multidisciplinaridade  
 
Comparativamente aos produtos de outras indústrias, a vida útil dos produtos da construção é 
normalmente bastante mais dilatada. A elevada durabilidade das construções, que em muitos 
casos ultrapassa a centena de anos, torna, por exemplo, difícil a contabilização, na fase de 
projecto, das mais-valias associadas à potencialidade de determinado elemento construtivo 
poder vir a ser reutilizado ou reciclado. Adicionalmente, os potenciais compradores de edifícios 
dão pouca importância ao potencial de reciclagem e de reutilização dos materiais e 
componentes de construção, porque a demolição ocorrerá num futuro distante e as mais-valias 
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associadas reverterão a favor de outros indivíduos ou empresas. Por outro lado, o dilatado 
período do ciclo de vida impossibilita a definição objectiva de cenários de fim de vida, pois é 
impossível saber de antemão o estágio de desenvolvimento tecnológico que se verificará na 
altura e o valor residual dos produtos resultantes da demolição e/ou desmantelamento. 
 
Outro factor prende-se com a multidisciplinaridade associada às diferentes fases do ciclo de vida 
dos edifícios (projecto, construção, utilização, manutenção, reabilitação e demolição). Em cada 
uma das fases participa uma série de intervenientes, como por exemplo: arquitectos, 
engenheiros, empreiteiros, subempreiteiros, donos-de-obra e utilizadores. As acções destes 
intervenientes não produzem apenas impactes directos no próprio edifício, mas também no 
ambiente circundante. A fraca articulação que se verifica entre estes intervenientes, 
principalmente na fase de projecto, está na maior parte das vezes associado a problemas graves 
de desempenho do edifício. 
 
 
4.2.3. Heterogeneidade dos produtos 
 
A maior parte dos edifícios são concebidos e construídos por encomenda – isto significa que 
cada edifício é estudado para satisfazer requisitos específicos dos clientes, tendo por base as 
condições específicas dos locais de implantação, tais como: área e orografia do terreno, tipo de 
subsolo, condições climáticas do local e ambiente construído circundante, incluindo a localização 
dos edifícios vizinhos e das infra-estruturas. Esta situação é explicada pela natureza fixa do 
produto e do processo de produção em conjunto com a grande capacidade que os donos de 
obra têm para influenciar o projecto com as suas preferências. Esta característica única 
conduziu a um baixo nível de estandardização e industrialização do projecto e processos de 
construção e inviabiliza a exploração de economias de escala, só possível se houvesse repetição 
nos processos, o que não favorece a sustentabilidade do sector (Finkel, 1997). 
 
 
4.2.4. Nível de investigação e desenvolvimento 
 
O baixo nível de investigação e desenvolvimento (I&D) no sector é um aspecto importante no 
atraso que se verifica na adopção de politicas de sustentabilidade nesta indústria, 
comparativamente a outras indústrias. 
 
A indústria da construção é caracterizada pelo domínio de um número alargado de empresas de 
construção de pequena dimensão. A proporção de empresas que empregam menos de 10 
pessoas é de 81% nos Estados Unidos da América, 93% nos países da União Europeia e 75% no 
Japão (OCDE, 2002). Esta característica do mercado é justificada pela natureza desta indústria, 
onde o potencial de estandardização é limitado, devido à natureza fixa dos seus produtos e à 
necessidade de se adaptar os mesmos ao local de implantação. 
 
O nível de especialização dos colaboradores das empresas de construção em Portugal é muito 
baixo e o seu conhecimento reside basicamente sobre as tecnologias construtivas convencionais. 
Esta realidade deriva principalmente do facto desta indústria apresentar, no global, um baixo 
nível de industrialização. O elevado número de horas/homem necessário e os respectivos custos 
estão na origem da contratação de pessoal pouco especializado. É deste modo que grande parte 
das empresas garante a sustentabilidade económica do seu negócio. Também ao nível do 
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pessoal técnico (engenheiros e arquitectos) existe alguma inércia na adopção de novas soluções 
construtivas, principalmente devido ao facto dos cursos clássicos de arquitectura e engenharia 
em Portugal estarem sobretudo orientados para as tecnologias correntes: estrutura em betão 
armado e paredes em alvenaria de tijolo. 
 
Outro aspecto importante é que, a falta de investigação acerca das qualidades associadas a 
materiais de construção e tecnologias construtivas secundárias, muitas vezes associadas à 
construção sustentável, está na origem na falta de informação acerca do desempenho dos 
mesmos, pelo que muitas vezes os potenciais utilizadores consideram-nos como materiais de 
características duvidosas. 
 
Por outro lado, ao contrário do que acontece noutras indústrias, é extremamente difícil 
encontrarem-se bases de dados com os diversos impactes ambientais associados à extracção, 
transporte e processamento (cradle to gate impacts1) das matérias-primas. O conhecimento 
destes impactes é importante nas avaliações do desempenho ambiental do ciclo de vida dos 
edifícios e na comparação de soluções que empreguem materiais e produtos distintos. 
 
 
4.2.5. Sensibilização dos diversos decisores  
 
Outro dos aspectos que condicionam a proliferação de exemplos de construção sustentável em 
Portugal é a fraca sensibilização perante esta matéria dos diversos decisores do sector. Segundo 
a Comissão Europeia, o principal factor que está na base desta falta de interesse é facto destes 
pensarem que a construção sustentável é dispendiosa e de duvidarem da sua fiabilidade e 
desempenho a longo prazo. 
 
O mercado está demasiado preso aos métodos e tecnologias construtivas convencionais, 
havendo alguma inércia na adopção de soluções inovadoras que aparentemente acarretam 
algum risco. Os donos de obra, que constroem para vender, têm algum receio em investir num 
produto que possa apresentar mais riscos de mercado do que as soluções convencionais. Esta 
situação deriva do facto dos compradores-utilizadores terem muito receio em aplicar capital num 
produto que não seja convencional, pois desconhecem o seu comportamento e as mais-valias 
associadas. Para além destes problemas, a temática do desenvolvimento sustentável e 
nomeadamente a compatibilidade entre os ambientes construído e natural é algo que só muito 
recentemente começou a mobilizar a sociedade em Portugal, pelo que na maior parte das vezes 
é relegada para segundo plano. 
 
 
4.2.6 Subjectividade do conceito “construção sustentável”  
 
A fraca sensibilidade referida no ponto anterior é ainda justificada pela subjectividade do conceito 
“construção sustentável”. Tal como se referiu anteriormente, não existe actualmente uma 
definição consensual do conceito “construção sustentável”, quer à escala global como em 
Portugal. Os diferentes métodos existentes para a avaliação e apoio à concepção de soluções 
mais sustentáveis baseiam-se num conjunto diferente de parâmetros, apesar de na prática os 
                                                 
1 A denominação Inglesa “cradle to gate impacts” está relacionada com os impactes ambientais associados aos 
materiais e produtos de construção que ocorrem desde a extracção das suas matérias-primas até à porta da fábrica, 
depois de passarem pelos diversos processos de produção. 
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assuntos tratados serem semelhantes. Os investidores desconhecem cabalmente o conceito 
“construção sustentável” pelo que manifestam muita inércia em investir neste tipo de produtos. 
 
 
4.2.7. Inexistência de políticas de promoção 
 
As políticas governamentais, materializadas através de regulamentos, normas e taxas são um 
instrumento essencial para que se revolucione o sector em termos de sustentabilidade. A título 
de exemplo, refere-se a ausência em Portugal de políticas governamentais no domínio da 
reciclagem e reutilização dos resíduos da construção e demolição. Neste contexto, as empresas 
de demolição e os seus clientes não são incentivados a dar prioridade à reciclagem e à 
reutilização, pois estas geralmente não incorrem nos custos associados, por um lado, à 
deterioração do ambiente causada pela deposição e incineração dos resíduos, e por outro, ao 
subsequente aumento da utilização de matéria-prima em estado virgem. 
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CAPÍTULO 5 

POLÍTICAS E OUTRAS SOLUÇÕES PARA A PROMOÇÃO DA 
“CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL” 
 
 
5.1. Enquadramento 
 
O Relatório “Our Common Future” da World Commission on Environment and Development 
(WCED, 1987) foi o documento onde se expressou pela primeira vez as precauções relacionadas 
com o rumo do desenvolvimento. Este documento, apesar de não estar directamente 
relacionado com a construção, definiu o desenvolvimento sustentável como um objectivo global e 
abrangente. Em 1992, a Conferência das Nações Unidas Acerca do Ambiente e 
Desenvolvimento (UN, 1993), que teve lugar no Rio de Janeiro, e em que participaram 176 
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nações e um elevado número organizações intergovernamentais, foi a base para o 
desenvolvimento da “Agenda 21 – Programa de Acção para o Desenvolvimento Sustentável 1”, 
que incluiu a preocupação com o povoamento e evolução demográfica sustentáveis e com a 
sustentabilidade da agricultura e do desenvolvimento rural. 
 
Em 1996, na Conferência das Nações Unidas “Habitat II” realizada em Istambul, foi abordada a 
necessidade em se conceber e gerir ambientes construídos sustentáveis. Em 1997 na 
Conferência “UN Summit II” foi avaliado o progresso no desenvolvimento sustentável e 
implementação da “Agenda 21”.  
 
A partir destes documentos pioneiros foram desenvolvidas a nível local, nacional e internacional 
diferente políticas e outras soluções com o propósito de estimular a construção sustentável. 
Neste capítulo vão-se destacar as principais soluções que se encontram em aplicação e 
desenvolvimento a nível nacional e internacional e algumas soluções emergentes, incluindo a 
evolução espectável para as mesmas. 
 
 
5.2. Principais soluções 
 
Apesar das especificidades da indústria da construção, que se têm constituído como barreiras à 
implementação de práticas mais sustentáveis, é possível verificar que têm sido desenvolvidas e 
aplicadas algumas políticas, medidas e ferramentas que podem ajudar na promoção 
da sustentabilidade dos edifícios e da construção em geral. Na Tabela 4.1 encontram-se 
apresentadas as principais soluções que foram identificadas. 
 
A título de exemplo, a Comissão Europeia propõe, por um lado, que os Estados-Membros 
desenvolvam acções que promovam a construção sustentável e por outro que a sustentabilidade 
seja incorporada nos códigos de construção, normas e regulamentos nacionais, utilizando 
sempre que possível, uma abordagem baseada no desempenho, em lugar da prescrição de 
técnicas ou soluções específicas (Figura 5.1). 
 

 
Figura 5.1: Soluções para que a Construção Sustentável seja uma realidade (fonte: Comissão Europeia) 
 
Nas secções seguintes destaca-se a importância das acções de sensibilização para a promoção 
da construção sustentável e da regulamentação da construção sustentável no aumento da 
sustentabilidade dos edifícios. 
 

                                                 
1 Tradução para Português da denominação de origem Inglesa “Programme of action for sustainable development”. 
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Tabela 5.1: Políticas, medidas e ferramentas que promovem a construção sustentável 
Fases do 
processo 
de 
construção 

Aceitação até ao 
projecto de 
execução 

Construção/ 
reabilitação 

Utilização 
Demolição/ 
desconstrução 

Políticas e 
medidas 

Incorporação da 
  sustentabilidade        
  nos códigos e            
  normas; 
Promoção de 
  metodologias        
  consensuais de  
  apoio à concepção 
  de construções 
  sustentáveis; 
Promoção da 
  sustentabilidade    
  nas obras públicas; 
Formação adequada 
  das equipas de  
  projecto; 
Atribuição de 
  prémios a  
  projectos-piloto; 
Taxas bonificadas 
  para acesso ao  
  crédito; 
Prémios de seguros 
  menos elevados ; 
Planeamento da 
  utilização do solo; 
Zonamento do 
  território; 
Regulamentos (p.e.  
  eficiência 
  energética). 
 

Benefícios fiscais na  
  aquisição de  
  materiais e  
  equipamentos mais  
  sustentáveis; 
Análise de todos os  
  custos com  
  materiais; 
Leis de trabalho e 
  normas que  
  promovam a  
  sustentabilidade   
  nos trabalhos de 
  construção; 
Implementação de 
  sistema de gestão  
  da qualidade, saúde  
  e ambiente nos  
  estaleiros. 

Benefícios fiscais na  
  aquisição de 
  equipamentos mais 
  sustentáveis; 
Formação adequada  
  dos utilizadores; 
Promoção de 
  metodologias 
  consensuais de  
  avaliação e 
  certificação da 
  sustentabilidade; 
Taxas bonificadas no  
  IMI; 
Análise de todos os  
  custos; 
Implementação de  
  sistema de gestão  
  ambiental. 

Regulamentos acerca  
  do tratamento dos  
  resíduos de  
  construção    
  (reciclagem, 
   incineração e  
   deposição em  
   aterros); 
Taxas (no caso da  
  deposição e  
  incineração) 
 

Ferramentas Avaliação do ciclo de 
  vida (LCA)a); 
Avaliação dos custos  
  de ciclo de vida  
  (LCC); 

Metologias de apoio  
  à concepção de  
  construções  
  sustentáveis. 
 

Declarações  
  ambientais de  
  produtos (EPD’s)b); 
ISO 14000; 
ISO 9000. 
 
 

Etiquetagem/certificação 
  da sustentabilidadec); 
Auditorias energéticas. 

 

a) para edifícios ou produtos, como por exemplo, ATHENA (Canadá e Estados Unidos), BRI-LCA (Japão) 
b) p. e., MVDB (Dinamarca), MRPI (Holanda) e BVC (Suécia) 
c) p. e., Blue Eco Angel (Germany), NABERS (Austrália), Swan (Noruega) 

 
 
5.2.1. Promoção da construção sustentável 
 
Segundo a Comissão Europeia, as autoridades dos Estados-Membros deverão desenvolver 
acções de sensibilização junto da população em geral de modo a que esta compreenda as    
mais-valias associadas à construção sustentável. Uma das acções de sensibilização que os 
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Estados-Membros poderão colocar em prática é a criação de prémios destinados a edifícios que 
privilegiem a sustentabilidade.  
 
Paralelamente, deverão ser promovidas acções de formação acerca das tecnologias 
construtivas e processos de construção mais sustentáveis que sejam direccionadas para os 
técnicos envolvidos nas fases de projecto e construção. A necessidade de formação dos 
profissionais ligados às fases de projecto e construção em tecnologias construtivas e processos 
de construção mais sustentáveis é considerada uma prioridade, atendendo ao atraso relativo 
desta indústria. Os edifícios são produtos complexos, que envolvem diversos materiais com 
características muito distintas e decisores de diferentes áreas de conhecimento. A construção 
sustentável obriga que se realizem mudanças substanciais no modo como se planeiam e 
concebem convencionalmente as construções. De uma forma simples, a multidisciplinaridade 
associada aos edifícios exige que os diversos decisores se reúnam desde o início do processo de 
modo a que seja possível integrar os objectivos da construção sustentável nas diversas fases do 
ciclo de vida dos edifícios. O processo de concepção integrado (IDP1) envolve a criação de uma 
equipa de planeamento ou de projecto com uma maior gama de técnicos especialistas, 
decisores locais e outros parceiros, do que é normal, incluindo elementos com experiência nas 
fases de operação, manutenção, reabilitação e outros que estabeleçam o canal de ligação com a 
comunidade local. 
 
Os edifícios têm que começar a ser pensados numa lógica que contemple todas as fases do seu 
ciclo de vida, desde a extracção da matéria-prima necessária à produção dos materiais de 
construção, até à demolição/desmantelamento dos mesmos. Esta nova abordagem deve ser 
abraçada por todos os intervenientes no processo, desde os responsáveis pelo planeamento do 
território e promotores imobiliários, passando pelos proprietários e utilizadores dos edifícios, até 
às empresas de reciclagem e operadores de aterros sanitários. A Tabela 5.2 apresenta os 
intervenientes no ciclo de vida de um edifício, a sua acção e os respectivos riscos associados a 
cada uma das fases. 
 
A formação neste domínio deverá estar sobretudo orientada para os diversos decisores que 
entrevêem nas fases mais preliminares de projecto, de modo a que estes, durante os processos 
de IDP, tenham a possibilidade de utilizar os seus conhecimentos para influenciar as primeiras 
decisões de projecto. Tal como se pode verificar na Figura 5.2, a capacidade de influenciar o 
desempenho de um edifício é muito elevado durante as primeiras fases de projecto e decresce 
exponencialmente à medida que o ciclo de vida se vai desenrolando. Nas fases iniciais de 
projecto é possível encontrar as sinergias e as soluções mais simples que tornam possível na 
prática os objectivos da construção sustentável (Kohler & Moffatt, 2003). As decisões tomadas 
na fase de concepção são as que mais determinam os custos de ciclo de vida, o consumo de 
energia, a qualidade do ar no interior, o conforto dos utilizadores e o potencial de reciclagem e 
de reutilização dos resíduos de construção e de demolição. 
 
Caberá ao Estado, como regulador do ensino superior e dos cursos de formação financiados, o 
desenvolvimento das políticas necessárias à reforma do ensino de modo a que, nos cursos 
orientados para a construção, a “construção sustentável” seja cada vez matéria de 
aprendizagem. É necessária uma informação sistematizada e de maior qualidade acerca das 
características ambientais dos materiais de construção, a fim de orientar os projectistas, 

                                                 
1 Do Inglês “Integrated Design Process”. 
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empreiteiros e seus clientes na escolha dos materiais. Neste domínio a Comissão Europeia 
encontra-se a desenvolver a rotulagem ambiental dos materiais de construção no âmbito das 
declarações ambientais de produtos e/ou do rótulo ecológico, conforme adequado. Esta acção 
tem como objectivo guiar a escolha dos consumidores no que diz respeito a edifícios e seus 
serviços. 
 
Tabela 5.2: Os intervenientes e a sua acção nas diversas fases do ciclo de vida dos edifícios 

Fases 
Aceitação até ao 

projecto de 
execução 

Construção/ 
reabilitação 

Utilização 
Demolição/ 

desconstrução 

Intervenientes Promotores 
Donos-de-obra 
Arquitectos 
Engenheiros 
Instituições de crédito 
Autoridades  
  governamentais 

Donos-de-obra 
Arquitectos 
Engenheiros 
Empreiteiro 
Sub-empreiteiros 
Fornecedores de 
  materiais 
Instituições de crédito 
Autoridades     
  governamentais 
Empresas de 
  reciclagem 
Empresas de recolha  
  de resíduos 

Proprietários 
Inquilinos 
Responsáveis pela  
  gestão do edifício 
Pessoal responsável 
  pela utilização e  
  manutenção 
Autoridades 
  governamentais 
 

Empreiteiros 
Sub-empreiteiros 
Empresas de 
  reciclagem 
Empresas de recolha 
de resíduos 
Gestores de aterros 
  sanitários/  
  incineradoras 
Autoridades   
  governamentais 
 
 

Acções e  
inputs 

Decisões que 
afectam: 
  utilização do solo 
  materiais utilizados 
  necessidades 
    energéticas 
  consumo de água 
  estética 
  transporte e  
    mobilidade 

Materiais de 
  Construçãoa) 

Produtos químicos 
Energia 
Água 
Mão-de-obra 
Equipamento 
 

Produtos químicos 
Energia 
Água 
Mão-de-obra 

Produtos químicos 
Energia 
Água 
Mão-de-obra 
Equipamento 

Riscos e  
impactes 
ambientais 

Alteração do uso do  
  solo 
Meios de transporte 
Desempenho do 
  edifício  
  (p.e. consumo 
  energético) 

Impactes na  
  extracção e  
  transformação dos  
  materiaisb) 

Resíduos 
Lixiviação do solo 
Ruído 
Tráfego 
Alteração da 
  paisagem 
Gases e efluentes 
  líquidos poluentes 
Pó 

Emissões internasc) 

Resíduos 
Águas residuais 
Calor 
Gases de efeito 
estufa 
Compactação e 
  contaminação do  
  solo 
Tráfego 

Resíduos 
Ruído 
Tráfego 
Pó 
Libertação de  
  substâncias 
  perigosas  
Poluição da água,  
  solo e ar 
  (se se incinerar ou 
  enviar para aterro  
  sanitário)  

a) por exemplo: ferro e outros metais, madeira, agregados, cimento, tijolos e outros produtos cerâmicos, pedra, vidro, tinta e outros materiais de 
acabamento, pláticos, etc.. 
b) por exemplo: poluição do ar/solo/água, desflorestação, consumo de energia, esgotamento de fontes de matérias-primas, etc.. 
c) por exemplo: compostos orgânicos voláteis, formaldeído, amoníaco, substâncias cancerígenas, fibras, pó, radiação, etc.. 
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Figura 5.2: Influência das decisões tomadas nas várias fases do ciclo de vida de um edifício nos respectivos 
impactes ambientais e custos (fonte: Kohler & Moffatt, 2003) 
 
 
5.2.2. Regulamentação da construção sustentável 
 
Na maior parte das vezes, a mudança de mentalidades em relação à construção sustentável só 
se torna possível se a mesma for incorporada no contexto legal de cada país. As preocupações 
com a construção sustentável deverão ser incorporadas na legislação relacionada com a 
protecção do ambiente e noutra legislação que aborda outras áreas como, por exemplo: o 
planeamento, transporte, energia, água, extracção de minerais, resíduos, conforto e saúde. Em 
termos globais os diversos mecanismos existentes, subdividem-se nas seguintes categorias (ISE, 
1999):  

• Medidas prescritivas assentes em procedimentos criminais; 
• Instrumentos económicos que, por um lado, aumentam o custo de um procedimento 

com efeitos potencialmente negativos e por outro diminuem o custo de procedimentos 
mais sustentáveis. 

• Normas e códigos baseados no desempenho que encorajam práticas sustentáveis. 
 
Nas subsecções seguintes são dados alguns exemplos de mecanismos pertencentes a cada uma 
das referidas categorias. 
 
a) Medidas prescritivas 
 
Tendo em conta os problemas ambientais, sociais e económicos associados ao crescente 
consumo energético e à importância do sector dos edifícios nesse crescimento, a maior parte 
das discussões acerca da sustentabilidade deste sector estão relacionados com a questão 
energética. Por esta razão, em Portugal, os conceitos “eficiência energética” e 
“sustentabilidade” são muitas vezes considerados, de forma errada, equivalentes. Por esta 
razão, a maior parte da investigação levada a cabo ao nível da sustentabilidade dos edifícios tem 
como objectivo melhorar a eficiência energética dos mesmos, relegando para segundo plano 
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outros parâmetros que são relevantes para que os edifícios sejam mais compatíveis com as 
metas e objectivos do Desenvolvimento Sustentável. 
 
De forma a corrigir a tendência de crescimento no consumo energéticos dos edifícios, Portugal 
transpôs para o Direito interno a Directiva Europeia 2002/91/CE, publicada no Jornal Oficial das 
Comunidades Europeias a 4 de Janeiro de 2003, e designada por Directiva Europeia Acerca do 
Desempenho Energético de Edifícios ou por Directiva EPBD (EU Directive on Energy Performance 
of Buildings). 
 
A motivação e objectivos desta Directiva são: 

• Aumentar a eficiência energética nos edifícios, que são em média responsáveis pelo 
consumo de 40% dos recursos energéticos da União Europeia (em Portugal de 30%); 

• A existência dum forte potencial de melhoria do desempenho energético, quer ao nível 
dos novos edifícios, como dos existentes; 

• Reduzir a dependência externa da União Europeia no que respeita aos recursos 
energéticos; 

• Reduzir as Emissões de Gases de Efeito de Estufa (GEE). 
 
De forma resumida, as imposições da Directiva EPDB são: 

• Requisitos mínimos para novos edifícios; 
• Requisitos mínimos para reabilitações importantes de edifícios existentes com mais 

de 1000 m2; 
• Introdução da certificação obrigatória dos edifícios; 
• Auditorias obrigatórias a caldeiras e sistemas de aquecimento com mais de   

15 kW; 
• Auditorias obrigatórias a sistemas de ar condicionado em edifícios com mais de 

12 kW de potência instalada; 
• Qualificação profissional adequada dos técnicos para certificação e auditorias. 

 
A nível nacional a transposição da Directiva EPBD revogou o antigo Regulamento das 
Características de Comportamento Térmico de Edifícios (RCCTE) – Decreto-lei 40/90 e o antigo 
Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização de Edifícios (RSECE) – Decreto-lei 
118/98. A nova regulamentação entrou em vigor a 4 de Abril de 2006 e é composta por três 
diplomas principais: 

• Sistema Nacional de Certificação Energética e de Qualidade do Ar Interior nos Edifícios 
(SCE) – Decreto-lei 78/2006, que assegura a aplicação dos diplomas seguintes e a 
certificação energética dos edifícios; 

• Novo RSECE – Decreto-lei 79/2006, que se aplica fundamentalmente aos sistemas 
energéticos e edifícios de grande dimensão com aparelhos de aquecimento, ventilação e 
ar-condicionado (AVAC) ; 

• Novo RCCTE – Decreto-lei 80/2006, que estabelece as características de 
comportamento térmico dos edifícios; 

 
A transposição da Directiva EPDB criou ainda em Portugal o primeiro sistema de certificação do 
desempenho de edifícios (Certificado de Desempenho Energético e da Qualidade do Ar Interior - 
SCE). Este Certificado foi pensado no sentido de informar os utilizadores, donos ou potenciais 
utilizadores acerca do desempenho energético dos edifícios ou de uma fracção autónoma dos 
mesmos (Figura 5.3). 
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A certificação energética é obrigatória para a obtenção da licença de utilização de novos 
edifícios, de edifícios sujeitos a grandes intervenções de reabilitação e sempre que um edifício ou 
fracção independente for vendido ou arrendado (o prazo máximo de validade do Certificado é de 
10 anos). No caso de edifícios de serviços com área útil superior a 1000 m2 o Certificado deverá 
ser renovado a cada 6 anos (Figura 5.4). 
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Figura 5.3: Sistema de certificação energética em Portugal (Decreto-lei 78/2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.4: Certificação energética e etapas do ciclo de vida dos edifícios 
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O conteúdo principal do Certificado é a Etiqueta de Desempenho Energético. Nessa etiqueta, que 
apresenta um aspecto semelhante às etiquetas energéticas dos electrodomésticos, o 
desempenho energético dos edifícios segue uma escala pré-definida de 7+2 classes (A+, A, B,  
B-, C, D, E, F e G) em que a classe A+ corresponde a um edifício com melhor desempenho e a 
classe G a um edifício de pior desempenho energético. Apesar do número de classes na escala 
ser o mesmo, os edifícios de habitação e os de serviços têm indicadores e formas de 
classificação distintas. Para além da classe energética, o Certificado Energético reúne outra 
informação como: a descrição do edifício; as medidas que poderão ser introduzidas de modo a 
melhorar o desempenho energético e a nova classe energética se as mesmas forem 
consideradas; a descrição das tecnologias construtivas utilizadas nas envolventes; e as 
características dos sistemas de climatização utilizados. 
 
A revisão dos regulamentos energéticos tem tido alguns impactes positivos na evolução do sector 
dos edifícios no sentido de uma maior sustentabilidade. A título de exemplo, refere-se que um 
dos impactes mais positivos consistiu na obrigatoriedade de utilização de colectores solares em 
todos os edifícios de habitação. Em resposta a este novo contexto, começaram a surgir no 
mercado novas empresas que produzem e/ou comercializam esses e outros equipamentos que 
utilizam fontes de energia renovável. À medida que a produção desses equipamentos vai atingido 
um cenário de economia de escala, os seus preços de mercado vão baixando e se há alguns 
anos atrás o custo de capital dos colectores e o custo de energia dificilmente permitiam que se 
recuperasse, durante a sua vida útil, o investimento efectuado nesses equipamentos, 
actualmente a realidade é bastante diferente. No entanto, a incorporação da sustentabilidade 
nos códigos de construção não pode ser apenas olhada numa perspectiva de custo/benefício 
económico, mas sim numa perspectiva mais transversal: custo/sustentabilidade do ambiente 
construído. 
 
A directiva sobre o desempenho energético nos edifícios deu e contínua a dar uma contribuição 
significativa para a valorização do desempenho ambiental dos edifícios, através da diminuição 
dos consumos energéticos e respectivas emissões. No entanto, a construção sustentável não 
pode ser vista apenas sob o ponto de vista de consumo energético, devendo incluir outros 
indicadores relacionados com as três dimensões do desenvolvimento sustentável (ambiente, 
economia e sociedade), como por exemplo, a qualidade do ambiente interior dos edifícios, a 
acessibilidade, os níveis de ruído, o conforto, o desempenho ambiental dos materiais e 
componentes, segurança estruturas e o custo do ciclo de vida dos edifícios. 
 
b) Instrumentos económicos de apoio 
 
Os Estados podem complementarmente promover a construção sustentável através de 
incentivos económicos. A construção sustentável poderá ser promovida a nível nacional através 
da atribuição de incentivos económicos a edifícios que sejam mais sustentáveis e 
complementarmente, de uma forma mais pedagógica, através da promoção da sustentabilidade 
nos edifícios e restantes obras públicas. A disponibilização de benefícios fiscais na 
aquisição de materiais, produtos e equipamentos, que torne os edifícios e a construção 
em geral mais sustentáveis é uma das políticas possíveis para tornar a construção sustentável 
mais competitiva em termos económicos. Em Portugal existem alguns benefícios fiscais com a 
aquisição de equipamentos novos de energias renováveis, tanto para particulares como para 
empresas, apesar de nos últimos anos o governo ter pensado em proceder à sua abolição. Em 
2007, de acordo com o Código do Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS), os particulares 
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poderão deduzir à colecta 30% das importâncias despendidas com a aquisição de equipamentos 
novos para utilização de energias renováveis, incluindo equipamentos complementares 
indispensáveis ao seu funcionamento, com o limite de €761. Para que sejam mais competitivos 
ao nível do custo de capital, os aparelhos, máquinas e outros equipamentos exclusiva ou 
principalmente destinados à captação e aproveitamento de energia solar, eólica, geotérmica ou 
de outras formas alternativas de energia estão sujeitos a IVA à taxa intermédia de 12%. Para as 
empresas, o Código do Imposto sobre o Rendimento Colectivo (IRC) permite que as mesmas 
amortizem o investimento em equipamento solar no período de quatro anos, visto ser de 25% o 
valor máximo da taxa de reintegração e amortização aplicável (Decreto Regulamentar n. 22/99, 
de 6 de Outubro). 
 
Como exemplo de outra medida que foi introduzida em Portugal para a promoção da redução do 
consumo energético na iluminação foi a introdução de taxas para as lâmpadas de baixa 
eficiência energética (BEE). A iluminação tem um peso muito significativo na totalidade do 
consumo de energia eléctrica do sector doméstico e no sector dos serviços, 12% e 20%, 
respectivamente. Esta importância é um desafio para a aplicação de medidas de eficiência 
energética, face ao potencial de economia que representa e que urge aproveitar. Como existem 
actualmente, na área da iluminação e para o mesmo tipo de utilização, alternativas no mercado 
com diferentes níveis de eficiência energética, foi publicada uma legislação (Decreto-Lei Nº 
108/2007, de 12 de Abril) cujo objectivo é promover a utilização mais racional da energia na 
iluminação e motivar os utilizadores dos edifícios para uma opção mais eficiente e globalmente 
mais económica e, ainda, compensar os custos decorrentes do consumo ineficiente de energia 
que essas lâmpadas imputam ao ambiente. Este objectivo foi materializado através da 
introdução de uma taxa de € 0,41 para as lâmpadas incandescente, o que é um valor reduzido 
quando comparado com o custo de uma lâmpada de baixo consumo, e de € 6,77 para as 
lâmpadas de vapor de mercúrio de alta pressão. 
 
Como exemplo de um incentivo económico que tem como objectivo promover a construção 
sustentável, num sentido mais lato, refere-se o programa, designado por “Protocollo Itaca”, que 
foi desenvolvido em Itália pelo iiSBE Itália e que promove a construção sustentável através da 
disponibilização de condições de crédito mais favoráveis para projectos sustentáveis. Esta 
situação tornou-se possível através de um protocolo cujos signatários foram o iiSBE Itália, 
algumas instituições financeiras italianas e a associação federal das regiões e das províncias 
autónomas italianas. Através deste protocolo, os promotores que submeterem projectos 
sustentáveis que tenham obtido a classificação de 2 ou de 1 segundo os critérios da metodologia 
GBTool, no caso de construção nova ou de obras de recuperação de construção existente, 
respectivamente, têm uma redução de 10% na taxa de juro concedida pelos bancos aderentes 
(Figura 5.5). 
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Figura 5.5: Folheto informativo disponibilizado por um dos bancos italianos aderentes ao “Protocollo Itaca” (fonte: 
Sanpaolo Imprese) 
 
c) Normas e códigos que encorajam a construção sustentável 
 
Para contornar as barreiras apresentadas anteriormente são necessárias acções para salientar 
os benefícios a médio e longo prazo da construção sustentável, de modo a que os compradores, 
bancos e instituições de crédito possam diferenciar os edifícios concebidos e construídos com 
técnicas convencionais dos que utilizam soluções mais sustentáveis. 
 
Actualmente verifica-se a inexistência de uma metodologia consensual de avaliação e 
reconhecimento da construção sustentável quer à escala mundial, como Europeia e 
ainda nacional. Diferentes organismos e instituições desenvolveram metodologias que assentam 
em diferentes parâmetros e indicadores da sustentabilidade. Desta forma, a subjectividade com 
que é definido o conceito “construção sustentável” tem levado a que muitos desconfiem do 
mesmo. A curto prazo será necessário normalizar o conceito “construção sustentável” para que 
os diversos actores no mercado da construção compreendam objectivamente o conceito e as 
vantagens associadas e para que seja realmente possível comparar a sustentabilidade de 
edifícios, cuja sustentabilidade foi reconhecida através de metodologias diferentes. Caberá às 
organizações de normalização o desenvolvimento de normas que sirvam de base ao 
desenvolvimento de metodologias normalizadas para a avaliação do desempenho global de 
edifícios e construções em termos de sustentabilidade. A título de exemplo, refere-se o trabalho 
que se encontra a ser desenvolvido a este nível pelo Comité Europeu de Normalização (CEN), no 
âmbito da acção CEN/TC 350, intitulada “Sustainability of Construction Works”. No Capítulo 7 
podem ser encontradas mais informações acerca dos objectivos e do trabalho em curso neste 
Comité Técnico. 
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As metodologias normalizadas de apoio e reconhecimento da sustentabilidade deverão não só 
ser orientadas para a fase de concepção de novas construções, como também para a utilização 
de edifícios existentes e para o projecto de grandes intervenções de normalização. Só assim será 
possível, à semelhança do que acontece a nível energético com a Certificação Energética dos 
Edifícios, incentivar a incorporação de técnicas sustentáveis, com todas as vantagens à escala 
local e global. A objectividade dos resultados obtidos através de avaliações normalizadas 
permitirá promover as melhores práticas com base numa gama de incentivos. Por exemplo, um 
nível elevado de sustentabilidade poderia levar a reduções nos impostos, nomeadamente no 
imposto municipal sobre imóveis (IMI), e a condições mais favoráveis por parte das seguradores 
e instituições de crédito. Esta situação traria vantagens para todas as partes envolvidas, como 
por exemplo: 

• O promotor, equipa de projecto e empreiteiro viriam o seu esforço reconhecido e viriam 
os seus produtos mais atractivos num mercado cada vez mais competitivo e com isso 
poder-se-iam destacar no mercado da construção de qualidade. Por outro lado, 
poderiam aceder a melhores condições perante as seguradoras e instituições de crédito; 

• Para o comprador, o conhecimento do conforto acrescido e dos menores custos de ciclo 
de vida que o edifício lhe proporcionará permite-lhe compreender as mais-valias dos 
edifícios sustentáveis, quando comparados com os convencionais; 

• As instituições financeiras obteriam, por um lado, todas as vantagens ao nível da 
penetração no mercado por verem o seu nome associado a algo inovador e importante 
e, por outro, poderiam ficar mais seguros quanto capacidade dos seus clientes para 
amortizarem a dívida de crédito: os menores custos de utilização dos edifícios permitirão 
que os seus clientes tenham maiores possibilidades em assumir os compromissos 
contratuais; 

• Para as seguradoras, os menores riscos de segurança associados às tecnologias 
construtivas mais sustentáveis, não só durante a fase de construção mas também de 
utilização, permitem-lhes concorrer, no caso de um edifício mais sustentável, com 
preços mais baixos que a concorrência, assegurando assim uma maior cota de 
mercado. 

 
 
5.3. Soluções emergentes e evolução espectável 
 
Actualmente estão a ser desenvolvidas novas medidas para se solucionarem os problemas que 
têm constituído as principais barreiras à construção sustentável. Estas medidas surgem na 
tentativa de se resolverem os problemas de construtibilidade, custo, coordenação entre os 
diversos projectos de especialidade e de divergências entre o produto final (edifício) e os 
requisitos dos donos de obra.  
 
Segundo Kibert (2005), as três medidas que têm ganho mais importância nos últimos anos são: 

1. Honorários baseados no desempenho (PBF)1  
2. A “Charrette” 
3. Comissionamento de edifícios2 
 

Outras medidas que se espera que terão um maior peso no mercado construção, 
nomeadamente no sector dos edifícios e que poderão contribuir positivamente para a 
                                                 
1 Tradução do termo inglês “performance-based fees”. 
2 Tradução do termo inglês “building commissioning” 
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sustentabilidade do sector são o leasing e o aluguer operacional de equipamentos, produtos e 
mesmo de edifícios.  
 
 
5.3.1. Honorários baseados no desempenho (PBF) 
 
Tal como se referiu anteriormente, um dos principais desafios durante a concepção e construção 
de edifícios é a colaboração e cooperação entre os membros das equipas de projecto. De modo 
a se estimular essa colaboração e cooperação, surgiu recentemente uma nova lógica no 
pagamento dos honorários destas equipas. Nesta nova lógica os honorários são directamente 
proporcionais às poupanças que se conseguem na prática, derivadas do facto do edifício ser 
mais eficiente.  
 
Dado que as maiores poupanças se conseguem durante a fase de utilização dos edifícios e não, 
como geralmente se considera, nos custos iniciais, quanto maior for a eficiência e o 
desempenho dos sistemas dos edifícios, maiores serão as poupanças no consumo de 
electricidade, gás natural, combustíveis líquidos e de outros recursos, pelo que maiores serão os 
honorários auferidos pelos arquitectos e engenheiros. 
 
A título de exemplo, este tipo de abordagem foi utilizado nos Estados Unidos na escola 
secundária de North Clackamas (Oregon), um edifício com aproximadamente 25000 m2 que 
entrou em funcionamento em Abril de 2002 (Figura 5.6). Através de simulações energéticas em 
DOE-2 foram previstas poupanças energéticas anuais de 275000 kW.h em iluminação, 315000 
kW.h em ventilação e bombas, 150000 kW.h em arrefecimento e cerca de 800 kW.h para 
aquecimento, o que totaliza uma poupança de 45% em relação a um edifício convencional na 
mesma localização (Burns & Huston, 2007). A maior eficiência e desempenho energético 
resultaram da optimização das soluções de ventilação e iluminação natural e do elevado 
investimento na qualidade da envolvente, através da adopção de envidraçados de baixa 
emissividade. A poupança conseguida com a maior eficiência do edifício foi dividida 
equitativamente pela escola e pela equipa de projecto. A escola investiu a sua parte em fundos 
de poupança que no futuro poderão ser usados para compensar parcialmente o acréscimo do 
custo de energia.  
 

   
Figura 5.6: Escola de secundária de North Clackamas, Oregon, EUA (fonte: Boora Architects of Portland) 
 
Para que a PBF seja possível é necessário que o dono-de-obra comunique com objectividade à 
equipa de projecto, durante as fases preliminares de projecto, os requisitos que se pretendem 
satisfeitos com o mesmo. Segundo kibert (2005), actualmente os requisitos limitam-se a 
questões relacionadas com a poupança energética, pelo que é necessário estender esses 
requisitos às outras questões da construção sustentável.  
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5.3.2. A “Charrette” 
 
Segundo o National Charrette Institute (NCI), dos Estados Unidos da América, o termo Francês 
“Charrete” é muitas vezes usado para descrever o trabalho final e intenso desenvolvido pelos 
estudantes de arte e arquitectura na véspera da data limite de entrega do projecto. 
 
Este termo teve origem na École des Beaux Arts de Paris durante o século XIX, onde os 
funcionários da escola circulavam com uma charrete de mão para recolher os desenhos finais, 
enquanto que os estudantes, freneticamente, davam os últimos retoques no seu trabalho 
(Figura. 5.7). 
 

 
Figura 5.7: Representação da “charrete” utilizada para recolher os trabalhos finais (fonte: NCI, E.U.A.) 
 
Actualmente o termo “Charrette” é utilizado para caracterizar um nova abordagem de projecto, 
em que, desde a fase embrionária de projecto, se juntam grande parte dos decisores nos 
processos de projecto, construção e de desenvolvimento da comunidade onde a construção será 
implantada, o que facilita a troca dinâmica de ideias, com a vantagem de nesse momento todos 
os participantes poderem intervir com as suas opiniões. Esta abordagem é também conhecida 
por Processo Dinâmico de Planeamento (DPP1) ou por Processo Integrado de Projecto (IDP2). 
Com este processo, combina-se o trabalho árduo da equipa de projecto, com workshops e fóruns 
de discussão pública. A “Charrette” ideal deverá incluir o dono de obra, equipa de projecto, 
construtor, gestores das instalações, membros da comunidade (incluindo crianças), 
organizações sem fins lucrativos, crianças, ou seja todas as pessoas que possam ser afectadas 
pela construção. A participação dos diversos decisores no projecto desenvolve-se nas fases que 
se encontram apresentadas na Figura 5.8. 
 
Com a discussão pública do projecto e participação dos diversos decisores locais, a oposição 
local ao mesmo é enfraquecida, pois durante este processo holístico e interactivo, as 
preocupações do dono de obra e do construtor são integradas com as necessidades da 
comunidade. A “Charrette” tem sido apresentada como uma ferramenta com grandes 
potencialidades no processo de projectos sustentáveis. 
 
Segundo a NCI (2006), os principais benefícios deste tipo de abordagem são: 

• Confiança. Este tipo de planeamento promove a confiança entre os cidadãos e os 
promotores públicos ou privados, devido ao envolvimento do público nas decisões 

                                                 
1 Abreviatura da denominação inglesa “Dynamic Planning Process”. 
2 Acrónimo da expressão da língua inglesa “Integrated Design Process”. 
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importantes e ao facto destes serem periodicamente informados acerca da evolução do 
projecto; 

• Menor oposição. Através da discussão das ideias, criam-se um conjunto de 
perspectivas que são partilhadas pelo público, o que possibilita o esclarecimento dos 
menos informados e a conversão se alguma oposição em apoio; 

• Maior construtibilidade. Com o envolvimento de vários especialistas e dos cidadãos 
em geral, consegue-se, por um lado, projectos que vão ao encontro das reais 
necessidades do mercado, e por outro, uma melhor compatibilidade entre os diversos 
projectos de especialidade e entre a fase de projecto e a fase de construção; 

• Economia. A existência de reuniões de trabalho e workshops públicos em diversos 
estágios de desenvolvimento do projecto evita que se tenham de realizar alterações de 
fundo ao projecto, o que resulta numa economia de tempo e de custos. 

 

 
Figura 5.8: Representação gráfica das fases do processo “Charrette” (adaptado de NCI, 2006) 
 
 
5.3.3. Comissionamento de edifícios 
 
O comissionamento tem ganho cada vez mais importância no processo de criação de um edifício 
sustentável. De acordo com a Associação Americana de Comissionamento de Edifícios (BCA1). O 
comissionamento dos edifícios consiste num processo em que se assegura documentalmente 
que os sistemas dos edifícios foram concebidos, instalados, adequadamente testados, e 
possibilitam a manutenção e operação esperados, de acordo com os requisitos definidos pelo 
dono de obra. O comissionamento dos edifícios não garante só por si que os edifícios 
submetidos a este processo são mais sustentáveis do que os convencionais. No entanto, permite 
verificar se é possível manter o desempenho do edifício, com a eficiência e consumo previstos 
na fase de projecto. 
                                                 
1 Abreviatura da denominação inglesa Building Commissioning Association 
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O comissionamento de edifícios tem evoluído da mera verificação e teste dos Aparelhos de 
Ventilação e Ar Condicionado (AVAC) durante a fase de recepção de edifícios, para uma valência 
a considerar na fase de projecto (Kibert, 2005). Um projecto ideal deve envolver uma empresa 
especialista no comissionamento de edifícios desde a fase de Estudo Prévio, de modo a que 
possam partilhar os seus conhecimentos. Antes da fase de Recepção do edifício, a empresa de 
comissionamento deverá verificar e testar todos os equipamentos, incluindo não só mas 
também, o funcionamento da cobertura, os acabamentos interiores, rede eléctrica, iluminação, 
AVAC, canalizações, protecção ao fogo, redes de telecomunicações e elevadores. 
 
Os benefícios que se conseguem através do comissionamento de edifícios são tanto maiores 
quanto mais cedo se implementar este conceito no projecto e na construção de edifícios. A 
empresa de comissionamento fornecerá outro tipo de valências às equipas de projecto e de 
construção, e assegura que as questões relacionadas com o comissionamento de edifícios são 
incluídas nos documentos do projecto. Kibert (2005), refere que com a inclusão do 
comissionamento de edifícios no projecto de um edifício pode resultar, entre outras, nas 
seguintes vantagens: 

• Redução do consumo energético. Estudos demonstraram que o comissionamento 
dos edifícios pode resultar num aumento de 5 a 10% na eficiência energética; 

• Aumento da produtividade dos ocupantes, em resultado de melhorias na 
qualidade do ambiente interior; 

• Projecto de maior qualidade e maior construtibilidade. A participação das 
empresas de comissionamento em cada uma das fases de projecto permite que seja 
superior a compatibilidade entre os diversos projectos de especialidade e que se 
diminua o número de Erros e Omissões de projecto; 

• Menor erro na encomenda de equipamentos devido ao processo contínuo de 
revisão e optimização dos requisitos dos equipamentos, por parte da equipa de 
comissionamento; 

• Menor erro na instalação do equipamento, devido à verificação da instalação por 
parte da equipa de comissionamento; 

• Menores falhas no funcionamento do equipamento, devido ao facto da equipa de 
comissionamento testar, calibrar e reportar o funcionamento do mesmo; 

• Maior domínio acerca das características funcionais dos equipamentos por 
parte dos utilizadores, pois a equipa de comissionamento deverá preparar um manual 
que permitirá aos utilizadores utilizar convenientemente os equipamentos; 

• Um edifício com desempenho igual ao previsto, desde o primeiro dia em que 
entra em funcionamento. 

 
Segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos (USDE1), o custo de comissionamento 
de um edifício depende de vários factores, incluindo o tamanho e a complexidade do mesmo, o 
grau de comissionamento solicitado pelo dono de obra e do facto de se tratar de construção 
nova ou de reabilitação. Um edifício com poucas zonas climatizadas independentes e sistemas 
de controlo pouco complexos terá um custo de comissionamento menor do que um edifício mais 
complexo. Em geral, os custos de comissionamento de um edifício novo variam entre 0,5% a 
1,5% do custo total de construção, se a equipa de comissionamento acompanhar o edifício 
desde as primeiras fases de projecto (Tabela 5.3). Para um edifício existente, que nunca tenha 

                                                 
1 Abreviatura da denominação em língua inglesa “U. S. Department of Energy”. 
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sido comissionado, o custo de retro-comissionamento pode variar de 3% a 5% do total do custo 
de utilização. No entanto, é preciso não esquecer que o custo das operações de 
comissionamento, que se verifica uma vez no início do projecto, pode resultar em custos de 
utilização bastante mais reduzidos, o que torna em geral o custo total do ciclo de vida de um 
edifício comissionado menor do que o de um edifício não comissionado. 
 
Tabela 5.3: Custos médios de comissionamento durante as fases de projecto e de construção de edifícios (fonte: 
USDE, 2007) 

Tipo de comissionamento Custo total de comissionamento 

Totalidade do edifício 
(AVAC, sistemas de automação, redes eléctricas 
e mecânicas) 

0,5% a 1,5% do custo total de construção 

AVAC e sistemas de automação 1,5% a 2,5% do custo das instalações mecânicas 

Rede eléctrica 1,0% a 1,5% do custo do sistema eléctrico 

Medidas de eficiência energética €1,92 a €2,33 por m2 

 
 
5.3.4. Leasing e Aluguer Operacional 
 
O Leasing ou locação financeira é um contrato através do qual a locadora adquire um produto 
escolhido pelo seu cliente (locatário) para em seguida, alugá-lo a este último, por um prazo 
determinado. Ao término do contrato o locatário pode optar por renová-lo por mais um período, 
por devolver o bem arrendado à locadora ou dela adquirir o bem, pelo valor do mercado ou por 
um valor residual previamente definido no contrato. Este tipo de contrato é comum no sector 
automóvel.  
 
Actualmente, já existem algumas empresas no mercado da construção que praticam este tipo de 
contratos. A título de exemplo, em Atlanta, E.U.A, o fabricante de revestimentos Interface aluga 
revestimentos de pavimentos (alcatifas, carpetes e outros produtos) por um determinado período 
de tempo a uma renda mensal fixa. A montagem do revestimento, remoção e a manutenção 
podem ser incluídos no custo de aluguer. Desta forma o cliente paga um valor fixo mensal pelo 
serviço de revestimento do pavimento, o que assegura a operacionalidade do mesmo durante o 
período de ocupação do espaço, com menores custos de ciclo-de-vida (Interface, 2007). No final 
do período de aluguer, o cliente pode adquirir o valor remanescente do revestimento ou devolver 
o mesmo à empresa, podendo este ser reutilizado ou, caso o estado de conservação não o 
permita, reciclado. O principal mercado desta solução é o dos edifícios de escritórios. 
 
Também é possível que este tipo de solução venha no futuro a ser aplicado à escala dos 
edifícios. Já em meados do século XX, o arquitecto e inventor Buckminster Fuller (1895-1983) 
tentou aplicar este tipo de contrato ao sector residencial, através do desenvolvimento do 
protótipo Dymaxion House (Figuras. 5.9 e 5.10). 
 
O objectivo foi o de desenvolver uma unidade residencial totalmente autónoma, com produção 
doméstica de electricidade, que custasse aproximadamente o mesmo do que um automóvel e 
que dessa forma pudesse ser paga como de um automóvel se tratasse. Estas unidades 
residenciais foram concebidas de forma a serem totalmente pré-fabricadas, embaladas em kits, 
montadas na maior parte das regiões do globo e de modo a que a organização do espaço 
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interior fosse suficientemente flexível para ser adaptado às diferentes necessidades de utilização. 
A durabilidade estaria assegurada através da utilização de materiais de baixa manutenção, como 
o alumínio e o cobre. O contrato de leasing era pensado para que as famílias de menores 
recursos pudessem ter acesso à habitação e incluía a manutenção e todos os serviços, desde o 
abastecimento de água e electricidade até à remoção dos efluentes sólidos e líquidos. Os 
componentes e as unidades propriamente ditas foram pensados de modo a serem 
actualizados/modernizados, reinstalados ou reciclados. Desta forma haveria um mercado para 
unidades usadas e seus componentes (Baldwin, 1996). Para justificar o facto desta solução não 
passar da fase de protótipo, os críticos apontam como principais razões a fraca vocação para 
marketing do seu autor, a ideia errónea de que uma solução serve todas as necessidades, 
independentemente das condições específicas do local de implantação e identidade 
arquitectónica e a utilização de materiais com grande quantidade de energia incorporada, como 
por exemplo o alumínio. Outra das razões foi a fraca privacidade conferida pelos elementos de 
compartimentação interior que eram muito finos e amovíveis. 
 

 
Figura 5.9: Aspecto exterior do protótipo à escala real 
da Dymaxion House (fonte: Rmhermen at  
en.wikipedia). 

 

 
Figura 5.10: Representação da compartimentação 
interior do protótipo Dymaxion House (fonte: 
Buckminster Fuller Institute). 

 
O aluguer operacional é um contrato através do qual a locadora disponibiliza ao seu cliente 
um serviço que resulta do empréstimo de um bem, mediante o pagamento de uma renda 
mensal fixa. Neste tipo de contrato, a manutenção do bem e um conjunto de serviços base 
necessários ao funcionamento do mesmo já se encontram incluídos. Este tipo de contrato 
encontra-se generalizado nas no sector das reprografias onde na maior parte dos casos se opta 
pelo aluguer operacional do serviço de cópia com toda a manutenção incluída e um conjunto de 
cópias já incluído. Tal como aconteceu nesse sector é também expectável que na construção se 
evolua de uma lógica de compra para uma lógica de aluguer operacional de um serviço. Por 
exemplo, é de prever que a curto ou médio prazo seja possível alugar o serviço de “manutenção 
do conforto térmico de um espaço” em detrimento da aquisição de um equipamento de 
climatização. Como os custos de manutenção e de operação desses equipamentos serão da 
responsabilidade das empresas que disponibilizam o serviço e incluídos no custo do aluguer, 
será necessário, numa lógica de mercado, que estas procurem maximizar a eficiência do 
equipamento durante o seu ciclo-de-vida, com todas as vantagens ambientais, de saúde e 
conforto dos ocupantes e económicas adjacentes. Pode ser que no futuro, no sector dos edifícios 
se evolua para uma lógica de aluguer ou compra de um edifício ou de um apartamento para 
uma lógica de aluguer operacional do serviço “espaço habitável”. 
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PARTE II 

SISTEMAS DE APOIO À CONCEPÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA 
SUSTENTABILIDADE DE EDIFÍCIO 
 
 

CAPÍTULO 6 

EXEMPLOS DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 
 
 

6.1. Objectivos dos sistemas 
 
Tal como se apresentou nos capítulos anteriores, um edifício só poderá ser considerado 
sustentável se as três diferentes dimensões da sustentabilidade (ambiental, social e económica) 
forem consideradas na sua concepção e utilização.  
 
A sustentabilidade envolve vários aspectos, sendo os mais comuns os relacionados com a 
redução do consumo de materiais não-renováveis e água e ainda com a produção de emissões, 
resíduos e poluentes. Os diversos aspectos da sustentabilidade estão relacionados entre si e a 
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interacção do edifício com a sua envolvente é também importante. Na maior parte das políticas 
de promoção da sustentabilidade é comum encontrarem-se os seguintes objectivos: optimizar o 
potencial do local de implantação, preservar a identidade regional e cultural, minimizar o 
consumo energético, proteger e conservar os recursos (incluindo a água), utilizar materiais    
eco-eficientes, assegurar níveis adequados para as condições de saúde e conforto, optimizar as 
práticas de utilização e manutenção e minimizar os custos de ciclo de vida (Bragança, Mateus e 
Koukkari, 2007). 
 
As ligações entre o ciclo de vida dos edifícios e as três dimensões do desenvolvimento 
sustentável são inúmeras. O estudo integrado de todos esses critérios de avaliação, alguns 
quantitativos e outros puramente qualitativos, torna-se muito difícil se não for realizado através 
de um processo metódico. 
 
Com vista a facilitar a adopção de práticas sustentáveis na construção, encontram-se 
actualmente em fase de desenvolvimento e/ou aplicação alguns métodos de suporte e avaliação 
da sustentabilidade na construção. Estes métodos abordam holisticamente o conceito 
“construção sustentável”, pois só consideram os aspectos mais importantes. Dessa forma, a 
avaliação assenta numa lista de indicadores e parâmetros, que pode ser mais ou menos longa, e 
que se considera a mais representativa para os objectivos da avaliação (Figura 6.1). Um 
indicador permite avaliar o comportamento de um edifício face a um ou mais objectivos da 
construção sustentável e um parâmetro é uma propriedade mensurável ou observável que 
fornece informação acerca de um fenómeno, ambiente e área. 
 
A consideração de todas as ligações entre o meio construído e o desenvolvimento sustentável 
impossibilitaria a implementação prática do conceito. No mesmo sentido, o desenvolvimento de 
metodologias assentes em longas listas de parâmetros, que incluíssem parâmetros pouco 
relevantes, tornaria o processo muito moroso e dispendioso, o que colocaria em causa a 
prossecução dos seus objectivos. 

 
Figura 6.1: Abordagem holística da avaliação da sustentabilidade de edifícios 
 
 

Indicadores do 
Desenvolvimento 
Sustentável. 
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As metodologias de apoio à concepção e avaliação da sustentabilidade permitem transformar o 
conceito em metas objectivas e tangíveis e são fundamentais para a recolha e comunicação de 
informação, aspectos indispensáveis às tomadas de decisão durante as diferentes fases do ciclo 
de vida de um edifício.  
 
A primeira metodologia de avaliação do desempenho ambiental dos edifícios surgiu nos Estados 
Unidos em 1998. Até à essa altura, os edifícios “amigos do ambiente” eram concebidos com 
base na perspectiva que as equipas de projecto tinham acerca do que constituía um “edifício 
verde”. Para além do facto de se reconhecer que os edifícios “verdes” deveriam ser eficientes 
em termos de recursos e de baixo impacto ambiental, não existiam critérios específicos para a 
avaliação e comparação das vantagens deste tipo de projecto. Em 1998, o United Stated Green 
Building Council (USGBC), lançou o sistema LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) e a primeira metodologia de avaliação destinada à construção nova (LEED-NC). Esta 
metodologia especifica os critérios para a concepção de um edifício “verde” e permite a sua 
classificação para posterior comparação e comunicação dos resultados (Kibert, 2005). 
 
As primeiras metodologias de avaliação da sustentabilidade encontravam-se sobretudo 
orientadas para a dimensão ambiental e algumas delas têm evoluído nos últimos tempos no 
sentido de incorporarem critérios relacionados com as dimensões social e económica. 
 
Actualmente, ainda não existe alguma abordagem que seja amplamente aceite à escala global. 
Esta situação deve-se a algumas limitações existentes na avaliação dos edifícios, destacando-se 
entre outras: 

• Complexidade dos edifícios. Um edifício é constituído por um conjunto infindável de 
materiais, tecnologias e processos. O desempenho global do edifício não resulta do 
simples somatório do desempenho individual de cada uma das unidades do edifício, 
mas sim no modo como cada uma delas se relacionam entre si, com os utilizadores e 
com os ambientes interno e externo. Desta forma, é impraticável a consideração de 
todos os aspectos que influenciam a sustentabilidade dos edifícios, pelo que se estudam 
apenas os que são considerados mais importantes. O problema é que essa simplificação 
não é realizada do mesmo modo nas diversas metodologias existentes, pois estas não 
partilham os mesmos indicadores e parâmetros. Esta situação dificulta a comparação e 
a própria interpretação dos resultados obtidos; 

• Multidisciplinaridade do ciclo de vida. No ciclo de vida dos edifícios, desde a fase 
de extracção das matérias-primas até ao fim de vida, são envolvidos imensos 
intervenientes. A optimização do desempenho do ciclo de vida de um edifício deverá 
envolver a contribuição de todos os intervenientes, o que na prática é impossível. Por 
outro lado, a multidisciplinaridade está ainda associada à utilização de diversos tipos de 
parâmetros, uns quantitativos e outros qualitativos, que não se expressam na mesma 
grandeza nem estão correlacionados entre si (p.e. qualidade estética vs conforto 
térmico). De modo a evitar os enviesamentos provocados pela eventual inclusão de 
parâmetros subjectivos, algumas metodologias optaram pela exclusão deste tipo de 
parâmetros na avaliação; 

• Elevada quantidade de materiais. A avaliação da sustentabilidade dos produtos 
assenta na avaliação dos impactes ambientais de ciclo de vida dos materiais utilizados. 
Ao contrário do que acontece noutros produtos, os edifícios são constituídos por uma 
lista infindável de materiais diferentes, com impactes bastante distintos. Adicionalmente, 
é extremamente difícil encontrarem-se bases de dados locais com o inventário dos 
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impactes ambientais associados a todos os materiais de construção utilizados. Em 
algumas metodologias, esta situação é contornada considerando apenas parte dos 
materiais na avaliação e uma lista resumida de categorias de impacte ambiental. Esta 
abordagem difere de metodologia para metodologia e apresenta o risco de, devido à falta 
de dados, não serem contabilizados certos materiais que apresentam elevados 
impactes. 

• Baixo nível de industrialização. Ao contrário do que acontece com outros produtos, 
nesta indústria os processos de produção e o produto final são sempre diferentes. Desta 
forma, podem haver grandes desvios entre o edifício concebido e o edifício construído. 
Esta situação dificulta não só a estimativa dos impactes associados à fase de operação 
como também de construção. A elevada quantidade de incertezas associadas à fase de 
construção justifica o facto dessa fase ser ignorada na maior parte das metodologias 
existentes. 

• Fase de utilização mais longa e com maiores impactes. Na fase de utilização, a 
durabilidade e o desempenho dos edifícios são condicionados por muitas variáveis, que 
vão desde factores externos, como o clima, até factores comportamentais associados 
aos seus utilizadores. Deste modo, é extremamente difícil estimar, durante a fase de 
concepção, o desempenho real do edifício na fase de utilização. Este é um 
condicionalismo importante, pois ao contrário do que acontece noutros produtos, nos 
edifícios a fase de utilização é a mais longa e a que se traduz em maiores impactes. 

• Diferenças políticas, tecnológicas, culturais e sócio-económicas existentes 
entre países. As assimetrias existentes entre países e, mesmo dentro de determinados 
países, entre regiões, justificam que, por um lado se tenham desenvolvido listas 
diferentes de indicadores e parâmetros, e por outro se hierarquizasse cada um deles de 
acordo com o contexto específico. Desta forma, não é possível utilizar à escala global as 
metodologias cujos parâmetros e sistema de pesos não sejam adaptáveis à realidade do 
local onde o edifício será inserido. 

 
Atendendo à importância do sector dos edifícios na construção, é ao nível da avaliação da 
sustentabilidade dos edifícios que tem incidido a maior parte da investigação que se tem 
realizado neste domínio. 
 
 
6.2. Breve panorâmica sobre os sistemas existentes 
 
Os sistemas de avaliação diferem de acordo com o seu objectivo, escala de análise e fase de 
ciclo de vida dos edifícios em que se aplicam. Em 2001, a Agência Internacional da Energia, no 
âmbido do projecto Annex 31, subdividiu as diversas metodologias e ferramentas associadas 
directa e indirectamente à avaliação da sustentabilidade dos edifícios nas seguintes categorias 
(IEA, 2001): 

• Programas informáticos de simulação energética; 
• Ferramentas de avaliação do desempenho ambiental do ciclo de vida (LCA) dos edifícios; 
• Metodologias de avaliação da sustentabilidade e sistemas de certificação; 
• Directivas e checklists para o projecto e gestão sustentáveis de edifícios; 
• Declarações ambientais de produtos (EPD’s), Catálogos, Bases de dados, Esquemas de 

Certificação e Rótulos/Etiquetas. 
A Tabela 6.1 apresenta as diversas metodologias que foram identificadas nos países 
participantes no projecto supracitado. 
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Tabela 6.1: Listagem de diversas metodologias associadas à construção sustentável, segundo o projecto Annex 31 
(IEA, 2001)  

País 
 
(membro 
do Annex 
31) 

Programas de 
simulação 
energética 

Ferramentas 
LCA para a 
avaliação de 
edifícios  

Metodologias 
de avaliação 
da 
sustentabilida
de e sistemas 
de certificação 

Directivas ou 
checklists 
para o 
projecto e 
gestão 
sustentáveis 
de edifícios 

Declarações 
ambientais de 
produtos 
(EPD’s), 
catálogos, 
bases de 
dados, 
esquemas de 
certificação e 
rótulos/ 
etiquetas 

Alemanha • PVCad  
• SolDesigner 
• Sombrero 3.01 
• SUNDI 
• T Sol 
• THERMOSIM 

• LEGOE 
• EcoPro 1.5 

  • BAU Building 
Passport 

• Blue Eco Angel 

Austrália • ENER_RATE 
• NatHERS 
• BUNYIP 
• ECOTECT 
• GSL_GISELLE 
• LCAid 

• LISA • NABERS • Environment 
• Design Guide 

• EcoSpecifier 

Canadá • BASECALC 
• CATALOGUE 
• EE4 CBIP 
• EE4 CODE 
• ENERPASS 
• FRAME4 
• FRAMEplus 
• GS2000 
• Lighting Boy  
• VISION4 
• HOT2000 

• The Athena Model • GBTool 
• HOMERUN 

(Energuide) 
• Cities for Climate 

Protection 
• Solution Spaces 
• Quest 

• Banff Green 
Development 
Guidelines 

• Environmental 
Choice 

• Super E 
• Advanced 

Building 
Technology 

Dinamarca • BSIM2000 
• tsbi3 

 • EDIP 
• BEAT 

• Environmentally 
Friendly 
Construction 
Guide 

 

Estados 
Unidos da 
América 

• EnergyPlus 
• Visual DOE 
• BTU Analysis 
• Building Design 

Advisor 
• Building Energy 

Analyser 
• COMIS 
• Daylight 
• [existem mais de 

180 programas1] 

• BEES • INDEX 
• Smart Places 
• LEED* 

• Built Green 
• Minnesota 

Sustainable 
Design Guide 

• NYC High 
Performance 
Building Guide 

• City of Santa 
Monica Green 
Building Design & 
Construction 
Guidelines 

• Green Building 
Advisor 

Finlândia • BUS++  
• RIUSKA  
• SMOG 

• LCA-HOUSE 
• TAKE-LCA 

• BSEA 1.0 • ECOPROP • Environmental 
Classification of 
Properties 

 
 

                                                 
1 Para mais informações acerca dos programas informáticos de simulação energética existentes nos E.U.A., 
consultar a página da internet: http://www.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/ 



Universidade do Minho – Departamento de Engenharia Civil 
Dissertação de Doutoramento   Ricardo Mateus 

 80  

   
 

Tabela 6.1 (cont.): Listagem de diversas metodologias associadas à construção sustentável, segundo o projecto 
Annex 31 (IEA, 2001)  

País 
 
(membro 
do Annex 
31) 

Programas de 
simulação 
energética 

Ferramentas 
LCA para a 
avaliação de 
edifícios  

Metodologias 
de avaliação 
da 
sustentabilida
de e sistemas 
de certificação 

Directivas ou 
checklists 
para o 
projecto e 
gestão 
sustentáveis 
de edifícios 

Declarações 
ambientais de 
produtos 
(EPD’s), 
catálogos, 
bases de 
dados, 
esquemas de 
certificação e 
rótulos/ 
etiquetas 

Japão • NIRM • LCCO2 
• BRI LCA 

 • ECDG 
• Green Housing A-

Z 
• Tokyo Metro 

Green Building 
Program 

• MOC 
• Checklist for 

Government 
Buildings 

Noruega   • EkoProfile  • Swan Ecolabel 
Nova Zelândia • Bench     
Países Baixos • NEN 2916: 

Energy 
Performance of 
office buildings 

• NPR 2917: 
Energy 
Performance of 
office buildings –
Calculation 
program 

• NEN 5128: 
Energy 
Performance of 
housing buildings 

• NPR 5129: 
Energy 
Performance of 
housing Buildings 
calculation 
program 

• EcoQuantum 
• Eco-Instal 
• MMG 

• GreenCalc 
• EcoIndicator 

• National 
Packages 
Sustainable 
Building 

• Costing Reference 
Model 

• Dutch MRPI 

Reino Unido • APACHE 
• Building Energy 

Modeling & 
Simulation 

• ESP-r 
• FLOVENT 
• FLUCS 
• INDUS 
• LifeCYcle  
• Microflo 
• Pisces 
• Radiance 

Interface 
• ShadowFX 
• Solacalc 
• Suncast 
• TAPS 
• TAS 

• ENVEST • BREEAM 
• SPeAR 

• Environmental 
Management 
Toolkits 

• Environmental 
Profiles of 
Construction 
Materials 

Suíça • ACOUSALLE 
• LESO-[Tools] 

• OGIP* • E2000* 
• Ökobau 

• Planer Kit for 
Controlled 
Ventilation 
systems 

• SIA D0122: 
Ecology and 
buildings 

• Ecological 
Submission 
Document SIA 
493: Declaration 
form for building 
products 
Embodied energy 
of building 
materials 
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Tabela 6.1 (cont.): Listagem de diversas metodologias associadas à construção sustentável, segundo o projecto 
Annex 31 (IEA, 2001)  

País 
 
(membro 
do Annex 
31) 

Programas de 
simulação 
energética 

Ferramentas 
LCA para a 
avaliação de 
edifícios  

Metodologias 
de avaliação 
da 
sustentabilida
de e sistemas 
de certificação 

Directivas ou 
checklists 
para o 
projecto e 
gestão 
sustentáveis 
de edifícios 

Declarações 
ambientais de 
produtos 
(EPD’s), 
catálogos, 
bases de 
dados, 
esquemas de 
certificação e 
rótulos/ 
etiquetas 

Suécia • ID-HAM 
• CELLAR 
• DEROB-LTH 
• EED 
• HEAT2 
• HEAT3 
• IDA Indoor 

Climate and 
Energy 

• SLAB 

• EcoEffect 
• LCAiT 

• The Natural Step   

 
Na tentativa de se corrigirem as suas limitações, a maior parte dos métodos supracitados 
encontra-se em constante evolução. Actualmente, o principal objectivo passa pelo 
desenvolvimento, implementação e sistematização de uma metodologia que permita a 
concepção de edifícios cujo comportamento seja optimizado ao nível das três dimensões do 
desenvolvimento sustentável e que seja simultaneamente prática, transparente e suficientemente 
flexível para ser facilmente adaptada aos diversos tipos de edifícios e à constante evolução 
tecnológica.  
 
Atendendo à sua importância como base de desenvolvimento da metodologia de avaliação da 
sustentabilidade de edifícios residenciais, apresentada na Parte III do presente trabalho, nas 
secções seguintes procede-se à apresentação: das principais metodologias de avaliação e 
certificação da sustentabilidade de edifícios que são utilizadas internacionalmente; da 
importância do método LCA na avaliação do impacte ambiental dos edifícios (incluindo as 
principais ferramentas existentes; da relevância das Declarações Ambientais de Produtos (EPD’s) 
de construção na simplificação da quantificação do impacte ambiental dos edifícios e da análise 
de custo de ciclo de vida (LCC). 
 
 
6.2.1. Metodologias de avaliação e certificação da sustentabilidade de edifícios 
 
a) Enquadramento 
 
Nesta secção vai-se apresentar um sumário dos resultados obtidos na análise de algumas das 
ferramentas mais utilizadas, a nível internacional, na avaliação e certificação do desempenho 
ambiental e sustentabilidade dos edifícios. Neste trabalho foram analisadas em detalhe 4 
metodologias, que serviram de base ao desenvolvimento da metodologia apresentada na Parte III 
da presente dissertação. As diferentes abordagens analisadas encontram-se listadas na Tabela 
6.2. 
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Tabela 6.2: Listagem das metodologias de avaliação e certificação da sustentabilidade de edifícios que foram 
analisadas 

Ferramenta/denominação da 
metodologia 

Desenvolvida por 

SBTool 2007, fase de projecto1  
The Code for Sustainable Homes 
LEnSE 
Leed for Homes (Janeiro de 2008) 

International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE)  
Building Research Establishment (BRE), Reino Unido 
Projecto LEnSE, financiado pela Comissão Europeia 
United States Green Building Council (USGBC) 

1 É necessário salientar que o SBTool é uma ferramenta genérica, que pode ser aplicada a vários tipo de edifícios, e que, entre as metodologias 
listadas, é a única que pode ser aplicada à escala global. Paro o efeito, antes da sua utilização é necessário adaptar previamente os benchmarks 
e o sistema de pesos ao tipo de edifício em avaliação e ao contexto em que o edifício se insere. 

 
De modo a facilitar a comparação das metodologias analisadas, os resultados obtidos são 
estruturados num conjunto de tabelas (uma para cada metodologia) compostas pelas seguintes 
secções (quando aplicável): 

• Informação base. Esta parte da tabela contém a denominação da 
ferramenta/metodologia, a identificação do(s) seus(s) autore(s), a hiperligação à página 
da internet onde se podem obter informações adicionais, a identificação dos países onde 
a ferramenta é utilizada e o número de casos em que a metodologia foi aplicada. 

 
• Utilizadores. Nesta parte das fichas são identificados os potenciais utilizadores da 

ferramenta/metodologia, existindo cinco grupos de potenciais utilizadores: 
(i) Profissionais (arquitectos); 
(ii) Profissionais (construtores); 
(iii) Profissionais (consultores/auditores); 
(iv) Consumidores/utilizadores dos edifícios; 
(v) Investigadores. 

 
• Fronteiras da avaliação. Nesta parte as ferramentas/metodologias são classificadas 

de acordo com as seguintes categorias: 
(i) Fronteiras. Fronteiras físicas da avaliação (edifício, terreno, quarteirão, etc.); 
(ii) Etapa de ciclo de vida: etapas de ciclo de vida que são avaliadas; etapa(s) de 

ciclo de vida em que a avaliação é aplicável (planeamento, concepção, 
construção, utilização, reabilitação, etc.); 

(iii) Tipos de edifício: identificação dos tipos de edifícios onde é possível aplicar 
cada ferramenta/método (habitação, escritórios, escolas, comércio, indústria, 
e outros tipos). 

É de salientar que muitas vezes uma ferramenta/metodologia é constituída por diversos 
módulos, um para cada tipo de edifício em que a mesma é aplicável. Neste caso só 
serão apresentados os indicadores e sistema pesos que são geralmente aplicados na 
avaliação de edifícios de habitação; 
 

• Estrutura da ferramenta. Nesta parte é descrita a estrutura base da metodologia. O 
objectivo é de algum modo estimar o grau de complexidade ou a quantidade de tempo 
associados a uma avaliação. Desta forma será apresentado o número de categorias de 
indicadores (macro indicadores) utilizado para caracterizar um edifício a diversos níveis 
(baixo, intermédio e alto). Adicionalmente é apresentada informação acerca da 
percentagem utilizada de indicadores qualitativos e quantitativos (os indicadores 
qualitativos são baseados em checklists, opinião dos avaliadores, entre outros; enquanto 
que nos quantitativos é necessário calcular o valor de determinados parâmetros) No 
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final, apresenta-se o número de indicadores que são de avaliação obrigatória, uma 
pequena descrição do processo de avaliação e os requisitos básicos de cada 
metodologia; 

 
• Estrutura dos indicadores. Nesta parte da tabela são apresentados os indicadores, 

tal como se encontram organizados na ferramenta/metodologia. 
 

• Indicadores com mais peso na avaliação global. Esta parte tem como objectivo 
apresentar de uma forma simples os indicadores que mais contribuem para o 
desempenho global do edifício. Para o efeito, são apresentados os principais indicadores 
que no total representam um peso 50% na avaliação global; 

 
• Comunicação dos resultados. Nesta parte é apresentado o modo como os 

resultados da avaliação são comunicados, reunindo-se aqui o aspecto do rótulo e/ou de 
outros elementos utilizados na classificação e comparação do desempenho obtido. 

 
b) Apresentação dos resultados obtidos na análise das ferramentas/metodologias 
 
b.1) Ferramenta SBTool 2007 (Fase de projecto) 
 
Tabela 6.3: Descrição da ferramenta SBTool 2007 (fase de projecto) 

Informação base 

Denominação da ferramenta/metodologia: Sustainable Building Tool (SBTool). 
Módulo aplicável à fase de projecto. 

Desenvolvida por: International Initiative for a Sustainable 
Built Environment (iiSBE) 

Página de internet: www.iisbe.org 

Países onde é utilizada: Utilizada à escala global 

Número de aplicações comerciais: Não disponível 

Utilizadores 

Principais utilizadores  

Profissionais (arquitectos):  

Profissionais (construtores):  

Profissionais (consultores/auditores): X 

Consumidores/utilizadores finais:  

Investigadores: X 

Fronteiras da avaliação 

Fronteiras  

Edifício: X 

Terreno (limites da propriedade): X 

Quarteirão (empreendimento): X 

Em que fase(s) do ciclo de vida pode ser aplicada?  

Planeamento: X 

Concepção (projecto): X 

 



Universidade do Minho – Departamento de Engenharia Civil 
Dissertação de Doutoramento   Ricardo Mateus 

 84  

   
 

Tabela 6.3 (cont.): Descrição da ferramenta SBTool 2007 

Fronteiras da avaliação (cont.) 

Construção: X 

Utilização: X 

Tipo de edifícios em que se aplica  

Residenciais: X 

Escritórios: X 

Escolas: X 

Comércio: X 

Industria: X 

Outros: Teatro/cinema, restauração, 
supermercados, grandes superfícies 
comerciais, edifícios escolares, 
hospitais, laboratórios, parques 
cobertos e áreas exteriores. 

Estrutura da ferramenta/metodologia 

Número de dimensões do desenvolvimento sustentável consideradas: 3 

Número de macro indicadores no nível mais elevado: 7 

Número de macro indicadores intermédios: 28 

Número de indicadores no nível mais baixo: 117 

Tipologia dos indicadores (em percentagem):  

Qualitativos: 43% 

Quantitativos: 53% 

Número de indicadores de avaliação obrigatória 8 

Estrutura dos indicadores 

1. Selecção do local, planeamento e desenvolvimento do projecto 
1.1. Selecção do local 

Valor ecológico ou sensibilidade do local. 
Valor agrícola do local. 
Vulnerabilidade do local ao risco de cheia. 
Potencial do edifício em contaminar reservas de água adjacentes. 
Estado de contaminação do local. 
Proximidade do local a transportes público. 
Distância entre o local e centros de emprego. 
Proximidade a edifícios comerciais ou de cultura. 
Proximidade a locais públicos de recreio 

1.2. Planeamento do projecto 
Estudo de viabilidade da produção local de energia a partir de fontes renováveis. 
Utilização do Processo de Projecto Integrado. 
Impacte ambiental potencial do processo de construção ou de reconstrução. 
Existência de sistema de gestão das águas superficiais. 
Existência de sistema de tratamento de água potável. 
Existência de sistema de separação das águas cinzentas/potável. 
Recolha e reciclagem de resíduos sólidos na comunidade ou projecto. 
Compostagem e reutilização de lamas na comunidade ou projecto. 
Orientação do local de implantação para a maximização do potencial solar passivo. 
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Tabela 6.3 (cont.): Descrição da ferramenta SBTool 2007 

Estrutura dos indicadores (cont.) 
1.3. Projecto urbano e desenvolvimento do local 

Densidade construtiva. 
Introdução de diferentes tipos de uso no projecto. 
Promoção das deslocações a pé. 
Soluções de suporte à utilização de bicicletas. 
Desenvolvimento de políticas que mitiguem a utilização de veículos privados. 
Introdução de espaços verdes no projecto. 
Utilização de espécies autóctones nos espaços exteriores. 
Introdução de árvores com potencial de sombreamento. 
Desenvolvimento ou manutenção de corredores para a vida selvagem. 

2. Consumo de energia e de outros recursos 
2.1. Energia não renovável associada à totalidade do ciclo de vida 

Energia primária não renovável incorporada nos materiais de construção (anualizada). 
Energia primária não renovável consumida anualmente na utilização do edifício. 

2.2. Pico de consumo de electricidade na utilização do edifício 
2.3. Energia renovável 

Utilização de energia produzida fora do local que é gerada a partir de fontes renováveis. 
Introdução de sistemas de energia renovável no local. 

2.4. Materiais 
Reutilização de estruturas existentes no local. 
Minimização da utilização de materiais de acabamento. 
Minimização da utilização de materiais novos. 
Utilização de materiais de grande durabilidade. 
Reutilização de materiais recuperados. 
Utilização de materiais reciclados provenientes de outros locais. 
Utilização de produtos de base biológica obtidos a partir de fontes sustentáveis. 
Utilização de materiais substitutos do cimento no betão. 
Utilização de materiais que são produzidos localmente. 
Projectar para a desconstrução, reutilização e reciclagem. 

2.5. Água potável 
Utilização de água potável na irrigação das áreas verdes. 
Utilização de água potável no interior do edifício. 

3. Pressão ambiental 
3.1. Emissões de gases de efeito de estufa (GEEs) 

Valor anualizado das emissões de GEEs incorporadas nos materiais de construção. 
Valor anualizados das emissões de GEEs associadas ao consumo energético na utilização do edifício. 

3.2. Outras emissões atmosféricas 
Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozono durante a utilização do edifício. 
Emissões de substâncias acidificantes durante a utilização do edifício. 
Emissões de substâncias foto-oxidantes durante a utilização do edifício. 

3.3. Resíduos sólidos 
Resíduos sólidos resultantes dos processos de construção e desconstrução. 
Resíduos sólidos resultantes das operações realizadas no edifício. 

3.4. Águas pluviais e águas residuais 
Efluentes líquidos produzidos pela utilização do edifício e enviados para fora do local. 
Retenção de água pluvial (proveniente das coberturas) para posterior utilização. 
Retenção no local de água pluvial (proveniente dos pavimentos) não tratada. 
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Tabela 6.3 (cont.): Descrição da ferramenta SBTool 2007 

Estrutura dos indicadores (cont.) 
3.5. Impactes no local 

Impacte dos processos de construção nas características naturais do local. 
Impacte dos processos de construção ou do movimento de terras na erosão dos solos. 
Alteração da biodiversidade do local. 
Más condições de vento nas diferenças de nível situadas na envolvente de edifícios de grande altura. 
Minimizar os perigos dos resíduos perigosos no local. 

3.6. Outros impactes locais e regionais 
Impacte no acesso à iluminação natural ou no potencial de energia solar das propriedades adjacentes. 
Alteração cumulativa da temperatura das águas de lagos ou de aquíferos superficiais. 
Efeito de ilha de calor – arranjos exteriores. 
Efeito de ilha de calor – cobertura. 
Poluição luminosa. 

4. Qualidade do ambiente interior 
4.1. Qualidade do ar interior 

Protecção dos materiais durante a fase de construção. 
Remoção, antes da ocupação, de poluentes emitidos pelos materiais interiores de acabamento. 
Emissão de poluentes a partir de materiais interiores de acabamento. 
Fluxo de poluentes entre diferentes fracções. 
Poluentes gerados pelas actividades desenvolvidas no interior. 
Concentração de CO2 no ar interior. 
Monitorização da qualidade do ar interior durante a fase de utilização. 

4.2. Ventilação 
Eficácia da ventilação em espaços ventilados naturalmente. 
Qualidade do ar e ventilação em espaços ventilados mecanicamente. 
Velocidade do ar em espaços ventilados mecanicamente. 
Eficácia da ventilação em espaços ventilados mecanicamente. 

4.3. Temperatura do ar e humidade relativa 
Temperatura do ar e teor de humidade em espaços climatizados. 
Temperatura do ar em espaços ventilados naturalmente. 

4.4. Iluminação natural e artificial 
Iluminação natural em espaços de utilização primária. 
Encadeamento em espaços não residenciais. 
Níveis de iluminação e qualidade da luz.  

4.5. Ruído e acondicionamento acústico 
Isolamento sonoro da envolvente exterior. 
Transmissão do ruído proveniente de equipamentos para espaços de ocupação primária. 
Isolamento sonoro entre espaços de utilização primária. 
Acondicionamento acústico de espaços de utilização primária. 

5. Qualidade 
5.1. Qualidade e segurança durante a utilização 

Minimização dos riscos de incêndio. 
Minimização dos riscos de cheia. 
Minimização dos riscos de sismo. 
Minimização dos riscos causados pela utilização de substâncias explosivas. 
Minimização dos riscos causados pelo manuseamento de substância biológicas ou químicas. 
Manutenção das funções principais do edifícios durante falhas de energia. 
Segurança pessoal dos ocupantes durante a utilização normal do edifício. 
Segurança ao furto e ao roubo dos espaços do edifício durante a sua utilização normal. 

5.2. Funcionalidade e eficiência 
Eficiência espacial. 
Eficiência volumétrica.« 
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Tabela 6.3 (cont.): Descrição da ferramenta SBTool 2007 

Estrutura dos indicadores (cont.) 
5.3. Controlabilidade 

Existência e funcionamento de um sistema de gestão e controlo do edifício. 
Capacidade para a utilização parcial dos sistemas do edifício. 
Nível de controlo local dos sistemas de iluminação em compartimentos não residenciais. 
Nível de controlo dos sistemas que é possibilitado aos ocupantes. 

5.4. Flexibilidade e adaptabilidade 
Possibilidade de modificar os sistemas do edifício 
Barreiras à adaptabilidade impostas pela estrutura do edifício. 
Barreiras à adaptabilidade impostas pela distância entre pisos. 
Barreiras à adaptabilidade impostas pela envolvente do edifício e sistemas. 
Adaptabilidade a futuras alterações no fornecimento de energia. 

5.5. Comissionamento dos sistemas do edifício 
5.6. Manutenção do nível de desempenho 

Manutenção do desempenho da envolvente do edifício. 
Desenvolvimento e manutenção de um plano de gestão da manutenção do edifico. 
Monitorização e verificação do desempenho ao longo do tempo. 
Arquivamento de peças desenhadas (tal como construído) e de outra documentação. 
Existência e manutenção de um registo do edifício. 
Incentivos ao bom desempenho nos contratos de arrendamento ou venda. 
Nível de conhecimento do staff responsável pela operação do edifício. 

6. Aspectos sociais e económicos 
6.1. Aspectos sociais 

Minimização dos acidentes de construção. 
Acesso a pessoas de mobilidade reduzida. 
Acesso directo à luz solar a partir dos compartimentos de utilização primária das fracções residenciais. 
Acesso a espaços exteriores privados a partir das fracções residenciais. 
Privacidade visual dos compartimentos de utilização primária das fracções residenciais. 
Acesso a vistas exteriores a partir de locais de trabalho. 

6.2. Custo e economia 
Minimização dos custos de ciclo de vida. 
Minimização do custo de construção. 
Minimização do custo de utilização e manutenção. 
Acessibilidade aos custos de aluguer ou venda das fracções residenciais. 
Contribuição para a economia local. 

7. Aspectos culturais e perceptuais 
7.1. Cultura e património 

Relação do aspecto exterior do edifício com a envolvente. 
Compatibilidade do desenho urbano com os valores culturais do local. 
Manutenção do valor do património pré-existente no local.  

Indicadores com mais peso na avaliação global (representam 50% do peso total) 

Indicadores 
 
Alteração da biodiversidade do local. 
Energia primária não renovável consumida anualmente na utilização do edifício. 
Valor anualizados das emissões de GEEs associadas ao consumo energético na utilização do edifício. 
Fluxo de poluentes entre diferentes fracções. 
Concentração de CO2 no ar interior. 
Monitorização da qualidade do ar interior durante a fase de utilização. 
Reutilização de estruturas existentes no local. 
Utilização de materiais substitutos do cimento no betão. 
Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozono durante a utilização do edifício. 

Peso 
(%) 
3,03 
2,94 
2,87 
2,42 
2,42 
2,42 
1,96 
1,96 
1,93 
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Tabela 6.3 (cont.): Descrição da ferramenta SBTool 2007 

Indicadores com mais peso na avaliação global (cont.) 

Impacte no acesso à iluminação natural ou no potencial de energia solar das propriedades adjacentes. 
Eficácia da ventilação em espaços ventilados naturalmente. 
Manutenção do desempenho da envolvente do edifício. 
Efluentes líquidos produzidos pela utilização do edifício e enviados para fora do local. 
Retenção no local de água pluvial (proveniente dos pavimentos) não tratada. 
Resíduos sólidos resultantes das operações realizadas no edifício. 
Existência e funcionamento de um sistema de gestão e controlo do edifício. 
Reutilização de materiais recuperados. 
Utilização de produtos de base biológica obtidos a partir de fontes sustentáveis. 
Projectar para a desconstrução, reutilização e reciclagem. 
Adaptabilidade a futuras alterações no fornecimento de energia. 
Acesso a pessoas de mobilidade reduzida. 
Alteração cumulativa da temperatura das águas de lagos ou de aquíferos superficiais. 
Efeito de ilha de calor – arranjos exteriores. 
Efeito de ilha de calor – cobertura. 
Emissão de poluentes a partir de materiais interiores de acabamento. 
Poluentes gerados pelas actividades desenvolvidas no interior. 
Isolamento sonoro da envolvente exterior. 
Pico de consumo de electricidade na utilização do edifício. 
Utilização de energia produzida fora do local que é gerada a partir de fontes renováveis. 
Introdução de sistemas de energia renovável no local. 

Total 

1,88 
1,73 
1,71 
1,45 
1,45 
1,45 
1,35 
1,31 
1,31 
1,31 
1,28 
1,27 
1,25 
1,25 
1,25 
1,21 
1,21 
1,19 
1,18 
1,18 
1,18 
50,35 

Comunicação dos resultados 

Método utilizado na comunicação dos resultados: 
 
 
 
 

Rótulo (figura 6.2) que resume os 
resultados obtidos na avaliação de um 
edifício ao nível dos 7 macro 
indicadores de nível mais elevado e em 
termos globais. 

 

54
Max. potential 

low-level 
parameters:

119

4
Active low-level 

mandatory 
parameters:

10

Active 
Weights

Weighted 
scores

A 0% 0,0

B 21% 2,5

C 32% 3,2

D 21% 3,5

E 19% 2,3

F 6% 3,6

G 0% 0,0

3,0

Design Phase scores indicate Potential Performance as predicted by an assessment 
of building features and plans for construction and operation that are developed 

during the design process.

Environmental Loadings

Indoor Environmental Quality

T o t a l   w e I g h t e d  b u i l d i n g   s c o r e    

Cultural and Perceptual Aspects

Amortization rate for embodied energy of 
existing materials is set at 2 %

To see a full list of Issues, Categories and Criteria, go 
to the Issues worksheet.

Design target scoresThe project contains 20 apartment 
units

Design target scores for Megaplex project, Ottawa, Canada

Predicted performance results based on 
information available during Design Phase

Project Information

Design PhaseActive Phase
(set in Region file)

Relative Performance Results

The number of active low-level 
mandatory parameters with a score of 

less than 3 is:

With current context and building data, 
the number of active low-level 

parameters is:

Site Selection, Project Planning and 
Development

Energy and Resource Consumption

Service Quality

Social and Economic aspects

This is a Renovation project with a total gross area of 11200 m2.  It has 
an estimated lifespan of 75 years, and contains the following 
occupancies: Apartment and Retail and is located in Ottawa, Canada.  
The assessment is valid for the Design Phase.

Assumed life span is 75 years, and 
monetary units are in CD

0

1

2

3

4

5

A B C D E F G

Performance Issue Areas

0 = Acceptable Practice; 3 = Good Practice; 5 = Best Practice

 
Figura 6.2: Rótulo utilizado na comunicação dos resultados obtidos na avaliação de um edifício através da 
utilização da ferramenta de avaliação da sustentabilidade SBTool 2007 (Fonte: iiSBE, 2009). 
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b.2) Metodologia “The Code for Sustainable Homes” (2008) 
 
Tabela 6.4: Descrição da metodologia “The Code for Sustainable Homes” (2008) 

Informação base 

Denominação da ferramenta/metodologia: The Code for Sustainable Homes 
(2008). 

Desenvolvida por: Buiding Research Establishment (BRE) 

Página de internet: www.bre.co.uk 

Países onde é utilizada: Reino Unido 

Número de aplicações comerciais: Não disponível 

Utilizadores 

Principais utilizadores  

Profissionais (arquitectos):  

Profissionais (construtores):  

Profissionais (consultores/auditores): X 

Consumidores/utilizadores finais:  

Investigadores:  

Fronteiras da avaliação 

Fronteiras  

Edifício: X 

Terreno (limites da propriedade): X 

Quarteirão (empreendimento):  

Em que fase(s) do ciclo de vida pode ser aplicada?  

Planeamento:  

Concepção (projecto) X 

Construção  

Utilização X 

Tipo de edifícios em que se aplica  

Residenciais: X 

Escritórios:  

Escolas:  

Comércio:  

Industria:  

Outros:  

Estrutura da ferramenta/metodologia 

Número de dimensões do desenvolvimento sustentável consideradas: 2 (ambiental e social) 

Número de macro indicadores no nível mais elevado: 9 

Número de macro indicadores intermédios  

Número de indicadores no nível mais baixo: 34 

Tipologia dos indicadores (em percentagem)  

Qualitativos: Não se aplica 

Quantitativos: Não se aplica 

Número de indicadores de avaliação obrigatória 7 
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Tabela 6.4 (cont.): Descrição da metodologia “The Code for Sustainable Homes” (2008) 

Estrutura dos indicadores 
1. Energia e emissões de CO2 

Taxa de emissões do edifício. 
Isolamento da envolvente exterior. 
Iluminação dos espaços interiores. 
Local para a secagem de roupa. 
Nível de certificação energética dos grandes electrodomésticos. 
Iluminação dos espaços exteriores. 
Tecnologias de baixo ou nulo carbono (LZC1) . 
Parqueamento de bicicletas. 

2. Água 
Utilização de água potável no interior. 
Utilização de água no exterior. 

3. Materiais 
Impacte ambiental dos materiais. 
Materiais provenientes de fontes responsáveis – elementos construtivos principais. 
Materiais provenientes de fontes responsáveis – elementos construtivos de acabamento 

4. Drenagem das águas pluviais 
Gestão das águas superficiais do local de intervenção. 
Risco de cheia. 

5. Resíduos 
Armazenamento dos resíduos sólidos domésticos recicláveis e não recicláveis. 
Gestão dos resíduos de estaleiro. 
Compostagem. 

6. Poluição 
Potencial de Aquecimento Global (GWO) dos materiais isolantes. 
Emissões de NOx. 

7. Saúde e bem estar 
Iluminação natural. 
Isolamento sonoro. 
Privacidade. 
Adaptabilidade e flexibilidade. 

8. Gestão 
Manual de utilização da habitação 
Perfil ambiental e social das empresas de construção. 
Impacte ambiental do estaleiro de construção. 
Segurança. 

9. Ecologia 
Valor ecológico do local. 
Melhoria do valor ecológico do local. 
Protecção da ecologia. 
Alteração do valor ecológico do local. 
Pegada ecológica do edifício. 

Indicadores com mais peso na avaliação global (representam 50% do peso total) 

Indicadores 
 
Taxa de emissões do edifício. 
Utilização de água potável no interior. 
Alteração do valor ecológico do local. 
Isolamento sonoro. 

Peso 
(%) 
18,83 
7,50 
5,33 
4,67 

 

                                                 
1 Acrónimo da expressão da língua Inglesa “Low or Zero Carbon Technologies”. 
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Tabela 6.4 (cont.): Descrição da metodologia “The Code for Sustainable Homes” (2008) 

Indicadores com mais peso na avaliação global (cont.) 

Adaptabilidade e flexibilidade. Impacte ambiental dos materiais. 
Impacte ambiental dos materiais 
Armazenamento dos resíduos sólidos domésticos recicláveis e não recicláveis. 
Iluminação natural. 

Total 

4,67 
4,50 
3,66 
3,50 
52,66 

Comunicação dos resultados 

Método utilizado na comunicação dos resultados: 
 

Certificado apresentado na Figura 6.3. 

 
(Frente) 

 
(Verso) 

 
Figura 6.3: Certificado utilizado na comunicação dos resultados obtidos na avaliação de um edifício 
através da utilização da ferramenta de avaliação da sustentabilidade “The Code for Sustainable 
Homes” (fonte: DCLG, 2008) 

 
 
b.3) Metodologia LEnSE 
 
Tabela 6.5: Descrição da metodologia LEnSE 

Informação base 

Denominação da ferramenta/metodologia: LEnSE. 

Desenvolvida por: Projecto LEnSE, financiado pelo 6º 
quadro europeu de apoio. 

Página de internet: www.lensebuildings.com 

Países onde é utilizada: Proposta para a União Europeia 

Número de aplicações comerciais: 0 
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Tabela 6.5 (cont.): Descrição da metodologia LEnSE 

Utilizadores 

Principais utilizadores  

Profissionais (arquitectos): X 

Profissionais (construtores): X 

Profissionais (consultores/auditores): X 

Consumidores/utilizadores finais:  

Investigadores:  

Fronteiras da avaliação 

Fronteiras  

Edifício: X 

Terreno (limites da propriedade): X 

Quarteirão (empreendimento): X 

Em que fase(s) do ciclo de vida pode ser aplicada?  

Planeamento: X 

Concepção (projecto): X 

Construção: X 

Utilização: X 

Tipo de edifícios em que se aplica  

Residenciais: X 

Escritórios: X 

Escolas:  

Comércio:  

Industria:  

Outros:  

Estrutura da ferramenta/metodologia 

Número de dimensões do desenvolvimento sustentável consideradas: 3 

Número de macro indicadores no nível mais elevado: 3 

Número de macro indicadores intermédios:  

Número de indicadores no nível mais baixo: 57 

Tipologia dos indicadores (em percentagem):  

Qualitativos: 82% 

Quantitativos: 18% 

Número de indicadores de avaliação obrigatória 57 

Estrutura dos indicadores 

1. Ambiental 
1.1. Alterações climáticas 

Edifício – contribuição para o esgotamento das reservas de energia primária não renovável. 
Transporte – contribuição para o esgotamento das reservas de energia primária não renovável. 
Utilização de energia primária renovável. 
Destruição da camada de ozono estratosférico. 
Formação local de ozono troposférico. 

1.2. Biodiversidade 
Minimização das fontes de eutrofização. 
Terreno de baixo valor ecológico. 
Mitigação do impacte na ecologia local. 
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Tabela 6.5 (cont.): Descrição da metodologia LEnSE 

Estrutura dos indicadores (cont.) 

Aumentar o número de espécies de plantas/animais nativos. 
Plano de gestão/acção do habitat. 

1.3. Utilização de recursos 
Utilização de recurso renováveis e não renováveis (para além da energia primária). 
Utilização de materiais provenientes de fontes responsáveis. 
Tratamento dos resíduos não perigosos. 
Tratamento dos resíduos perigosos. 
Utilização de água potável. 
Reutilização de locais previamente utilizados. 
Pegada ecológica do empreendimento. 
Reutilização de terrenos contaminados.. 

1.4. Gestão ambiental e riscos geofísicos 
Sistema de gestão ambiental certificado. 
Minimização de riscos climatológicos específicos da região. 
Minimização de riscos geofísicos específicos da região 

2. Social 
2.1. Bem-estar dos ocupantes 

Conforto em relação à iluminação (artificial e natural). 
Conforto térmico. 
Condições de ventilação. 
Conforto acústico. 
Satisfação dos ocupantes. 
Amenidades interiores. 
Espaço exterior. 
Exclusão de materiais/substâncias. 
Qualidade do ar interior. 
Qualidade da água para consumo humano. 
Avaliação da segurança do edifício 

2.2. Acessibilidade 
Mais-valias (amenidades) urbanas – existência e proximidade. 
Acessibilidade a transportes públicos. 
Provisão de locais seguros e adequados à circulação pedestre. 
Provisão de ciclovias seguras e adequadas e instalações de apoio aos ciclistas. 
Provisão de instalações para a partilha de automóveis. 

2.3. Segurança 
Segurança do local e organização espacial. 
Segurança do edifício. 

2.4. Valor sócio-cultural 
Consulta do impacte na comunidade. 
Análise custo/benefício dos impactes sociais. 
Aquisição de bens/serviços social e eticamente responsáveis. 
Perfil ambiental e social das empresas de construção. 
Impactes na envolvente. 
Qualidade do projecto. 

3. Economia 
3.1. Financiamento e gestão 

Análise funcional. 
Gestão do risco e do valor. 

3.2. Valor do ciclo de vida 
Avaliação do ciclo de vida – nível estratégico. 
Avaliação do ciclo de vida – nível dos componentes. 
Avaliação de opções. 

 



Universidade do Minho – Departamento de Engenharia Civil 
Dissertação de Doutoramento   Ricardo Mateus 

 94  

   
 

Tabela 6.5 (cont.): Descrição da metodologia LEnSE 

Estrutura dos indicadores (cont.) 

Alteração do valor. 
Valor acrescentado. 
Adaptabilidade do edifício. 
Projecto que facilite a manutenção do edifício. 

3.3. Externalidades 
Criação de novas oportunidades locais de emprego/utilização de serviços locais. 
Utilização de materiais produzidos localmente. 
Imagem e marketing. 

Indicadores com mais peso na avaliação global (representam 50% do peso total) 

Indicadores 
 
Edifício – contribuição para o esgotamento das reservas de energia primária não renovável. 
Utilização de energia primária renovável. 
Utilização de recurso renováveis e não renováveis (para além da energia primária). 
Qualidade do ar interior. 
Análise funcional. 
Transporte – contribuição para o esgotamento das reservas de energia primária não renovável. 
Tratamento dos resíduos perigosos. 
Adaptabilidade do edifício. 
Terreno de baixo valor ecológico. 
Mitigação do impacte na ecologia local. 
Utilização de água potável. 
Conforto térmico. 
Acessibilidade a transportes públicos. 
Gestão do risco e do valor.  
Formação local de ozono troposférico.  
Minimização de riscos climatológicos específicos da região. 
Conforto em relação à iluminação (artificial e natural). 
Conforto acústico. 
Consulta do impacte na comunidade. 
Destruição da camada de ozono estratosférico.  
Tratamento dos resíduos não perigosos. 

Total 

Peso 
(%) 
5,1 
4,2 
3,6 
2,5 
2,3 
2,2 
2,2 
2,2 
2,1 
2,1 
2,1 
2,1 
2,1 
2,1 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
1,9 
1,9 
50,7 
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Tabela 6.5 (cont.): Descrição da metodologia LEnSE 

Comunicação dos resultados 

Método utilizado na comunicação dos resultados: 
 
 
 
 

Rótulo (figura 6.4) com os resultados 
obtidos aos diversos níveis de 
avaliação. 

 

 
Figura 6.4: Rótulo utilizado na comunicação dos resultados obtidos na avaliação de um edifício através 
da utilização da ferramenta de avaliação da sustentabilidade LEnSE (fonte: LEnSE, 2009c) 
 

 
 
b.4) Metodologia “LEED FOR HOMES” (Janeiro de 2008) 
 
Tabela 6.6: Descrição da metodologia “LEED for Homes” (versão de Janeiro de 2008) 

Informação base 

Denominação da ferramenta/metodologia: Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) for 
Homes (Janeiro de 2008) 

Desenvolvida por: United State Green Building Council 
(USGBC) 

Página de internet: www.usgbc.org 

Países onde é utilizada: Estados Unidos da América 

Número de aplicações comerciais: 10.000 aplicações piloto 

Utilizadores 

Principais utilizadores  

Profissionais (arquitectos):  

Profissionais (construtores):  

Profissionais (consultores/auditores): X 

Consumidores/utilizadores finais:  

Investigadores: X 
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Tabela 6.6 (cont.): Descrição da metodologia “LEED for Homes” 

Fronteiras da avaliação 

Fronteiras  

Edifício: X 

Terreno (limites da propriedade): X 

Quarteirão (empreendimento): X 

Em que fase(s) do ciclo de vida pode ser aplicada?  

Planeamento: X 

Concepção (projecto): X 

Construção: X 

Utilização: Existe uma metodologia específica. 

Tipo de edifícios em que se aplica  

Residenciais: X 

Escritórios: Existe uma metodologia específica. 

Escolas: Existe uma metodologia específica. 

Comércio: Existe uma metodologia específica. 

Industria: Existe uma metodologia específica. 

Outros: Existem diferentes versões do LEED 
que cobrem outros tipos de edifícios. 

Estrutura da ferramenta/metodologia 

Número de dimensões do desenvolvimento sustentável consideradas: 3 

Número de macro indicadores no nível mais elevado: 8 

Número de macro indicadores intermédios: 44 

Número de indicadores no nível mais baixo: 65 + 23 obrigatórios 

Tipologia dos indicadores (em percentagem):  

Qualitativos: Não aplicável 

Quantitativos: Não aplicável 

Número de indicadores de avaliação obrigatória 23 (incluindo 14 pré-requisitos) 

Estrutura dos indicadores 

1. Inovação e processo de concepção (ID) 
1.1. Projecto integrado 

Certificação preliminar. 
Equipa integrada de projecto. 
Profissionais credenciados na metodologia LEED for HOMES.. 
Estratégia de projecto do tipo “Charrete”. 
Orientação solar do edifício. 

1.2. Gestão da qualidade para a durabilidade 
Planeamento da durabilidade. 
Gestão independente da durabilidade. 
Certificação da gestão da durabilidade. 

1.3. Projecto inovador/regional 
Inovação #1. 
Inovação #2. 
Inovação #3. 
Inovação #4. 
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Tabela 6.6 (cont.): Descrição da metodologia “LEED for Homes” 

Estrutura dos indicadores (cont.) 
2. Localização e interacção (LL) 

2.1. LEED-ND 
Satisfação dos requisitos da metodologia LEED for Neighborhood Design (método alternativo). 

2.2. Selecção do local 
Selecção do local 

2.3. Localizações preferenciais 
Projecto situado na fronteira do ambiente construído. 
Projecto situado no interior da malha urbana. 
Terreno anteriormente utilizado. 

2.4. Infra-estruturas 
Infra-estruturas existentes no local. 

2.5. Mais-valias (amenidades) urbanas existentes no local 
Existência de número baixo de amenidades básicas. 
Existência de número intermédio de amenidades básicas. 
Existência de número elevado de amenidades básicas. 

2.6. Acesso ao espaço exterior 
Acesso ao espaço exterior. 

3. Locais sustentáveis (SS) 
3.1. Administração do terreno 

Erosão. 
Minimização da área de terreno alterada. 

3.2. Arranjos exteriores 
Não utilização de plantas invasivas. 
Aspectos básicos relacionados com a concepção de espaços exteriores. 
Limitação do uso de relva convencional.  
Utilização de plantas resistentes à seca 
Redução das necessidades totais de rega em pelo menos 20% (método alternativo). 

3.3. Efeito local de ilha de calor 
Redução do efeito local de ilha de calor. 

3.4. Gestão das águas superficiais 
Arranjos exteriores permeáveis. 
Controlo permanente da erosão. 
Controlo do escoamento das águas provenientes das coberturas. 

3.5. Desinfestação 
Desinfestação com utilização de métodos alternativos. 

3.6. Desenvolvimento compacto 
Baixa densidade. 
Alta densidade. 
Muito alta densidade. 

4. Eficiência na utilização da água 
4.1. Reutilização de água 

Sistema de reutilização da água da chuva. 
Sistema de reciclagem de águas cinzentas. 
Utilização de sistemas municipais de águas reciclada. 

4.2. Sistema de rega 
Sistema de rega de elevada eficiência. 
Inspecção do sistema por parte de uma identidade independente. 
Redução das necessidades globais de rega em pelo menos 45% (método alternativo). 

4.3. Utilização de água no interior 
Existência de dispositivos e de equipamentos de utilização de elevada eficiência. 
Existência de dispositivos e de equipamentos de utilização de muito elevada eficiência. 
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Tabela 6.6 (cont.): Descrição da metodologia “LEED for Homes” 

Estrutura dos indicadores (cont.) 
5. Energia e atmosfera (EA) 

5.1. Isolamento 
Nível de isolamento convencional. 
Nível de isolamento superior ao convencional. 

5.2. Infiltração de ar 
Envolvente de permeabilidade reduzida. 
Envolvente de permeabilidade muito reduzida. 
Envolvente de permeabilidade mínima. 

5.3. Janelas 
Existência de janelas com bom comportamento térmico. 
Existência de janelas com muito bom comportamento térmico. 
Existência de janelas com um nível excepcional de comportamento térmico. 

5.4. Sistemas de distribuição de calor e frio 
Perdas reduzidas na distribuição 
Perdas muito reduzidas na distribuição. 
Perdas mínimas na distribuição. 

5.5. Equipamento de aquecimento e arrefecimento dos espaços 
Adequada concepção do equipamento de ventilação e de ar condicionado (AVAC). 
Equipamento de ventilação e ar condicionado de elevada eficiência. 
Equipamento de ventilação e ar condicionado de muito elevada eficiência. 

5.6. Aquecimento de águas sanitárias 
Distribuição eficiente de água quente. 
Isolamento das canalizações. 
Equipamentos domésticos de água quente eficientes. 

5.7. Iluminação 
Lâmpadas com a certificação “Energy Star”. 
Solução melhorada de iluminação. 
Solução avançada de iluminação. 

5.8. Electrodomésticos 
Electrodomésticos de elevada eficiência. 
Máquinas de lavar roupa de baixo consumo de água. 

5.9. Energia renovável 
Sistemas de energia renovável. 

5.10. Gestão dos refrigerantes utilizados nos equipamentos dos edifícios residenciais 
Teste de carga dos refrigerantes. 
Utilização de refrigerantes apropriados nos equipamentos AVAC. 

6. Materiais e recursos (MR) 
6.1. Material – estrutura eficiente 

Aquisição de elementos estruturais que cumpram o valor limite para o factor de perdas. 
Peças desenhadas detalhadas da estrutura. 
Listagem detalhada das diversas peças que compõem a estrutura. 
Eficiência estrutural. 
Pré-fabricação (método alternativo). 

6.2. Produtos de baixo impacte ambiental 
Madeiras tropicais certificadas pela FSC. 
Produtos de baixo impacte ambiental. 

6.3. Gestão de resíduos 
Plano de gestão dos resíduos de construção. 
Redução dos resíduos de construção. 

 
 



 
- Avaliação da Sustentabilidade da Construção: propostas para o desenvolvimento de edifícios mais sustentáveis -  

    

   99 

     
 

Tabela 6.6 (cont.): Descrição da metodologia “LEED for Homes” 

Estrutura dos indicadores (cont.) 
7. Qualidade do ambiente interior (EQ) 

7.1. Energy Star, incluindo requisitos relacionados com a qualidade do ar interior (IAP)  
Satisfação dos requisitos da certificação “Energy Star”, incluindo os requisitos IAP. (método alternativo).  

7.2. Exaustão de gases de combustão 
Medidas básicas de exaustão dos gases de combustão. 
Medidas avançadas de exaustão dos gases de combustão. 

7.3. Controlo da humidade 
Controlo da produção de humidade. 

7.4. Ventilação 
Medidas básicas de ventilação. 
Medidas avançadas de ventilação. 
Avaliação independente do nível de ventilação. 

7.5. Exaustão local (casas de banho e cozinhas) 
Medidas básicas de exaustão local. 
Medidas melhoradas de exaustão local. 
Avaliação independente do nível de exaustão local. 

7.6. Distribuição da temperatura no espaço 
Quantificação dos ganhos por compartimento. 
Condutas de retorno do fluxo de ar. 
Avaliação independente do nível de distribuição da temperatura no espaço. 

7.7. Filtragem do ar 
Filtros de boa qualidade. 
Filtros de qualidade superior. 
Filtros de melhor qualidade. 

7.8. Controlo de poluentes 
Controlo de poluentes interiores durante a fase de construção. 
Controlo de poluentes interiores. 
Remoção dos poluentes antes da ocupação dos espaços. 

7.9. Protecção contra o gás rádon 
Construção resistente ao rádon em zonas de risco elevado. 
Construção resistente ao rádon em zonas de risco moderado. 

7.10. Protecção contra os poluentes emitidos nas garagens 
Inexistência de AVAC nas garagens. 
Minimização da migração de poluentes a partir da garagem. 
Existência de exaustão de gases na garagem. 
Garagem localizada fora do corpo do edifício ou inexistente. 

8. Sensibilização e educação (AE) 
8.1. Educação do dono da habitação ou locatário 

Explicação das funções básicas. 
Explicações detalhadas. 
Sensibilização pública. 

8.2. Educação do gestor do edifício/condomínio 
Educação do gestor do edifício/condomínio. 

Indicadores com mais peso na avaliação global 
Indicadores 
 
Medidas básicas de exaustão dos gases de combustão. 
Nível de isolamento convencional. 
Medidas básicas de exaustão local. 
Explicação das funções básicas. 

Peso (%) 
 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
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Tabela 6.6 (cont.): Descrição da metodologia “LEED for Homes” 

Indicadores com mais peso na avaliação global (cont.) 

Medidas básicas de ventilação. 
Plano de gestão dos resíduos de construção. 
Gestão independente da durabilidade. 
Planeamento da durabilidade. 
Lâmpadas com a certificação “Energy Star”. 
Erosão. 
Aquisição de elementos estruturais que cumpram o valor limite para o factor de perdas. 
Madeiras tropicais certificadas pela FSC. 
Filtros de boa qualidade. 
Adequada concepção do equipamento de ventilação e de ar condicionado (AVAC). 
Existência de janelas com bom comportamento térmico. 
Inexistência de AVAC nas garagens. 
Não utilização de plantas invasivas. 
Certificação preliminar. 
Construção resistente ao rádon em zonas de risco elevado. 
Distribuição eficiente de água quente. 
Envolvente de permeabilidade reduzida. 
Teste de carga dos refrigerantes. 
Quantificação dos ganhos por compartimento. 

 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
Pré-requisito 
Pré-requisito 

Satisf. dos requisitos da certificação “Energy Star”, incluindo os requisitos IAP (método alternativo). 
Satisfação dos requisitos da metodologia LEED for Neighborhood Design (método alternativo). 
Sistemas de energia renovável. 
Produtos de baixo impacte ambiental. 
Redução das necessidades globais de rega em pelo menos 20% (método alternativo). 
Existência de dispositivos e de equipamentos de utilização de muito elevada eficiência. 
Pré-fabricação (método alternativo). 
Arranjos exteriores permeáveis. 
Sistema de reutilização da água da chuva. 
Redução das necessidades globais de rega em pelo menos 45% (método alternativo). 
Muito alta densidade. 
Equipamento de ventilação e ar condicionado de muito elevada eficiência. 
Solução avançada de iluminação. 
Redução dos resíduos de construção. 
Garagem localizada fora do corpo do edifício ou inexistente. 
Certificação da gestão da durabilidade.  
Equipamentos domésticos de água quente eficientes.  
Existência de janelas com um nível excepcional de comportamento térmico.  
Eficiência estrutural. 
Alta densidade. 
 
Nota: A metodologia “LEED for Homes” é constituída por uma checklist às propriedades do projecto. Os critérios identificados como 
pré-requisito são de satisfação obrigatória. Cada um dos restantes critérios da checklist está associado a uma pontuação e o 
resultado da avaliação depende do valor acumulado da pontuação obtida em cada critério que é satisfeito (quanto maior melhor). 
Como alguns critérios correspondem a soluções alternativas de projecto ou a métodos alternativos de avaliação, não se pode 
acumular a pontuação obtida em alguns dos critérios apresentados na lista anterior, pelo que, nesta metodologia, não é possível 
apresentar com rigor uma lista de indicadores que contribua em pelo menos 50% para o desempenho global. 

9,6 
7,4 
7,4 
5,9 
4,4 
4,4 
2,9 
2,9 
2,9 
2,9 
2,9 
2,9 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
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Tabela 6.6 (cont.): Descrição da metodologia “LEED for Homes” 

Comunicação dos resultados 

Método utilizado na comunicação dos resultados: 
 

 

Rótulo (figura 6.5) e checklist 
preenchida. 

Figura 6.5: Rótulo utilizado na comunicação dos resultados obtidos na avaliação de um edifício através 
da utilização da metodologia de avaliação da sustentabilidade “LEED for HOMES” (fonte: USBGC, 
2009). 

 
 
6.2.2. Ferramentas de avaliação do desempenho ambiental de ciclo de vida (LCA) 
dos edifícios 
 
a) Equadramento ao método LCA 
 
A análise do ciclo de vida (LCA1) é uma metodologia analítica cujo objectivo é avaliar o conteúdo 
em recursos e os impactes ambientais associados ao ciclo de vida de um produto 
manufacturado (Curwell et al, 2002). As aplicações mais importantes das ferramentas LCA são: 
 

• Análise da contribuição das diversas fases do ciclo de vida para o impacte ambiental 
global. Esta aplicação tem como objectivo a definição de prioridades nos processos de 
selecção de materiais ou produtos; 

• Comparação entre produtos para comunicação interna ou externa. 
 
As metodologias LCA foram desenvolvidas e são utilizadas há alguns anos, mas só foram 
normalizadas na segunda metade dos anos 90, pela International Organization for 
Standardization (ISO 14040). Inicialmente muitos pensavam que o LCA poderia ser uma boa 
ferramenta para suportar as qualidades ambientais de um produto em campanhas de marketing. 
No entanto, com o passar dos anos foi ficando evidente que esta não era a melhor aplicação do 
LCA (PRé, 2008). Apesar de ser claramente importante comunicar os resultados de LCA, de 
uma forma criteriosa e bem balanceada, estas ferramentas revelam-se extremamente úteis para 
a optimização dos processos produtivos das empresas, desde a extracção das matérias-primas 
até ao produto final. 
 
Nos últimos anos, a avaliação do desempenho ambiental dos produtos, assente na totalidade do 
seu ciclo de vida, tornou-se um aspecto fundamental nas novas políticas ambientais. Um bom 

                                                 
1 Acrónimo da expressão Inglesa Life-Cycle Assessment.  
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exemplo é o conceito de IPP (Integrated Product Policy), desenvolvido e promovido pela 
comissão Europeia (UE, 2008). Também noutros países, como por exemplo na China e nos 
Estados Unidos, esta abordagem tem vindo a ser promovida como um aspecto chave. 
 
Outros aspectos que têm catalisado a importância das ferramentas LCA são os relatórios de 
sustentabilidade das empresas, a avaliação da sustentabilidade da construção e, nos últimos 
anos, o desenvolvimento das Declarações Ambientais de Produtos (EPD’s1). Estas ferramentas 
passaram a ser fundamentais para a avaliação do desempenho ambiental das empresas, em 
relação às diversas categorias de impacte ambiental, e essenciais para a comunicação de 
resultados. De acordo com a Revista “Fortune”, a maioria das 500 melhores empresas mundiais 
comunica a sustentabilidade dos seus processos (Pré, 2008). 
 
A análise de ciclo de vida assenta basicamente na avaliação de aspectos quantitativos, que 
incluem os fluxos de materiais e de energia e tem-se tornado numa base científica para os novos 
conceitos mencionados anteriormente. Na maior parte dos casos, as ferramentas LCA fornecem 
os dados necessários às discussões internas e externas e comunicação de resultados. Só 
conhecendo as metodologias LCA é que se está apto para comunicar os impactes ambientais 
dos produtos e dos processos produtivos. 
 
a.1) Fases de implementação da LCA 
 
Segundo as normas ISO 14040 e ISO 14044, a implementação de uma análise LCA é realizada 
em quatro fases distintas: i) Definição do Objectivo e do Âmbito; ii) Inventário de Ciclo de Vida; 
iii) Avaliação dos Impactes de Ciclo de Vida; iv) Interpretação (Figura 6.6). 
 
 

Definição do 
objectivo e 

âmbito 

Inventário 

Avaliação dos 
impactes 

In
te

rp
re

ta
çã

o 

 
Figura 6.6: Fases de implementação do LCA, segundo a norma ISO 14040 
 

                                                 
1 Acrónimo da expressão inglesa “Environmental Product Declarations”. 
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a.1.1) Definição do Objectivo e Âmbito 
 
Nesta fase são formulados e especificados os objectivos do estudo de acordo com a aplicação 
pretendida, sendo identificados: os objectivos; o público-alvo da avaliação; as diversas etapas 
que compõem o ciclo de vida do edifício e a sua relevância para o objectivo do estudo; é definida 
a unidade funcional que será avaliada; as condições fronteira; e a metodologia para a alocação 
dos impactes e consumo de matérias-primas nos diversos processos. Na Definição do Objectivo 
e Âmbito, o objecto de estudo é descrito sob a forma de unidade funcional. Quando se compara, 
por exemplo, uma viga de betão armado com uma viga de aço, a unidade funcional poderá ser 
“uma viga para uma carga de 10KN/m”. A comparação directa de 1 kg de aço com 1 kg de 
betão armado, sem ter em conta a quantidade de material necessária para o desempenho 
estrutural pretendido, não é uma unidade funcional adequada. 
 
a.1.2) Inventário de Ciclo de Vida (LCI 1) 
 
O LCI envolve a recolha, descrição e verificação de dados, como também a modelação do 
sistema do produto. Nesta fase são identificados todos os inputs e outputs do sistema. Ao nível 
dos inputs são quantificados, por exemplo, os materiais e a energia utilizados e ao nível dos 
outputs, as emissões atmosféricas, emissões para a água e resíduos sólidos. 
 
Esta é uma fase que consome muito tempo, pois é frequentemente necessário recolher, junto 
das empresas, dados associados ao sistema produtivo. Para o efeito é inevitável desenvolver um 
ou mais questionários para recolher os dados necessários a esta fase, e essenciais à realização 
da análise de ciclo de vida. 
 
No entanto, cerca de 80% dos dados que são necessários a uma análise LCA comum já se 
encontra disponível pelo que não é necessário proceder à fastidiosa recolha de todos os dados 
pela via de questionários (PRé, 2008). Esta informação pode ser encontrada em bases de dados, 
bibliografia ou na internet. No entanto é necessário utilizar criteriosamente os dados já 
existentes, principalmente aqueles que provêm de fontes desconhecidas ou sobre os quais não 
existe informação complementar, pois a utilização de dados não adequados ao produto e aos 
requisitos definidos na fase anterior causará grandes enviesamentos nos resultados. 
 
Uma das fontes de informação mais aceites pelos especialistas em LCA é a base de dados 
Ecoinvent. O desenvolvimento e actualização desta base de dados são da responsabilidade do 
Ecoinvent Centre (também conhecido por Swiss Centre for Life Cycle Inventories) localizado na 
Suíça. A Ecoinvent resultou da actualização e integração da informação contida noutras bases de 
dados bem conhecidas como a ETH-SEU 96 e a BUWAL250, entre outras (Figura 6.7). 
 
A primeira versão da Ecoinvent foi lançada em 2003. A última versão disponível (v2.0, Janeiro de 
2008) contém dados de inventário de ciclo de vida para mais de 4000 processos industriais, 
incluindo fornecimento de energia, extracção de recursos, fornecimento de materiais, produtos 
químicos, metais, sistemas de gestão de resíduos e serviços de transporte. Actualmente é uma 
das bases de dados mais utilizadas na análise dos impactes de ciclo de vida de edifícios e de 
produtos de construção. 
 

                                                 
1 Acrónimo da expressão inglesa “Life-cycle inventory”. 
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Figura 6.7: Representação das organizações Suíças que uniram esforços para o desenvolvimento da base de dados 
Ecoinvent e das respectivas competências (fonte: www.ecoinvent.org) 
 
A descrição do conjunto de dados que se encontra armazenado na base de dados é descrita em 
detalhe na página de internet da Ecoinvent, em www.ecoinvent.org. As principais características 
desta base de dados são: 

• Abrange dados relacionados com uma gama extensa de processos industriais; 
• Os dados são apresentados em duas formas distintas: unidade e sistema; 
• Compatível com diversos tipos de condições fronteira e formas de alocação dos 

impactes; 
• É bem documentada, pois é possível encontrar o contexto e todas as considerações que 

estão na base dos valores inventariados; 
• Compatível com análises de incerteza, como por exemplo, com a distribuição lognormal 

com desvio padrão;  
• As emissões encontram-se especificadas por sub-compartimentos. Por exemplo, uma 

emissão para o ar é subdividida em emissão em áreas povoadas de alta ou de baixa 
densidade, ou para a estratosfera. Apesar de actualmente não existirem métodos de 
avaliação dos impactes que sejam compatíveis com esta sub-compartimentação da 
informação, espera-se que no futuro os métodos evoluam no sentido de a aproveitar; 

• È actualizada regularmente. 
 
a.1.3) Avaliação das categorias de impacte ambiental 
 
A terceira fase tem como objectivo avaliar a contribuição do produto para as categorias de 
impacte ambiental, tais como o Aquecimento Global, Acidificação, entre outras. 
 
Segundo a norma ISO 14040, esta fase encontra-se subdividida em duas etapas obrigatórias 
(classificação e caracterização) e duas opcionais (normalização e agregação). De acordo com a 
mesma norma, um estudo que não inclua as etapas de classificação e caracterização, não 
poderá ser denominado de análise LCA, mas sim de inventário de ciclo de vida (LCI). 
 

Base de dados 
central 

(Ecoinvent) 
 

FAL 

• Agricultura 

PSI 

• Fontes de energia: 
  - Combustíveis; 
  - Produção de electricidade; 
  - Produção de calor. 

ETH LTC 

• Produtos químicos principais 

ETH UNS 

• Transportes 

EMPA Dü 

• Metais; 
• Materiais de construção; 
• Madeiras; 
• Produtos químicos principais. 

EMPA SG 

• Plásticos; 
• Papel e aglomerados; 
• Produtos químicos principais; 
• Detergentes; 
• Tratamento de resíduos. 
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Os resultados obtidos na fase de inventário (LCI) contêm geralmente centenas de diferentes 
emissões e parâmetros relacionados com a extracção de recursos. A etapa de classificação 
compreende a distribuição dos resultados na fase LCI pelas diversas categorias de impacte que 
são relevantes para o objectivo da análise. Por exemplo, as emissões de CO2 e de CH4 
contribuem para o Aquecimento Global pelo que são atribuídas a esta categoria de impacte, 
enquanto que as emissões de SO2 e NH3 são atribuídas à categoria de impacte Acidificação. É 
possível atribuir determinadas emissões simultaneamente a diferentes categorias de impacte. 
Por exemplo o SO2 também pode ser atribuído às categorias Saúde Humana e/ou Doenças 
Respiratórias. 
 
A fase de caracterização compreende o estudo da contribuição relativa de cada um dos 
resultados LCI no valor do indicador cada categoria de impacte ambiental. Apesar de diferentes 
emissões poderem contribuir para a mesma categoria de impacte, a sua contribuição não é 
igual. Para o efeito, é necessário definir os diversos factores de caracterização, associados a 
cada emissão e aos diferentes tipos de categorias de impacte. A título de exemplo, apresentam-
se na Tabela 6.7, os factores de caracterização associados às diversas emissões que contribuem 
para o Potencial de Aquecimento Global (GWP1), segundo o método LCA “BEES” (Lippiatt, 
2002). 
 
Tabela 6.7: Factores de caracterização do Potencial de Aquecimento Global (fonte: Lippiatt, 2002) 

Emissões 
Factor de caracterização - GWPi 
(g equivalentes de CO2)  

Dióxido de Carbono (CO2, fóssil) 
Tetrafluoreto de Carbono (CF4) 
CFC-12 (CCl2F2) 
Clorofórmio (CHCl3, HC-20) 
Halon 1301 (CF3Br) 
HCFC 22 (CHF2Cl) 
Metano (CH4) 
Brometo de Metilo (CH3Br) 
Cloreto de Metilo (CH3Cl) 
Cloreto de Metileno (CH2Cl2, HC-130) 
Óxido Nitroso (N2O) 
Tricloroeteno 

1 
5700 
10600 
30 
6900 
1700 
23 
5 
16 
10 
296 
140 

 
De acordo com a tabela anterior, considerando um período de tempo de 100 anos, a 
contribuição de 1 grama de CH4 para o aquecimento global é 23 vezes superior à contribuição 
de 1 grama de CO2. Desta forma e através da aplicação da Equação 8.1 é possível determinar 
um único índice, expresso em gramas de dióxido de carbono por unidade funcional de produto, 
que agrega as diversas substâncias que contribuem para esta categoria de impacte. 

i

n

i
i GWPmGWP .

1
∑
=

=              [8.1] 

 
Em que mi representa a massa (em gramas) obtida na fase de inventário para uma a emissão i e 
GWPi  o factor de caracterização do Potencial de Aquecimento Global associado à emissão i. 
 
A etapa de normalização possibilita a comparação entre os diversos tipos de categorias de 
impacte ambiental, pois nesta etapa os valores dos impactes são convertidos na mesma 

                                                 
1 Acrónimo da expressão da língua Inglesa “Global Warming Potential” 
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unidade. A etapa seguinte, agregação, possibilita a determinação de indicadores globais e 
implica a atribuição de um peso a cada categoria de impacte ambiental, em função da sua 
importância relativa.  
 
Existe uma série de diferentes métodos para a avaliação das categorias impactes, referindo-se a 
título de exemplo, o CML 2000, o Eco-Indicator 99, o BEES, etc. Geralmente, o número de 
categorias de impacte avaliadas varia de 10 a 20. Alguns dos métodos permitem a agregação 
dos resultados obtidos nas diferentes categorias num único valor global e outros não. O tipo de 
método a utilizar depende sobretudo do objectivo do estudo 
 
a.1.4) Interpretação 
 
A última fase, Interpretação, é muitas vezes considerada a mais importante. Nesta fase, são 
analisados os processos e materiais que mais contribuem para os impactes de um produto e 
são realizadas as análises de sensibilidade e incerteza. As conclusões de uma análise LCA são 
retiradas durante esta fase e esta fase compreende ainda a revisão dos resultados por parte de 
uma entidade especialista independente, principalmente quando os resultados das comparações 
são para ser divulgados publicamente. 
 
a.2) Variantes do LCA 
 
A Avaliação de Ciclo de Vida apresenta ainda três variantes, em função das fases de ciclo de vida 
que são estudadas: cradle-to-grave (“do berço à sepultura”); cradle-to-gate (“do berço à 
porta”); e cradle-to-cardle (“do berço ao berço”). 
 
Uma análise cradle-to-grave (“do berço à sepultura”) inclui a totalidade do ciclo de vida de um 
produto, desde a extracção das matérias-primas (“berço”) até à fase de deposição (“sepultura”), 
passado pela fase de utilização. Numa análise cradle-to-gate (“do berço à porta”) só se 
considera uma parte do ciclo de vida do produto, àquela que vai desde a extracção (“berço”) até 
à porta da fábrica, isto é, engloba todos os processos anteriores ao seu transporte até ao 
consumidor final. A fase de utilização e deposição de um produto são geralmente omitidas. Este 
tipo de avaliação está geralmente na base das Declarações Ambientais de Produto (EPD’s). A 
análise cradle-to-cradle (“do berço ao berço”) é uma variante da análise cradle-to-grave, na 
qual a última fase do ciclo de vida de um produto corresponde a um processo de reciclagem. A 
Figura 6.8 representa esquematicamente as fases de ciclo de vida incluídas em cada uma das 
três variantes de análise. 
 
As metodologias LCA abordam detalhadamente a dimensão ambiental, através da avaliação do 
desempenho da solução ao nível de algumas categorias de impacte ambiental, mas na maior 
parte das vezes não abordam as outras dimensões do desenvolvimento sustentável. No entanto 
existem algumas metodologias LCA mais completas que incluem o desempenho económico na 
avaliação. 
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Figura 6.8: Representação esquemática das fases de ciclo de vida incluídas em cada uma das três variantes de 
análise LCA 

 
b) Ferramentas de análise LCA de edifícios 
 
A maior parte das metodologias LCA encontram-se orientadas para a avaliação do desempenho 
ambiental de um produto ou material, independentemente do tipo de indústria a que estejam 
associados. No entanto, é geralmente aceite que estas também podem ser aplicadas aos 
produtos de construção. Na construção, estas podem serem utilizadas para a avaliação de 
materiais, elementos construtivos e a totalidade do edifício. No entanto, atendendo à elevada 
complexidade da análise LCA em edifícios, devido principalmente ao grande número de 
processos e materiais que se tem de analisar (Figura 6.9), os métodos LCA não são muito 
utilizados na avaliação das categorias de impacte ambiental desse tipo de construções. 
 

 
Figura 6.9: Representação dos principais processos do ciclo de vida de um edifício 
 
De modo a simplificar a análise LCA à escala do edifício, foram desenvolvidas, nos últimos anos, 
várias ferramentas específicas baseadas no método LCA, tais como por exemplo, a Eco-Quantum 
(Países Baixos), EcoEffect (Suécia), ENVEST (Reino Unido), LISA (Reino Unido), ATHENA 
(Canadá) e LCA House (Finlândia). A comparação das diversas características destas e de outras 

Extracção das 
matérias-primas 

Transporte 

Manufactura dos 
produtos de 
construção 

Transporte 

Construção do 
edifício 

Manutenção/ 
substituição de 

produtos 

Utilização do edifício Demolição do edifício 

Transporte 

Reutilização de 
produtos de 
construção 

Reciclagem de 
produtos de 
construção 

Deposição dos 
produtos de 
construção 

Fase de  
fim de vida 

Fase de  
utilização 

Fase de  
montagem 

Extracção de 
matérias-

primas 
Produção Utilização 

Tratamento e 
deposição 

Reciclagem 

 
Gate-to-grave Cradle-to-Gate 

Cradle-to-Grave 

 

Cradle-to-Cradle 



Universidade do Minho – Departamento de Engenharia Civil 
Dissertação de Doutoramento   Ricardo Mateus 

 108  

   
 

ferramentas pode ser encontrada em várias publicações, como por exemplo, em Forsberg e 
Malmborg (2004). A maioria destas ferramentas encontra-se baseada numa abordagem bottom-
up, isto é, o impacte global de um edifício resulta do somatório do impacte de cada um dos seus 
materiais e componentes. Adicionalmente, as ferramentas LCA para a avaliação de edifícios, 
permitem a contabilização de outros aspectos relevantes para o impacte ambiental como, por 
exemplo, o consumo de energia (Erlandsson & Borg 2003). 
 
 
6.2.3. Declarações Ambientais de Produto (EPD’s) 
 
O desenvolvimento das Declarações Ambientais de Produto (EPD’s1) tem vindo a ser um campo 
importante de aplicação das metodologias LCA. Por exemplo, em alguns países e sectores já 
existem centenas ou até milhares de produtos que apresentam a mencionada declaração. A 
declaração geralmente consiste na listagem dos resultados obtidos em cada uma das categorias 
de impacte ambiental estudadas. As EPD’s são uma boa fonte para a quantificação do 
desempenho ambiental dos materiais e produtos. 
 
As EDP’s são um sistema voluntário de descrição do desempenho ambiental de produtos e são 
uma boa fonte para a quantificação do desempenho ambiental de materiais e produtos. Este 
sistema voluntário encontra-se baseado em regras para a apresentação das características 
ambientais. Estas regras, designadas por Product Categories Rules (PCR’s), variam 
consoante o tipo de produto e estabelecem os princípios para a avaliação das categorias de 
impacte ambiental e de outros parâmetros predefinidos para o tipo de produto em avaliação, de 
acordo com as normas ISO 21930, ISO 14025 e ISO 14040. 
 
As PCR’s descrevem com grande detalhe o modo como deve ser feita a análise de ciclo de vida 
para o desenvolvimento das EPD’s e compreendem a listagem das categorias de impacte 
ambiental que deverão ser analisadas e a identificação dos métodos LCA que deverão ser 
utilizados na sua avaliação. Uma das entidades mais activas no desenvolvimento de PCR’s é a 
organização Sueca das EPD’s. Podem ser encontradas informações acerca do trabalho desta 
organização em http://www.environdec.com. Este domínio de internet também descreve os 
procedimentos necessários ao desenvolvimento de novas PCR’s. 
 
Em geral, nas EPD’s é possível encontrar informações acerca das seguintes categorias de 
impacte ambiental (PRÉ, 2008): 

• Recursos não renováveis (incluindo ou não o conteúdo energético); 
• Recursos renováveis (incluindo ou não o conteúdo energético); 
• Aquecimento global (em kg equivalentes de CO2); 
• Destruição da camada de ozono (em kg equivalentes de CFC-11);  
• Acidificação (em kg equivalentes de SO2); 
• Formação de oxidantes fotoquímicos (em kg equivalentes de C2H4); 
• Eutrofização (em kg equivalentes de PO4).  

 
As categorias de impacte ambiental são definidas de uma forma similar à do método de análise 
LCA “CML”, pelo que este método é muitas vezes usado na sua quantificação. A título de 
exemplo, nas Figuras 6.10 e 6.11 apresenta-se o conteúdo de uma EPD correspondente a tubos 

                                                 
1 Acrónimo da expressão da língua Inglesa “Environmental Product Declarations”. 
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de aço laminados a frio. A pedido dos autores ocultou-se a identificação do produtor do referido 
produto de construção  
 
Numa abordagem bottom-up, as EPD’s de produtos e componentes de construção podem ser a 
base da quantificação dos impactes incorporados num edifício. Como grande limitação desta 
abordagem salienta-se o facto de praticamente todos os produtores no contexto da construção 
não possuírem ou não comunicarem as EPD’s dos seus produtos. No entanto, prevê-se que a 
curto prazo, as EPD’s passarão a ter carácter obrigatório. Nessa altura será mais simples a 
quantificação do impacte ambiental incorporado num edifício. 
 

  
 
Figura 6.10: Exemplo de uma EPD para um produto de construção – páginas 1 e 2 (fonte: organização Sueca das 
EPD’s) 
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Figura 6.11: Exemplo de uma EPD para um produto de construção – páginas 3 e 4 (fonte: organização Sueca das 
EPD’s) 

 
 
6.2.4. Avaliação dos custos de ciclo de vida (LCC1) 
 
A avaliação dos custos de ciclo de vida de um edifício é mais directa, consensual e objectiva do 
que, por exemplo, a avaliação do desempenho ambiental. Existe actualmente uma elevada 
quantidade de metodologias LCC e é possível encontrar dados quantitativos em várias bases de 
dados publicadas. Em Portugal, destaca-se a publicação do Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil intitulada “Informação Sobre Custos na Construção”. Esta publicação apresenta dados 
quantitativos acerca dos custos de construção, incluindo lucros, associados a diversas soluções 
construtivas e é actualizada periodicamente, sempre que as flutuações dos preços no mercado 
sejam superiores a 10%. 
 
A avaliação dos custos de ciclo de vida é um método que soma os custos de investimento 
associados ao período do ciclo de vida em estudo. A soma total é geralmente apresentada sobre 
duas formas: valor líquido actual (Net Present Value) ou custo anual. Este método é utilizado 
para comparar soluções construtivas ou edifícios que satisfaçam o mesmo nível de desempenho. 
Estas comparações permitem verificar qual a solução que apresenta custos mais baixo durante o 
período em estudo e, por conseguinte, a solução de melhor desempenho económico. 
 
O método de avaliação dos custos de ciclo de vida pode incluir o investimento inicial, os custos 
de utilização, substituição, manutenção e reparação e os custos de demolição e transporte a 
                                                 
1 Acrónimo da expressão da língua Inglesa “Life Cycle Cost”. 
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vazadouro. O valor residual, associado ao potencial de reutilização e reciclagem, não é 
geralmente considerado.  
 
Numa comparação dos custos de ciclo de vida de dois produtos é essencial que se considere o 
mesmo período para cada alternativa, mesmo que estes apresentem uma duração útil diferente. 
O período de vida a considerar na comparação varia consoante a perspectiva do interveniente, 
no ciclo de vida de vida do edifício, que se encontra a realizar o estudo. Por exemplo, o 
proprietário de uma habitação escolherá o período de estudo correspondente ao intervalo de 
tempo em que espera habitar na mesma, enquanto que um proprietário/ocupante de um 
edifício de escritórios poderá escolher um período de estudo correspondente à totalidade do ciclo 
de vida do edifício. 
 
No mercado europeu existem algumas ferramentas de avaliação dos custos de ciclo de vida que 
foram desenvolvidas especificamente para os edifícios, como por exemplo: Kiinteistötieto 
(Finlândia), Kostenreferentiemodel Woningbouw (Holanda) e Årskostnadsanalyse (Noruega). A 
descrição e comparação das referidas metodologias, bem como as bases para o 
desenvolvimento de uma abordagem de escala europeia para a avaliação dos custos de ciclo de 
vida de um edifício, podem ser encontrados no relatório da Comissão Europeia intitulado “Life 
Cycle Costs in Construction” (CE, 2003). 
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PARTE III 

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO À CONCEPÇÃO E 
CERTIFICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 
 
 
CAPÍTULO 7 

ESTRUTURA E CONTEÚDO DO SISTEMA 
 
 
7.1. Âmbito e objectivos 
 
Neste capítulo serão apresentados a estrutura e conteúdo do sistema de apoio à concepção, 
avaliação e certificação da sustentabilidade de edifícios de habitação, que foi desenvolvido no 
âmbito deste trabalho de investigação. 
 
O sistema desenvolvido tem como objectivos apoiar as equipas de projecto desde as etapas mais 
preliminares de concepção de edifícios sustentáveis e permitir a avaliação e certificação da 
sustentabilidade de edifícios existentes, novos e renovados, situados principalmente em zonas 
urbanas. Adicionalmente, o sistema foi pensado de modo a aumentar a consciencialização dos 
diversos decisores no mercado da construção português e a promover a adopção de soluções 
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que conduzem ao desenvolvimento de edifícios mais sustentáveis. A metodologia desenvolvida 
encontra-se adaptada ao contexto português da construção de edifícios, no que respeita às 
realidades ambiental, sociocultural e económica.  
 
Como ponto de partida para o desenvolvimento do sistema, analisou-se a aplicabilidade, no 
contexto nacional, de alguns dos sistemas de avaliação da sustentabilidade da construção 
apresentados no Capítulo 6. Como resultado dessa análise, e tal como se previa, concluiu-se que 
a utilização desses sistemas sem a sua previa adaptação ao contexto ambiental, sociocultural e 
económico e aos regulamentos, tecnologias e tradições da construção nacional, provoca grandes 
enviesamentos nos resultados, o que torna os mesmos inúteis. Desta forma, identificou-se a 
necessidade de se desenvolver um sistema adaptado ao contexto português que resolvesse 
simultaneamente parte das dificuldades identificadas nos sistemas existentes. 
 
O sistema de avaliação desenvolvido teve como ponto de partida a Metodologia de Avaliação 
Relativa da Sustentabilidade de Soluções Construtivas (MARS-SC), que resultou dos trabalhos 
conducentes à Dissertação de Mestrado do autor do presente trabalho de investigação, e resulta 
da sua adaptação à escala de um edifício. O desenvolvimento deste sistema assentou nas 
seguintes prioridades: 

• Optimizar a lista de indicadores. Um dos aspectos que tem dificultado a aplicação 
prática de sistemas de avaliação da sustentabilidade é o facto de alguns deles 
assentarem a avaliação numa longa lista de indicadores, que em certos sistemas 
ultrapassa os 200. No desenvolvimento deste sistema tentou-se limitar o número de 
indicadores, procurando uma lista de indicadores que fosse suficientemente alargada, 
de modo abranger os impactes mais importantes dos edifícios e simultaneamente o 
mais condensada possível, de modo a permitir a sua utilização na prática. Por outro 
lado, tentou-se sempre que possível limitar a utilização de indicadores qualitativos e/ou 
subjectivos que são de difícil validação (por exemplo, qualidade estética, nível de 
inovação, etc.); 

• Considerar as diferentes dimensões do desenvolvimento sustentável. Algumas 
das metodologias existentes estão sobretudo orientadas para a dimensão ambiental, 
relegando para segundo plano e muitas ignorando as dimensões social e económica do 
desenvolvimento sustentável. Neste sistema, o resultado da avaliação assenta na 
avaliação do desempenho do edifício ao nível das três dimensões do desenvolvimento 
sustentável; 

• Ser baseado no actual estado da arte. No desenvolvimento do sistema     
consideraram-se os últimos desenvolvimentos nos sistemas de avaliação da 
sustentabilidade existentes e ainda os trabalhos em curso que visam a normalização dos 
sistemas de avaliação; 

• Apresentar um módulo específico para cada tipo de edifício. De modo a facilitar 
a avaliação e interpretação dos resultados, optou-se por uma estratégia de 
desenvolvimento de módulos de avaliação específicos para cada tipo de edifício 
(habitação, serviços, comércio, turismo, etc.), em detrimento do desenvolvimento de 
uma metodologia comum. 

• Aumentar a fiabilidade dos resultados obtidos na avaliação do desempenho 
ambiental dos edifícios. Pela análise de outros sistemas de avaliação foi possível 
concluir que a avaliação do desempenho ambiental não está, na grande maioria das 
vezes, assente num método de avaliação dos impactes de ciclo de vida (LCA) que seja 
reconhecido internacionalmente. As principais razões apontadas para esse facto 
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prendem-se com a complexidade desses métodos e com o tempo necessário à sua 
aplicação. No desenvolvimento deste sistema procurou-se desenvolver uma solução para 
aumentar o rigor dos resultados obtidos, através da integração de métodos LCA 
internacionalmente aceites, sem que dessa forma se comprometa a utilização prática do 
sistema; 

• Desenvolver um guia de avaliação. O guia de avaliação desenvolvido permite 
justificar a importância de cada indicador e respectivo(s) parâmetro(s) na avaliação e 
simultaneamente facilitar a interpretação dos resultados obtidos. Adicionalmente, a 
apresentação dos diversos critérios necessários a avaliação dos diferentes parâmetros 
torna os resultados mais objectivos, diminui os erros associados à avaliação e atenua a 
variabilidade de resultados, quando um mesmo edifício é avaliado por diferentes 
avaliadores.  

• Criar um certificado de sustentabilidade. Em analogia com o que se passa com a 
certificação energética e da qualidade do ar dos edifícios, pretendia-se que este sistema 
contemplasse um certificado (rótulo) que permitisse a comparação e comunicação do 
nível sustentabilidade de edifícios e fosse simultaneamente facilmente compreendido e 
assimilado pelos principais intervenientes no ciclo de vida dos edifícios; 

• Validar o sistema. No final da fase de desenvolvimento o sistema foi testado e 
melhorado através da sua aplicação a um caso de estudo. 

 
Como resultado deste trabalho e tendo por base o envolvimento da equipa de investigação, em 
que o autor se encontra integrado, no desenvolvimento do sistema de avaliação SBTool e no 
Comité Técnico de Normalização (TC 350) do Centro Europeu de Normalização (CEN), que visa 
a normalização dos sistemas de avaliação da sustentabilidade de edifícios, o sistema 
desenvolvido encontra-se harmonizado com os avanços mais recentes alcançados nestes dois 
fóruns. Tendo em conta o volume de trabalho necessário ao desenvolvimento da lista de 
indicadores, parâmetros e critérios de avaliação para todos os tipos de edifícios, decidiu-se que 
este trabalho estaria centrado num único tipo de edifícios. Como os edifícios de habitação são 
aqueles que apresentam maiores impactes durante o seu ciclo de vida, este trabalho encontra-se 
focado no desenvolvimento do módulo de avaliação correspondente aos edifícios de habitação, 
tendo sido atribuída a seguinte denominação à metodologia desenvolvida: Metodologia de 
Avaliação Relativa da Sustentabilidade de Edifícios de Habitação (MARS-H). 

A metodologia MARS-H foi desenvolvida com o objectivo de permitir a avaliação do 
comportamento de um edifício durante a fase de concepção, isto é, tendo por base o 
comportamento previsto para a totalidade do ciclo de vida do edifício. É aconselhável que à 
avaliação seja realizada nas fases mais preliminares de um projecto de construção ou de 
reabilitação para que, desde o início, se possa estimar a sustentabilidade do edifício e introduzir 
medidas que permitam melhorar o seu desempenho. Os resultados das avaliações são dados 
importantes no suporte das tomadas de decisão, pois desta forma as equipas de projecto terão 
acesso, desde o início, ao desempenho esperado para o edifício a construir, podendo dessa 
forma avaliar o impacto de certas soluções alternativas. Apesar desta metodologia estar 
orientada para a fase de projecto, depois da construção pode-se realizar uma avaliação do 
edifício que tenha por base a monitorização do seu comportamento real. 
 
Em suma, espera-se que com a metodologia desenvolvida se contribua para uma melhor 
avaliação e compreensão dos impactes de um edifício e que dessa forma se fomente a 
generalização dos edifícios sustentáveis. O resultado de uma avaliação pode constituir uma 
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oportunidade para os promotores, utilizadores e projectistas tomarem decisões no sentido da 
optimização da sustentabilidade dos edifícios. 
 
 
7.2. Fronteiras da avaliação 
 
Os edifícios são compostos por elementos e materiais de construção e apresentam interacções 
com as infra-estruturas, áreas urbanas em que estão inseridos e com territórios mais alargados. 
Por este motivo, a avaliação da sustentabilidade pode apresentar diferentes fronteiras físicas, 
em função do que se inclui na avaliação: 

• Material de construção; 
• Elemento construtivo; 
• Edifício; 
• Conjunto de edifícios (empreendimento); 
• Pequena área urbana ou loteamento; 
• Cidade ou grande área urbana; 
• Região ou ecossistemas. 

 
Apesar de algumas publicações (Bussemey-Buhe, 1997) considerarem que a interacção dos 
edifícios com o meio envolvente é um factor importante na avaliação da sustentabilidade, a 
MARS-H encontra-se sobretudo orientada para a escala do edifício ou de um conjunto de 
edifícios. Esta escala de avaliação é adequada à avaliação dos esforços da equipa de projecto 
que visem a concepção de edifícios mais sustentáveis. Adicionalmente, a utilização de escalas 
mais abrangentes (área urbana, cidade, região, etc.) implicaria a necessidade de se estudar uma 
numerosa panóplia de dados, o que consumiria uma grande quantidade de tempo e, 
consequentemente, colocaria em causa a prossecução dos objectivos da metodologia de 
avaliação. Por outro lado, a utilização desta escala está também relacionado com o facto de, em 
meio urbano, a maior parte das decisões relacionadas, por exemplo, com o uso do solo, 
envolvente urbanística e redes viárias, dependerem sobretudo das autoridades locais, regionais 
e/ou nacionais. No entanto, a metodologia contempla aspectos que, apesar de não estarem 
directamente relacionados com as decisões da equipa de projecto, poderão influenciar 
significativamente a qualidade de vida dos ocupantes e os impactes ambientais durante a fase 
de utilização do edifício, como por exemplo: a distância a outros tipos de uso, a existência de 
sistemas de transporte público e a proximidade a certas mais-valias (amenidades) urbanas. 
 
A fronteira física utilizada está em conformidade com os desenvolvimentos recentes da CEN 
TC 350, nomeadamente com a prEN 15643-2, e inclui o edifício (ou conjunto de edifícios), as 
suas fundações e os trabalhos exteriores no terreno de implantação, para além de alguns 
aspectos não considerados pela referida pré-norma e que estão relacionados com a interacção 
do edifício com o meio em que se insere (Figura 7.1). Na avaliação excluem-se os impactes de 
equipamentos que não estão relacionados directamente com o edifício, como por exemplo, 
frigoríficos e fogões, entre outros electrodomésticos. Em conformidade com a prEN 15643-2, 
incluem-se na avaliação os sistemas de climatização, aquecimento das águas sanitárias e de 
ventilação. 
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Figura 7.1: Fronteira da escala física de avaliação da MARS-H 
 
A fronteira do período de tempo em avaliação inclui a totalidade das fases do ciclo de um 
edifício novo ou reabilitado. Num edifício novo, a metodologia considera todas as fases do ciclo 
de vida, desde a extracção das matérias-primas necessárias à produção dos materiais e 
produtos de construção até ao final da vida útil do edifício, incluindo o transporte dos resíduos 
até ao local de tratamento/deposição. Na reabilitação de um edifício existente, o período de 
tempo considerado inicia no momento da extracção das matérias-primas necessárias à produção 
dos materiais e produtos utilizados na intervenção e termina no final da vida útil do edifício. 
Quando um projecto não específica a duração estimada para o edifício, a MARS-H considera por 
defeito um período de 50 anos. Na Figura 7.2 encontram-se apresentadas as fases de ciclo de 
vida consideradas pela metodologia e os respectivos impactes. 
 
 
7.3. Indicadores, parâmetros e categorias 
 
Depois de se terem definidas as fronteiras de avaliação, foram definidos os indicadores, 
respectivos parâmetros, as categorias que permitem avaliar a sustentabilidade de um edifício de 
habitação, de acordo com os objectivos da metodologia. 
 
A principal função dos indicadores é a caracterização e quantificação de critérios que permitem 
seleccionar a melhor solução para um projecto de construção. Segundo Kurtz et al (2001) um 
indicador pode ser definido como uma marca ou sinal que revela uma mensagem complexa, 
proveniente das mais diversas fontes, de uma forma simples e útil. Em suma, os indicadores 
têm como função a simplificação, quantificação e comunicação de determinadas características 
dos edifícios (Geissler & Macoun, 2001). Um indicador é um valor que deriva de um parâmetro 
ou da combinação de vários parâmetros. Um parâmetro é uma propriedade mensurável ou 
observável que fornece informação acerca de um fenómeno/ambiente/área. Uma categoria 
resulta da combinação de vários indicadores. 
 
Existem grandes diferenças na lista de indicadores utilizada em cada um dos diferentes sistemas 
existentes de avaliação da sustentabilidade de edifícios. Essas diferenças devem-se 
principalmente às diferenças socioculturais, económicas, tecnologias e ambientais existentes 
entre os respectivos países de origem, mas também ao facto de não haver consenso em relação 
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à definição do conceito “construção sustentável”. Apesar das diferenças, nos últimos anos    
tem-se assistido a um crescente consenso ao nível dos indicadores principais a incluir. Desta 
forma, actualmente a maior parte das metodologias integra, de uma forma directa ou indirecta, 
os seguintes aspectos:  

• Consumo de energia não renovável; 
• Consumo de água; 
• Uso do solo; 
• Consumo de materiais; 
• Emissão de gases de efeito de estufa; 
• Emissão de outras emissões atmosféricas; 
• Impactes na ecologia local; 
• Resíduos sólidos e efluentes líquidos; 
• Qualidade do ar interior, iluminação e qualidade acústica; 
• Durabilidade, adaptabilidade e flexibilidade; 
• Operação e manutenção. 

 
Figura 7.2: Fases de ciclo de vida consideradas na metodologia MARS-H e respectivos impactes 
 
Em resultado da utilização de diferentes indicadores nos sistemas de avaliação da 
sustentabilidade de edifícios, os resultados obtidos a partir da utilização de diferentes sistemas 
de avaliação nem sempre são comparáveis. Actualmente, assiste-se a algumas evoluções no 
sentido de se desenvolver uma base comum para as diferentes abordagens, destacando-se o 
trabalho em curso em algumas organizações de normalização, incluindo a ISO (Organização 
Internacional de Normalização) e o CEN (Centro Europeu de Normalização). A nível europeu, o 
trabalho realizado pelo CEN é considerado relevante, pois em breve será a base de todas as 
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metodologias de avaliação da sustentabilidade em utilização nos países europeus. O trabalho da 
CEN neste domínio tem-se materializado através do desenvolvimento das normas da série EN 
15643. Actualmente, o trabalho encontra-se estruturado em quatro pré-normas: prEN 15643-
1:2008 (Enquadramento geral); prEN 15643-2:2008 (Avaliação do desempenho ambiental); 
prEN 15643-3:2008 (Avaliação do desempenho social); prEN 15643-3:2008 (Avaliação do 
desempenho económico). 
 
A prEN 15643-2:2008 encontra-se praticamente concluída, pelo que já se encontra definida a 
lista de indicadores em que deverão assentar as avaliações normalizadas do desempenho 
ambiental de edifícios. As pré-normas prEN 15643-2:2008 e prEN 15643-4:2008 encontram-se 
num estágio de desenvolvimento mais prematuro, pelo que os indicadores a considerar na 
avaliação do desempenho social e económico ainda não se encontram desenvolvidos. A Tabela 
7.1 lista os indicadores ambientais listados na prEN 15643-2:2008 e os indicadores sociais e 
económicos que deverão ser incluídos nas restantes pré-normas, tendo por base os trabalhos 
recentes dos grupos de trabalho responsáveis pelo desenvolvimento das mesmas (WG5 e WG4, 
respectivamente). 
 
Tabela 7.1: Indicadores a considerar na avaliação do desempenho ambiental, social e económico, segundo o 
trabalho em curso na CEN TC 350 

Dimensões Categorias Indicadores 

Ambiental Impacte ambiental • Acidificação do solo e da água; 
• Alterações climáticas (emissões de gases de efeito de 

estufa); 
• Destruição da camada de ozono estratosférico; 
• Eutrofização; 
• Formação de ozono troposférico. 

Utilização de materiais e de 
energia 

• Utilização de recursos não-renováveis, excluindo energia 
primária; 

• Utilização de recurso renováveis, excluindo energia 
primária; 

• Utilização de energia primária não renovável; 
• Utilização de energia primária renovável; 
• Utilização de água potável. 

Produção e tratamento de 
resíduos  

• Materiais para reciclagem; 
• Materiais para recuperação de energia; 
• Deposição de resíduos inertes; 
• Deposição de resíduos perigosos (excluindo os resíduos 

radioactivos); 
• Deposição de resíduos radioactivos. 

Social Saúde e conforto • Conforto higrotérmico; 
• Qualidade do ar interior; 
• Condições de ventilação; 
• Conforto acústico; 
• Conforto em relação às condições de iluminação 

(natural e artificial); 
• Qualidade da água potável; 
• Condições exteriores. 

Económica Economia • Valor actualizado líquido (VAL) dos custos de ciclo de 
vida; 

• Suporte à economia local. 
 
No desenvolvimento dos indicadores da metodologia MARS-H teve-se o cuidado de criar uma 
lista que fosse a mais organizada, transparente, objectiva e correcta possível. Para o efeito, 
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partindo do actual estado da arte, no que respeita às metodologias existentes de avaliação da 
sustentabilidade de edifícios (principalmente da versão global do sistema SBTool), realizou-se a 
primeira versão da lista de indicadores. A fase seguinte consistiu em harmonizar a lista 
desenvolvida com os trabalhos em curso no CEN/TC 350 e com as orientações em discussão na 
iiSBE (Iniciativa Internacional para a Sustentabilidade do Ambiente Construído). Actualmente, a 
iiSBE aponta para o desenvolvimento de versões regionais do SBTool, mais adaptadas ao 
contexto regional do que a metodologia global, de modo a diminuir a complexidade do sistema e 
consequentemente a catalisar a sua utilização na prática. Na última fase, foram eliminados os 
indicadores que geralmente não se aplicam aos edifícios de habitação (por exemplo, a produção 
e deposição de resíduos radioactivos e o suporte à economia local) e foram incluídos outros 
indicadores de modo a adequar a metodologia ao contexto nacional, tendo por base, por 
exemplo: o enquadramento legal em vigor (normas e regulamentos nacionais); as tecnologias 
construtivas mais comuns; e as questões socioculturais e económicas específicas (aspectos 
mais importantes de conforto, etc.). No final, a lista desenvolvida inclui 24 indicadores de 
sustentabilidade e a sua avaliação assenta em 25 parâmetros. Os indicadores são agregados em 
9 categorias com o objectivo se resumir o desempenho do edifício ao nível de diversos     
aspectos-chave do desenvolvimento sustentável. Para que se possa resumir o desempenho do 
edifício em relação às três dimensões do desenvolvimento sustentável, os indicadores 
encontram-se estruturados em três grupos: ambientais, sociais e económicos. Os indicadores, os 
parâmetros e as categorias da metodologia MARS-H encontram-se apresentados na Tabela 7.2. 
Na Figura 7.3 encontra-se representada a relação entre os indicadores da metodologia MARS-H e 
os indicadores propostos pelos trabalhos em curso na CEN/TC 350.  
 
A descrição dos indicadores utilizados na metodologia MARS-H e a sua importância na 
quantificação da sustentabilidade de edifícios de habitação, de acordo com o contexto português, 
encontra-se detalhada no Capítulo 10 – “Guia de Avaliação da MARS-H”. No referido capítulo são 
ainda apresentados os parâmetros utilizados na quantificação do desempenho ao nível de 
indicador, bem como a metodologia a seguir para a sua quantificação 
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Tabela 7.2: Indicadores, parâmetros e categorias da metodologia MARS-H 

Dimensões Categorias Indicadores Parâmetros ID 
DA –  
Ambiental 

C1 - Alterações 
climáticas e 
qualidade do ar 
exterior 

• Impacte ambiental associado ao ciclo 
de vida dos edifícios 

o Valor agregado das categorias de impacte 
ambiental de ciclo de vida do edifício por 
m2 de área útil de pavimento e por ano 

P1 

C2 - 
Biodiversidade e 
Uso do Solo 

• Densidade Urbana o Percentagem utilizada do índice de 
utilização líquido disponível 

P2 

o Índice de impermeabilização P3 
• Reutilização de solo previamente 

edificado ou contaminado 
o Percentagem da área de intervenção 

previamente contaminada ou edificada 
P4 

• Uso de plantas autóctones o Percentagem de áreas verdes ocupadas 
por plantas autóctones 

P5 

• Efeito de Ilha de Calor o Percentagem de área em planta com 
reflectância igual ou superior a 60% 

P6 

C3 - Energia • Energia primária não renovável o Consumo de energia primária não 
renovável na fase de utilização 

P7 

• Energia produzida localmente a partir 
de fontes renováveis 

o Quantidade de energia que é produzida no 
edifício através de fontes renováveis 

P8 

C4 - Materiais e 
Resíduos 
Sólidos 

• Reutilização de materiais o Percentagem em custo de materiais 
reutilizados 

P9 

• Utilização de materiais reciclados o Percentagem em peso do conteúdo 
reciclado do edifício 

P10 

• Recurso a materiais certificados o Percentagem em custo de produtos de 
base orgânica que são certificados 

P11 

• Uso de substitutos de cimento no betão o Percentagem em massa de materiais 
substitutos do cimento no betão 

P12 

• Condições de armazenamento de 
resíduos sólidos durante a fase de 
utilização do edifício 

o Potencial das condições do edifício para a 
promoção da separação de resíduos 
sólidos 

P13 

C5 - Água • Consumo de água o Volume anual de água consumido per 
capita no interior do edifício 

P14 

• Reutilização e utilização de água não 
potável 

o Percentagem de redução do consumo de 
água potável 

P15 

DS –  
Social 

C6 - Conforto e 
Saúde dos 
utilizadores 

• Eficiência da ventilação natural em 
espaços interiores 

o Potencial de ventilação natural 
P16 

• Toxicidade dos materiais de 
acabamento 

o Percentagem em peso de materiais de 
acabamento com baixo conteúdo de COV 

P17 

• Conforto Térmico o Nível de conforto térmico médio anual P18 
• Conforto Visual o Média do Factor de Luz do Dia Médio P19 
• Conforto Acústico o Nível médio de isolamento acústico P20 

C7 - 
Acessibilidade 

• Acessibilidade a transportes públicos o Índice de acessibilidade a transportes 
públicos 

P21 

• Acessibilidade a amenidades o Índice de acessibilidade a amenidades P22 
C8 - 
Sensibilização e 
educação para 
a 
sustentabilidade 

• Formação dos ocupantes o Disponibilidade e conteúdo do Manual do 
Utilizador do Edifício 

P23 

DE –  
Económica 

C9 – Custos de 
ciclo de vida 

• Custo de investimento inicial o Valor do custo do investimento inicial por 
m2 de área útil P24 

• Custos de utilização o Valor actual dos custos de utilização por 
m2 de área útil P25 
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Figura 7.3: Relação entre os indicadores da metodologia MARS-H e os indicadores propostos pelos trabalhos em 
curso na CEN TC350 

 
7.4. Processo de avaliação 
 
O processo de avaliação e comunicação da sustentabilidade através da utilização da Metodologia 
de Avaliação Relativa da Sustentabilidade de Edifícios de Habitação (MARS-H) é composto por 
três fases: 

• Quantificação do desempenho ao nível de cada indicador; 
• Quantificação do desempenho ao nível das categorias, dimensões do desenvolvimento 

sustentável (ambiental, social e económica) e quantificação do Nível de Sustentabilidade 
(NS); 

• Preenchimento do Certificado de Sustentabilidade. 
 
Na Figura 7.4. encontram-se apresentadas esquematicamente as três fases do processo de 
avaliação e comunicação da sustentabilidade que, nas secções seguintes, serão apresentadas 
em detalhe. 



 
- Avaliação da Sustentabilidade da Construção: propostas para o desenvolvimento de edifícios mais sustentáveis -  

    

   123 

     
 

 
Figura 7.4: Representação esquemática das três fases do processo de avaliação e comunicação da sustentabilidade 
da MARS-H 
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7.4.1. Quantificação do desempenho ao nível de cada indicador 
 
A avaliação do desempenho do edifício ao nível de cada indicador compreende as seguintes 
etapas: quantificação dos parâmetros e normalização dos parâmetros. 
 
a) Quantificação dos parâmetros 
 
A quantificação é necessária para a comparação de soluções, agregação de indicadores e para a 
avaliação precisa de um projecto. Durante o desenvolvimento da metodologia anteciparam-se os 
métodos que deverão ser utilizados na quantificação dos parâmetros. Os métodos a utilizar na 
quantificação de cada um dos 25 parâmetros da metodologia MARS-H encontram-se 
apresentados no Capítulo 10 – “Guia de Avaliação da MARS-H” e incluem: resultados de estudos 
anteriores, opinião de especialistas, processamento de bases de dados e ferramentas de 
simulação. 
 
b) Normalização 
 
A normalização dos parâmetros tem como objectivos: fixar um valor adimensional que exprima o 
desempenho do edifício em avaliação em relação aos desempenhos de referência (benchmarks); 
resolver o problema de alguns parâmetros serem do tipo “quanto maior é melhor” e outros do 
tipo “quanto maior é pior”; e evitar os efeitos de escala na agregação de indicadores. 
 
No processo de normalização é utilizada a equação de Diaz-Balteiro (2004) – Equação 7.1. 
 

i
i*P*

iP

i*PiP
iP ∀

−

−
=                                     [7.1] 

Nesta equação, iP é o resultado da normalização do parâmetro i, iP é o valor resultante da 

quantificação e *
iP e i*P são os benchmarks do parâmetro i, representando respectivamente os 

níveis de melhor prática e prática convencional. 
 
A utilização da Equação 7.1 converte o valor dos parâmetros numa escala adimensional, em que 
onde o valor 0 corresponde ao nível de prática convencional e o valor 1 ao nível de melhor 
prática. Caso o desempenho num parâmetro seja superior ao da melhor prática ou inferior à 
prática convencional, o valor normalizado do parâmetro assumirá, respectivamente, um valor 
superior a 1 e inferior a 0. Em todo o caso, de forma a se evitarem distorções na agregação dos 
parâmetros/indicadores, os valores normalizados não poderão ser inferiores a -0,2 e superiores 
a 1,2. 
 
A título de exemplo, a normalização da quantidade de energia primária consumida no 
aquecimento e arrefecimento de um edifício (águas quentes incluídas) é realizada de acordo 
com a Tabela 7.3 e Equação 7.2. 
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Tabela 7.3: Exemplo de benchmarking para a normalização 

Parâmetro Consumo de energia primária não renovável na fase de utilização
 

Acrónimo ENR
P  

Unidade kWh/m²/year 

Valor 100
 

Prática 
convencional 

140
 

Melhor prática 35
 

 

38,0
14035
140100

EhEh

EhEh
Eh

*
*

* =
−
−

=
−

−
=                            [7.2] 

 
Na definição dos benchmarks consideram-se os seguintes critérios: 

• Prática convencional – valor correspondente ao nível mínimo aceitável, abaixo do 
qual não se pode considerar um edifício sustentável. Este nível encontra-se baseado nos 
níveis mínimos prescritos nos regulamentos e normas da construção ou prática corrente 
da construção de edifícios de habitação em Portugal; 

• Melhor prática – valor correspondente ao trabalho produzido por projectistas e/ou 
promotores que já apresentam alguma reputação no domínio da construção sustentável 
ou ao nível ambicionado pelas políticas e normas existentes. Na ausência de referências 
para Portugal utilizaram-se dados de outros países. Na definição deste benchmark teve-
se em atenção as melhorias que podem ser introduzidas na prática convencional sem se 
comprometer significativamente o custo de construção. 

 
Os benchmarks definidos para cada parâmetro encontram-se apresentados no Capítulo 10 “Guia 
de Avaliação da MARS-H”. 
 
Para facilitar a compreensão dos resultados obtidos, os valores normalizados são convertidos 
numa escala qualitativa, compreendida entre E (menos sustentável) e A+ (mais sustentável), 
utilizando as equivalências apresentadas na Tabela 7.4. Na escala qualitativa apresentada, o 
nível D corresponde à prática convencional e o A à melhor prática. 
 
Tabela 7.4: Equivalências utilizadas na conversão do valor normalizado de cada parâmetro numa escala de 
avaliação qualitativa 

Escala 
qualitativa 

Valor normalizado 

 A+ 

           
1,00P >  

A 1,00P0,70 ≤<  

B 0,70P0,40 ≤<  

C 0,40P0,10 ≤<  

D 0,10P0,00 ≤≤  

E 
           

0,00P <  
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7.4.2. Quantificação do desempenho ao nível das categorias, dimensões e 
quantificação do Nível de Sustentabilidade – NS 
 
Para a quantificação do desempenho ao nível das categorias, dimensões e quantificação do Nível 
de Sustentabilidade (NS) é necessário realizar a agregação de indiciadores, tendo por base o 
sistema de pesos desenvolvido. 
 
a) Agregação 
 
Tal como se verificou anteriormente, a avaliação da sustentabilidade de um edifício abrange 
diversos aspectos, o que envolve a utilização de um lista numerosa de indicadores e respectivos 
parâmetros. A apresentação do desempenho de um edifício através da listagem de todos os 
resultados obtidos na avaliação dos indicadores dificulta a compreensão do desempenho global 
da solução. Para contornar esta situação, a solução consiste em combinar (agregar) o resultado 
obtido em diferentes indicadores de modo a calcular macro indicadores (Allard et al, 2004). A 
agregação deverá ser realizada de acordo com a importância (peso) que cada indicador 
apresenta no cumprimento de determinados objectivos do desenvolvimento sustentável. 
 
Na metodologia MARS-H a agregação, para a obtenção de macro indicadores de 
sustentabilidade, é realizada a três níveis:  

• Categorias – Os indicadores são combinadas de modo a resumir o desempenho do 
edifício ao nível de 9 categorias: C1 – Alterações climáticas e qualidade o ar exterior; C2 
– Biodiversidade e uso do solo; C3 – Energia; C4 – Materiais e resíduos sólidos; C5 – 
Água; C6 – Conforto e saúde dos utilizadores; C7 – Acessibilidade; C8 – Educação e 
sensibilização para a sustentabilidade; C9 – Custos. Para a quantificação do 
desempenho ao nível de cada categoria são considerados apenas os indicadores que 
estão relacionados com a mesma. 

• Dimensão do desenvolvimento sustentável – o segundo nível de agregação 
consiste na agregação do resultado obtido nas categorias de modo a quantificar três 
macro indicadores (DA, DS e DE) que resumem, respectivamente, o comportamento 
ambiental, social e económico de um edifício. A título de exemplo, para a quantificação 
do desempenho ambiental (DA) do edifício só são agregadas as categorias que estão 
relacionadas com os impactes ambientais do edifício. 

• Desempenho global (Nível de Sustentabilidade - NS) – depois de avaliado o 
desempenho do edifício ao nível de cada dimensão do desenvolvimento sustentável, o 
terceiro nível de agregação consiste em sintetizar num único valor (Nível de 
Sustentabilidade – NS) o desempenho global do edifício. No entanto, devido à possível 
compensação que poderá haver nos vários níveis do processo de agregação, este valor 
não deverá ser utilizado individualmente na comunicação da sustentabilidade do edifício. 
É por este motivo que, na comunicação dos resultados da avaliação através da 
metodologia MARS-H, o desempenho global se encontra sempre acompanhado pelos 
outros dois grupos de macro indicadores. Por outro lado, a melhor solução será aquela 
que apresenta o melhor compromisso entre os diversos macro indicadores. 

 
Nos processos de agregação é utilizada a Equação 7.2. 

i
n

1i
ij xIwI ∑=

=
                                                                                                     [7.3] 
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Nesta equação, jI corresponde ao valor de macro indicador e resulta da ponderação de cada 

indicador, categoria ou dimensão ( iI ) com o respectivo peso ( iw ) na avaliação da 

sustentabilidade. A soma dos pesos utilizados na obtenção de cada um dos três níveis de macro 
indicadores deverá ser igual 1. 
 
a) Sistema de pesos 
 
Tal como se pode concluir através da análise da Equação 7.3, o peso que se atribui a cada 
parâmetro condiciona significativamente os resultados obtidos. Apesar de não haver dúvidas que 
existem alguns parâmetros que são mais importantes para a sustentabilidade de que outros, não 
existe actualmente nenhum método que permita a definição consensual do peso relativo de cada 
um. O sistema de pesos a adoptar depende, entre outros factores, do contexto e das prioridades 
locais e das diferentes opiniões dos diversos intervenientes no ciclo de vida dos edifícios. Pela 
análise do sistema de pesos de diversas ferramentas de avaliação da sustentabilidade de 
edifícios foi possível constatar que, até agora, não existe consenso quanto à metodologia a 
adoptar na sua definição. Esta situação justifica as diferenças encontradas, quando se 
comparam os pesos atribuídos a um mesmo parâmetro em sistemas de avaliação distintos. 
 
A definição de um sistema de pesos objectivo envolve um volume de trabalho de investigação 
que ultrapassa largamente os objectivos definidos para esta dissertação. No entanto, como a 
avaliação da sustentabilidade só é possível através da utilização de um sistema de pesos, 
procurou-se que este trabalho também contribuísse para a evolução do actual estado da arte, no 
que respeita a definição de um sistema objectivo de pesos. Para o efeito foi desenvolvida e 
aplicada uma metodologia, que se explana de seguida. 
 
O sistema de pesos da ferramenta de avaliação MARS-H resulta do trabalho de investigação 
desenvolvido nos últimos anos pelo Laboratório de Física e Tecnologias das Construções da 
Universidade do Minho (LFTC-UM). No desenvolvimento do sistema de pesos teve-se em 
consideração: 

• O sistema de pesos de outras metodologias: foram analisadas as principais 
metodologias de avaliação da sustentabilidade de edifícios de modo a identificar os 
indicadores que são normalmente considerados mais importantes; 

• O actual estado de conhecimento no que respeita à importância de cada 
categoria de impacte ambiental na quantificação do desempenho ambiental: 
foram analisadas várias metodologias de avaliação do desempenho ambiental de ciclo 
de vida (LCA) e a opinião de vários especialistas na matéria; 

• A opinião de diversos intervenientes no ciclo de vida dos edifícios: o sistema 
de pesos desenvolvido para além de considerar a opinião de especialistas do meio 
académico, considera a opinião de um grupo de intervenientes constituído por 
projectistas, consultores de sustentabilidade, uma empresa de construção e um 
conjunto de utilizadores de edifícios. 

 
Durante o trabalho foi possível constatar que, entre os diversos grupos de intervenientes 
envolvidos, existe um elevado nível de consenso quanto à importância relativa que cada 
indicador de sustentabilidade deve assumir na quantificação do nível de sustentabilidade global 
de um edifício. 
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Para o desenvolvimento do sistema de pesos, a primeira etapa consistiu na definição do peso 
que cada dimensão do desenvolvimento sustentável deverá apresentar na quantificação do 
Nível de Sustentabilidade do edifício. Esses pesos encontram-se apresentados na Tabela 7.5 e 
têm por base, não apenas, a importância das questões ambientais para a sobrevivência das 
gerações futuras, como também o facto de com o desenvolvimento sustentável se procurar a 
convivência harmoniosa entre as três dimensões. Os valores apresentados tiveram ainda em 
consideração a opinião de especialistas do meio académico e da prática da construção. 
 
Tabela 7.5: Peso de cada dimensão na quantificação do desempenho global do edifício (Nível de Sustentabilidade – 
NS) 
ID Dimensão Peso (%) 
DA 
DS 
DE 

Ambiental 
Social 
Económica 

40 
30 
30 

 
O passo seguinte consistiu na definição do peso dos parâmetros e categoriais ambientais na 
avaliação do desempenho ambiental. Para o efeito, realizou-se uma pesquisa de modo a 
identificar a existência de estudos anteriores neste domínio, tendo-se chegado à conclusão que, 
tanto a nível nacional como a nível europeu, o peso relativo de cada categoria de impacte 
ambiental ainda não foi estudado. No entanto, fora do panorama europeu, foram identificados 
alguns estudos internacionais que permitem a definição quase consensual dos pesos a adoptar 
na agregação dos parâmetros ambientais. Um dos estudos mais aceites internacionalmente foi o 
realizado pela Agência Norte-Americana para a Protecção Ambiental – EPA (EPA, 1990 e 2000), 
que tinha como objectivo ajudar a EPA a alocar melhor os seus recursos. Nesse estudo foi 
analisada a importância relativa de 12 categorias de impacte ambiental, em função dos efeitos 
nocivos para o meio ambiente, estando os seus resultados apresentados na Tabela 7.6. 
 
Tabela 7.6: Peso de cada categoria de impacte ambiental, segundo o estudo da EPA (EPA, 1990 e 2000) 
ID Categorias de impacte ambiental Pesos (%) 
GWP Potencial de Aquecimento Global  16 
AP Potencial de Acidificação 5 
EP Potencial de Eutrofização  5 
FFDP Potencial de Esgotamento das Reservas de Combustíveis Fósseis 5 
IAQ Qualidade do Ar Interior 11 
HA Alteração dos Habitats 16 
WI Consumo de Água 3 
CAP Poluição da Atmosfera 6 
POCP Potencial de Oxidação Fotoquímica (smog) 6 
ODP Potencial de Destruição da Camada de Ozono 5 
ET Toxicidade Ecológica 11 
HT Toxicidade Para o Ser Humano 11 

 
Os pesos adoptados para os parâmetros e categorias ambientais da metodologia MARS-H 
têm por base a importância relativa definida pela EPA e resultam da distribuição do peso relativo 
de cada categoria de impacte ambiental pelos diversos parâmetros, tendo por base o impacte 
que cada um dos parâmetros ambientais da metodologia MARS-H apresenta emcada uma das 
categorias de impacte ambiental. A matriz representada na Figura 7.5 foi desenvolvida de modo 
a identificar as relações existentes entre as diversas categorias de impacte ambiental do estudo 
da EPA e os parâmetros da metodologia MARS-H. Nessa matriz não foram consideradas as 
categorias de impacte da EPA relacionadas com o ser humano e com a qualidade do ar interior, 
pois na metodologia MARS-H esses aspectos são abordados na dimensão social. 
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Os números apresentados, sob a forma de três coordenadas (A, B, C), em certas células da 
matriz expressam a existência de relação entre uma categoria de impacte ambiental e um 
parâmetros e ainda o grau de relação existente. A, B e C traduzem, respectivamente, a extensão 
do impacte, a sua intensidade e a sua duração, podendo os valores de cada uma variar entre 1 e 
3, de acordo com os critérios apresentados na Tabela 7.7. 
 
Os valores apresentados na matriz da Figura 7.5 são uma primeira proposta para atribuição de 
pesos aos parâmetros ambientais de uma forma mais criteriosa. No entanto, para que se 
possam obter valores mais precisos, o impacte de cada parâmetro nas diversas categorias 
deverá ser objecto de análise mais aprofundada.  
 

 
Figura 7.5: Matriz utilizada para relacionar as categorias de impacte ambiental do estudo da com os parâmetros 
ambientais da metodologia MARS-H 
 
A distribuição do peso de uma categoria de impacte ambiental, pelos diversos parâmetros com 
que está relacionada, depende do resultado do produto de AxBxC e quanto maior for o resultado 
desse produto maior vai ser o peso do parâmetro. Os pesos obtidos, através desta metodologia, 
para os parâmetros e categorias ambientais encontram-se apresentados na Tabela 7.8. 
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Tabela 7.7: Valores utilizados na quantificação do grau de relação entre as categorias de impacte ambiental os 
parâmetros da MARS-H 
A Extensão do impacte 
3 Global/regional  
2 Urbana/vizinhança 
1 Edifício/local de construção  
B Intensidade do impacte 
3 Forte/directa 
2 Moderada/indirecta 
1 Fraca 
C Duração do impacte 
3 ≥ 50 anos 
2 ≥ 10 anos 
1 < 10 anos 

 
Tabela 7.8: Peso de cada parâmetro e categoria ambiental na quantificação do desempenho ambiental do edifício 
(DA) 

Categorias Parâmetros 
Peso  do 
parâmetro  
 (%) 

Peso da 
categoria 
(%) 

C1 – Alterações 
climáticas e 
qualidade do ar 
exterior 

P1 – Valor agregado das categorias de impacte ambiental 
de ciclo de vida de área útil de pavimento e por ano 

13 13 

C2 – 
Biodiversidade e 
Uso do Solo 

P2 – Percentagem utilizada do índice de utilização líquido 8 20 
P3 – Índice de impermeabilização 1  

P4 – Percentagem da área de intervenção previamente 3  

P5 – Percentagem de áreas verdes ocupadas por plantas 4  
P6 – Percentagem de área em planta com reflectância 
igual ou superior a 60% 

4  

C3 – Energia P7 – Consumo de energia primária não renovável na fase 16 32 
P8 – Quantidade de energia que é produzida no edifício 
através de fontes renováveis 

16  

C4 – Materiais e 
Resíduos Sólidos 

P9 – Percentagem em custo de materiais reutilizados 9 29 
P10 – Percentagem em peso do conteúdo reciclado do 9  
P11 – Percentagem em custo de produtos de base 
orgânica que são certificados 

7  

P12 – Percentagem em massa de materiais substitutos do 
cimento no betão 

3  

P13 – Potencial das condições do edifício para a promoção 
da separação de resíduos sólidos 

1  

C5 – Água P14 – Volume anual de água consumido per capita no 3 6 
P15 – Percentagem de redução do consumo de água 3  

 
Em Portugal, ainda não existem estudos acerca do modo como cada um dos parâmetros e 
categorias sociais influencia o desempenho social de um edifício e consequentemente a sua 
sustentabilidade. Essa avaliação envolve a atribuição subjectiva de pesos e depende 
fundamentalmente do contexto socioeconómico e cultural do edifício e dos seus ocupantes. 
Neste trabalho, decidiu-se contribuir para o desenvolvimento do actual estado da arte através do 
estudo aprofundado do peso de cada parâmetro da categoria de conforto e saúde dos 
utilizadores. Para efeito foi desenvolvida e aplicada a vários edifícios uma metodologia baseada 
em avaliações experimentais e subjectivas. Os detalhes da metodologia desenvolvida e os 
resultados obtidos encontram-se apresentados no Capítulo 8 – Desenvolvimento do sistema de 
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pesos da categoria de conforto e saúde. O peso relativo de cada parâmetro da categoria “C6 – 
Conforto e Saúde dos utilizadores” encontra-se apresentado na Tabela 7.9 e tem por base os 
resultados obtidos na aplicação da referida metodologia. O peso dos parâmetros das restantes 
categorias sociais, assim como o peso de cada uma das três categorias sociais (C6, C7 e C8), 
têm por base os estudos realizados às outras metodologias e a opinião de especialistas no 
domínio da construção sustentável. No futuro, para se obter um conjunto de pesos mais 
consensual para os parâmetros P21 a P23 e para as categorias C7 e C8, poder-se-ão realizar, 
entre outros, inquéritos direccionados aos potenciais utilizadores de um edifícios, de modo 
identificar os parâmetros e categorias mais importantes. Através da aplicação de uma 
metodologia de análise multi-critério como, por exemplo, a metodologia AHP (Analytic Hierarchy 
Process) será possível quantificar o peso de cada parâmetro (Saaty, 1990).  
 
Tabela 7.9: Peso de cada parâmetro e categoria social na quantificação do desempenho social do edifício (DS) 

Categorias Parâmetros 
Peso  do 
parâmetro  
 (%) 

Peso da 
categoria 
(%) 

C6 – Conforto e 
saúde dos 
utilizadores 

P16 – Potencial de ventilação natural 7 60 
 
 

P17 – Percentagem em peso de materiais de acabamento 
com baixo conteúdo de COV 

7 

P18 – Nível de conforto térmico médio anual 19 
P19 – Média do Factor de Luz do Dia Médio 15 
P20 – Nível médio de isolamento acústico 12 

C7 – 
Acessibilidade 

P21 – Índice de acessibilidade a transportes públicos 17 30 
P22 – Índice de acessibilidade a amenidades 13 

C8 – 
Sensibilização e 
educação para a 
sustentabilidade 

P23 – Disponibilidade e conteúdo do Manual do Utilizador 
do Edifício 

10 10 

 
Na definição do peso dos parâmetros económicos tentou-se conciliar as diferentes 
expectativas dos dois principais grupos de intervenientes no ciclo de vida dos edifícios: donos-de-
obra/promotores e utilizadores/locatários. Actualmente, grande parte dos investidores continua 
a pensar que a adopção de soluções sustentáveis aumenta os riscos financeiros, os custos de 
capital e consequentemente as dificuldades em aceder ao crédito, e que não associa qualquer 
mais-valia aos seus produtos. Na perspectiva deste grupo de intervenientes, a avaliação dos 
custos de ciclo de vida, apresenta-se como uma metodologia útil para ilustrar o valor da 
sustentabilidade a longo prazo, mas limitada no que respeita ao retorno do investimento a curto 
prazo (Zhou, 2003). No caso dos utilizadores/locatários, este procuram fundamentalmente 
edifícios que lhes proporcionem o nível de conforto ambicionado a um custo de utilização e 
manutenção que seja o mais baixo possível. Por estes motivos, optou-se por distribuir, 
equitativamente, o peso da dimensão económica pelos dois parâmetros económicos. Na Tabela 
7.10 encontra-se apresentado o peso adoptado para cada um dos parâmetros económicos. 
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Tabela 7.10: Peso de cada parâmetro económico na quantificação do desempenho económico do edifício (DE) 

Categorias Parâmetros 
Peso  do 
parâmetro  
 (%) 

Peso da 
categoria 
(%) 

C9 – Custos de 
ciclo de vida 

P24 – Valor do custo de investimento inicial por m2 de área 
útil de pavimento  

50 100 

P25 – Valor actual dos custos de utilização inicial por m2 de 
área útil de pavimento 

50 

 
 
7.4.3. Certificado de sustentabilidade 
 
É do conhecimento geral que os diversos decisores preferem que a comunicação da 
sustentabilidade seja realizada através de uma escala graduada que represente não só o 
desempenho do edifico, mas também o seu nível de desempenho em relação aos benchmarks 
(LENSE, 2006). Essa escala deverá ser desenvolvida de modo a que, por um lado, seja possível 
a sua interpretação e compreensão por parte dos utilizadores dos edifícios e, por outro, seja 
prática para os avaliadores. Adicionalmente, a comunicação da sustentabilidade usando apenas 
um índice/valor é muitas vezes insuficiente, não só devido à possível compensação entre 
indicadores nos processos de agregação, como também devido ao facto de certos decisores 
pretenderem medir, interpretar e comparar o desempenho do edifício ao nível de uma 
determinada categoria de sustentabilidade. 
 
Tendo em atenção as questões supramencionadas, a categorização dos níveis de desempenho é 
realizada através de uma escala constituída por oito níveis: de E (menos sustentável) a A+ (mais 
sustentável), onde D corresponde à prática convencional e A à melhor prática (Figura 7.6). 
Adoptou-se uma abordagem similar à adoptada na certificação energética de edifícios e de 
electrodomésticos, pois os diversos intervenientes no ciclo de vida dos edifícios já se encontram 
familiarizados com a mesma. A comunicação dos resultados obtidos na avaliação da 
sustentabilidade através da metodologia MARS-H realiza-se através do certificado (rótulo) de 
sustentabilidade apresentado na Figura 7.7, que é composto por três campos: 1 – Identificação 
do edifício; 2 – Etiqueta de sustentabilidade; 3 – Desagregação do desempenho por cada 
categoria. O primeiro campo tem como objectivo a identificação do edifício a que pertence o 
certificado e reúne informações como, por exemplo, tipo de edifício e morada. No campo 
“Etiqueta de sustentabilidade” é apresentado o nível de sustentabilidade do edifício avaliado e o 
seu desempenho ao nível das três dimensões do desenvolvimento sustentável (ambiental, social 
e económico). No terceiro campo, apresenta-se o desempenho do edifício ao nível de cada uma 
das nove categorias da metodologia, o que permite compreender as mais-valias e os aspectos 
que poderão ser melhorados num determinado projecto. 
 

 

A        A+ 

B 

C 

D 

E 

(Mais sustentável) 

(Menos sustentável) 
 

Figura 7.6: Escala utilizada na categorização dos níveis de desempenho de um edifício 
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Figura 7.7: Certificado utilizado para comunicar a sustentabilidade de um edifício avaliado através da metodologia 
MARS-H 
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CAPÍTULO 8 
 
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESOS DA CATEGORIA DE 
CONFORTO E SAÚDE 
 
 
8.1. Enquadramento e objectivos 
 
Neste capítulo pretende-se estudar, desenvolver e aplicar uma metodologia que permita avaliar, 
de uma forma tão rigorosa quanto possível, o peso que cada um dos indicadores da categoria de 
conforto e saúde deverão apresentar na quantificação do desempenho do edifício nessa 
categoria. A metodologia aqui desenvolvida e apresentada poderá servir como base de trabalho 
em estudos futuros para os restantes indicadores da MARS-H.  



Universidade do Minho – Departamento de Engenharia Civil 
Dissertação de Doutoramento   Ricardo Mateus 

 136  

   
 

Na definição dos pesos deverá considerar-se o modo como cada um dos indicadores influencia o 
conforto global percepcionado pelos ocupantes dos edifícios, tendo em atenção o contexto 
sociocultural e económico de Portugal. Sabendo a influência que cada parâmetro estudado 
apresenta no conforto global, facilmente se identificam as estratégias a adoptar na fase de 
projecto que apresentam maior impacte no conforto dos ocupantes. Adicionalmente, e em 
resultado do estudo que se apresentará de seguida, foi possível desenvolver um índice que 
exprime o conforto global percepcionado pelos ocupantes dos edifícios em função do valor obtido 
para cada um dos parâmetros físicos de conforto estudados. 
 
Analisando o actual estado da arte é possível verificar que, por um lado, o descontentamento 
com um ou mais indicadores de conforto não causa necessariamente descontentamento em 
relação ao ambiente global interior e que, por outro lado, a satisfação com um ou mais 
indicadores não produz necessariamente satisfação na avaliação global (Humphreys, 2005). 
 
Os ocupantes dos edifícios balançam os aspectos positivos do ambiente interior com os aspectos 
negativos na obtenção do grau de satisfação global. Os diferentes indicadores de conforto não 
apresentam o mesmo peso neste processo subjectivo de avaliação do conforto global. Por 
exemplo, a satisfação com o ambiente térmico não produz o mesmo efeito no conforto global 
que a satisfação ao nível das condições de iluminação. Esta ponderação subjectiva é muito 
dependente do contexto sociocultural e económico dos ocupantes e da actividade que está a ser 
desenvolvida. Por esta razão, estudos anteriores concluíram que a importância relativa de 
diferentes parâmetros de conforto varia de país para país, o que dificulta a definição de um 
índice internacionalmente válido que permita a classificação da qualidade de um ambiente 
interior através de um único valor (Humphreys, 2005). Desta forma, as normas actuais no 
domínio da caracterização da qualidade do ambiente interior estão orientadas para a análise 
individual de cada um dos indicadores de conforto. 
 
É também espectável que os pesos dos indicadores variem ao longo do tempo, pois o conforto é 
de algum modo uma “construção” social. A título de exemplo, Shove (2003) e Chappells and 
Shove (2005) estudaram a evolução das exigências humanas de conforto, bem-estar e higiene 
ao longo das gerações mais recentes e concluíram que existem diferenças significativas entre o 
passado e o presente. Por esse motivo é necessário actualizar, em certos intervalos de tempo, a 
lista de pesos desenvolvida. 
 
De acordo com a bibliografia existente neste domínio, os factores que mais influenciam o 
conforto e saúde dos ocupantes de edifícios são: a qualidade do ar interior; o ambiente acústico; 
o ambiente térmico; e o nível de iluminação. Desta forma, na MARS-H o desempenho do edifício 
ao nível da Categoria “Conforto e Saúde dos Ocupantes” depende do comportamento do edifício 
ao nível de cinco indicadores:  

• Eficiência da ventilação natural em espaços interiores; 
• Toxicidade dos materiais de acabamento; 
• Conforto térmico; 
• Conforto visual; 
• Conforto acústico. 

 
Dos indicadores supramencionados, os dois primeiros estão directamente relacionados com a 
qualidade do ar interior; o conforto térmico com a temperatura que se verifica no ambiente 
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interior; o conforto visual com o nível de iluminação do espaço; e o conforto acústico com o nível 
de ruído existente.  
 
Em Portugal, até agora não foi desenvolvido, qualquer trabalho que tivesse como objectivo o 
estudo da importância relativa de cada um dos indicadores de conforto anteriormente referidos. 
Desta forma, as secções seguintes apresentam a metodologia desenvolvida e os resultados 
obtidos na formulação de um índice integrado que permite a caracterização do nível de 
desconforto global. O objectivo é desenvolver um índice integrado que traduza o nível de 
desconforto global (NDG) de um ambiente interior em função do nível de desconforto térmico 
(NDTE), nível de desconforto lumínico (NDIL), nível de desconforto acústico (NDAC), nível de 
desconforto em relação à qualidade do ar (NDQA) e do peso subjectivo relativo (wi) de cada 
indicador, de acordo o contexto sociocultural e económico do ocupante médio (típico) de 
Portugal (Equação 8.1). Como o nível de desconforto está directamente relacionado como o tipo 
de actividade desenvolvida pelos ocupantes, optou-se por desenvolver um modelo que fosse 
adequado às actividades do tipo sedentário que se desenvolvem normalmente nos edifícios 
residenciais e de serviços. 
 

QAQARURUILILTETEG ND.wND.wND.wND.wND +++=                          [8.1] 

 
Antes de se apresentar a metodologia propriamente dita, na secção seguinte apresenta-se o 
modo como o ser humano reage à variação de cada um dos parâmetros ambientais, assim 
como as normas e índices existentes que permitem a caracterização individual do 
comportamento do edifício em relação a cada um dos parâmetros. 
 
 
8.2. Modelos existentes de ergonomia ambiental 
 
Nesta secção, sem se querer ser demasiadamente exaustivo, vão-se apresentar alguns modelos 
de ergonomia ambiental relativos a cada um dos indicadores de conforto considerados. Assim, 
para cada um dos indicadores considerados será feita uma pequena descrição do sistema 
sensorial humano e das normas e índices mais importantes que é possível encontrar no actual 
estado da arte. 
 
No final deste secção, para além das métodos utilizados na caracterização do comportamento 
do edifício ao nível de cada parâmetro, será feita uma breve abordagem a algumas das 
tentativas do passado para o desenvolvimento de índices integrados. 
 
 
8.2.1. Ambiente térmico 
 
a) Enquadramento e sistema sensorial humano 
 
A norma ISO 7730:2005 define conforto térmico como “o estado de espírito em que o indivíduo 
expressa satisfação relativamente ao ambiente térmico”. Segundo a mesma norma, o conforto 
térmico é influenciado pelo ambiente termo-higrométrico que rodeia o corpo humano, sendo 
determinado pelo balanço de energia térmica entre corpo humano e o ambiente circundante. Os 
parâmetros que caracterizam um ambiente térmico no interior de um edifício são: a temperatura 
do ar, a temperatura radiante média, a humidade relativa e a velocidade do ar. O conforto 
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térmico é ainda influenciado por parâmetros intrínsecos a cada indivíduo, como o vestuário e a 
actividade metabólica. 
 
Em termos médios, a temperatura do ar circundante ao corpo humano, é normalmente inferior à 
temperatura do corpo (≈37ºC). Assim, as trocas de energia por condução na pele e pela 
convecção na respiração traduzem-se quase sempre em perdas de energia. Para compensar 
essas perdas, o corpo humano produz energia através do seu metabolismo e recebe energia por 
radiação. O balanço entre os ganhos e as perdas de energia no corpo humano devem ser iguais 
a zero, pois de outra forma o corpo pode aquecer ou arrefecer, podendo ocorrer casos de 
hipertermia ou hipotermia. Esses casos acontecem se não forem activados os mecanismos de 
termorregulação ou se estes não forem suficientes. Na Figura 8.1 apresentam-se as variáveis 
que influenciam o balanço térmico do corpo humano. 
 

Radiação 
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Transpiração 

  

 
Figura 8.1: Balanço térmico do corpo humano 
 
Se o balanço for positivo ou negativo em algum momento, o sistema termoregulador humano 
reage de modo a manter a temperatura do corpo dentro de limites seguros, evitando os 
problemas de saúde que podem resultar de hipertermia ou hipotermia. O sistema 
termorregulador, que se situa no hipotálamo, controla vários processos fisiológicos de modo a 
manter a temperatura profunda do corpo humano em torno de um valor definido em função da 
taxa metabólica (geralmente entre os 36,8ºC, para um individuo em actividade sedentária, e os 
37,9ºC, para um individuo a desenvolver actividade física intensa). Quando o ambiente exterior 
se encontra a uma temperatura superior à do corpo humano ou quando a taxa de metabolismo 
é maior do que o normal, traduzindo-se num balanço positivo da energia corporal, o corpo tende 
a actuar no sentido de libertar mais energia para o exterior. Com este intuito, são activados 
mecanismos involuntários como a sudação, o aumento do fluxo de sangue para a zona cutânea 
e a alteração do ritmo cardíaco. Quando o ambiente exterior é frio, traduzindo-se num balanço 
negativo da energia corporal, são activados mecanismos de produção de energia e de 
diminuição das perdas para o exterior, como a vasoconstrição. Se este mecanismo for 
insuficiente ocorrem adicionalmente reacções involuntárias como o tiritar dos músculos, que 
provoca um aumento do nível metabólico e consequentemente um aumento da produção de 
energia. 
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b) Normas e índices 
 
O conforto térmico é influenciado fundamentalmente por seis parâmetros (ISO 7730:2005): 

• Temperatura do ar: influencia os processos de transferência de calor por convecção 
natural ou mista e por evaporação; 

• Temperatura média radiante: influencia a troca de calor sob a forma de radiação 
entre um indivíduo e as superfícies circundantes. Se a temperatura média da superfície 
exterior do vestuário for superior à das superfícies circundantes, existirá um processo de 
perda de calor por radiação por parte do organismo, caso contrário haverá um ganho.  

• Velocidade média do ar: influencia o ritmo de transferência de calor entre o corpo e o 
ar que o circunda, nomeadamente por convecção forçada, ou mista, e por evaporação; 

• Humidade relativa: influencia os processos de perda de calor por evaporação. Em 
ambientes térmicos moderados e em situações de baixa actividade metabólica pode-se 
desprezar a humidade relativa, pois a sua influência é muito pequena; 

• Nível de actividade metabólica: representa uma medida para a produção interna de 
calor de um organismo humano. A unidade geralmente utilizada para quantificar esta 
medida é o “Met”, que deriva da palavra inglesa “metabolism”. Um Met corresponde à 
produção de 58,15 Watts por metro quadrado de área de superfície do corpo humano. 
Como uma pessoa apresenta em média uma área superficial do corpo de 1,8 m2, 
quando esta está em repouso, produz cerca de 100 Watts; 

• Nível de vestuário: o vestuário actua normalmente como uma resistência à perda de 
calor. A unidade de medida utilizada é o “Clo”, que deriva da palavra de origem inglesa 
“clothing”, sendo 1 Clo = 0,155 m2ºC/W. O valor da resistência sensível provocada pelo 
vestuário pode ser determinada pela combinação das diversas peças de vestuário, ou 
seja, a partir do somatório das respectivas resistências térmicas. 

 
A avaliação de um ambiente com base na avaliação individual de cada um dos parâmetros 
anteriores é processo bastante complexo. Por essa razão foram encetados alguns esforços para 
simplificar o processo, através do desenvolvimento de índices que consideram uma ou mais das 
varáveis enumeradas anteriormente. Os diversos índices existentes para avaliar o efeito do 
ambiente térmico no ser humano podem ser divididos em três classes: i) índices subjectivos, 
baseados nas respostas das pessoas para um ambiente através da utilização de escalas 
subjectivas; ii) índices objectivos, baseados num valor numérico de um instrumento de medida 
que responde a factores ambientais que afectam a resposta térmica das pessoas; iii) índices 
racionais ou comportamentais, derivados de modelos matemáticos que descrevem o 
comportamento humano em termos térmicos. 
 
Um dos primeiros índices que surgiu, proposto por Houghten e Yaglou (1923) e apresentado na 
ASHRAE, foi a temperatura efectiva (ET). Em 1932, Vernon propôs uma correcção para esse 
índice, através da inclusão da influência da radiação, passando o mesmo a denominar-se por 
temperatura efectiva corrigida (CET). Mais tarde, em 1937, Gagge criou o conceito de 
temperatura operativa (TO), que representa uma média ponderada da temperatura do ar e da 
temperatura média radiante em que a ponderação corresponde aos coeficientes de transferência 
dos respectivos processos de troca de calor (Equação 8.2): 
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Em que, hc e hr representam, respectivamente, o coeficiente de transferência de calor por 
convecção e por radiação. Este conceito integra os efeitos da temperatura do ar (Ta), da 
temperatura radiante (Tr) e, de forma indirecta, através do coeficiente de transmissão de calor 
por convecção, o efeito da velocidade do ar. A temperatura operativa é também frequentemente 
designada por temperatura resultante (TR). Quando se pretende comparar o conforto térmico de 
indivíduos com quantidade de roupa e/ou actividade metabólica diferentes das condições 
padrão, é necessário introduzir na equação anterior dois parâmetros, um relacionado com o 
vestuário e outro com a actividade metabólica (Equação 8.3):  
 

Mv
rc

rraco CC
hh

T.hT.h
T ++

+
+

=             [8.3] 

 
CV depende da quantidade de roupa e CM depende da actividade metabólica desenvolvida pelo 
indivíduo. Se os indivíduos tiverem uma quantidade de roupa e um metabolismo diferentes das 
condições padrão – na generalidade dos casos 1 Met e 1 Clo (Inverno) ou 0,5 Clo (Verão), essas 
correcções tomam-se como: CV = –0,14 Clo/ºC e CM = –0,5 Met/ºC. O sinal negativo significa 
que um aumento na quantidade de roupa ou na actividade metabólica se traduz na diminuição 
da temperatura operativa necessária para se manterem as condições de conforto térmico. A 
título de exemplo, a Tabela 8.1 apresenta o valor recomendado pela norma EN 15251: 2007 
para as temperaturas operativas em diversos espaços interiores de diferentes tipos de edifícios, 
em função do nível de qualidade pretendido e de diferentes condições padrão para a actividade 
metabólica e resistência da roupa. Essa tabela só é válida para espaços climatizados durante a 
estação de aquecimento e de arrefecimento. 
 
Actualmente, o modelo mais aceite a nível internacional para a avaliação do ambiente térmico, e 
que se encontra descrita na norma ISO 7730 e na ASHRAE 55, foi proposto por Fanger em 
1972. Fanger utilizou a escala de conforto desenvolvida por Gagge et al. (1941) para a avaliação 
de conforto em ambientes moderados. Esta escala é constituída por sete patamares, desde -3 
(muito frio) até 3 (muito quente). Fanger realizou cerca de 1300 questionários em escritórios de 
vários países na América do Norte e na Europa, obtendo também bons resultados em avaliações 
realizadas no Japão. Nas suas avaliações experimentais, Fanger efectuou a medição objectiva 
dos parâmetros físicos definidores do ambiente térmico, de forma a determinar a acumulação 
energética do corpo humano, e relacionou esses resultados com a avaliação subjectiva fornecida 
pelos ocupantes, que indicaram o seu nível de conforto de acordo com a escala de Gagge. Este 
modelo considera todos os parâmetros identificados anteriormente que influenciam o conforto 
térmico e, a partir do estudo realizado, foram desenvolvidos dois índices: o PMV (Predicted Mean 
Vote) e o PPD (Previsible Percentage of Dissatisfied) O valor do índice PMV corresponde à 
votação média previsível de um painel de pessoas relativamente à qualidade do ambiente 
térmico, na escala de Gagge. O valor do índice PPD permite prever o número de pessoas que 
estão insatisfeitas com o ambiente térmico, considerando-se insatisfeitas as pessoas que votam -
3, -2, 2 e 3. Tal como se pode observar na Figura 8.2, o valor do índice PPD varia de forma 
gaussiana com o valor de PMV. Devido a diferenças individuais no modo como as pessoas 
percepcionam o ambiente, mesmo para uma condição de PMV igual zero, correspondente à 
neutralidade térmica para a maior parte das pessoas, o índice PPD apresenta valores de 5%, o 
que significa que mesmo com a optimização de todos os parâmetros que influenciam o conforto 
térmico é impossível criar um ambiente que agrade a 100% dos seus ocupantes. 
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O modelo apresentado permite, a partir da medição das várias grandezas físicas, calcular os 
índices de satisfação mencionados anteriormente. Esse cálculo é baseado nas expressões 
analíticas que resultaram da correlação entre as avaliações subjectivas de painéis de avaliadores 
e os ambientes a que os mesmos foram sujeitos durante o estudo. As expressões necessárias à 
quantificação dos índices PMV e PPD encontram-se apresentadas na norma ISO 7730. 
 
Tabela 8.1: Valor recomendado para as temperaturas operativas em diversos espaços interiores de diferentes tipos 
de edifícios (fonte: EN 15251:2007) 

Tipo de edifício/ 
compartimento 

Categoria 
de 
conforto1 

Temperatura operativa (ºC) 

Mínima de 
aquecimento 
(Inverno) ≈ 1 
clo 

Máxima de 
arrefecimento 
(Verão) ≈ 1 
clo 

Residencial: espaços 
habitáveis (quartos, sala de 
estar, cozinhas, etc.) 
 
Sedentário ≈  1,2 met 

I 
 
II 
 
III 

21,0 
 
20,0 
 
18,0 

25,5 
 
26,0 
 
27,0 

Residencial: outros espaços 
(despensas, corredores, etc.)  
 
Marcha ≈ 1,6 met 
 

I 
 
II 
 
III 

18,0 
 
16,0 
 
14,0 

- 
 
- 
 
- 

Escritório (gabinetes) 
 
 
Sedentário ≈  1,2 met 

I 
 
II 
 
III 

21,0 
 
20,0 
 
19,0 

25,5 
 
26,0 
 
27,0 

Sala de reuniões 
 
 
Sedentário ≈ 1,2 met 

I 
 
II 
 
III 

21,0 
 
20,0 
 
19,0 

25,5 
 
26,0 
 
27,0 

Auditório 
 
 
Sedentário ≈ 1,2 met 

I 
 
II 
 
III 

21,0 
 
20,0 
 
19,0 

25,5 
 
26,0 
 
27,0 

Café/restaurante 
 
 
Sedentário ≈ 1,2 met 

I 
 
II 
 
III 

21,0 
 
20,0 
 
19,0 

25,5 
 
26,0 
 
27,0 

Jardim-de-infância 
 
 
De pé/em marcha ≈ 1,4 met 
 

I 
 
II 
 
III 

19,0 
 
17,5 
 
16,5 

24,5 
 
25,5 
 
26,0 

Estabelecimento comercial 
 
Marcha ≈ 1,6 met 
 

I 
 
II 
 
III 

17,5 
 
16,0 
 
15,0 

24,0 
 
25,0 
 
26,0 

1 Ver Tabela 8.2. 
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Figura 8.2: Relação entre os índices PMV e PPD e escala de Fanger para o conforto térmico (fonte: ISO 7730) 
 
Na Tabela 8.2 encontra-se apresentado o intervalo de valores dos índices PPD e PMV 
correspondentes a cada umas das categorias de conforto térmico definidas pela norma EN 
15251:2007, sendo a categoria I e IV, respectivamente, a mais e a menos confortável. 
 
Tabela 8.2: Valores de PPD e PMV correspondentes a cada categoria de conforto térmico (fonte: EN 15251:2007) 

Categoria de 
conforto 

Estado térmico de um individuo 
PPD 
(%) 

PMV 

I < 6 -0,2 < PMV < +0,2 
II < 10 -0,5 < PMV < +0,5 
III < 15 -0,7 < PMV < +0,7 
IV > 15 PMV < -0,7; ou +0,7 < PMV 

 
 
8.2.2. Iluminação 
 
a) Enquadramento e sistema sensorial humano 
 
A luz é uma radiação electromagnética à qual o olho humano é sensível. Para além da luz visível, 
o espectro de radiação electromagnética é composta por outras ondas electromagnéticas (Figura 
8.3): raios gama, raios X, ultra-violeta, infra-vermelhos, ondas de rádio e de TV. Estas ondas 
electromagnéticas diferem apenas no comprimento de onda e na frequência. A luz visível 
compreende aproximadamente comprimentos de onda entre os 380 e os 780 nanómetros, 
podendo haver pequenas variações entre indivíduos. Cada onda com a respectiva frequência é 
captada na nossa visão e é interpretada pelo cérebro humano como uma cor. No entanto, na 
realidade, os objectos não possuem cor, simplesmente reflectem a radiação solar incidente sob 
a forma de ondas electromagnéticas com um comprimento de onda característico, dependendo 
da constituição atómica de cada material. Todos os materiais emitem radiações 
electromagnéticas, incluindo o corpo humano que emite radiação infravermelha. Existem ainda 
materiais que, por emitirem ondas com frequências específicas, se denominam de radioactivos. 
 
As ondas electromagnéticas têm três características que as definem: a intensidade, a frequência 
ou o período e a polaridade. A intensidade é definida pela dimensão da perturbação oscilatória 
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da onda em torno do seu valor médio, também denominada por amplitude da onda. A 
frequência, que é inversamente proporcional ao período e ao comprimento de onda, representa 
o número de oscilações que ocorrem por unidade de tempo. Por sua vez, o período é o tempo 
que ocorre durante a oscilação completa de uma onda e o comprimento de onda é a distância 
que a onda percorre durante esse período. Note-se que as ondas electromagnéticas possuem 
uma velocidade aproximadamente constante de 299.792 km/s no vácuo e não necessitam de 
nenhum meio para se propagarem.  
 
A luz natural é a radiação electromagnética no campo visível que é emitida pelo Sol e que chega 
à superfície da terra. Um raio de luz é a representação da trajectória da luz num determinado 
espaço e a sua propagação indica a proveniência da luz (fonte) e o seu destino. Propagando-se 
num meio homogéneo, a luz percorre trajectórias rectilíneas, descrevendo apenas outras 
trajectórias em meios heterogéneos. 

 

 
Figura 8.3: Espectro da radiação electromagnética (fonte: desconhecida) 
 
Em condições normais, quando a radiação solar atinge a superfície terrestre, cerca de 40 a 50% 
da mesma é constituída por radiação infravermelha, 40 a 50% por radiação visível e o resto, uma 
pequena parte portanto, por radiações ultravioleta.  
 
Os olhos, à semelhança de outros órgãos do corpo humano, não respondem aos estímulos 
externos de um modo passivo, adaptando-se aos níveis de luminosidade existentes no ambiente. 
Esta situação permite que o ser humano apresente um campo alargado de visibilidade.  
 
A transição da visão diurna para a visão nocturna não é instantânea, sendo vulgarmente 
denominada por adaptação ao escuro e depende de diversos factores, como por exemplo: a 
dilatação das pupilas, a regeneração da rodopsina1 e o ajuste funcional da retina. Em ambientes 
mal iluminados, por acção do sistema nervoso simpático, o diâmetro da pupila aumenta e 
permite a entrada de maior quantidade de luz. Em locais muito claros, a acção do sistema 
nervoso parassimpático provoca a diminuição do diâmetro da pupila e da entrada da luz, o que 

                                                 
1 Proteína que se encontra nos bastonetes da retina e que contribui para a adaptação da visão a um ambiente 
escuro. 
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evita a ofuscação e impede que a luz em excesso lese as delicadas células fotossensíveis da 
retina (Santos, 2001). 
 
Quando o nível de luminosidade varia de uma forma repentina, o tempo da resposta dinâmica do 
sistema de visão é também variável e depende do nível de adaptação necessário, podendo 
oscilar entre os dois e os vinte minutos (Santos, 2001). Enquanto o sistema não se adapta ao 
nível de iluminação, existe a sensação de desconforto visual. Devido ao mecanismo de resposta 
dinâmica do sistema de visão, as situações onde existe uma elevada diversidade de luminância 
no campo visual podem provocar a designada situação de ofuscação. Esse fenómeno depende 
da luminância da fonte luminosa comparada com a luz de fundo, da posição do observador 
relativamente à fonte e da reposta do sistema visual, que varia de pessoa para pessoa (Alcobia, 
2006). Desta forma, para os ocupantes de um ambiente, a luz, tanto pode causar sensações 
positivas e emocionais (frio, calor, etc.), como causar desconforto. 
 
b) Normas e índices 
 
Existem diversas unidades fotométricas que são utilizadas para caracterizar a luminiosidade, 
sendo as mais comuns: 

• o fluxo luminoso, cuja unidade SI é o “Lúmen” [lm], que representa a luz total emitida 
por uma fonte luminosa ou a luz total incidente numa superfície, sendo uma medida que 
deriva do fluxo radiante através das avaliações da radiação de acordo com a 
sensibilidade espectral padrão do olho humano (Figura 8.4-a);  

• a intensidade luminosa, cuja intensidade SI é a “candela” [cd], que representa a 
potência da fonte ou da superfície receptora da luz numa determinada direcção; 

• a iluminância, cuja unidade SI é o “lux” [lx], que representa o fluxo luminoso incidente 
por unidade de área, ou seja, a incidência perpendicular de 1 lúmen por unidade de 
área (Figura 8.4-b); 

• a luminância, cuja unidade SI é “candelas por m2” [cdm-2], que expressa a 
intensidade da luz emitida numa determinada direcção por unidade de área de uma 
superfície luminosa ou reflectora (Figura 8.4-c). 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 8.4: Representação esquemática de: a) fluxo luminoso, b) iluminância; c) luminância 
 
Actualmente, existem algumas recomendações sobre os parâmetros de iluminação em espaços 
interiores. Algumas delas podem ser obtidas em Boyce (1981), na norma da CIBSE (1994), na 
Commission Internationale de L’Éclairage (CIE, 1970; 1975) e na Comissão das Comunidades 
Europeias (CEC, 1993). Os valores recomendados para os parâmetros de iluminação baseiam-se 
na correlação existente entre os diferentes níveis de iluminação e as respostas subjectivas dos 
ocupantes. Os parâmetros utilizados nessa bibliografia como directrizes de boa iluminação são: 
a iluminância e relações de iluminância, a cor da luz e o índice de ofuscação. 
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Em Portugal não existe qualquer regulamento que foque a qualidade da luminosidade no interior 
dos edifícios. A nível Europeu, a norma EN 12464-1:2002 recomenda níveis mínimos de 
iluminância para os espaços interiores de edifícios, em função das tarefas que são executadas 
pelos seus ocupantes, de modo a que estas possam ser executadas com uma boa visibilidade. 
Os valores de iluminância recomendados pela norma EN 12464-1 para diversos espaços 
encontram-se apresentados na Tabela 8.3. A título de exemplo, outra norma europeia, a EN 
12193:2007 recomenda valores mínimos de iluminância para a prática de desportos. 
 
Para além das normas apresentadas anteriormente, a Commission Internationale de L’Éclairage 
(CIE) definiu valores mínimos recomendados para iluminâncias em locais de trabalho, em função 
das tarefas a desempenhar (CIE, 1970). Esses valores encontram-se apresentados na Tabela 
8.4. Para além desses, na Tabela 8.5 encontram-se apresentados os intervalos de valores 
recomendados de iluminâncias, em função do tipo de actividade que se desenvolve no interior 
(CIE, 1975).  
 
Tabela 8.3: Exemplos de valores de iluminância recomendados pela norma EN 12464-1 para os compartimentos de 
diversos tipos de edifícios. 

Tipo de edifício Compartimento Iluminância nas 
áreas de trabalho 
(lx) 

Distância ao solo do 
plano de referência 
(m) 

Serviços Escritórios individuais 
Escritórios “open space” 
Salas de reuniões 

500 
500 
500 

0,8 
0,8 
0,8 

Escolares Salas de aula 
Salas de aula para educação sénior 
Auditórios 

300 
500 
500 

0,8 
0,8 
0,8 

Hospitalares Enfermarias 
Salas de exame 
Salas de exame e tratamento 

100 
300 
1000 

0,8 
0,8 
0,8 

Desportivos Área de desporto 300 0,1 
Comerciais Área de vendas 

Exposição 
300 
500 

0,8 
0,8 

Locais de circulação Corredores 
Escadas 

100 
150 

0,1 
0,1 

Outros edifícios Consultar na norma EN 12464 -1  
 
A resposta do ser humano aos níveis de iluminação é um assunto complexo que depende de 
uma série de factores que ainda não foram suficientemente estudados, pelo que actualmente 
não existe um índice internacionalmente aceite que permita quantificar o nível de desconforto. 
No entanto, alguns investigadores desenvolveram modelos que permitem prever com alguma 
precisão a avaliação subjectiva do ser humano relativamente a este parâmetro ambiental. Um 
dos primeiros modelos foi proposto por Fisher em 1970 e estabelece uma relação entre o nível 
de satisfação e a iluminância, quando o parâmetro em análise é a identificação de objectos 
através de uma janela. Na Figura 8.5 representa-se a relação inversa desse estudo, ou seja, o 
nível de insatisfação em função da iluminância. Pela análise da figura é possível verificar que 
nível satisfação é maximizado quando a iluminância assume um valor na ordem dos 2000 lx. 
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Figura 8.5: Nível de insatisfeitos em função da iluminância (adaptado de Fisher, 1970) 
 
Existem actualmente vários modelos para a previsão do desconforto visual sendo os mais 
conhecidos: o Índice Britânico de Ofuscação (Hopkinson e Bradley, 1960; Hopkinson, 1963; 
Hopkinson e Collins, 1963); o Limite de Luminância (Bodmann, 1967), o Índice de Ofuscação 
CIE (CIE 55, 1983), a Escala de Ofuscação Unificada (Eindhorn, 1969, 1979, 1998; CIE 117-
1995) e a Probabilidade de Conforto Visual (IESNA, 2000). 
 
Na medição luminosidade utilizam-se geralmente luxímetros ou fotometro-radiómetros portáteis. 
Este tipo de equipamento permite avaliar o campo de luminância no espaço em análise, gerando 
informação fotométrica para cada um dos pontos de medição. 
 
Quando se pretende avaliar as condições de iluminação num compartimento interior deve-se, em 
primeiro lugar, definir uma malha de pontos onde a luminância será avaliada. A malha deverá 
cobrir toda a área do pavimento e será tão apertada quanto maior for o grau de precisão 
pretendido. A avaliação das condições de iluminação de um espaço traduz-se num processo 
moroso, pois são necessárias múltiplas leituras. 
 
Tabela 8.4: Iluminâncias interiores mínimas recomendadas, segundo a CIE (CIE, 1970) 

Tipo de actividade Iluminâncias 
mínimas 
recomendadas 
(lx) 

Observações 

Tarefas vulgares 150 Leitura e escrita intermitentes 

Tarefas visuais de exigências 
médias 

300 

Leitura e escrita prolongada, trabalho em 
escritórios, salas de aula, gabinetes, 
trabalho com máquinas de precisão média, 
etc. 

Tarefas visuais de exigências 
elevadas 700 

Salas de desenho, gabinetes de 
arquitectura, tarefas de inspecção de 
materiais, etc. 

 



 
- Avaliação da Sustentabilidade da Construção: propostas para o desenvolvimento de edifícios mais sustentáveis -  

    

   147 

     
 

Tabela 8.5: Iluminâncias recomendadas para diversos tipos de actividade, segundo a CIE (CIE, 1975) 
Domínios Iluminâncias 

recomendadas 
(lx) 

Tipo de actividade 

Iluminação geral para áreas 
pouco utilizadas ou com poucas 
exigências do ponto de vista das 
tarefas visuais 

20 – 50 Áreas públicas com zonas circundantes “escuras”. 

50 – 100 
Orientação simples apenas para visitas temporárias de 
curta duração 

100 - 200 
Compartimentos usados em actividades não contínuas 
(áreas de armazenagem, vestíbulos, átrios, etc.) 

Iluminação geral em zonas 
interiores com exigências do 
ponto de vista das tarefas visuais 

300 – 500 
Tarefas com exigências visuais limitadas (trabalho com 
máquinas de pouca precisão, anfiteatros, etc.) 

500 – 1000 
Tarefas de exigências visuais normais (salas de aula, 
gabinetes, trabalho com máquinas de precisão média) 

1000 – 2000 
Tarefas de exigências visuais especiais (salas de desenho, 
gabinetes de arquitectura, tarefas de inspecção de 
materiais, etc.) 

Iluminação adicional para o 
desempenho de tarefas visuais 
que exijam grande exactidão 

3000 – 5000 
 

Tarefas que exijam um desempenho visual de elevada 
exactidão, durante um período longo (fabrico de relógios, 
indústria electrónica, outras actividades de precisão, etc.) 

5000 – 7500 
Tarefas visuais que exijam um desempenho visual 
excepcionalmente exacto (micro-electrónica, etc.) 

10000 – 20000 Tarefas visuais muito especiais (cirurgias, etc.) 

 
 
8.2.3. Ambiente acústico 
 
a) Enquadramento e sistema sensorial humano 
 
As ondas sonoras podem ser geradas e transmitidas nos diversos meio físicos: sólido, líquido e 
gasoso. Quando se analisa a resposta do ouvido humano ao som, o fenómeno que importa 
estudar é a propagação das ondas sonoras no ar. Neste meio, as ondas sonoras correspondem 
a variações de pressão em torno da pressão atmosférica e são provocadas por excitações às 
partículas de ar. Essas excitações provocam uma alternância entre regiões de alta pressão, 
provocadas pela compressão das partículas de ar, e regiões de baixa pressão, causadas pela 
rarefacção das partículas de ar, com diferentes frequências e intensidades que são captadas 
pelo ouvido humano. A intensidade sonora de um som é determinada pelo valor da diferença de 
pressão entre uma onda de baixa pressão e uma onda de alta pressão. Quanto mais alta for a 
diferença de pressões, maior será a intensidade do som. A frequência do som é determinada 
pelo número de oscilações de pressão que ocorrem por unidade de tempo (Almeida et al, 2008). 
 
O ouvido é o órgão responsável pela audição do ser humano e é constituído por três partes: o 
ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo tem como função 
encaminhar o som para o ouvido médio, onde o som é amplificado enquanto é conduzido para o 
ouvido interno. No ouvido interno localizam-se os sistemas sensoriais capazes de captar o som e 
de o interpretar em termos de intensidade e frequência, transmitindo essa informação ao 
cérebro. Este órgão pode distinguir sons com frequências situadas no intervalo de 20 a     
20.000 Hz, estando, no entanto, mais preparado para sentir sons entre os 125 e os 4000 Hz, 
que corresponde à gama de frequências na qual se concentrada a maior parte da energia 
provocada pela voz. Em termos de níveis de pressão, o limiar de audição de uma pessoa situa-se 
nos 20 µPa, enquanto que o valor máximo, a partir do qual podem ocorrer lesões irreversíveis 
no sistema auditivo, ronda os 100 Pa.  



Universidade do Minho – Departamento de Engenharia Civil 
Dissertação de Doutoramento   Ricardo Mateus 

 148  

   
 

 
O conforto acústico percepcionado pelo ser humano é determinado pelo nível sonoro a que o 
mesmo está exposto. Quanto maior for a intensidade do som, maior será o nível de desconforto 
provocado pelo ambiente acústico, e vice-versa. O ruído é geralmente definido como um som 
indesejado, existindo vários estudos que comprovam a sua relação com várias doenças dos foros 
fisiológico e psicológico. No entanto, muitas vezes as pessoas não se apercebem que o ruído é a 
causa directa para alguns dos seus problemas de saúde. Atendendo a que a maioria das 
pessoas, principalmente as que habitam nas grandes cidade, está cada vez mais exposta a 
níveis cada vez mais elevados de ruído, têm sido tomadas algumas medidas, por exemplo, para 
o controlo da poluição humana e para o aumento da qualidade acústica dos edifícios (Almeida et 
al, 2008). 
 
b) Normas e índices 
 
Tal como se referiu anteriormente, o som é provocado por variações de pressão pelo que 
poderia ser medido em unidades de pressão como, por exemplo, o Pascal (Pa). No entanto, esta 
unidade de medição revelou-se inadequada para medir o som, devido à elevada amplitude 
sonora captada do sistema auditivo humano, entre o limiar de audição e o limiar da dor. Como 
resultado da procura de uma unidade mais prática para medir a intensidade do som, definiu-se o 
Nível de Pressão Sonora (NPS), que consiste em adimensionar o valor médio quadrático da 
pressão sonora [p] relativamente a um valor de referência [pref] (Equação 8.4). Este nível é 
descrito em decibel [dB] e o valor normalmente utilizado para a pressão de referência [pref] é 20 
µPa, que representa o limiar de audição de uma pessoa, com uma capacidade de audição 
normal, sujeita a um tom puro de 1000 Hz. Esse nível de pressão corresponde a um NPS de 
zero decibel.  
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Uma vez que o som não é constante ao longo do tempo, variando em intensidade e frequência, 
quando se pretende caracterizar o efeito sonoro num determinado período, o índice 
normalmente utilizado é o nível sonoro contínuo equivalente [Leq] (Equação 8.5). Este índice 
representa um nível de pressão sonora constante que liberta a mesma quantidade de energia de 
um som variável durante um intervalo de tempo. 
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Como os parâmetros métricos apresentados anteriormente se referem apenas à grandeza física 
da variação da pressão, sem ter em consideração o seu conteúdo em frequência, nenhum deles 
reflecte adequadamente o modo como o ser humano interpreta as características do som. De 
modo a adequar os índices à perceptibilidade do ser humano têm sido desenvolvidos alguns 
estudos. Nos anos 30, Fletcher e Munson, de acordo com a Lei de Weber-Fechner, 
apresentaram as curvas isofónicas, que pretendem representar a correlação entre a pressão 
sonora (objectiva) e a sensação sonora (subjectiva), tendo em conta o intervalo de frequências 
audíveis e os níveis extremos correspondentes ao limiar de audição e limiar de dor. Estas curvas, 
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normalmente denominadas por curvas de Fletcher-Munson, foram inicialmente obtidas para tons 
puros, mas estudos levados a cabo por Robison e White permitiram a obtenção de curvas 
isofónicas para níveis de pressão sonora em bandas de oitava. As curvas isofónicas representam 
combinações de frequências e intensidades que provocam igual sensação sonora. 
 
Devido às diferenças, em relação às curvas de Fletcher-Munson, que foram sendo identificadas 
em alguns estudos recentes, a Organização Internacional de Normalização (ISO) decidiu rever 
recentemente as curvas normalizadas apresentadas na norma IS0 226. Como resultado, foi 
publicada uma nova versão da referida norma (ISO 226:2003), na qual as curvas isofónicas 
foram reajustadas (Figura 8.6). 

 

Figura 8.6: Curvas isofónicas. As curvas representadas a tracejado correspondem aos resultados obtidos por 
Fletcher-Munson e a contínuo o resultado da revisão mais recente (fonte: ISO 226:2003). 
 
A partir dessas curvas foram criados quatro filtros de ponderação (A, B, C e D) que permitem 
ajustar o nível de pressão sonora à percepção do ouvido humano. Segundo a Organização 
Internacional de Normalização (ISO) a curva que melhor representa o sistema auditivo humano é 
a curva de ponderação A, sendo esta a que mais se utiliza quando se pretende avaliar o som 
percepcionado pelo ser humano. Quando se descreve o nível de pressão sonora utilizando o filtro 
de ponderação A, a unidade utilizada é o dB(A). 
 
Em Portugal, a norma NP 1730:1996 estabelece os procedimentos para a caracterização do 
ambiente sonoro no interior e no exterior dos edifícios. A referida norma encontra-se subdividida 
em três partes: 1) Grandezas fundamentais e procedimentos; 2) Recolha de dados relevantes 
para o uso do solo; 3) Aplicação aos limites do ruído. Na primeira parte são definidas as 
grandezas fundamentais para a caracterização do ruído ambiente e são descritos os 
procedimentos gerais para a determinação dessas grandezas, constituindo assim a base para as 
partes 2 e 3 da referida norma. A segunda parte descreve os métodos para a recolha de dados 
que forneçam parâmetros que permitam a descrição do ruído ambiente numa determinada 
zona. Por fim, a terceira parte fornece directrizes para a especificação de limites de ruído e 
descreve métodos para a obtenção de dados para a verificação de conformidade de situações 
específicas de ruído com os limites estabelecidos. Esta norma não estabelece quaisquer limites 
para os níveis de pressão sonora. 
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Em Portugal, o regime legal existente não avalia a qualidade acústica de um edifício através do 
nível de pressão sonora verificado no interior dos seus compartimentos. A qualidade de um 
edifício é avaliada através da análise do isolamento acústico dos diversos elementos construtivos 
da envolvente e do acondicionando acústico de certos compartimentos. No entanto, a nível 
internacional existem alguns valores recomendados para o nível de pressão sonora no interior 
dos compartimentos de diversos tipos de edifícios. A título de exemplo, refere-se a norma EN 
15251:2007, que recomenda valores para o nível de pressão sonora nos espaços interiores de 
alguns tipos de edifício, a adoptar na fase de projecto (Tabela 8.6). 
 
Tabela 8.6: Valores recomendados para o nível de pressão sonora [dB(A)] em espaços interiores de alguns tipos de 
edifícios, a adoptar na fase de projecto (fonte: EN 15251:2007) 

Tipo de edifício Tipo de compartimento Nível de pressão sonora [dB(A)] 

Gama de valores 
recomendados 

Valor a adoptar por 
defeito no projecto 

Residencial  Sala de estar 
Quarto 

25 a 40 
20 a 35 

32 
26 

Instituições de apoio 
a crianças 

Infantários 
ATL 

30 a 45 
30 a 45 

40 
40 

Locais de assembleia Auditórios 
Livrarias 
Cinemas 
Tribunais 
Museus 

30 a 35 
28 a 35 
30 a 35 
30 a 40 
28 a 35 

33 
30 
33 
35 
30 

Comercial Mercearias 
Armazéns 
Supermercados 
Sala de computadores, grande 
Sala de computadores, pequena 

35 a 50 
40 a 50 
40 a 50 
40 a 60 
40 a 50 

40 
45 
45 
50 
45 

Hospitalar Corredores 
Blocos operatórios 
Enfermarias 
Quartos, noite 
Quartos, dia 

35 a 45 
30 a 48 
25 a 35 
20 a 35 
25 a 40 

40 
40 
30 
30 
30 

 Hotel Lobbies 
Recepção 
Quartos, noite 
Quartos, dia 

35 a 45 
20 a 35 
25 a 35 
30 a 40 

40 
40 
30 
35 

Serviços Pequenos escritórios 
Salas de reuniões 
Escritórios “open space” 
Cubículos 

30 a 40 
30 a 40 
35 a 45 
35 a 45 

35 
35 
40 
40 

Restaurante Cafetarias 
Salas de refeições 
Cozinhas 

35 a 50 
35 a 50 
40 a 60 

40 
45 
55 

Escolar Salas de aula 
Corredores 
Ginásios 
Salas de professores 

30 a 40 
35 a 50 
35 a 45 
30 a 40 

35 
40 
40 
35 
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Tabela 8.6 (cont.): Valores recomendados para o nível de pressão sonora [dB(A)] em espaços interiores de alguns 
tipos de edifícios, a adoptar na fase de projecto (fonte: EN 15251:2007). 

Tipo de edifício Tipo de compartimento Nível de pressão sonora [dB(A)] 

Gama de valores 
recomendados 

Valor a adoptar por 
defeito no projecto 

Desportivo Estádios cobertos 
Piscinas 

35 a 50 
40 a 50 

45 
45 

Geral Instalações sanitárias 
Vestiários 

40 a 50 
40 a 50 

45 
45 

 
 
8.2.4. Qualidade do ar 
 
a) Enquadramento e sistema sensorial humano 
 
A percepção da qualidade do ar está directamente relacionada com o sistema respiratório 
humano. Este sistema conduz o ar desde o nariz até aos pulmões, humedecendo-o,   
purificando-o e melhorando a sua temperatura, sendo ainda capaz de cumprir várias funções 
paralelas como a produção da voz e a percepção de cheiro. O olfacto, tal como a visão, 
apresenta uma elevada capacidade adaptativa. Quando um ser humano é exposto a um odor 
muito forte, de início a sensação olfactiva pode ser muito forte, mas, após algum tempo, o odor 
será quase imperceptível. No entanto, ao contrário da visão, que pode interpretar 
simultaneamente um conjunto alargado de cores, o sistema olfactivo só está preparado para 
detectar um único odor de cada vez. Contudo, o odor percebido pode resultar duma combinação 
de diferentes odores.  
 
O grau de satisfação em relação ao ar que se respira está directamente relacionado com a 
qualidade do ar em termos de composição e da sua reacção com o organismo humano. Um ar 
com qualidade (considerado puro) é aquele que apresenta os seus constituintes básicos nas 
proporções normais e se encontra livre de partículas e/ou de substâncias poluentes. 
Normalmente, o ar atmosférico seco é constituído por azoto (78%), oxigénio (21%), dióxido de 
carbono (0,03%) e por gases nobres como o árgon, néon, hélio, entre outros (0,97%). Para além 
desses constituintes, o ar tem ainda água sob a forma de vapor, em quantidade variável, sendo 
ideal que a humidade relativa se situe perto dos 50%. 
 
Um ar puro não causa desconforto nos seres humanos. No entanto, actualmente as pessoas 
raramente estão expostas a um ar não poluído. A título de exemplo, salienta-se o facto de em 
1750 (antes da revolução industrial) a concentração de dióxido de carbono (CO2) ser de 280ppm 
(partes por milhão) e actualmente já se encontrar acima dos 368ppm, tendo sofrido um 
aumento superior a 30%. Esta situação resultou num acréscimo da temperatura global do 
planeta devido à capacidade do dióxido de carbono em reter calor. Para além do desconforto 
provocado, por exemplo, por um ar com mau cheiro, a presença de certos poluentes no ar está 
intimamente relacionada com certas doenças do foro fisiológico. 
 
Um dos principais poluentes atmosféricos é o CO2. Este gás é libertado para a atmosfera, 
principalmente, em resultado da queima de combustíveis fósseis. Para além deste, os principais 
poluentes atmosféricos são: o monóxido de carbono, as partículas em suspensão, o dióxido de 
azoto, o ozono, o dióxido de enxofre e o chumbo. Não se devem ainda ignorar as fontes de 
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emissão de metais pesados, compostos orgânicos voláteis, dioxinas e furanos, originados em 
instalações fabris, cimenteiras e incineradores, pois estes compostos apresentam conhecidos 
efeitos nocivos na saúde, nomeadamente ao nível das vias respiratórias (Araújo, 2007). 
 
Para além das preocupações ao nível da qualidade do ar exterior, nos últimos anos tem-se 
assistido a uma crescente preocupação com a qualidade do ar no interior dos edifícios, local 
onde as populações urbanas passam mais de três quartos do seu tempo. Entre outros factores, 
em resultado das crescentes exigências a nível térmico e acústico, as envolventes dos edifícios 
passaram a ser cada vez mais estanques e, por conseguinte, a taxa de renovação natural do ar 
interior tem vindo a diminuir consideravelmente. Esta situação provoca o aumento da 
concentração dos poluentes emitidos no interior do edifício. Já na década de 70 começaram a 
surgir problemas de saúde em ocupantes de edifícios, devido à má qualidade do ar, que se devia 
à própria presença das pessoas nesses edifícios, surgindo o conceito “Sindroma do edifício 
Doente” (SBS1). As patologias identificadas nos ocupantes incluíam alergias, pneumonias, 
doença do legionário, abestose, carcinoma pavimento-celular, adenocarcinoma e mesotelioma 
(Filipe, 2001). As justificações apontadas para esses problemas foram a fraca ventilação e a 
inexistente ou ineficiente manutenção dos sistemas ventilação e de climatização. 
 
As fontes dos poluentes do ar mais comuns nos edifícios correntes são: 

• o fumo do tabaco, que, entre outros, liberta gases inorgânicos, metais pesados, 
partículas e compostos orgânicos voláteis (COVs);  

• os materiais de acabamento, como por exemplo, tintas, vernizes, espumas de 
isolamento e produtos derivados da madeira, que na sua constituição apresentam 
formaldeído e COV’s; 

• os produtos utilizados na manutenção do edifício, como por exemplo, os 
produtos de limpeza que libertam COV’s; 

• os sistemas de aquecimento, arrefecimento, ventilação e controlo de 
humidade, pois se não  forem mantidos correctamente podem provocar o 
desenvolvimento de agentes biológicos; 

• o ser humano, que através do seu metabolismo é responsável pela libertação de 
bioefluentes humanos e de suores. Por outro lado, certas actividades desenvolvidas 
pelos ocupantes dos edifícios podem estar na origem da libertação de diversos tipos de 
gases, humidade e partículas que, entre outros, podem causar condensações e originar 
a formação de microrganismos e de outros agentes biológicos. 

 
Na Tabela 8.7 encontram-se apresentados alguns poluentes do ar interior, principais fontes e 
respectivos efeitos na saúde dos ocupantes dos edifícios. 
 

                                                 
1 Acrónimo da expressão da língua Inglesa “Sick Building Syndrome” 
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Tabela 8.7: Exemplos de poluentes, principais fontes e respectivos efeitos para a saúde dos ocupantes dos edifícios 
(fontes: Araújo, 2007; outras) 

Poluentes Fontes Efeitos na saúde 

Agentes biológicos Homem, carpetes, cortinados, 
aparelhos de climatização 

Rinite, asma, alveolite alérgica 
extrínseca, infecções bacterianas e 
fúngicas 

Dióxido de azoto Fogões, aparelhos de aquecimento Asma, infecções respiratórias 
Dióxido de carbono Respiração do homem Dores de cabeça, irritação dos olhos e 

garganta, fadiga  
Formaldeído, COVs Tintas, vernizes, Fotocopiadoras, placas 

de vinil, produtos derivados da madeira 
Irritação das vias áreas 

Monóxido de carbono Tabaco, aparelhos de aquecimento, 
fogões 

Doenças cardiovasculares 

PM10, PM2.5 Papel, alcatifas, carpetes e certas 
actividades humanas 

Agravamento da asma e bronquite e 
estão associadas a doenças 
profissionais 

Rádon  Radiação através da base dos edifícios  Carcinogénico 

 
b) Normas e índices 
 
A permanência de pessoas em edifícios sem ventilação adequada provoca a degradação da 
qualidade do ar no interior dos mesmos. Esta perda de qualidade do ar deve-se principalmente à 
libertação de gases bioefluentes nos processos respiratórios. No entanto, existem outras fontes 
que contribuem para a degradação da qualidade do ar interior, como por exemplo, os materiais 
de construção e as actividades que se desenvolvem no interior dos edifícios. Em conjunto, estas 
fontes podem ser responsáveis pela libertação de humidade, produtos de combustão, compostos 
orgânicos voláteis, fibras e outras partículas, bioaressóis (alergénios e patogénicos), formaldeído 
e o gás radioactivo rádon. 
 
A melhor forma de medir a qualidade do ar num determinado local seria através da avaliação da 
sua composição e da concentração de todos os seus constituintes. No entanto, face à grande 
quantidade de poluentes que podem estar presentes no ar, seria necessário utilizar uma 
infinidade de sondas para medir os diversos componentes do ar. Este processo, ao ser inviável, 
estimulou a necessidade de se encontrar uma forma mais expedita para avaliar a qualidade do 
ar no interior dos edifícios. No final da década de 80, a ASHRAE 62 começou por estabelecer 
para os edifícios um número mínimo de renovações de ar, em função do tipo de utilização e do 
número de ocupantes previsto para os espaços. Esta norma considerava que os ocupantes eram 
os únicos responsáveis pela poluição do ar e considerava duas situações consoante se previsse 
ou não a presença de indivíduos fumadores. No entanto, esta abordagem não era inteiramente 
correcta, pois ignora as outras fontes de poluentes. 
 
Nos últimos anos intensificou-se a investigação nesta área, com o objectivo de definir 
correctamente os indicadores da qualidade do ar e de definir as estratégias para alcançar uma 
boa qualidade do ar no interior de um dado compartimento. Brown (1997) dividiu os indicadores 
da qualidade do ar no interior dos recintos fechados nos seguintes grupos: 

• indicadores do nível de ventilação: temperatura, humidade e dióxido de carbono; 
• indicadores de poluentes: monóxido de carbono, formaldeídos, dióxido de azoto e ozono; 
• indicadores multi-poluentes: VOCs e partículas. 

 



Universidade do Minho – Departamento de Engenharia Civil 
Dissertação de Doutoramento   Ricardo Mateus 

 154  

   
 

Dos grupos supramencionados, os indicadores do nível de ventilação têm sido os mais utilizados 
na caracterização da qualidade do ar. O método mais utilizado para avaliar a taxa de ventilação e 
a qualidade do ar interior é a medição da concentração de dióxido de carbono. Este gás não 
causa desconforto directo nas pessoas, uma vez que é inodoro. No entanto, quando a sua 
concentração ultrapassa os 1000 ppm podem ocorrer casos de dores de cabeça, irritação dos 
olhos e garganta e até fadiga. Sabendo que a ocupação dos espaços pelo Homem provoca um 
aumento da concentração de CO2 devido aos bioefluentes humanos (uma exalação normal tem 
uma concentração de CO2 de 40000ppm), conhecendo o número de pessoas que estão num 
espaço, o seu volume e a concentração de CO2 do ar exterior, é possível determinar a taxa de 
ventilação. Uma elevada concentração de CO2 significa que existe uma baixa taxa de renovação 
do ar interior e pode ser também um indicador para a existência de outros poluentes em 
elevadas concentrações. 
 
Até agora ainda não foi publicado um índice normalizado, internacionalmente aceite, para a 
avaliação da qualidade do ar de um ambiente interior. Por esta razão, a qualidade do ar interior 
é geralmente avaliada tendo por base critérios como, por exemplo, níveis mínimos de ventilação 
ou concentrações máximas de CO2. Regra geral os critérios são estabelecidos de forma a 
minimizar os riscos para a saúde dos ocupantes e a sensação de desconforto. Os riscos para a 
saúde estão geralmente relacionados com a existência de determinados componentes no ar 
interior. Com a ventilação, ao reduzir a concentração de um determinado componente é possível 
reduzir a concentração de outros. O conforto está mais relacionado com a percepção da 
qualidade do ar (odores e irritação das vias respiratórias). O modo como os ocupantes 
percepcionam a qualidade do ar pode ser expresso em termos de percentagem de insatisfeitos, 
isto é, a quantidade de pessoas que percepcionam negativamente a qualidade do ar logo após a 
sua entrada no espaço. Um dos estudos mais conhecidos, que relaciona a concentração de CO2 
com o nível de conforto percepcionado (avaliação subjectiva) pelos ocupantes de um espaço, 
encontra-se publicado na norma europeia EUR 14449 EN. Na Figura 8.7 encontra-se 
apresentado o resultado desse estudo, que só é válido para espaços em que os ocupantes, em 
actividade sedentária, são as únicas fontes de poluentes. 
 
Apesar de não existir consenso internacional acerca do modo como avaliar a qualidade do ar, 
tendo por base a avaliação integrada os diversos poluentes, a norma internacional EN 15251: 
2007, considera três critérios distintos relativamente à qualidade de ar em recintos climatizados: 

• nível de ventilação em função dos bioefluentes libertados pelos ocupantes e das 
emissões libertadas pelos materiais de construção; 

• nível de ventilação em função do número de pessoas ou por metro quadrado de área útil 
do recinto, sendo apenas considerados os poluentes libertados pelas pessoas; 

• o nível de ventilação baseado num balanço de massa e em critérios associados à 
concentração de CO2. 
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Figura 8.7: Nível de desconforto em função da concentração de CO2 (fonte: EUR 14449 EN) 

 
Para os edifícios residenciais, a mesma norma considera que a qualidade do ambiente interior 
depende fundamentalmente de três factores: 

• extracção de poluentes gerados em espaços onde se produz vapor (quartos de banho, 
sanitários e cozinhas); 

• da taxa geral de ventilação da fracção; 
• da taxa de ventilação dos quartos e salas de estar, baseada fundamentalmente na  

quantidade de ar novo que é insuflada. 
 
Assim, a norma recomenda níveis de valores para cada um dos factores mencionados, 
apresentado gamas de valores distintos, em função da categoria de qualidade pretendida para o 
edifício (Tabela 8.8). 
 
Tabela 8.8: Taxas de ventilação recomendadas em fracções residenciais (fonte: EN 15251: 2007) 

Categoria 

(1) 
Taxa de renovação Salas de estar e 

quartos 
(principalmente 
insuflação de ar novo) 

Exaustão de ar (l/s) 

l/s.m2 (2) RPH l/s.ocupante 
(2) 

l/s.m2 Cozinha 
Quartos de 
banho 

Sanitários 

I 0,49 0,7 10 1,4 28 20 14 
II 0,42 0,6 7 1,0 20 15 10 
III 0,35 0,5 4 0,6 14 10 7 

Notas: 
1) A categoria I corresponde ao melhor nível de qualidade (ver Tabela 8.2).  
2) Este caudal é fixado tendo em conta o número recomendado de Renovações Por Hora (RPH) e considerando um 

pé-direito livre de 2,5m.  
3) O número de ocupantes de uma fracção pode ser estimado com base no número de quartos. Em Portugal é 

possível encontrar essa informação no Quadro VI.1 do Anexo VI do RCCTE. 
 
Em Portugal, os critérios de qualidade do ar no interior nos edifícios (QAI) estão regulamentados 
em dois diplomas legais: RSECE (Decerto-Lei n.º79/2006) e RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006). 
No âmbito de aplicação do RCCTE, para a garantia da QAI, são impostas taxas de referência 
para a renovação do ar, devendo as soluções construtivas adoptadas para os edifícios ou 
fracções autónomas, dotados ou não de sistemas mecânicos de ventilação, garantir a satisfação 
desses valores sob condições médias de funcionamento. Este diploma está sobretudo orientado 
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para os edifícios ou fracções residenciais e impõe um valor mínimo nominal de 0,6 renovações 
por hora (RPH) do ar interior. O RSECE está sobretudo orientado para os edifícios de serviços e 
as exigências vão desde a imposição, para edifícios novos, de valores mínimos de renovação de 
ar por espaço, em função da sua utilização (Tabela 8.9), à limitação de valores máximos de 
concentração de poluentes – CO, CO2, COVs, partículas, etc – (Tabela 8.10) até à obrigação de 
todos sistemas energéticos construídos ou existentes serem mantidos em condições de higiene 
por forma a garantir a qualidade do ar interior. 
 
Tabela 8.9: Caudais mínimos de ar novo em compartimentos de diversos tipos de edifícios (fonte: RCCTE, 2006) 

Tipo de edifício Tipo de actividade Caudais mínimos de ar novo 
[m3/(h.ocupante)] [m3/(h.m2)] 

Residencial Salas de estar e quartos 30  
Comercial Salas de espera 

Lojas de comércio 
Áreas de armazenamento 
Vestiários 
Supermercados 

30 
 
 
 
30 

 
5 
5 
10 
5 

Serviços de refeições Salas de refeições 
Cafetarias 
Bares, salas de cocktail 
Sala de preparação de refeições 

35 
35 
35 
30 

 
35 
35 

Empreendimentos 
turísticos 

Quartos/suites 
Corredores/átrios 

30  
5 

Entretenimento Corredores/átrios 
Auditório 
Zona do palco/estúdios 
Café/foyer 
Piscinas 
Ginásio 

 
30 
30 
35 
 
35 

5 
 
 
35 
10 

Serviços Gabinetes 
Salas de conferências 
Salas de assembleia 
Salas de desenho 
Consultórios médicos 
Salas de recepção 
Salas de computador 
Elevadores 

35 
35 
30 
30 
35 
30 
30 

5 
20 
20 
 
 
15 
 
15 

Escolas Salas de aula 
Laboratórios 
Auditórios 
Bibliotecas 
Bares 

30 
35 
30 
30 
35 

 

Hospitais Quartos 
Áreas de recuperação 
Áreas de terapia 

45 
30 
30 
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Tabela 8.10: Concentração máxima de referência para vários parâmetros de QAI (fonte: RCCTE, 2006) 

Parâmetro de QAI/poluente 
Concentração máxima 
de referência 

Partículas suspensas no ar 
Dióxido de carbono 
Monóxido de carbono 
Ozono 
Formaldeído 
Compostos orgânicos voláteis 
Microorganismos – bactérias 
Microorganismos – fungos 
Legionella 
Radão 

0,15 mg/m3

1800 mg/m3 
12,5 mg/m3 

0,2 mg/m3 

0,1 mg/m3 
0,6 mg/m3 

500 UFC 
500 UFC 
100 UFC 
400 Bq/m3 

 
 
8.2.5. Índices integrados 
 
Na maior parte dos casos, os diferentes parâmetros ambientais são avaliados de uma forma 
independente. No entanto, os ocupantes de um espaço encontram-se expostos a vários 
estímulos ambientais de uma forma integrada, isto é, o conforto global percepcionado pelos 
mesmos resulta do efeito conjugado do conjunto de estímulos presentes num dado momento. 
 
O modo como o conforto humano depende dos diversos estímulos e das suas interacções tem 
sido alvo de diversos estudos, não existindo até hoje consenso acerca do modo como o Homem 
é influenciado pela conjugação de estímulos, pelo que até à data não existe um índice integrado 
aceite internacionalmente que expresse através de um único valor o conforto global estimado 
para os ocupantes de um edifício.  
 
A norma EN 15251: 2007 está vocacionada para edifícios e é a primeira norma que aborda 
simultaneamente diversos parâmetros que condicionam o conforto: qualidade do ar, ambiente 
higrotérmico, iluminação e ambiente acústico. No entanto, apesar desta abordagem cobrir os 
principais parâmetros de conforto, optou-se por caracterizar cada um deles individualmente, pelo 
que a maximização do conforto global percepcionado resulta teoricamente da maximização do 
comportamento do edifício ao nível de cada um dos parâmetros. 
 
Apesar da grande maioria dos modelos que têm sido desenvolvidos assentarem na avaliação 
individual de cada um dos estímulos conforto, já houveram alguns estudos anteriores cujo 
objectivo passou pelo desenvolvimento de índices combinados que integrassem mais de que um 
indicador de conforto. A nível europeu destaca-se o trabalho realizado por Humphreys (2005) 
que tem por base os dados recolhidos no projecto Smart Controls and Thermal Confort (SCATS), 
financiado pela Comissão Europeia. O projecto SCATS assentou na realização de avaliações 
objectivas (para a recolha de parâmetros físicos) e de avaliações subjectivas (inquéritos ao 
conforto dos ocupantes) em 26 escritórios de diversos países europeus, relativamente ao 
ambiente termo-higrométrico, à qualidade do ar, ao ruído e à luminosidade. Com base nesses 
resultados, Humphreys procurou estabelecer um índice de conforto para os ambientes interiores 
que foram analisados. Esse trabalho conclui que o desenvolvimento de um índice integrado 
depende, por ou lado, do tipo de tarefa que se desenvolve no interior dos escritórios avaliados e, 
por outro, nas assimetrias socioculturais existentes entre os países abrangidos pelo estudo. 
 



Universidade do Minho – Departamento de Engenharia Civil 
Dissertação de Doutoramento   Ricardo Mateus 

 158  

   
 

Em Portugal, foi concluído em 2006 um trabalho que visava o desenvolvimento de um índice 
integrado de conforto em veículos (Alcobia, 2006). Neste estudo os indicadores da qualidade do 
ambiente exterior estudados foram: qualidade acústica, ambiente higro-térmico, vibrações, 
qualidade do ar e luminosidade. 
 

8.3. Metodologia adoptada no desenvolvimento do sistema de pesos 
Tal como se referiu anteriormente, este estudo tem como objectivo principal estudar o peso que 
cada um dos quatro indicadores principais de conforto em ambientes interiores – ambiente 
térmico (IAT), ruído (IAC), luminosidade (IIL) e qualidade do ar (IQA) – apresenta no conforto global 
percepcionado pelos ocupantes (Figura 8.8). 

 
Figura 8.8: Indicadores de conforto considerados neste estudo para a modelação da resposta humana 
 
Para o efeito, a metodologia desenvolvida é baseada simultaneamente em avaliações objectivas 
in-situ, destinadas a caracterização dos parâmetros físicos que influenciam os quatro indicadores 
de conforto mencionados, e em avaliações subjectivas. As avaliações subjectivas permitem, por 
um lado, avaliar o nível de desconforto ambiental relativo a cada um dos estímulos parciais 
avaliados (ambiente térmico, ruído, iluminação e qualidade do ar) e, por outro, obter a avaliação 
subjectiva de cada ocupante em relação ao nível de desconforto global percepcionado no mesmo 
ambiente. 
 
No final executa-se o tratamento dos resultados obtidos nas medições objectivas e subjectivas. 
Para todas os indicadores são estabelecidas as correlações possíveis entre as grandezas 
objectivas e as grandezas subjectivas. No final procede-se à modelação do nível de desconforto 
global em função dos diferentes estímulos, utilizando para o efeito o método da regressão linear 
múltipla. A Figura 8.9 apresenta esquematicamente a metodologia aplicada neste trabalho. 
 
Para se atingirem os objectivos mencionados, a metodologia foi implementada em duas fases: 

• Realização dos métodos experimentais in-situ. Nesta fase procedeu-se à realização das 
medições objectivas e subjectivas em cada um dos espaços interiores analisados, de 
modo a obter-se as grandezas necessários aos objectivos do estudo; 

• Tratamentos e análise de resultados. Nesta analisaram-se os resultados obtidos na fase 
anterior e desenvolveram-se os modelos de resposta humana a cada um dos estímulos 
analisados e o modelo da resposta humana a um determinado ambiente. 

 
Nas secções seguintes explica-se a metodologia geral de ensaio e o modo como foram 
executadas as medições objectivas e subjectivas. 

Ambiente 
Térmico (IAT) Ruído (IAC) 

Luminosidade 
(IIL) 

Qualidade do 
ar (IQA) 
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Figura 8.9: Representação esquemática da metodologia utilizada 
 
 
8.3.1. Procedimento geral de avaliação 
 
As avaliações foram realizadas em vários espaços interiores da Universidade do Minho (salas de 
aula e outros) e de várias empresas de serviços situadas no norte de Portugal (Distritos de Braga 
e Porto). Os ensaios decorreram no período compreendido entre 12 Dezembro de 2007 e 24 de 
Julho de 2008, cobrindo desta forma as duas estações climáticas – aquecimento (Inverno) e 
arrefecimento (Verão) –, tendo sido avaliados 64 ambientes interiores e inquiridas 344 pessoas. 
 
As medições cobrem os espaços dos edifícios analisados que são ocupados por mais do que 
duas pessoas e onde normalmente se realizam actividades sedentárias. Durante as medições 
tentou-se minimizar o impacto dos procedimentos experimentais nas actividades normalmente 
desenvolvidas pelos inquiridos e não se procedeu à alteração das condições climáticas no 
interior. Desta forma, os resultados obtidos reflectem as condições de conforto térmico, acústico, 
iluminação e de qualidade do ar que se verificavam nos espaços durante as medições. 
 
Para a avaliação dos ambientes interiores e dos níveis de conforto percepcionados pelos 
respectivos ocupantes, foram realizados simultaneamente avaliações subjectivas e objectivas, 
sendo aplicado o seguinte procedimento: 

• Instalação dos equipamentos de medição no compartimento a avaliar. O equipamento 
de medição do conforto térmico, o equipamento de medição de ruído e o equipamento 
de medição da qualidade do ar foram colocados na zona central dos compartimentos, 
enquanto que os sensores de luminosidade foram colocados de forma a avaliar as 
iluminâncias em cada um dos diferentes postos de trabalho; 

• Explicação dos objectivos das medições aos ocupantes; 
• Monitorização das grandezas físicas em paralelo com as actividades que se realizam 

normalmente no compartimento em avaliação. O período de monitorização foi no 
mínimo de 10 minutos; 

• Paragem do período de monitorização, distribuição dos inquéritos e explicação do 
método de preenchimento do questionário de conforto; 

• Avaliação subjectiva do nível de desconforto em relação a cada um dos parâmetros de 
conforto e em termos globais, percepcionados durante o período de monitorização; 
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• Tratamento dos dados recolhidos; 
• Análise parcial por estímulo, de modo a verificar, para cada estímulo, a grandeza física 

que maximiza a sensação de conforto parcial;  
• Análise global, de modo a verificar o modo como cada estímulo influencia o conforto 

global percepcionado pelos ocupantes. 
 
 
8.3.2. Avaliações objectivas  
 
Os quatro parâmetros de conforto monitorizados neste trabalho foram: o ambiente térmico, a 
luminosidade, o ruído e a qualidade do ar. Na secção 8.2 foi apresentado o estado actual de arte 
aos nível dos métodos de medição destes parâmetros e nesta secção serão apresentados os 
métodos utilizados na obtenção da(s) grandeza(s) física(s) que caracterizam cada um dos 
referidos parâmetros, os equipamentos utilizados e a sua disposição nos compartimentos. 
 
Na Figura 8.10 encontra-se apresentada a monitorização realizada em duas salas da Escola de 
Engenharia da Universidade Minho, no decorrer de uma aula normal. 

  
Figura 8.10: Monitorização das condições de conforto durante duas aulas 

 
a) Ambiente térmico 
 
A temperatura operativa foi o índice escolhido para a caracterização do ambiente térmico, por 
ser aquele que reúne mais consenso na caracterização do ambiente térmico no interior de 
edifícios. Para a obtenção dos dados necessário à caracterização da temperatura operativa foi 
utilizado o equipamento da marca Delta Ohm, modelo HD32.1 Thermal Microclimate, que 
permite caracterizar o ambiente térmico de um espaço segundo as normas ISO 7726 e ISO 
7730.  
 
O equipamento utilizado está preparado para a avaliação de ambientes de temperatura 
moderada e encontra-se equipado com as seguintes sondas: sensor de temperatura de bolbo 
negro (Ø150mm), que fornece a temperatura de radiação; sensor omnidireccional de fio quente, 
que mede a velocidade do ar; sensor combinado de temperatura do ar e de humidade relativa; e 
duplo sensor para medição de temperatura de bolbo seco e bolbo húmido. Na Figura 8.11 
encontra-se apresentado o equipamento utilizado na monitorização do ambiente térmico. 
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Figura 8.11: Equipamento utilizado na monitorização do ambiente térmico (equipamento da marca Delta Ohm, 
modelo HD32.1 - Thermal Microclimate) 
 
 
De modo a obter o valor médio da temperatura operativa, optou-se por colocar o equipamento de 
medição do ambiente térmico numa posição central do compartimento em avaliação. Os 
sensores do equipamento foram colocados a 1,0m de altura (aproximadamente a 0,6m de altura 
em relação ao plano do assento das cadeiras), tal como indicado pela norma ISO 7730 para a 
avaliação do conforto térmico de um indivíduo sentado. 
 
Com o auxílio do programa informático “DeltaLog10”, que possibilita a leitura das medições 
efectuadas pelo equipamento de medição, foi possível introduzir os valores dos índices Clo 
(resistência térmica da roupa) e Met, (actividade metabólica) dos ocupantes e assim obter para 
cada um deles, os respectivos índices PMV e PPD e a temperatura operativa. A resistência 
térmica da roupa foi calculada individualmente para cada ocupante, em função das peças de 
roupa de cada um no momento das avaliações, e a actividade metabólica definida nos cálculos 
foi de 1,2 Met. 
 
b) Luminosidade  
 
A caracterização da luminosidade baseia-se na medição das iluminâncias nos planos de trabalho 
do local em análise. Para o efeito utilizaram-se 3 transmissores da marca Delta Ohm, modelo 
HD 2021T, ligados a um Data Logger do fabricante Campbell Scientific, modelo CR10X. Estes 
equipamentos têm sensores de fotodíodo de silicone, permitem efectuar medições na gama de 
iluminâncias compreendidas entre os 20 lx e os 200 000 lx e são recomendados para a 
avaliação da luminosidade em espaços com temperatura ambiente entre o -20ºC e os 50ºC. Os 
transmissores e o Data Logger utilizados encontram-se apresentados na Figura 8.12. 
 
O equipamento foi programado através da utilização do software próprio do equipamento, tendo-
se definido um intervalo entre medições de 1 minuto. O período de medição foi de no mínimo 10 
minutos para cada um dos postos de trabalho. As iluminâncias foram medidas num plano 
horizontal a uma altura de 0,85m metros do pavimento (Figura 8.13), tal como referido na maior 
parte das normas de iluminação existentes.  
 
Os dados recolhidos pelo Data Logger foram enviados para o computador através de uma porta 
série RS-232 e posteriormente exportados para uma folha de cálculo de Excel. Para cada ponto 
de medição considerou-se a média dos resultados obtidos.   
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Figura 8.12: Equipamento utilizado na monitorização da luminosidade (Transmissores da marca “Delta Ohm”, 
modelo HD 2021T, ligados a um Data Logger da marca “Campbell Scientific”, modelo CR10X). 
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Figura 8.13: Plano de medição das iluminâncias 
 
c) Ruído  
 
O desempenho acústico dos espaços foi caracterizado através da medição do nível sonoro 
contínuo equivalente, com filtro de ponderação A (LAeq). Para o efeito foi utilizado o sonómetro 
da marca CEL, série 500, que se encontra apresentado na Figura 8.14. Este equipamento 
apresenta uma gama de medição em frequência compreendida entre os 12,5 Hz e os 20000 Hz 
e uma amplitude de 5 a 140 dB. Antes de cada medição, o sonómetro foi calibrado através do 
calibrador da marca CEL, modelo 284-2, para um valor de 114 dB(A) e uma frequência de 1000 
Hz. 
 
O procedimento de medição respeitou as normas portuguesas NP 1730-1 e NP 1730-2 e o valor 
de LAeq foi registado no centro dos compartimentos a 1,10 m de altura. O período mínimo de 
medição foi de 10 minutos e os valores da pressão sonora foram registados por bandas de 
oitava. 
 
A transferência de dados para um computador foi executada através de uma ligação RS-232 e 
do software do equipamento. 
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Figura 8.14: Equipamento utilizado na avaliação do ruído (sonómetro CEL série 500) 
 
d) Qualidade do ar 
 
A concentração de dióxido de carbono (CO2), em partes por milhão (ppm), foi a grandeza 
utilizada na caracterização da qualidade do ar nos compartimentos avaliados. Este é um dos 
parâmetros mais utilizados na caracterização da qualidade do ar interior de um edifício por existir 
uma boa correlação entre a concentração deste gás e a taxa de renovação de ar e também com 
a produtividade dos ocupantes. A concentração CO2, ao ser um bom indicador da ventilação de 
um espaço, poderá também indiciar a existência de outros poluentes em concentrações 
superiores às recomendadas. 
 
Para a medição da concentração de dióxido de carbono recorreu-se a um equipamento da marca 
Telaire, modelo 7001, que permite simultaneamente registar a temperatura do ar (Figura 8.15). 
Este dispositivo permite registar concentrações de CO2 compreendidas no intervalo de 0 a 
10000 ppm e pode ser utilizado numa gama de temperatura entre o 0ºC e os 50ºC e humidade 
relativa entre 0% e os 95%. A resolução das leituras é de 1 ppm, relativamente à concentração de 
CO2 e de 0,1ºC, relativamente à temperatura. Segundo dados do fabricante, o erro máximo do 
aparelho corresponde ao maior dos seguintes valores: ± 50 ppm ou ±5% do valor medido. 
 

 
Figura 8.15: Equipamento utilizado na avaliação da qualidade do ar (Telaire, modelo 7001) 
 
O aparelho de medição da qualidade do ar foi colocado no centro dos compartimentos avaliados, 
a uma altura de 1,10 m. Seguindo as recomendações do fabricante, só se começou a registar as 
leituras da concentração de CO2 30 minutos depois do arranque do dispositivo. O período de 
medição mínimo foi de 10 minutos.  
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8.3.3. Avaliações subjectivas 
 
Com o objectivo de se recolher a opinião subjectiva dos ocupantes dos compartimentos 
avaliados, foi desenvolvido um inquérito que segue as recomendações para as avaliações 
subjectivas apresentadas na norma EN 15251. 
 
O inquérito, com quatro páginas, encontra-se apresentado no Anexo I e é constituído por quatro 
partes principais. Na primeira parte é feita uma breve descrição dos objectivos do inquérito e da 
sua estrutura e são tecidas algumas considerações acerca do seu preenchimento. Na segunda 
parte encontram-se diversos campos destinados a obter o contexto cronológico da medição (dia 
e hora) e os dados relativos a cada ocupante (género, idade, peso, altura, isolamento da roupa, 
localização no compartimento e a existência de algum motivo de ordem fisiológica ou psicológica 
que possa condicionar a sensação de conforto). A terceira parte destina-se à obtenção da 
votação da sensação de desconforto de cada ocupante em relação a cada um dos quatro 
parâmetros em avaliação: ambiente térmico, luminosidade, ruído e qualidade do ar. A quarta 
parte destina-se à obtenção da votação da sensação de desconforto global percepcionado por 
cada ocupante. 
 
De modo a perturbar o menos possível as características do ambiente interior dos 
compartimentos avaliados, o inquérito foi distribuído aos ocupantes no final do período das 
medições objectivas. Nessa altura, os ocupantes, reportando-se ao período das medições, 
procederam à votação da sensação de desconforto através da colocação de uma cruz sobre uma 
escala graduada (tal como apresentado a título de exemplo na Figura 8.15), onde a extremo 
esquerdo representa uma situação de neutralidade (conforto) e o direito uma situação de 
extremo desconforto. A escala é constituída por quatro zonas de desconforto, correspondendo 
cada uma aos seguintes níveis de desconforto: neutro; ligeiramente desconfortável; 
desconfortável e muito desconfortável. Nas Figuras 8.16 e 8.17 encontram-se representadas, 
respectivamente, as escalas utilizadas na avaliação subjectiva do nível de ruído e da qualidade 
do ar.  
 

 
Figura 8.16: Escala utilizada na avaliação subjectiva do desconforto provocado pelo ruído 
 

 
Figura 8.17: Escala utilizada na avaliação subjectiva do desconforto provocado pela qualidade do ar 
 
As escalas utilizadas na avaliação subjectiva dos níveis de desconforto causados pelo ambiente 
térmico e pelas condições de luminosidades encontram-se apresentadas, respectivamente nas 
Figuras 8.18 e 8.19. Estas escalas apresentam um aspecto gráfico diferente das apresentadas 
anteriormente para permitirem identificar se o desconforto provêm de uma sensação de frio ou 
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de calor, no caso do ambiente térmico, ou de uma sensação de luminosidade insuficiente ou de 
luminosidade excessiva, no caso da luminosidade. 
 

 
Figura 8.18: Escala utilizada na avaliação subjectiva do desconforto provocado pelo ambiente térmico 
 

 
Figura 8.19: Escala utilizada na avaliação subjectiva do desconforto provocado pela luminosidade 
 
No final solicita-se aos ocupantes que classifiquem o seu nível de desconforto global, utilizando 
para o efeito a escala de avaliação apresentada na Figura 8.20. 
 

 
Figura 8.20: Escala utilizada na avaliação subjectiva do nível de desconforto global 
 
Na Figura 8.21 pode-se observar os ocupantes de uma sala de aula da Escola de Engenharia da 
Universidade do Minho a preencher o inquérito e simultaneamente a posição dos equipamentos 
utilizados nas medições objectivas. 
 
 

 
Figura 8.21: Avaliação subjectiva das condições de conforto numa sala de aula 
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Os resultados obtidos nos inquéritos foram processados manualmente por apenas uma pessoa, 
de modo a minimizar os erros na leitura. Os votos dos ocupantes foram convertidos numa escala 
quantitativa de desconforto, que varia de 0 a 100%, tendo-se para o efeito utilizado a escala de 
normalização representada na Figura 8.21. 
 

 
Figura 8.22: Escala utilizada na normalização das respostas subjectivas 
 
 
8.4. Apresentação e análise dos resultados obtidos 
 
Neste subcapítulo serão apresentados e analisados os resultados obtidos na aplicação dos 
métodos experimentais referidos anteriormente (avaliação objectiva e subjectiva) aos 
compartimentos avaliados e respectivos ocupantes. A análise visa o tratamento das grandezas 
físicas obtidas na monitorização dos compartimentos avaliados e o tratamento das respostas 
subjectivas obtidas no preenchimento do inquérito pelos diversos painéis de utilizadores. Numa 
primeira análise será estabelecida, para cada parâmetro de conforto analisado, a correlação 
entre a grandeza objectiva e subjectiva. No final será modelado o nível de desconforto global 
percepcionado pelos ocupantes dos edifícios, em função do nível de desconforto obtido para 
cada um dos estímulos, e estudado o peso de cada estímulo no nível de desconforto global. 
 
 
8.4.1. Caracterização da amostra avaliada 
 
Os resultados obtidos reportam-se ao período compreendido entre o dia 12 de Dezembro de 
2007 e o dia 24 de Julho de 2008. O estudo compreendeu a avaliação de vários 
compartimentos da Universidade do Minho, situados nos Campus de Azurém e de Gualtar: 
Bibliotecas, Serviços Académicos, Conselho de Cursos, Secretaria da Escola de Engenharia, 
Secretaria de Apoio aos Cursos de Pós-graduação, diversas salas de aulas situadas em 
diferentes blocos, entre outros. Adicionalmente, o estudo estendeu-se aos escritórios de algumas 
empresas situadas no distrito de Braga que se mostraram interessadas em participar neste 
estudo, destacando-se as seguintes: FDO Construções; Soares & Grego; Pré-Ave, Leoni e 
Petrotec. 
 
No total foram avaliados 64 compartimentos e obtidas 344 avaliações subjectivas 
(correspondentes ao número de ocupantes inquiridos). As medições só foram realizadas em 
compartimentos com mais de dois ocupantes.  
 
A amostra de ocupantes apresenta uma idade média de 28,1 anos, 70 kg de peso médio e uma 
altura média de 1,71 m. A gama de idades dos ocupantes varia dos 18 aos 60 anos e, tal como 
se pode verificar pela análise do histograma apresentado na Figura 8.23, a faixa etária com 
maior número de inquiridos é a que vai dos 20 aos 25 anos. Na Figura 8.24 é possível constatar 
que a maior parte dos inquiridos (58%) é do sexo masculino. 
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Figura 8.23: Histograma de idades da amostra de ocupantes 
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Figura 8.24: Repartição da amostra por género 
 
 
8.4.2. Tratamento preliminar dos dados obtidos 
 
A primeira etapa para o tratamento dos dados obtidos consistiu na triagem dos inquéritos 
obtidos de modo a excluir aqueles que não estavam totalmente preenchidos, apresentavam erros 
grosseiros de preenchimento, ou que tivessem sido respondidos por indivíduos que identificaram 
a existência de algum factor psicológico e fisiológico que condicionava o nível de conforto 
percepcionado. No final foram validados 281 inquéritos, aproximadamente 82% do total de 
inquéritos obtidos. A maior parte dos inquéritos excluídos correspondem às primeiras avaliações. 
Depois de identificados os motivos que levaram a que, no início, um número significativo de 
ocupantes não preenchesse correctamente os inquéritos, adoptaram-se medidas que 
minimizaram os erros de preenchimento. Uma dessas medidas consistiu na explicação 
detalhada a nível individual da estrutura do inquérito, objectivos e do modo de preenchimento, 
no momento da sua distribuição. 
 
Na segunda etapa realizou-se o tratamento estatístico preliminar dos dados validados na etapa 
anterior, de modo a excluir da análise as respostas subjectivas que se desviavam 
significativamente da média de resultados obtidos. Para o efeito, não se consideraram, dentro de 
cada parâmetro avaliado, as respostas subjectivas que se afastavam da média mais do que duas 
vezes o desvio padrão. Depois de excluídos estes dados foram consideradas 247 respostas na 
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análise do ambiente térmico, 254 na luminosidade, 225 na avaliação do ruído e 254 na 
qualidade do ar.  
 
Para a obtenção dos resultados referidos nas secções seguintes, a terceira etapa consistiu na 
determinação, para cada compartimento avaliado, de valores médios para as medições 
objectivas e subjectivas, pelo que cada ponto apresentado nos gráficos seguintes representa os 
resultados obtidos num compartimento.  
 
 
8.4.3. Apresentação e análise dos resultados obtidos para o ambiente térmico 
 
Na Tabela 8.11, encontram-se, para quatro dos compartimentos avaliados, os resultados obtidos 
nas medições objectivas e subjectivas e no tratamento dos dados necessários à caracterização 
do ambiente térmico e à modelação da resposta humana. Na mesma tabela encontram-se 
representados: a temperatura operativa (To) do compartimento, corrigida para cada ocupante de 
acordo com o respectivo índice de isolamento da roupa (clo); o nível de desconforto térmico 
(NDTE) percepcionado por cada ocupante, resultante da avaliação subjectiva; a temperatura 
operativa média de cada compartimento (To); o nível de desconforto médio em relação ao 
ambiente térmico (NDTE) percepcionado pelos ocupantes de cada compartimento; e os índices de 
conforto térmico PMV e PPD. Para o cálculo dos índices de conforto térmico utilizou-se o 
software do equipamento de medição utilizado, considerando-se a média do índice de isolamento 
da roupa dos ocupantes de cada espaço e um metabolismo de 1,2 met, que segundo a EN 
15251 representa uma actividade sedentária comum nas habitações, escritórios e salas de aula. 
 
As temperaturas operativas obtidas durante esta avaliação variam entre o valor mínimo de 
15,37ºC e o máximo de 28,76ºC. Desta forma conseguiu-se estudar uma gama de temperaturas 
suficientemente abrangente para cobrir as condições normais de ambiente térmico que se 
verificam ao longo do ano no interior dos edifícios portugueses. 
 
Com os valores das temperaturas operativas médias e os níveis de desconforto médios de cada 
espaço, foi possível estabelecer uma relação entre o nível de desconforto de um determinado 
ambiente e a temperatura operativa do mesmo. Na Figura 8.24 apresenta-se, numa escala 
bipolar (valor negativo para o nível de desconforto quando este é provocado por sensação de frio 
e positivo, caso contrário), a relação obtida entre o índice do ambiente térmico considerado e a 
resposta subjectiva obtida. 
 
Pela análise do gráfico apresentado na Figura 8.25 é possível concluir que a gama de 
temperaturas operativas que minimiza a sensação de desconforto térmico se situa entre os 19ºC 
e os 21ºC. Para esta gama de temperaturas, o nível de desconforto térmico varia 
aproximadamente entre os -10% e 10%. De modo a modelar a resposta humana, no mesmo 
gráfico foi adicionada uma linha de tendência, assim como a respectiva função de aproximação. 
O tipo de linha de tendência que melhor se ajustou aos resultados obtidos foi a linear, obtendo-
se uma forte correlação entre as respostas subjectivas e as medições objectivas [coeficiente de 
correlação de Pearson (R) de 0,77 e um coeficiente de determinação (R2) de 0,60]. É de 
salientar que a melhor correlação foi obtida através da utilização de uma escala bipolar para o 
nível de desconforto. 
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Tabela 8.11: Excerto da tabela com os resultados obtidos nas medições objectivas e subjectivas necessárias à 
caracterização do ambiente térmico e modelação da resposta humana 

Compartimento To 
(ºC) 

NDTE 

(%) 

____ 

To 
(ºC) 

____ 

NDTE 

(%) 
PPD 
(%) 

PMV 

UM1 20,76 
21,98 
26,48 
20,34 
22,98 
24,91 
22,76 
25,05 
24,84 
24,41 
22,12 
21,69 
20,12 
20,12 
20,98 
20,76 

56 
63 
55 
55 
38 
62 
63 
51 
38 
38 
8 
61 
29 
28 
40 
36 

22,52 45 5,2 0,1 

UM2 17,79 
19,21 
16,21 
24,93 
21,86 
21,07 
18,43 
21,64 

0 
-7 
0 
30 
-38 
-38 
-38 
0 

20,14 -11 10,2 -0,5 

UM3 25,72 
21,94 
24,30 
22,15 

57 
0 
22 
62 

23,53 35 8,3 0,4 

UM4 19,30 
21,23 
27,94 
22,52 

0 
12 
39 
16 

22,75 
 

17 
 

5,8 0,2 
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Figura 8.25: Relação entre o nível de desconforto e a temperatura operativa 
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8.4.4. Apresentação e análise dos resultados obtidos para a luminosidade 
 
A luminosidade dos compartimentos foi caracterizada através do registo das iluminâncias em 
cada um dos planos de trabalho. A luminosidade influencia o conforto dos ocupantes na medida 
que afecta a sua capacidade de realizar certos tipos de tarefas, como por exemplo, a leitura, a 
escrita, entre outras. Os resultados obtidos foram influenciados pelas condições de iluminação 
natural e pelo nível de iluminação artificial existentes no momento das avaliações. 
 
Na Tabela 8.12 encontram-se os resultados obtidos nas medições objectivas e subjectivas e no 
tratamento dos dados necessários à caracterização da luminosidade e à modelação da resposta 
humana, em 4 dos compartimentos avaliados. Nessa tabela encontram-se representados: a 
iluminância (E) no plano de trabalho de cada ocupante; o nível de desconforto em relação à 
luminosidade (NDIL), resultante da avaliação subjectiva; a iluminância média de cada 
compartimento (E); e o nível de desconforto médio em relação à luminosidade (NDIL) 
percepcionado pelos ocupantes de cada compartimento. 
 
Tabela 8.12: Excerto da tabela com os resultados obtidos nas medições objectivas e subjectivas necessárias à 
caracterização da luminosidade e modelação da resposta humana 

Compartimento E 
(lx) 

NDIL 

(%) 

__ 

E  
(lx) 

______ 

NDIL 

(%) 
UM1 419 

419 
350 
350 
419 
419 
419 
419 
419 
350 
350 

0 
0 
39 
13 
55 
52 
0 
-40 
-22 
39 
27 

22,52 45 

UM2 299 
299 
299 
299 
308 
299 
308 
308 
299 

0 
-7 
0 
56 
0 
-13 
-40 
-26 
0 

302 -3 

UM3 373 
290 
400 
290 

54 
-40 
-40 
-63 

338 -22 

UM4 776 
780 
780 
633 

0 
86 
12 
13 

731 
 

37 
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As iluminâncias obtidas durante esta avaliação variam entre o valor mínimo de 110 lx e o 
máximo de 2568 lx. Desta forma, conseguiu-se estudar uma gama de iluminancias 
suficientemente abrangente para cobrir as condições normais de iluminação de edifícios. 
 
Na Figura 8.26 apresenta-se a relação entre o parâmetro métrico utilizado para caracterizar a 
luminosidade e o nível de desconforto respectivo, obtido nas avaliações subjectivas. Pela análise 
do gráfico apresentado na mesma figura é possível concluir que a gama de iluminâncias que 
minimiza a sensação de desconforto se situa entre os 320 lx e os 570 lx, o que está de acordo 
com os valores recomendados pelas normas para este tipo de compartimentos. Para esta gama 
de iluminâncias o nível de desconforto médio varia aproximadamente entre os -10% e 10%. De 
modo a modelar a resposta humana, no mesmo gráfico foi adicionada uma linha de tendência, 
assim como a respectiva função de aproximação. O tipo de linha de tendência que melhor se 
ajustou aos resultados obtidos foi a logarítmica, sendo o valor do coeficiente de correlação de 
Pearson (R) da modelação obtida igual a 0,68 e o valor do coeficiente de determinação (R2) igual 
a 0,47, o que significa haver uma elevada correlação entre as grandezas. É de salientar que a 
melhor correlação foi obtida através da utilização de uma escala bipolar para o nível de 
desconforto. 
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Figura 8.26: Relação entre os níveis de desconforto em relação à luminosidade e o valor das iluminâncias 
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8.4.5. Apresentação e análise dos resultados obtidos para o ruído 
 
O ruído foi caracterizado através do registo do nível sonoro contínuo equivalente ponderado em 
frequência pela curva A (LAeq) no centro dos diversos compartimentos avaliados. 
 
Na Tabela 8.13 encontram-se, a título de exemplo, os resultados obtidos nas medições 
objectivas e subjectivas e no tratamento dos dados necessários à caracterização do ruído e à 
modelação da resposta humana, em quatro dos compartimentos avaliados. Nessa tabela 
encontram-se representados: o nível sonoro contínuo equivalente ponderado em frequência pela 
curva A (LAeq) no centro do compartimento; o nível de desconforto em relação ao ruído (NDRU), 
resultante da avaliação subjectiva; e o nível de desconforto médio em relação ao ruído (NDRU) de 
cada compartimento. 
 
Tabela 8.13: Excerto da tabela com os resultados obtidos nas medições objectivas e subjectivas necessárias à 
caracterização do ruído e modelação da resposta humana 

Compartimento LAeq  
(dBA) 

NDRU 

(%) 

______ 

NDRU 

(%) 
UM1 67,7 54 

48 
32 
40 
51 
38 
51 
38 
51 
38 
57 
54 
52 
52 

49 

UM2 61,9 26 
56 
65 
34 
40 
39 
35 

42 

UM3 61,6 55 
38 

47 

UM4 51,3 12 
13 
17 

14 
 

 
Os valores obtidos para o LAeq nas avaliações experimentais encontram-se compreendidos entre 
os 45,5 e os 67,7 dB(A). Assim, todos os valores medidos são superiores aos mencionados pela 
norma EN 15251, que recomenda um intervalo de conforto acústico para salas de aula e 
escritórios entre os 30 e os 45 dB(A). Esta situação indicia que não existe conforto em relação 
ao ruído em todos os compartimentos avaliados, com todos os problemas adjacentes ao nível da 
saúde dos ocupantes e sua produtividade. 
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Na Figura 8.26 encontra-se representada a relação obtida entre o nível de desconforto médio em 
relação ao ruído, manifestado pelos ocupantes dos diversos compartimentos e os valores 
medidos do nível sonoro contínuo equivalente ponderado pela curva A (LAeq). 
 
Pela análise do gráfico da Figura 8.27 é possível concluir que na gama de valores obtidos para o 
LAeq existe sempre desconforto e que o nível de desconforto é minimizado para valores de LAeq na 
ordem dos 37 dB(A), o que está de acordo com os valores recomendados pela norma EN 
15251. De modo a modelar a resposta humana, no mesmo gráfico foi adicionada uma linha de 
tendência, assim como a respectiva função de aproximação. O tipo de linha de tendência que 
melhor se ajustou aos resultados obtidos foi a potência, obtendo-se uma elevada correlação 
entre as respostas subjectivas e as medições objectivas [coeficiente de correlação (R) de 0,68 e 
um coeficiente de determinação (R2) de 0,47].  
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Figura 8.27: Relação entre nível de desconforto acústico e o nível sonoro contínuo equivalente 
 
 
8.4.6. Apresentação e análise dos resultados obtidos para a qualidade do ar 
 
A avaliação objectiva da qualidade do ar no interior dos compartimentos foi realizada através da 
medição da concentração de CO2, pois considerou-se que o metabolismo dos seus ocupantes 
representava a maior fonte de degradação da qualidade do ar ambiente. Por outro lado, a 
presença de elevadas concentrações de CO2 em espaços com presença humana é um indício de 
ventilação deficiente, factor que poderá resultar na presença de concentrações elevadas de outro 
tipo de poluentes. A concentração de CO2 foi registada no centro dos diversos compartimentos 
avaliados, tendo sido adoptado o valor que resultou da média dos valores obtidos durante o 
período de medição. 
 
A título de exemplo, na Tabela 8.14 encontram-se os resultados obtidos nas medições objectivas 
e subjectivas e no tratamento dos dados necessários à caracterização da qualidade do ar e à 
modelação da resposta humana, em quatro dos compartimentos avaliados. Nessa tabela 
encontram-se representados: a concentração de dióxido de carbono [CO2] em partes por milhão 
(ppm) no centro do compartimento; o nível de desconforto em relação à qualidade do ar (NDQA), 
resultante da avaliação subjectiva; e o nível de desconforto médio em relação à qualidade do ar 
(NDQA) de cada compartimento. 
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As concentrações de CO2 obtidas variam entre o valor mínimo de 671 ppm e o máximo de 2973 
ppm. Na maior parte dos casos, as concentrações de CO2 ultrapassavam o valor máximo legal 
de 1800 mg/m3 (1000 ppm) preconizado pelo actual Regulamento dos Sistemas Energéticos de 
Climatização dos Edifícios (RSECE), Decreto-Lei 79/2006. Esta situação demonstra as fracas 
condições de renovação do ar interior nos edifícios analisados, com todas as consequências para 
saúde dos ocupantes e perda de produtividade. 
 
Tabela 8.14: Excerto da tabela com os resultados obtidos nas medições objectivas e subjectivas necessárias à 
caracterização da qualidade do ar e modelação da resposta humana 

Compartimento [CO2] 
(ppm) 

NDQA 
(%) 

_______ 

NDQA 
(%) 

UM1 1415 26 
68 
71 
46 
12 
32 
26 
31 
27 
68 
37 
38 
61 
61 
39 
27 
32 

41 

UM2 1171 26 
27 
49 
26 
12 
12 
26 
44 

37 

UM3 875 43 
32 
13 
36 

31 

UM4 1435 29 
46 
17 
27 

30 
 

 
A relação entre o nível de desconforto relativo à qualidade do ar e a concentração de CO2 
encontra-se representada na Figura 8.28. Pela análise do gráfico apresentado nessa figura é 
possível concluir que na gama de valores obtidos para a concentração de CO2 existe sempre 
desconforto e que por muito baixa que seja a concentração de CO2 num espaço existe sempre 
desconforto. Esta situação indicia a existência de outros factores, que não foram considerados 
neste estudo, que influenciam o conforto percepcionado pelos ocupantes em relação à qualidade 
do ar. 
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NDQA = 5E-06 x [CO2]2 + 0,0039 x [CO2] + 15,93

R2 = 0,42
R = 0,65
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Figura 8.28: Relação entre nível de desconforto em relação à qualidade do ar e a concentração de CO2 
 
De modo a modelar a resposta humana, no mesmo gráfico foi adicionada uma linha de 
tendência, assim como a respectiva função de aproximação. O tipo de linha de tendência que 
melhor se ajustou aos resultados obtidos foi a polinomial de segundo grau, obtendo-se uma 
elevada correlação entre as respostas subjectivas e as medições objectivas [coeficiente de 
correlação de Pearson (R) de 0,65 e um coeficiente de determinação (R2) de 0,42]. 
 
 
8.4.7. Modelação da resposta humana ao nível do desconforto global 
 
Para a previsão da resposta subjectiva dos ocupantes de um espaço, relativamente ao nível de 
desconforto global, aplicou-se uma metodologia baseada nas respostas obtidas nos inquéritos 
realizados. O objectivo fundamental desta fase é analisar o modo como cada parâmetro de 
conforto (estímulo) condiciona a sensação de conforto global dos ocupantes e desta forma 
determinar o peso que deve ser atribuído a cada parâmetro da categoria “Conforto e Saúde” da 
Metodologia de Avaliação Relativa da Sustentabilidade de Edifícios de Habitação (MARS-H), de 
modo a que seja possível calcular o comportamento médio ponderado do edifício em avaliação 
ao nível dessa categoria. Adicionalmente, os dados obtidos também serão processados com o 
objectivo de se obter a modelação da resposta de um ocupante virtual de um edifício. Essa 
modelação permitirá, através da aquisição de diversos parâmetros físicos num dado ambiente 
interior, prever a sensação de desconforto de um ocupante desse ambiente. O indicador 
integrado de desconforto desenvolvido permitirá obter uma previsão, durante as diversas fases 
de projecto de um edifício, do modo como diferentes opções influenciaram o nível de 
desconforto global dos ocupantes. 
 
Para se estudar o peso que cada parâmetro de conforto apresenta no conforto global, é 
necessário efectuar um estudo estatístico que envolva uma grande quantidade de dados, para 
que as relações obtidas sejam representativas de um conjunto alargado de indivíduos. Para o 
efeito, depois de se eliminarem os inquéritos mal preenchidos e as repostas que se desviavam 
da média num valor superior a duas vezes o desvio padrão, validaram-se um total 224 
inquéritos. Cada resposta subjectiva fornecida por um indivíduo é composta por cinco variáveis: 
quatro variáveis independentes, correspondentes ao nível de desconforto em relação a cada um 
dos parâmetros estudados e uma variável dependente, correspondente à sensação global de 
desconforto. Na Tabela 8.15 encontram-se apresentadas as variáveis independentes e a variável 
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dependente consideradas neste estudo, assim como um resumo descritivo da amplitude das 
respostas dos ocupantes na votação do nível de desconforto ambiental no interior dos edifícios. 
Tal como se pode observar na mesma tabela, as respostas obtidas para cada variável cobrem 
praticamente toda a amplitude da escala utilizada na avaliação subjectiva. 
 
Tabela 8.15: Resumo descritivo das respostas obtidas nos 214 inquéritos utilizados na modelação da resposta 
humana em relação ao nível de desconforto global 

 
Variáveis independentes 

Variável 
dependente 

 Nível de 
desconforto 
térmico  
– NDTE 

 
(%) 

Nível de 
desconforto em 
relação à 
luminosidade  
– NDIL 

(%) 

Nível de 
desconforto em 
relação ao ruído 
– NDRU 

 
(%) 

Nível de 
desconforto em 
relação à 
qualidade do ar 
– NDQA 

(%) 

Nível de 
desconforto 
global  
– NDG 

 
(%) 

Máxima 89 88 90 99 88 
Média 32 20 35 34 33 
Mínima 0 0 0 0 3 

 
Para a modelação da resposta humana recorreu-se à regressão linear múltipla, tendo para o 
efeito utilizado o método dos “quadrados mínimos”, que permite calcular a recta que melhor se 
adapta aos dados estatísticos em análise. Esta abordagem permite prever o valor do nível de 
desconforto global (variável dependente) em função dos níveis de desconforto relativos ao 
ambiente térmico, luminosidade, ruído e qualidade do ar (variáveis independentes). A análise 
realizada tinha como objectivo obter uma modelação do tipo da apresentada na Equação 8.6. 
 

QAQARURUILILTETEG ND.mND.mND.mND.mND +++=          [8.6] 

 
em que, NDG é o nível previsto de desconforto global, mi são os coeficientes de cada variável 
independente e NDTE, NDIL, NDRU e NDQA representam, respectivamente, o nível de desconforto 
relativo ao térmico, luminosidade, ruído e qualidade do ar. 
 
Através da utilização do método supracitado foi possível obter o valor dos coeficientes da 
Equação 8.6, que se encontram apresentados na Tabela 8.16. 
 
Tabela 8.16: Valores obtidos para os coeficientes das variáveis independentes 

 Coeficientes das variáveis independentes 

 mTE mIL mRU mQA 

Valor 0,3411 0,2583 0,1997 0,2489 

 
Substituindo os coeficientes da Equação 8.6 pelos apresentados na Tabela 8.16 foi possível 
desenvolver a Equação 8.7, que corresponde à modelação do nível de desconforto global de um 
ocupante virtual em função da votação do nível de desconforto que é obtida para cada um dos 
parâmetros considerados. 
 

QARUILTEG ND.2489,0ND.1997,0ND.2583,0ND.3411,0ND +++=         [8.7] 

 
No gráfico apresentado na Figura 8.29 relacionam-se os valores do nível de desconforto global 
obtidos através da utilização da Equação 8.7 (cálculo) com os valores do nível de desconforto 
global votado por cada ocupante (medido). Nesse gráfico é possível comprovar que o modelo 
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desenvolvido se encontra bem ajustado aos dados analisados, pois a linha de tendência do 
gráfico tem uma inclinação de aproximadamente 45% e apresenta um elevado coeficiente de 
correlação de Pearson (R = 0,81). 
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Figura 8.29: Relação obtida entre o nível de desconforto global obtido através da aplicação da equação desenvolvida 
e o valor do nível de desconforto global votado por cada ocupante 
 
Através da análise dos reultados obtidos é possível desenvolver o sistema de pesos dos 
indicadores da categoria “Conforto e saúde dos utilizadores” da metodologia MARS-H. Esse 
sistema encontra-se apresentado na Tabela 8.17 e os pesos foram calculados convertendo os 
coeficentes apresentados na Tabela 8.16 numa base de 100%. Tal como se pode verificar na 
Tabela 8.17, na ausência de uma metodologia mais detalhada, o peso total da qualidade do ar 
no nível de desconforto global foi distribuído equitativamente pelos parâmetros P16 e P17 
(parâmetros que influenciam a qualidade do ar interior dos edifícios). O peso do ambiente 
térmico no nível de desconforto global foi alocado no parâmetro P18, o da luminosidade no 
parâmetro P19 e o do ruído no parâmetro P20. 
 
Tabela 8.17: Sistema de pesos adoptado nos indicadores da categoria “Conforto e saúde dos utilizadores” da 
metodologia MARS-H 

ID Indicador Peso (%) 

P16 Eficiência da ventiação natural em espaços interiores 11,9 
P17 Toxicidade dos materiais de acabamento 11,9 
P18 Conforto térmico 32,5 
P19 Conforto visual 24,6 
P20 Conforto acústico 19,1 

 
Através da utilização das equações obtidas nas regressões lineares desenvolvidas nas secções 
anteriores e da Equação 8.7 foi possível formular um índice integrado de conforto, que permite 
prever o nível de desconforto global de um ocupante virtual a partir do conhecimento de diversos 
parâmetros físicos de um dado ambiente. O índice integrado desenvolvido neste trabalho, que 
permite prever o nível de desconforto sentido por um ocupante em função dos parâmetros 
físicos que caracterizam o ambiente térmico, a luminosidade, o ruído e a qualidade do ar de um 
espaço interior, encontra-se apresentado na Equação 8.8. 
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( )3,15]CO[.0039,0]CO[10x5.2489,0

L.0003,0.1997,015,207)E(Ln.294,34.2583,0T.8811,8.3411,0ND
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8755,2
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−

+−=         [8.8] 

 
em que NDG é o nível previsto de desconforto sentido por um ocupante virtual que se encontra 
exposto a um ambiente interior com temperatura operativa de valor TO, iluminância no plano de 
trabalho de valor E, nível sonoro contínuo equívalente de valor LAeq e concentração de CO2 de 
valor igual a [CO2]. 
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CAPÍTULO 9 

DESENVOLVIMENTO DA BASE DE DADOS DE ANÁLISE DE CICLO DE 
VIDA (LCA) 
 
 
9.1. Enquadramento e objectivos 
 
A montagem, manutenção e desmantelamento dos materiais e elementos de construção estão 
associadas, tanto a nível internacional como em Portugal, ao consumo de quantidades 
significativas de energia e de recursos (inputs) e à produção de resíduos (outputs). De modo a 
facilitar a contabilização do impacte ambiental relacionado com esses inputs e outputs e a 
promover a utilização, por parte das equipas de projecto, de soluções de menor impacte 
ambiental, foi desenvolvida em paralelo com a metodologia MARS-H, uma base de dados com a 
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quantificação das categorias de impacte ambiental associadas a duas fases do ciclo de vida 
(cradle-to-gate e fim de vida) de diversos elementos construtivos e materiais de construção e à 
fase de utilização de alguns equipamentos de climatização. A base de dados desenvolvida 
encontra-se apresentada no Anexo II e é intitulada de “Base de dados de LCA”. 
 
Tal como se referiu anteriormente, a utilização de certos materiais e tecnologias construtivas 
pode contribuir consideravelmente para melhorar o desempenho ambiental do ciclo de vida de 
um edifício e consequentemente a sua sustentabilidade. Actualmente, é amplamente aceite que, 
no âmbito da Avaliação da Sustentabilidade da Construção (ASC), a Avaliação do Ciclo de Vida 
(LCA) é o melhor método para avaliar os impactes ambientais causados por materiais, produtos, 
elementos construtivos e pela totalidade do ciclo de vida dos edifícios. No entanto, a realidade 
mostra que as ferramentas LCA são pouco utilizadas na concepção de edifícios e que a maior 
parte dos sistemas de avaliação da sustentabilidade de edifícios não utilizam esse método na 
avaliação dos impactes ambientais (Bragança & Mateus, 2008). As duas principais razões, que 
são normalmente evocadas para justificar a fraca utilização do método LCA na concepção de 
edifícios e nos processos ACS, são: a grande variedade e quantidade de materiais e processos 
utilizados no ciclo de vida dos edifícios e a complexidade das fases do método LCA. 
 
Pelas razões supracitadas, na maior parte dos sistemas de avaliação da sustentabilidade, a 
avaliação do desempenho ambiental não tem por base um método LCA e não é baseada num 
conjunto normalizado de categorias de impacte ambiental. Por essa razão, os indicadores 
ambientais utilizados variam de sistema para sistema, o que dificulta a comparação de 
resultados. 
 
Tal como se referiu anteriormente, 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 impacte ambiental que deverão ser utilizadas 
na avaliação do desempenho ambiental dos edifícios. Segundo o trabalho em curso na CEN, as 
avaliações devem considerar a quantificação dos cinco impactes ambientais expressos em 
categorias de impacte ambiental de LCA, que se encontram apresentados na Tabela 9.1. 
 
Tabela 9.1: Impactes ambientais expressos em categorias de impacte ambiental de LCA que deverão ser avaliados 
nos sistemas de avaliação da sustentabilidade (prEN 15643-2:2008) 

Categorias de impacte ambiental 

1) Aquecimento global, expresso em termos de emissões de gases com efeito de estufa; 
2) Destruição da camada de ozono estratosférico; 
3) Acidificação do solo e das reservas de água; 
4) Eutrofização; 
5) Formação de ozono troposférico, expresso em oxidantes fotoquímicos. 

 
Como a quantificação das categorias de impacte ambiental é um processo moroso e complexo, 
a lista apresentada na Tabela 9.1 foi desenvolvida de modo a possibilitar a utilização directa dos 
impactes ambientais que geralmente são apresentados nas Declarações Ambientais de Produto 
(EPDs). No entanto, de momento o número de empresas de materiais ou produtos de 
construção que têm ou que publicitam as EPDs dos seus produtos é muito reduzido. Desta 
forma, a solução actual passa pelo recurso a ferramentas e métodos LCA externos para a 
quantificação das referidas categorias. Como a maior parte das equipas de projecto não domina 
os processos LCA, esta solução não é na maior parte das vezes viável, pelo que acaba por 
constituir uma importante barreira às avaliações mais correctas. 
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A solução adoptada na metodologia MARS-H passou por antecipar a quantificação das categorias 
de impacte ambiental apresentadas na Tabela 9.1 para algumas das soluções construtivas e 
materiais mais utilizados na construção de edifícios em Portugal e por publicar esses resultados 
numa base de dados. Desta forma, o avaliador poderá importar directamente da base de dados 
o valor das categorias de impacte ambiental correspondentes às soluções construtivas utilizadas 
e assim calcular facilmente o desempenho do edifício ao nível do parâmetro P1 da MARS-H 
(Valor agregado das categorias de impacte ambiental de ciclo de vida por metro quadrado de 
área útil de pavimento e por ano). 
 
Em suma, com o desenvolvimento desta base de dados, pretende-se, por um lado, disponibilizar 
aos projectistas o desempenho ambiental de algumas das soluções construtivas e materiais de 
construção normalmente utilizados nos edifícios em Portugal, para que estes possam tomar as 
opções com vista à minimização dos impactes e, por outro, possibilitar a avaliação do 
desempenho ambiental do edifício com base num método LCA aceite, sem que com isso se 
comprometa a utilização pratica da metodologia de avaliação da sustentabilidade desenvolvida 
(MARS-H). 
 
 
9.2. Conteúdo e metodologia utilizada para o seu desenvolvimento 
 
Nesta fase, a base de dados desenvolvida abrange algumas das soluções construtivas mais 
utilizadas em cada um dos elementos construtivos (pavimentos, paredes, coberturas e janelas), 
os materiais de construção mais utilizados na construção de edifícios em Portugal e os impactes 
ambientais associados à utilização de alguns equipamentos de climatização e aquecimento de 
águas sanitárias (AQS). Este trabalho encontra-se subdividido em três secções: 

• Impactes ambientais incorporados em soluções construtivas (subdividida em soluções 
construtivas de paredes e de pavimentos); 

• Impactes ambientais incorporados em materiais de construção; 
• Impactes ambientais associados à utilização de equipamentos de climatização e de AQS. 

 
Para além dos valores correspondentes às cinco categorias de impacte ambiental mencionadas 
na Tabela 9.1., a base de dados contempla adicionalmente três indicadores ambientais: 
potencial de diminuição das reservas de recursos não-renováveis (excluindo energia), energia 
não renovável incorporada e energia renovável incorporada. 
 
Na quantificação dos indicadores ambientais foram utilizados o software SimaPro e várias bases 
de dados (p. e. Ecoinvent, IDEMAT 2001, etc.) de inventário de ciclo de vida (LCI), com os 
consumos e emissões médios dos diferentes materiais utilizado. Nos cálculos, deu-se prioridade 
à utilização da base de dados Ecoinvent, pois esta é, no domínio da construção, a mais actual e 
abrangente. No entanto, sempre que a referida base de dados não contemplava um determinado 
material, a solução passou por recorrer a outra que o contemplasse. Foram utilizados dois 
métodos LCA para converter os valores LCI em impactes ambientais: o método “CML 2 baseline 
2000” (CML, 2001) e o método Cumulative Energy Demand (Frischknecht et al, 2003). Na 
Tabela 9.2 relacionam-se as categorias de impacte ambiental com o método utilizado na sua 
quantificação e apresentam-se as unidades em que se expressam cada uma delas. 
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Tabela 9.2: Método LCA e unidades utilizados na quantificação de cada uma das categorias de impacte ambiental 

Categorias de impacte ambiental Acrónimo Método de LCA Unidade 

Potencial de diminuição das reservas de 
recursos não-renováveis (excluindo energia) 

ADP CML 2 baseline 2000 kg Sb eq 

Potencial de aquecimento global GWP Kg CO2 eq 
Potencial de destruição da camada de 
ozono  

ODP 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 

 
A Figura 9.1 apresenta, a título de exemplo, o modo como a informação, resultante da 
quantificação das categorias de impacte ambiental de uma das soluções construtivas analisadas, 
se encontra organizada na Base de Dados de LCA desenvolvida. 
 

Solução 
construtiva 

Parede dupla de alvenaria de tijolo furado (15cm+11cm) com isolamento térmico em EPS 
na caixa-de-ar 

Ref: 
Par 1 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP NR R 

Cradle-to-gate 3.70E-01 9.53E+01 1.02E-04 1.91E-01 1.13E-02 2.54E-02 8.68E+02 1.01E+02 
Fim de vida 2.08E-01 3.17E+01 5.00E-06 1.42E-01 5.40E-03 2.95E-02 4.75E+02 2.83E+00 
Total 5.78E-01 1.27E+02 1.07E-04 3.33E-01 1.67E-02 5.49E-02 1.34E+03 1.04E+02 

Comentários: 

Materiais Considerados: Tijolo furado, poliestireno expandido extrudido (isolamento 
térmico), argamassa de assentamento e reboco (revestimento) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 

Figura 9.1: Extracto da Base de Dados de LCA correspondente a uma solução construtiva 
 
A unidade funcional, a que se reportam os resultados apresentados na Base de Dados, é de      
1 m2 de superfície, no caso das soluções construtivas, 1 kg de material, no caso dos materiais 
de construção e de 1 kw.h de energia útil produzida, no caso dos equipamentos de climatização 
e de aquecimento das águas sanitárias. 
 
Tal como se pode observar na Figura 9.1, a Base de Dados apresenta a quantificação dos 
indicadores para duas fases de ciclo vida: “cradle-to-gate” (do berço à porta da fábrica) e ”fim de 
vida”. Desta forma, possibilita-se aos utilizadores a realização de avaliações LCA que incluam ou 
não o cenário de fim de vida. A fase “cradle-to-gate” refere-se aos impactes ambientais que 
derivam da extracção das matérias-primas, seu transporte até ao local de produção e 
processamento das mesmas nos processos de produção dos materiais necessários à montagem 
da solução construtiva. Esta fase não inclui os impactes ambientais associados ao transporte dos 
materiais até ao estaleiro de construção, nem os relacionados com as actividades em estaleiro 
necessárias à montagem das soluções construtivas. A fase “fim de vida” reporta-se aos 
impactes associados ao cenário de fim de vida que foi adoptado. Nesse cenário considerou que: 
a distância média de transporte dos resíduos de demolição até ao local de tratamento/deposição 
é de 50 km; o aço utilizado nas soluções construtivas é 100% recuperado e reciclado; e os 
restantes tipos de resíduos são inertes e são colocados num aterro apropriado. No cenário de 
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fim de vida adoptado não se incluem os impactes relacionados com os processos de 
desconstrução/demolição. 
 
A Base de Dados desenvolvida possibilita a quantificação dos impactes ambientais de ciclo de 
vida de um edifício através de uma abordagem bottom-up, isto é, o impacte ambiental de ciclo 
de vida de um edifício resulta do somatório do impacte ambiental associado a cada solução 
construtiva (incluindo os impactes relacionados com a manutenção e com o cenário de fim de 
vida) com o impacte associado ao consumo de energia durante a fase de utilização. Essa é a 
abordagem adoptada na MARS-H, correspondendo a primeira etapa à quantificação dos 
impactes ambientais incorporados nas soluções construtivas utilizada. A primeira etapa inclui a 
quantificação do número total de metros quadrados de cada solução construtiva utilizada e a sua 
multiplicação pelos impactes correspondentes a 1m2 de cada solução (que se encontram 
apresentados na Base de Dados LCA). Na etapa seguinte, quantificam-se os impactes 
ambientais de ciclo de vida do edifício, somando o resultado obtido na etapa anterior com os 
impactes correspondentes à manutenção e ao consumo de energia na fase de utilização. A 
Tabela 9.3 apresenta resumidamente o princípio que foi adoptado na metodologia MARS-H para 
a quantificação dos impactes de ciclo de vida de um edifício.  
 
Tabela 9.3: Princípio adoptado na metodologia MARS-H para a quantificação dos impactes 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 
 + + + + + + + + 
Impacte ambiental do cenário 
de manutenção/m2.ano 

ADPm GWPm ODPm APm POCPm EPm NRm Rm 

 = = = = = = = = 
Impacte 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 

= = = = = = = = 
Impacte ambiental incorporado 
no edifício/m2.ano 

ADPe GWPe ODPe APe POCPe EPe NRe Re 

 + + + + + + + + 
Impacte ambiental associado ao 
consumo energético para 
climatização e aquecimento de 
águas sanitárias 
/m2.ano 

ADPo GWPo ODPo APo POCPo EPo NRo Ro 

 = = = = = = = = 
Impacte total de ciclo de 
vida do edifício 
/m2.ano 

ADP GWP ODP AP POCP EP NR R 

 
No total, a Base de Dados LCA abrange 52 soluções construtivas (36 soluções de paredes e 16 
de pavimentos), 34 materiais de construção e o impacte ambiental associado à utilização de 12 
equipamentos de climatização e de aquecimento de água sanitárias. 



Universidade do Minho – Departamento de Engenharia Civil 
Dissertação de Doutoramento   Ricardo Mateus 

 184  

   
 



 
- Avaliação da Sustentabilidade da Construção: propostas para o desenvolvimento de edifícios mais sustentáveis -  

    

   185 

     
 

CAPÍTULO 10 

GUIA DE AVALIAÇÃO DA MARS-H 
 
 
10.1. Enquadramento e objectivos 
 
O Guia de Avaliação apresentado neste capítulo é a base do processo de avaliação da 
sustentabilidade de um edifício através da metodologia MARS-H e foi desenvolvido com o 
objectivo de minimizar os erros no processo de avaliação. A aplicação do guia permite ao 
avaliador quantificar o desempenho do edifício ao nível de cada parâmetro, categoria, dimensão 
e, no final, quantificar o desempenho global do edifício (Nível de Sustentabilidade – NS).  
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O guia encontra-se subdividido em quatro partes, diferenciadas pela utilização de separadores de 
cor diferente: 

• Parte I – Avaliação do desempenho do edifício ao nível de cada parâmetro ambiental; 
• Parte II – Avaliação do desempenho do edifício ao nível de cada parâmetro social; 
• Parte III – Avaliação do desempenho do edifício ao nível de cada parâmetro 

económico; 
• Parte IV – Agregação do desempenho obtido ao nível de cada parâmetro para a 

quantificação dos níveis de desempenho intermédios e global do edifício; 
 

As Partes I, II e III correspondem à avaliação do edifício ao nível de cada parâmetro e são 
constituídas por um conjunto de fichas, uma para cada parâmetro, que apresentam, em geral, a 
seguinte estrutura: 

• Objectivo – neste campo apresentam-se os aspectos que se pretendem promover e 
premiar no edifício; 

• Aplicabilidade – apresenta-se a fase de ciclo de vida e o tipo de edifícios em que o 
parâmetro se aplica; 

• Contexto – é realizada uma breve abordagem acerca da importância do parâmetro 
para a construção sustentável, são apresentados os critérios que estão na base da 
definição dos benchmarks do parâmetro e são exemplificadas algumas soluções para 
que o edifício apresente um bom desempenho no parâmetro em causa; 

• Elementos necessários à avaliação – são identificados os elementos de projecto e 
outros onde se encontram os dados necessários à avaliação; 

• Processo de cálculo – neste campo são enumeradas as etapas e as metodologias 
necessárias à quantificação do desempenho do edifício ao nível do parâmetro em 
estudo; 

• Processo de cálculo auxiliar – serve para detalhar alguma etapa ou metodologia do 
processo de cálculo apresentado no campo anterior; 

• Benchmarks – apresenta os benchmarks (níveis de referência) do parâmetro, 
correspondentes aos níveis de prática corrente e de melhor prática; 

• Normalização – permite normalizar e quantificar o nível de desempenho do edifício no 
contexto do parâmetro, de acordo com os benchmarks definidos no campo anterior; 

• Avaliação – serve para resumir o nível de desempenho do edifício ao nível do 
parâmetro em causa, utilizando para o efeito a escala qualitativa constituída por oito 
patamares (G a A+) que é utilizada para a comunicação do resultado da avaliação.   

 
A Parte IV apresenta a metodologia a adoptar na agregação dos vários parâmetros, necessária à 
quantificação dos níveis de desempenho intermédios e global do edifício, assim como o sistema 
de pesos adoptado. Esta parte é constituída por uma ficha que apresenta alguns dos campos 
das fichas das partes anteriores e permite agregar os parâmetros a três níveis: 

• Categorias – os diferentes níveis de desempenho obtidos nos parâmetros pertencentes 
a uma categoria são agregados num único indicador intermédio, que exprime o 
comportamento médio do edifício nessa categoria. Existem assim um conjunto de 
indicadores intermédios, de número igual ao número de categorias em avaliação, que 
expressam o comportamento do edifício nas seguintes nove áreas: Alterações climáticas 
e qualidade do ar exterior (C1); Biodiversidade (C2); Energia (C3); Materiais e resíduos 
sólidos (C4); Água (C5), Conforto e saúde dos utilizadores (C6); Acessibilidade (C7); 
Sensibilização e educação para a sustentabilidade (C8); e custos de ciclo de vida (C9). 
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• Dimensão – os indicadores intermédios de cada dimensão são agregados num único 
indicador que resume o comportamento do edifício ao nível de cada dimensão do 
desenvolvimento sustentável: Ambiente (IA); Sociedade (IS), e Economia (IE). 

• Global – o comportamento obtido em cada uma das dimensões do desenvolvimento 
sustentável é agregado num único valor que expressa o comportamento global do 
edifício. A esse indicador global atribui-se a denominação de Nível de Sustentabilidade 
(NS). 

 
 
10.2. Guia de avaliação 
 
O Guia de Avaliação da metodologia MARS-H encontra-se apresentado nas páginas seguintes. 
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P1             Dimensão Ambiental 
 

 

 

 

 

 

Objectivo 

Promover e premiar a utilização de materiais e de equipamentos de climatização e de preparação das águas 
quentes sanitárias que apresentem baixo impacte sobre o meio ambiente, considerando a totalidade do seu ciclo de 
vida. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na concepção de um edifício novo ou de uma operação de ampliação e/ou ampliação de 
um edifício construído. Este processo de cálculo só se aplica em edifícios que se enquadram no âmbito de aplicação 
do Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE).  
 
 

Contexto 

A montagem, manutenção e desmantelamento dos materiais e elementos de construção estão associadas, tanto a 
nível internacional como em Portugal, a quantidades significativas de energia e de recursos. De modo a facilitar a 
contabilização do impacte ambiental relacionado com esses inputs e a promover a utilização, por parte das equipas 
de projecto, de soluções de menor impacte ambiental, foi desenvolvido em paralelo a este Guia de Avaliação uma 
base de dados com a quantificação das categorias de impacte ambiental associadas ao ciclo de vida de diversos 
elementos construtivos e materiais de construção (Base de Dados de LCA). Essa base de dados inclui, para além 
da energia renovável e não renovável incorporadas nos materiais e elementos de construção, a contabilização das 
seguintes categorias de impacte ambiental: Potencial de aquecimento global (GWP); Destruição da camada de 
ozono (ODP); Potencial de acidificação (AP); Potencial de oxidação fotoquímica (POCP); e Potencial de eutrofização 
(EP). As categorias de impacte ambiental referidas anteriormente são aquelas que geralmente são avaliadas e 
apresentadas nas Declarações Ambientais de Produtos (EPDs), pelo que deste modo se possibilita a utilização dos 
valores que constam na EPD de um produto de construção, sempre que a mesma esteja disponível.  
 
Para além do impacte ambiental incorporado nos materiais e elementos de construção, o impacte ambiental 
associado à fase de utilização não pode ser ignorado. Na realidade, nos edifícios de habitação e serviços, a maior 
parte do impacte ambiental de ciclo de vida ocorre nesta fase e está sobretudo associado ao consumo energético 
para o acondicionamento da temperatura interior (aquecimento e arrefecimento) e preparação de águas quentes 
sanitárias (AQS): estima-se que a fase de utilização dos edifícios represente cerca de 80% a 94% da energia total do 
ciclo de vida, enquanto que 6% a 20% da energia consumida está associada à produção, montagem e manutenção 
dos elementos construtivos e apenas 1% é consumida no final do ciclo de vida nos processos de 
demolição/desmantelamento, transportes e tratamentos necessários (Berge, 1999). Quanto maior a quantidade de 
energia associada a uma fase de ciclo de vida, maior será o impacte ambiental associado a essa fase, pelo facto da 
produção de energia estar associada a emissões de elevado impacte ambiental. Para além do impacte relacionado 
com o consumo de energia, o impacte associado, por exemplo, à substituição e manutenção dos elementos 

Categoria:  
 

Indicador: 
 

Parâmetro: 

C1 - Alterações climáticas e qualidade 
do ar exterior 
Impacte ambiental associado ao ciclo 
de vida dos edifícios 
Valor agregado das categorias de 
impacte ambiental de ciclo de vida de 
área útil de pavimento e por ano 
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construtivos e dos sistemas do edifício, ao consumo de água e produção de resíduos (águas residuais e resíduos 
domésticos) também contribui expressivamente para o impacte ambiental total desta fase. 
 
No contexto da presente metodologia, o ciclo de vida de um edifício é separado em três fases distintas: 

• Fase de montagem; 
• Fase de utilização; 
• Fase de desmantelamento. 

 
Como o impacte ambiental associado às fases de montagem e desmantelamento está directamente associado aos 
materiais e elementos de construção seleccionados, a sua contabilização nestas fases é realizada simultaneamente. 
 
Na fase de montagem contabiliza-se o impacte relacionado com a extracção das matérias-primas ou reciclagem, 
transporte para os locais de processamento, transformação dessas matérias-primas em materiais e produtos, e 
substituição e manutenção de materiais e elementos de construção. Na fase de desmantelamento considera-se o 
impacte associado ao transporte dos resíduos até aos locais de recolha e ao seu tratamento. O impacte associado 
aos processos de construção e desmantelamento em estaleiro não são considerados devido à grande variabilidade 
de factores. Para efeitos de contabilização das categorias de impactes ambiental são considerados os seguintes 
elementos construtivos: pisos térreos, pisos elevados, paredes exteriores, paredes interiores, coberturas, vãos 
envidraçados e estrutura. 
 
Na fase de utilização considera-se apenas o impacte ambiental associado ao consumo energético estimado nos 
equipamentos utilizados nos sistemas de climatização e preparação das águas quentes sanitárias. Devido às 
especificidades existentes na contabilização do impacte ambiental associado, por exemplo, ao consumo de água, 
mobilidade dos ocupantes e produção de resíduos (águas residuais e resíduos) nas actividades que o edifício 
suporta e ao facto de alguns destes inputs e outputs estarem mais relacionados com os padrões de consumo dos 
utilizadores do que propriamente com as características do edifício, decidiu-se avaliar indirectamente o impacte 
ambiental de cada um dos mesmos em parâmetro próprio. A avaliação do impacte relacionado com o consumo 
energético permite distinguir num conjunto de edifícios com um consumo energético semelhante, aquele que, por 
utilizar fontes de energia e sistemas com menores emissões, apresenta menor impacte ambiental. 
 
Os consumos energéticos nas operações de climatização (aquecimento e arrefecimento ambiente) e na preparação 
das águas quentes sanitárias são estimados através da aplicação da metodologia do Regulamento das 
Características de Comportamento Térmico – RCCTE (Decreto-lei 80/2006). O impacte ambiental associado é 
determinado a partir do somatório do impacte ambiental associado às necessidades nominais de energia útil para 
aquecimento (Nic), necessidades nominais de energia útil para arrefecimento (Nvc) e necessidades nominais de 
energia útil para a preparação das águas quentes sanitárias (Nac). Este somatório respeita os factores de 
ponderação das necessidades de aquecimento, arrefecimento e preparação de AQS, considerados no cálculo do 
indicador correspondente às necessidades globais anuais nominais específicas de energia primária (Ntc), que têm 
em conta os padrões habituais de utilização dos respectivos sistemas, relativamente aos padrões admitidos no 
cálculo de Nic e de Nvc, tendo por base os dados estatísticos mais recentes.  
 
Os impactes ambientais associados ao consumo de cada unidade de energia útil (kW.h) na fase de utilização 
encontram-se na Base de Dados de LCA, em anexo, de acordo com o tipo de equipamento utilizado nos sistemas 
de arrefecimento, aquecimento e preparação das AQS. Estes valores respeitam o mix energético nacional na 
produção de electricidade, emissões associadas ao parque electroprodutor e rendimento dos equipamentos 
utilizados nos sistemas de climatização e preparação das águas quentes sanitárias. 
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Para o somatório do impacte ambiental associado à fase de montagem com o da fase de utilização é necessário 
considerar a vida útil estimada em projecto para o edifico. Na ausência desse dado deve-se considerar que o edifício 
será utilizado durante um período de 50 anos. 
 
O desempenho ambiental do edifício em avaliação durante o seu ciclo de vida é obtido através da comparação do 
seu Valor Agregado das Categorias de Impacte Ambiental de Ciclo de Vida por m2 de Área Útil de Pavimento e por 
Ano (PLCA) com o da solução convencional e o da melhor prática actual. A solução convencional corresponde a um 
edifício virtual com a mesma volumetria do edifício em avaliação, mas em que se utilizam tecnologias construtivas e 
materiais de construção convencionais. A melhor prática corresponde a um edifício virtual com a mesma volumetria 
do edifício em avaliação que apresenta apenas 25% do impacte ambiental da solução convencional. Esta abordagem 
é semelhante à da certificação energética em edifícios, onde a classe de melhor desempenho é atribuída aos 
edifícios que apresentem necessidades anuais globais estimadas de energia primária para climatização e 
preparação das águas quentes sanitárias de valor inferior ou igual a 25% do valor limite destas (Nt). 
 
Atendendo ao elevado número de factores que podem influenciar as operações de manutenção, que vão desde a 
qualidade dos materiais e produtos de construção utilizados até às características climáticas do local, passando pelo 
próprio comportamento dos utilizadores, o impacte associado às mesmas só deverá ser considerado quando possa 
ser estimado com o mesmo rigor na solução em avaliação e nas soluções de referência. Desta forma, o avaliador 
poderá optar por incluir ou não estes impactes na avaliação, pelo que os impactes associados às operações de 
manutenção dos elementos construtivos, para as soluções de referência, não se encontram pré-preenchidos nas 
tabelas do Processo de Cálculo. 
 
De modo a que o edifício apresente bom desempenho ambiental nas fases de montagem e desmantelamento, a 
equipa de projecto deve optar por materiais e elementos construtivos eco-eficientes, isto é, materiais que durante a 
totalidade do seu ciclo de vida apresentam baixo impacte ambiental. A título de exemplo, apresentam-se na Tabela 
1.1 algumas prioridades a adoptar na selecção dos materiais de construção, que ao serem consideradas resultam 
na concepção de edifícios mais sustentáveis. 

Tabela 1.1: Prioridades a adoptar na selecção dos materiais de construção 
Prioridades Justificação 

Apresentar baixa 
energia incorporada 

A energia incorporada dos materiais é a energia que resulta do somatório da energia consumida durante a 
extracção da matéria-prima, transporte e processamento. Quanto mais complexo for o seu processamento, maior 
será a quantidade de energia incorporada. Sempre que a durabilidade da construção não seja comprometida e as 
reservas de matérias-primas o permitam, devem ser utilizados materiais com baixa energia incorporada.  

Ser durável Os materiais seleccionados devem apresentar um ciclo de vida pelo menos igual ao que se pretende para o 
edifício. Como os consumos energéticos durante a fase de processamento dos materiais são elevados, quanto 
maior for a durabilidade dos mesmos, maior será o tempo em que os impactes ambientais associados são 
amortizados. Sempre que possível, devem-se escolher materiais (tintas, soluções de impermeabilização, etc.) que 
exijam poucas operações de manutenção, ou aqueles cuja manutenção implique baixo impacte ambiental. 

Não ser tóxico Muitos produtos de construção incorporam substâncias sintéticas, cujos efeitos para a saúde não se encontram 
suficientemente estudados. Para além de se dever evitar materiais que integrem substâncias cujos efeitos 
negativos para a saúde já se encontram identificados (p.e.. amianto, CFC/HCFC, chumbo, formaldeído, tolueno, 
xileno, etc.), devem ser evitados materiais que integrem produtos químicos sintéticos cujos efeitos não se 
encontrem estudados.  

Ser produzido no local Se o produto for manufacturado no local é possível saber com maior segurança se em algumas das etapas do 
processo produtivo este incorpora alguma matéria-prima proveniente de ecossistemas em risco, como por 
exemplo no caso de árvores extraídas de florestas tropicais geridas de uma forma não sustentáveis. Por outro 
lado, quanto maior for a distância de transporte, maior será a quantidade de energia consumida e as emissões e 
por conseguinte, maiores serão os impactes ambientais. 

Ser reciclado e ou 
apresentar elevado 
potencial de reciclagem 
e de reutilização 

Em muitos casos, quando se produz um produto directamente a partir de matéria-prima virgem, o consumo 
energético é substancialmente superior ao de um material produzido a partir de matéria-prima reciclada. A 
reciclagem de materiais, como por exemplo o alumínio, permite poupanças na ordem dos 95% na energia 
incorporada, que de outra forma seria desperdiçada. São preferíveis os materiais que possam ser directamente 
reutilizados sem passar por processos de transformação com custos energéticos. 
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Elementos necessários à avaliação 

1. Mapa de Quantidades de Trabalhos e Cláusulas Técnicas Especiais (CTE) com a descrição detalhada das 
soluções construtivas e materiais utilizados em cada elemento de construção; 

2. Projecto de Arquitectura com a listagem e localização dos materiais/soluções construtivas utilizados e 
pormenores das soluções construtivas; 

3. Projecto Térmico ou Certificado de Desempenho Energético e da Qualidade do Ar Interior do edifício 
unifamiliar ou de cada fracção autónoma no caso de um edifício multifamiliar. 

 
 

Processo de cálculo 

1. Listar todos os elementos construtivos e respectivas quantidades na Tabela 1.2 da secção A.1. do Processo 
de Cálculo Auxiliar. 

2. Proceder à quantificação das categorias de impacte ambiental nas fases de montagem e de 
desmantelamento do edifício, de acordo com a metodologia apresentada na secção A.2. do Processo de 
Cálculo Auxiliar: 
a) Para cada elemento construtivo, identificar na Base de Dados de LCA, em anexo, os valores das 

categorias de impacte de ciclo de vida por m2 associados à solução de suporte, revestimento e 

operações de manutenção (se consideradas); 
b) Caso uma determinada solução não conste na parte da base de dados correspondente aos elementos 

construtivos, quantificar as categorias de impacte recorrendo aos valores apresentados na parte dos 
materiais de construção. 

c) Quantificar as categorias de impacte relativas à estrutura do edifício, multiplicando a massa (kg) dos 
materiais utilizados pelos valores dos impactes por unidade de massa apresentados na secção do 
inventário correspondente aos materiais de construção.  

3. Quantificar a contribuição da fase de utilização para o valor das categoriais de impacte do edifício em 
avaliação, preenchendo a secção A.3 do Processo de Cálculo Auxiliar: 
a) Identificar no inventário em anexo, a contribuição de cada unidade de energia útil consumida (1 kW) 

para o valor de cada categoria de impacte ambiental; 
b) Na quantificação são consideradas as necessidades nominais totais de energia útil do edifício (Ntc) que 

constam no Certificado Energético ou no Projecto Térmico. 
4. Quantificar o valor total de ciclo de vida de cada uma das categorias de impacte ambiental, preenchendo a 

secção A.4 do Processo de Cálculo Auxiliar. 
5. Quantificar as categorias de impacte ambiental nos edifícios de referência (benchmark), preenchendo a 

secção B do Processo de Cálculo Auxiliar e utilizando as metodologias referidas nos pontos 2, 3 e 4. 
6. Proceder à normalização e agregação das categorias de impacte ambiental, através do preenchimento da 

Tabela apresentada na secção C do Processo de Cálculo Auxiliar. 
 

Edifícios multifamiliares 

7. Utiliza-se o mesmo procedimento. Para a quantificação do consumo energético estimado determina-se a 
média ponderada do somatório das necessidades totais de energia útil obtidas para cada fracção em função 
do peso da área útil de cada fracção na área útil total do edifício. 

 
Operações de reabilitação 

8. Neste caso, não será considerado o impacte associado aos elementos pré-existentes que venham a ser 
reutilizados. 
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Processo de cálculo auxiliar 

A. Quantificação das categorias de impacte ambiental no edifício em avaliação 
 
Nesta secção apresenta-se o processo de cálculo auxiliar necessário à quantificação dos impactes ambientais de 
ciclo de vida do edifício que se encontra em avaliação. A quantificação desses impactes efectua-se através do 
preenchimento das Tabelas 1.2 a 1.32.  
 
A.1. Descrição dos elementos construtivos utilizados e respectiva área  
 
Tabela 1.2: Descrição das soluções construtivas utilizadas e respectiva área 

Elemento Tipo Descrição 
Volume ou 

Área (m2) 

Estrutura 1   

Piso térreo 

1   

2   

3   

4   

Pisos elevados 

1   

2   

3   

4   

Paredes exteriores 

1   

2   

3   

4   

Paredes interiores 

1   

2   

3   

4   

Cobertura 

1   

2   

3   

4   

Vãos envidraçados 

1   

2   

3   

4   

Nota: Copie esta tabela caso a mesma não seja suficiente para cobrir todos os tipos de elementos construtivos 
existentes. Os dados necessários ao preenchimento desta Tabela podem ser encontrados no Mapa de Quantidades 
de Trabalhos do edifício e nos pormenores do Projecto de Arquitectura. 
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A.2. Quantificação da contribuição das fases de montagem e de desmantelamento 
 
A.2.1. Piso térreo 
 
Tabela 1.3: Impactes incorporados nos materiais utilizados na solução de suporte 

Piso térreo 

Tipo de solução 
Área  
(m2) 

Quantificação das categorias de impacte ambiental (por m2 de cada tipo de solução de suporte) 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

1        

2        

3        

4        

(P1.1) 
Total  

  

 
 
Tabela 1.4: Impactes incorporados nos materiais de revestimentos (não considerados na Tabela 1.3) 

Piso térreo 

Tipo de 
revestimento 

Área  
(m2) 

Quantificação das categorias de impacte ambiental (por m2 de cada tipo de revestimento utilizado) 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

1        

2        

3        

4        

Total    

 
 
Tabela 1.5: Impactes das operações de manutenção previstas para o período de ciclo de vida considerado 

Piso térreo 

Tipo de 
manutenção 

Área  
(m2) 

Quantificação das categorias de impacte ambiental (por m2 de cada tipo de solução de manutenção) 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

1        

2        

3        

4        

Total    
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Tabela 1.6: Impactes totais de ciclo de vida associados à solução construtiva 

Piso térreo 

 

Quantificação das categorias de impacte ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Média ponderada dos 
impactes quantificados na 
Tabela 1.3  

      

Média ponderada dos 
impactes quantificados na 
Tabela 1.4 

      

Média ponderada dos 
impactes quantificados na 
Tabela 1.5 

      

Total       

 x 

Superfície total (m2) 
=(P1.1) 

 

 = 

(P1.2) 
Impactes totais de ciclo de 
vida  

      

 
 

A.2.2. Pisos elevados 
 
Tabela 1.7: Impactes incorporados nos materiais utilizados na solução de suporte 

Pisos elevados 

Tipo de solução 
Área  
(m2) 

Quantificação das categorias de impacte ambiental (por m2 de cada tipo de solução de suporte) 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

1        

2        

3        

4        

(P1.3) 
Total  

  

 
 
Tabela 1.8: Impactes incorporados nos materiais de revestimento (não considerados na Tabela 1.7) 

Pisos elevados 

Tipo de 
revestimento 

Área  
(m2) 

Quantificação das categorias de impacte ambiental (por m2 de cada tipo de revestimento utilizado) 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

1        

2        

3        

4        

Total    
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Tabela 1.9: Impactes das operações de manutenção previstas para o período de ciclo de vida considerado 

Pisos elevados 

Tipo de 
manutenção 

Área  
(m2) 

Quantificação das categorias de impacte ambiental (por m2 de cada tipo de solução de manutenção) 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

1        

2        

3        

4        

Total    

 
 
Tabela 1.10: Impactes totais de ciclo de vida associados à solução construtiva 

Pisos elevados 

 

Quantificação das categorias de impacte ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Média ponderada dos 
impactes quantificados na 
Tabela 1.7  

      

Média ponderada dos 
impactes quantificados na 
Tabela 1.8 

      

Média ponderada dos 
impactes quantificados na 
Tabela 1.9 

      

Total       

 x 

Superfície total (m2) 
=(P1.3) 

 

 = 

(P1.4) 
Impactes totais de ciclo de 
vida  

      

 
 

A.2.3 Paredes exteriores 
 
Tabela 1.11: Impactes incorporados nos materiais utilizados na solução de suporte 

Paredes exteriores 

Tipo de solução 
Área  
(m2) 

Quantificação das categorias de impacte ambiental (por m2 de cada tipo de solução de suporte) 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

1        

2        

3        

4        

(P1.5) 
Total  
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Tabela 1.12: Impactes incorporados nos materiais de revestimento (não considerados na Tabela 1.11) 

Paredes exteriores 

Tipo de 
revestimento 

Área  
(m2) 

Quantificação das categorias de impacte ambiental (por m2 de cada tipo de revestimento utilizado) 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

1        

2        

3        

4        

Total   

 
 
Tabela 1.13: Impactes das operações de manutenção previstas para o período de ciclo de vida considerado 

Paredes exteriores 

Tipo de 
manutenção 

Área  
(m2) 

Quantificação das categorias de impacte ambiental (por m2 de cada tipo de solução de manutenção) 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

1        

2        

3        

4        

Total   

 
 
Tabela 1.14: Impactes totais de ciclo de vida associados à solução construtiva 

Paredes exteriores 

 

Quantificação das categorias de impacte ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Média ponderada dos 
impactes quantificados na 
Tabela 1.11 

      

Média ponderada dos 
impactes quantificados na 
Tabela 1.12 

      

Média ponderada dos 
impactes quantificados na 
Tabela 1.13 

      

Total       

 x 

Superfície total (m2) 
=(P1.5) 

 

 = 

(P1.6) 
Impactes totais de ciclo de 
vida  
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A.2.4 Paredes interiores 
 
Tabela 1.15: Impactes incorporados nos materiais utilizados na solução de suporte 

Paredes interiores 

Tipo de solução 
Área  
(m2) 

Quantificação das categorias de impacte ambiental (por m2 de cada tipo de solução de suporte) 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

1        

2        

3        

4        

(P1.7) 
Total  

  

 
 
Tabela 1.16: Impactes incorporados nos materiais de revestimento (não considerados na Tabela 1.15) 

Paredes interiores 

Tipo de 
revestimento 

Área  
(m2) 

Quantificação das categorias de impacte ambiental (por m2 de cada tipo de revestimento utilizado) 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

1        

2        

3        

4        

Total   

 
 
Tabela 1.17: Impactes das operações de manutenção previstas para o período de ciclo de vida considerado 

Paredes interiores 

Tipo de 
manutenção 

Área  
(m2) 

Quantificação das categorias de impacte ambiental (por m2 de cada tipo de solução de manutenção) 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

1        

2        

3        

4        

Total   
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Tabela 1.18: Impactes totais de ciclo de vida associados à solução construtiva 

Paredes interiores 

 

Quantificação das categorias de impacte ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Média ponderada dos 
impactes quantificados na 
Tabela 1.15  

      

Média ponderada dos 
impactes quantificados na 
Tabela 1.16 

      

Média ponderada dos 
impactes quantificados na 
Tabela 1.17 

      

Total       

 x 

Superfície total (m2) 
=(P1.7) 

 

 = 

(P1.8) 
Impactes totais de ciclo de 
vida  

      

 
 

A.2.5 Coberturas 
 
Tabela 1.19: Impactes incorporados nos materiais utilizados na solução de suporte 

Coberturas 

Tipo de solução 
Área  
(m2) 

Quantificação das categorias de impacte ambiental (por m2 de cada tipo de solução de suporte) 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

1        

2        

(P1.9) 
Total  

  

 
 
Tabela 1.20: Impactes incorporados nos materiais de revestimento (não considerados na Tabela 1.19) 

Coberturas 

Tipo de 
revestimento 

Área  
(m2) 

Quantificação das categorias de impacte ambiental (por m2 de cada tipo de revestimento utilizado) 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

1        

2        

Total    
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Tabela 1.21: Impactes das operações de manutenção previstas para o período de ciclo de vida considerado 

Coberturas 

Tipo de 
manutenção 

Área  
(m2) 

Quantificação das categorias de impacte ambiental (por m2 de cada tipo de solução de manutenção) 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

1        

2        

Total    

 
 
Tabela 1.22: Impactes totais de ciclo de vida associados à solução construtiva 

Coberturas 

 

Quantificação das categorias de impacte ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Média ponderada dos 
impactes quantificados na 
Tabela 1.19  

      

Média ponderada dos 
impactes quantificados na 
Tabela 1.20 

      

Média ponderada dos 
impactes quantificados na 
Tabela 1.21 

      

Total       

 x 

Superfície total (m2) 
=(P1.9) 

 

 = 

(P1.10) 
Impactes totais de ciclo de 
vida  

      

 
 
A.2.6 Vãos envidraçados 
 
Tabela 1.23: Impactes incorporados nos materiais utilizados na solução de suporte 

Vãos envidraçados 

Tipo de solução 
Área  
(m2) 

Quantificação das categorias de impacte ambiental (por m2 de cada tipo de solução de suporte) 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

1        

2        

(P1.11) 
Total  
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Tabela 1.24: Impactes das operações de manutenção previstas para o período de ciclo de vida considerado 

Vãos envidraçados 

Tipo de 
manutenção 

Área  
(m2) 

Quantificação das categorias de impacte ambiental (por m2 de cada tipo de solução de manutenção) 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

1        

2        

Total   

 
 
Tabela 1.25: Impactes totais de ciclo de vida associados à solução construtiva 

Vãos envidraçados 

 

Quantificação das categorias de impacte ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Média ponderada dos 
impactes quantificados na 
Tabela 1.23 

      

Média ponderada dos 
impactes quantificados na 
Tabela 1.24 

      

Total       

 x 

Superfície total (m2) 
=(P1.11) 

 

 = 

(P1.12) 
Impactes totais de ciclo de 
vida 
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A.2.7 Estrutura 
 
Tabela 1.26: Impactes incorporados nos materiais utilizados na estrutura do edifício  

Estrutura 

Tipo de solução 
 

Quantificação das categorias de impacte ambiental (por kg de material utilizado na estrutura) 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

1       

2       

3       

4       

 x 

Massa total (kg)  

 = 

(P1.13) 
Impactes totais de ciclo de 
vida 

      

 
 
A.3. Quantificação da contribuição da fase de utilização 
 
Tabela 1.27: Impactes associados às necessidades anuais nominais de energia útil para aquecimento 

Necessidades de energia 
para aquecimento 

 

Quantificação das categorias de impacte ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Impactes associados à 
produção de 1kWh de energia 
útil no sistema de 
aquecimento dos espaços 
interiores1 

      

 x 

Necessidades nominais de 
energia útil para aquecimento 
– Nic2 (kWh/m2.ano) 

 

 = 

(P1.14) 
Impactes associados ao 
consumo de energia útil para 
aquecimento 
/m2.ano  

      

Notas: 
1) De acordo com o valor dos impactes ambientais apresentados na Base de Dados de LCA, em anexo, para o sistema de aquecimento utilizado 

no edifício. 
2) Valor apresentado na 2ª secção do Certificado de Desempenho Energético e da Qualidade Interior do edifício (desagregação das 

necessidades nominais de energia útil) ou na Folha de Cálculo FC IV.2 do Anexo IV do RCCTE. 
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Tabela 1.28: Impactes associados às necessidades anuais nominais de energia útil para arrefecimento 

Necessidades de energia 
para arrefecimento 

 

Quantificação das categorias de impacte ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Impactes associados à 
produção de 1kWh de energia 
útil no sistema de 
arrefecimento dos espaços 
interiores1 

      

 x 

Necessidades nominais de 
energia útil para 
arrefecimento –  
Nvc2 (kWh/m2.ano) 

 

 = 

(P1.15) 
Impactes associados ao 
consumo de energia útil para 
arrefecimento 
/m2.ano  

      

Notas: 
1) De acordo com o valor dos impactes ambientais apresentados na Base de Dados de LCA, em anexo, para o sistema de arrefecimento 

utilizado no edifício. 
2) Valor apresentado na 2ª secção do Certificado de Desempenho Energético e da Qualidade Interior do edifício (desagregação das 

necessidades nominais de energia útil) ou na Folha de Cálculo FC V.1g do Anexo V do RCCTE. 

 
 
Tabela 1.29: Impactes associados às necessidades anuais nominais de energia útil para aquecimento das águas 
sanitárias (AQS) 

Necessidade de energia para 
preparação das AQS 

 

Quantificação das categorias de impacte ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Impactes associados à 
produção de 1kWh de energia 
útil no sistema convencional 
utilizado para preparação das 
AQS1 

      

 x 

Necessidades nominais de 
energia útil para preparação 
das águas quentes sanitárias 
- Nac2 (kWh/m2.ano) 

 

 x 

Eficiência do sistema 
convencional de preparação 
das AQS3 

 

 = 

(P1.16) 
Impactes associados ao 
consumo de energia útil para 
preparação das AQS 
/m2.ano  

      

Notas: 
1) De acordo com o valor dos impactes ambientais apresentados na Base de Dados de LCA, em anexo, para o sistema de arrefecimento 

utilizado no edifício. 
2) Valor apresentado na 2ª secção do Certificado de Desempenho Energético e da Qualidade Interior do edifício (desagregação das 

necessidades nominais de energia útil) ou obtido através da equação apresentada no Anexo VI do RCCTE. 
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3) De acordo com a eficiência de conversão (hi) do sistema convencional utilizado na preparação das AQS que consta na Base de Dados de 

LCA, em anexo. 

 
Tabela 1.30: Impactes associados às necessidades globais anuais estimadas de energia primária para climatização 
e águas quentes (Ntc) 

Necessidade globais anuais 
nominais de energia 

 

Quantificação das categorias de impacte ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

=0,1xP1.14       

 + 

=0,1xP1.15       

 + 

=P1.16       

 = 

(P1.17) 
Impactes associados às 
necessidades globais anuais 
específicas de energia útil 
/m2.ano  

      

 
 
A.4. Quantificação do valor total de ciclo de vida das categorias de impacte ambiental 
 
 
Tabela 1.31: Impactes totais associados ao ciclo de vida do edifício 

Ciclo de vida 

 

Quantificação das categorias de impacte ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Impactes totais incorporados 
nos elementos construtivos 
= (P1.2+P1.4+P1.6+P1.8+ 
P1.10+P1.12+P1.13) 

      

 ÷ 

Área útil de pavimento (m2)  

 ÷ 

Duração do ciclo de vida 
(anos) 

 

 = 

Impactes totais incorporados 
nos elementos construtivos 
/m2.ano 

      

 + 

Impactes associados às 
necessidades globais anuais 
de nominais específicas de 
energia útil  
/m2.ano  
=(P1.17) 

      

 = 

(P1.18) 
Impactes de ciclo de vida do 
edifício /m2.ano  
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B. Quantificação das categorias de impacte ambiental nas soluções de referência (Benchmarks) 
 
Nesta secção apresenta-se o processo de cálculo auxiliar necessário à quantificação das categorias de impacte 
ambiental de ciclo de vida nos edifícios de referência (prática convencional e melhor prática). A quantificação dessas 
categorias efectua-se através do preenchimento das Tabelas 1.33 a 1.45.  
 
 
B.1. Valores correspondentes às fases de montagem e de desmantelamento  
 
B.1.1. Piso térreo 
 
Tabela 1.32: Valores correspondentes à prática convencional para o piso térreo  

Piso térreo 

 

Quantificação das categorias de impactes ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Suporte1 1,17E+02 1,11E-05 3,99E-01 1,50E-02 6,83E-02 1,25E+03 

Revestimento2  5,59E+01 6,47E-06 2,07E-01 1,11E-02 2,53E-02 1,01E+03 

Manutenção3       

Total (por m2 de solução 
construtiva) 

      

 x 

Superfície total (m2)=(P1.1)  

 = 

(P1.19) 
Impactes da prática 
convencional  

      

Notas: 
1) A solução construtiva de suporte de referência é o pavimento térreo constituído por caixa de brita (20 cm), massame de betão armado com 

rede electrossoldada (15cm), membrana de PVC (1,8kg/m2) e camada de regularização em argamassa de cimento (5 cm). 
2) O revestimento de referência considerado é constituído por cimento-cola (1cm) e ladrilho cerâmico.  
3) Como cenário de manutenção considera-se que o revestimento é substituído 1 vez em cada período de 20 anos. Para o efeito, multiplicam-se 

os impactes incorporados na solução de revestimento utilizada pelo número de vezes em que se procede à substituição do revestimento 
durante o ciclo de vida em avaliação. 
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B.1.2. Pisos elevados 
 
Tabela 1.33: Valores correspondentes à prática convencional para os pisos elevados  

Pisos elevados 

 

Quantificação das categorias de impactes ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Suporte1 8,78E+01 7,28E-06 2,66E-01 1,57E-02 4,90E-02 9,69E+02 

Revestimento2  6,53E+01 7,26E-06 2,34E-01 1,22E-02 3,03E-02 1,11E+03 

Manutenção3       

Total (por m2 de solução 
construtiva) 

      

 X 

Superfície total (m2)=(P1.3)  

 = 

(P1.20) 
Impactes da prática 
convencional  

      

Notas: 
1) A solução construtiva de suporte de referência é a laje aligeirada de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos de cofragem, camada de 

compressão em betão e camada de regularização em argamassa de cimento (5 cm). 
2) Para os pavimentos o revestimento de referência é constituído por cimento-cola (1cm) e ladrilho cerâmico e para os tectos considera-se 

aplicação de 1,5 cm de estuque, incluindo pintura. 
3) Para efeitos de manutenção considera-se que o revestimento cerâmico é substituído de 1 vez em cada 20 anos e que o tecto é pintado de 8 

em 8 anos. 

 
 
B.1.3. Paredes exteriores 
 
Tabela 1.34: Valores correspondentes à prática convencional para as paredes exteriores  

Paredes exteriores 

 

Quantificação das categorias de impactes ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Suporte1 1,27E+02 1,07E-04 3,33E-01 1,67E-02 5,49E-02 1,34E+03 

Revestimento2  1,12E+00 1,61E-07 7,08E-03 3,40E-04 1,49E-03 2,32E+01 

Manutenção3       

Total (por m2 de solução 
construtiva) 

      

 X 

Superfície total (m2)=(P1.5)  

 = 

(P1.21) 
Impactes da prática 
convencional  

      

Notas: 
1) A solução construtiva de suporte de referência é a parede dupla de alvenaria de tijolo furado (11+15cm), com caixa-de-ar parcialmente 

preenchida com poliestireno expandido extrudido (3cm) e rebocada de ambos os lados com argamassa de cimento (1,5cm). 
2) Considera-se que os paramentos são pintados com duas demãos de tinta plástica. 
3) Para efeitos de manutenção considera-se que os paramentos são pintados de 8 em 8 anos. 
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B.1.4. Paredes interiores 
 
Tabela 1.35: Valores correspondentes à prática convencional para as paredes interiores  

Paredes Interiores 

 

Quantificação das categorias de impactes ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Suporte1 1,27E+02 1,07E-04 3,33E-01 1,67E-02 5,49E-02 1,34E+03 

Revestimento2  1,12E+00 1,61E-07 7,08E-03 3,40E-04 1,49E-03 2,32E+01 

Manutenção3       

Total (por m2 de solução 
construtiva) 

      

 x 

Superfície total (m2)=(P1.7)  

 = 

(P1.22) 
Impactes da prática 
convencional  

      

Notas: 
1) A solução construtiva de suporte de referência é a parede simples de alvenaria de tijolo furado (11cm), rebocada em ambos os lados com 

argamassa de cimento (1,5cm). 
2) Considera-se que os paramentos são pintados com duas demãos de tinta plástica.   
3) Para efeitos de manutenção considera-se que os paramentos são pintados de 8 em 8 anos. 

 
 
B.1.5. Coberturas 
 
Tabela 1.36: Valores correspondentes à prática convencional para as coberturas  

Coberturas 

 

Quantificação das categorias de impactes ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Suporte1 1,27E+02 1,07E-04 3,33E-01 1,67E-02 5,49E-02 1,34E+03 

Revestimento2  1,12E+00 1,61E-07 7,08E-03 3,40E-04 1,49E-03 2,32E+01 

Manutenção3       

Total (por m2 de solução 
construtiva) 

      

 x 

Superfície total (m2)=(P1.9)  

 = 

(P1.23) 
Impactes da prática 
convencional  

      

Notas: 
1) A solução construtiva de suporte de referência é a laje aligeirada de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos de cofragem. 
2) Considera-se que o revestimento da cobertura é constituído com telhas cerâmicas do tipo “aba-canudo”. 
3) Para efeitos de manutenção considera-se que os tectos são pintados de 8 em 8 anos e que as telhas cerâmicas são substituídas de 50 em 50 

anos. O cenário de manutenção das telhas cerâmicas tem por base informação disponibilizada pelo Centro Tecnológico da Cerâmica e do 
Vidro (CTCV) que refere que já existe um elevado número de empresas que dá garantia de 30 anos para este material e que na prática é 
possível considera uma vida útil de 50 anos. 
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B.1.6. Vãos envidraçados 
 
Tabela 1.37: Valores correspondentes à prática convencional para os vãos envidraçados  

Vãos envidraçados 

 

Quantificação das categorias de impactes ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Vão envidraçado1 1,27E+02 1,07E-04 3,33E-01 1,67E-02 5,49E-02 1,34E+03 

Manutenção2       

Total (por m2 de solução 
construtiva) 

      

 x 

Superfície total (m2)=(P1.9)  

 = 

(P1.24) 
Impactes da prática 
convencional  

      

Notas: 
1) A solução construtiva de referência é a janela de vidro duplo (4+8+6) com caixilharia de alumínio. 
2) Para efeitos de manutenção considera-se que as janelas são substituídas de 30 em 30 anos. 

 
 
B.1.7. Estrutura 
 
Tabela 1.38: Valores correspondentes à prática convencional para a estrutura  

Estrutura 

 

Quantificação das categorias de impactes ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Betão armado1 3,70E+02 8,87E-6 1,39E+00 1,32E-01 1,44E-01 3,10E+03 

 x 

Massa total (kg)2  

 = 

(P1.25) 
Impactes da prática 
convencional  

      

Notas: 
1) A solução estrutural de referência é o sistema porticado de pilares e vigas em betão armado. Os valores dos impactes ambientais 

apresentados consideram os impactes associados ao betão e ao aço, admitindo uma densidade média para as armaduras de 100kg/m3 de 

betão. 
2) Considerar a massa total de uma estrutura em betão armado equivalente à estrutura do edifício em avaliação. Na ausência de valores mais 

exactos, considerar o valor aproximado de 850 kg de betão armado por cada m2 de área bruta. Este valor médio de referência foi 

determinado através da análise de vários projectos de estruturas de edifícios de habitação em que se a estrutura é em betão armado.  
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B.2. Contribuição da fase de utilização 
 
Tabela 1.30: Valores correspondentes às necessidades convencionais de energia para aquecimento 

Necessidades convencionais 
de energia para aquecimento 

 

Quantificação das categorias de impacte ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Impactes associados à 
produção de 1kWh de energia 
útil no sistema convencional 
de aquecimento dos espaços 
interiores1 

6,92E-01 4,11E-08 6,29E-03 2,36E-04 3,02E-04 9,90E+00 

 x 

Valor limite regulamentar para 
as necessidades anuais de 
aquecimento – Ni2 
(kWh/m2.ano) 

 

 = 

(P1.26) 
Impactes associados ao 
consumo convencional de 
energia útil para aquecimento 
/m2.ano  

      

Notas: 
1) Considera-se como equipamento convencional de aquecimento um sistema de resistência eléctrica, de acordo com o definido no Artigo 15, 

Ponto 2, do Capítulo V do RCCTE. 
2) Valor apresentado na 2ª secção do Certificado de Desempenho Energético e da Qualidade Interior do edifício (desagregação das 

necessidades nominais de energia útil) ou na Folha de Cálculo FC IV.1f do Anexo IV do RCCTE. 

 
 
Tabela 1.40: Valores correspondentes às necessidades convencionais de energia útil para arrefecimento 

Necess. convencionais de 
energia para arrefecimento 

 

Quantificação das categorias de impacte ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Impactes associados à 
produção de 1kWh de energia 
útil no sistema convencional 
de arrefecimento dos espaços 
interiores1 

2,31E-01 1,37E-08 2,10E-03 7,87E-05 1,01E-04 3,30E+00 

 x 

Valor limite regulamentar para 
as necessidades anuais de 
arrefecimento –  
Nv2 (kWh/m2.ano) 

 

 = 

(P1.27) 
Impactes associados ao 
consumo de energia útil para 
arrefecimento 
/m2.ano  

      

Notas: 
1) Considera-se como equipamento convencional de arrefecimento uma máquina frigorífica com eficiência (COP) de 3, de acordo com o definido 

no Ponto 6, Artigo 15 do Capítulo V do RCCTE. 
2) Valor apresentado na 2ª secção do Certificado de Desempenho Energético e da Qualidade Interior do edifício (desagregação das 

necessidades nominais de energia útil) ou no Artigo 15º, ponto 2, do Capítulo V do RCCTE. 
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Tabela 1.41: Impactes associados às necessidades convencionais de energia para aquecimento das águas 
sanitárias (AQS) 

Necess. convencionais de 
energia para preparação das 

AQS 

 

Quantificação das categorias de impacte ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Impactes associados à 
produção de 1kWh de energia 
útil no sistema convencional 
utilizado para preparação das 
AQS1 

3,22E-01 4,25E-08 3,13E-04 3,60E-05 3,43E-05 5,56E+00 

 x 

Valor limite regulamentar para 
as necessidades de energia 
para preparação das águas 
quentes sanitárias - Na2 
(kWh/m2.ano) 

 

 = 

(P1.28) 
Impactes associados ao 
consumo de energia útil para 
preparação das AQS 
/m2.ano  

      

Notas: 
1) Considera-se como equipamento convencional para o aquecimento das águas sanitárias um esquentador a gás, de acordo com o definido no 

Artigo 15, Ponto 6, do Capítulo V do RCCTE. 
2) Valor apresentado na 2ª secção do Certificado de Desempenho Energético e da Qualidade Interior do edifício (desagregação das 

necessidades nominais de energia útil) ou obtido através da equação apresentada no Artigo 15, Ponto 3, do Capítulo V do RCCTE. 
3) De acordo com a eficiência de conversão (hi) do sistema convencional utilizado na preparação das AQS que consta na Base de Dados de 

LCA, em anexo. 

 
Tabela 1.42: Impactes associados às necessidades convencionais de energia primária para climatização e águas 
quentes 

Necessidade globais anuais 
convencionais de energia 

 

Quantificação das categorias de impacte ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

=0,1xP1.26       

 + 

=0,1xP1.27       

 + 

=P1.28       

 

= 

      

x 

0,90 

= 

(P1.29) 
Impactes associados às 
necessidades globais anuais 
específicas de energia útil 
/m2.ano  
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B.3. Benchmarks associados ao ciclo de vida do edifício 
 
Tabela 1.43: Impactes de ciclo de vida correspondentes à prática convencional 

Ciclo de vida: prática 
convencional 

 

Quantificação das categorias de impacte ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

Impactes totais incorporados 
nos elementos construtivos 
= (P1.19+P1.20+P1.21+ 
P1.22+P1.23+P1.24+P1.25) 

      

 ÷ 

Área útil de pavimento (m2)  

 ÷ 

Duração do ciclo de vida 
(anos) 

 

 = 

Impactes totais incorporados 
nos elementos construtivos 
/m2.ano 

      

 + 

Impactes associados ao 
consumo total de energia útil  
/m2.ano  
=(P1.29) 

      

 = 

(P1.30) 
Impactes de ciclo de vida da 
prática convencional/m2.ano  

      

 
 
 
 
Tabela 1.44: Impactes de ciclo de vida correspondentes à melhor prática 

Ciclo de vida: melhor prática  

 

Quantificação das categorias de impacte ambiental 

GWP  
(KgCO2 ) 

ODP 
(kgCFC-11) 

AP 
(KgSO2) 

POCP 
(kg.C2H4) 

EP 
(kg PO4) 

FFDP 
(MJ) 

(P1.31) 
Impactes de ciclo de vida 
correspondentes à melhor 
prática/m2.ano 
= 0,25x(P1.30) 
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C. Normalização e agregação das categorias de impacte ambiental 
 
Com o preenchimento da Tabela 1.45 determina-se o valor normalizado de cada uma das categorias de impacte 
ambiental. A mesma tabela apresenta ainda o cálculo auxiliar necessário à agregação das diferentes categorias num 
único indicador (PLCA) que expressa o impacte ambiental da solução em avaliação durante o seu ciclo de vida.  
 
Tabela 1.45: Normalização e avaliação do desempenho ambiental global da solução em avaliação 

Categorias de impacte 
ambientais 

Impactes de ciclo de vida (por m2 de área útil de pavimento e ano) Peso da 
categoria de 
impacte 
ambiental (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 

=[A]x[B] 

Melhor prática 
[Pi*] 
 
=(P1.31) 

Prática 
convencional 
 [Pi*] 
=(P1.30) 

Solução em 
estudo 
[Pi] 
=(P1.18) 

Valor 
normalizado1 

[A] 

GWP (KgCO2)     40,7  

ODP (kgCFC-11)     8,4  

AP (KgSO2)     13,6  

POCP (kg.C2H4)     10,1  

EP (kg PO4)     13,6  

FFDP (MJ)     13,6  

 (P1.32) 
∑ = Desempenho ambiental da solução (PLCA) 

 

Nota: 

1) A normalização efectua-se através da seguinte equação: 

*i
*

i

*ii
i

PP

PP
P

−

−
=  

 

Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

            
1,00PLCA >   

A 1,00P0,70 LCA ≤<   

B 0,70P0,40 LCA ≤<   

C 0,40P0,10 LCA ≤<   

D 0,10P0,00 LCA ≤≤   

E 0,00PLCA <   

 



   MARS-H 

   

 MARS-H 
Guia de Avaliação – V2009/1 

  213 

   
 

P1             Dimensão Ambiental 
 

Bibliografia base 

Berge, B. (1999) THE ECOLOGY OF BUILDING MATERIALS. Translated from Norwegian to English by Filip Henly, 
Architectural Press: Bath. 
 
EPA. (2000). TOWARD INTEGRATED ENVIRONMENTAL DECISION-MAKING. United States Environmental Protection 
Agency, Science Advisory Board, EPA-SAB-EC-00-011, Washington, D.C., August and United States Environmental 
Protection Agency & Science Advisory Board. Reducing Risk: Setting Priorities and Strategies for Environmental 
Protection, SAB-EC-90-021, Washington, D.C., September, pp 13-14. 
 
Wernick, I. K., Ausubel, J. H. (2000). NATIONAL MATERIALS FLOWS AND THE ENVIRONMENT. 20 Annual Review  
Energy & Environment 463-492. 
 
Goedkoop, M.; De Schryer, A.; Oele, M. (2007). INTRODUCTION TO LCA WITH SIMAPRO 7. Report version 4.2. Pré 
Consultants, Netherlands, June.  
 
 

Bibliografia complementar 

ISO 21931 SUSTAINABILITY IN BUILDING CONSTRUCTION – FRAMEWORK FOR METHODS OF ASSESSMENT FOR 
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF CONSTRUCTION WORKS – Part 1: Buildings  
 
Kotaji, S.; Shuurmans, A.; Edwards, Suzy (Ed.) (2003). LIFE-CYCLE ASSESSMENT IN BUILDING AND 
CONSTRUCTION: A STATE-OF-THE-ART REPORT, 2003. Published by the Society of Environmental Toxicology and 
Chemistry (SETAC). 
 
Mateus, R.; Bragança, Luís (2006). TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS PARA A SUSTENTABILIDADE DA CONSTRUÇÃO. 
Porto: Edições Ecopy. ISBN 978-989-95194-1-1. 
 
 
 



MARS-H 

   

 214 MARS-H 
Guia de Avaliação – V2009/1 

   
 

P2             Dimensão Ambiental 
 
 
 

 

 
 

Objectivo 

Promover e premiar a utilização eficiente do solo urbanizável. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um novo edifício ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. 
 
 

Contexto 

O planeamento urbano é da responsabilidade dos órgãos do poder local e regional e por isso as diversas áreas de 
expansão urbana já se encontram definidas de modo a evitar a utilização de locais com interesse ecológico, agrícola 
ou paisagístico. 

Nas cidades, os terrenos disponíveis para a implantação de edifícios são cada vez mais escassos. O aumento da 
área urbanizada das cidades resulta na ocupação do solo natural, o que, entre outros, diminui a capacidade do solo 
em absorver água e consequentemente diminui a recarga e a qualidade de água dos aquíferos, e aumenta os riscos 
de cheia e de erosão. Por outro lado, a diminuição da área natural está associada à destruição de habitats naturais 
que servem de suporte às mais variadas espécies de fauna e flora, o que pode resultar na diminuição da 
biodiversidade existente no local. De modo a mitigar esta situação, uma solução passa pelo melhor aproveitamento 
das áreas disponíveis para construção. Para isso, é importante maximizar o Índice de Utilização Líquido (IUL) 
disponível, de acordo com as regras definidas no Plano Director Municipal (PDM) local. Por outro lado, quanto mais 
dispersas forem as cidades, maiores serão as distâncias entre as diversas áreas funcionais das mesmas, pelo que 
aumenta a necessidade de transporte, com todos os impactes económicos, ambientais e sociais adjacentes. A 
expansão das cidades está ainda relacionada com maiores necessidades de infra-estruturação (arruamentos, redes 
de abastecimento e saneamento, redes eléctricas, comunicações, etc.), com os impactes associados. 

O desempenho do edifício ao nível deste parâmetro expressa-se através da Percentagem Utilizada do Índice de 
Utilização Líquido Disponível (PAUL), que resulta do quociente entre o índice de utilização líquido do edifício e o índice 
máximo disponível segundo o PDM local. Para efeitos de benchmarking não foram encontrados dados nacionais que 
permitissem a definição dos valores de PAUL correspondentes às práticas de referência. Assim, a solução passou por 
considerar que num edifício convencional se aproveita 50% do IUL máximo disponível. Este nível de aproveitamento 
teve como base o valor adoptado na versão de escala global da metodologia SBTool, que foi desenvolvida por um 
comité internacional constituído por representantes de mais de 25 países. A melhor solução passa por utilizar 100% 
do IUL disponível, no entanto, para se valorizar edifícios que apresentem IUL muito próximos do máximo disponível, 
decidiu-se estabelecer a melhor prática para PAUL nos 90%.  

De modo a que se maximize o desempenho do edifício ao nível deste parâmetro, é necessário aproximar o índice de 
utilização líquido do edifício ao máximo definido no PDM local. 
 

Categoria: 
Indicador: 
Parâmetro: 

C2 - Biodiversidade e uso do solo 
Densidade urbana 
Percentagem utilizada do índice de 
utilização líquido disponível 
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Elementos necessários à avaliação 

1. Memória descritiva e justificativa; 
2. Planta de implantação à escala 1:500 ou superior contendo os elementos técnicos definidores da 

modelação do terreno, volumetria, alinhamento, cércea, implantação da edificação e dos muros de vedação 
e materiais utilizados. 

 
 

Processo de cálculo 

1. Calcular o índice de utilização líquido do edifício em questão (IUL). O índice de utilização líquido é o 
quociente entre a Área Bruta Total e a Área da Parcela, em que: 

Área Bruta Total: Valor expresso em m2, resultante do somatório das áreas de todos os pavimentos, acima e 

abaixo do solo, medidas pelo extradorso das paredes exteriores com exclusão de: 
a) Sótãos não habitáveis; 
b) Áreas destinadas a estacionamento; 
c) Áreas técnicas (PT, central térmica, compartimentos de recolha de resíduos, etc.); 
d) Terraços, varandas e alpendres; 
e) Galerias exteriores, arruamentos e outros espaços livres de uso público cobertos pela edificação; 
  
Área da Parcela: Área de terreno, marginada por via pública, susceptível de construção ou de operação de 
loteamento. 

2. Identificar no Plano Director Municipal local o índice de utilização líquido máximo permitido por lei (IULmax), 
em função do local da obra.  

3. Calcular a percentagem utilizada do índice de utilização líquido disponível (PAUL) da seguinte forma: 

(%)x100
IUL

IULP
max

AUL =

 
 
 

Benchmarks 
 

Melhor Prática:  
*

AULP  =    

 

Prática convencional: *AULP  = 

 

Solução:  AULP  = 

 

(%) 

(P2.2) 

50 

(%) 

(P2.3) 

 

(%)

(P2.1) 

90 
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Normalização 
 

=
−

−
=

−

−
=

                              

                              

PP

PP
P

AULAUL

AULAUL
AUL

*
*

*

 

 
 

Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

           
1,00AULP >   

A 1,000,70 AULP ≤<   

B 0,700,40 AULP ≤<   

C 0,400,10 AULP ≤<   

D 0,100,00 AULP ≤≤   

E 0,00AULP <   

 
 

Bibliografia base 

DGOTDU (2000). VOCABULÁRIO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. DIRECÇÃO GERAL DO ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO. Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Urbano. Colecção Informação. 
 
Portugal (1999). REGIME JURÍDICO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL (IGT). Decreto-lei nº 380/99, 
de 22 de Setembro e alterações. 
 
 

Bibliografia complementar 

Não é necessário consultar bibliografia complementar para este parâmetro. 
 
 

(P2.4) 

 

(P2.3) 

 

(P2.2) 

50 

(P2.1) 

90 

(P2.2) 

50 
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Objectivo 

Promover e premiar a permeabilidade dos solos nas áreas urbanas para assegurar a recarga dos aquíferos e 
diminuir o caudal de ponta nos sistemas de drenagem de águas pluviais. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um novo edifício ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. 
 
 

Contexto 

As áreas impermeabilizadas podem ter um grande impacte nos ecossistemas devido, entre outros, à alteração dos 
padrões de circulação da água e à fragmentação dos habitats. A cobertura do solo pela construção de edifícios, 
arruamentos e outras ocupações, reduz a superfície do solo disponível para servir de suporte aos habitats naturais e 
para realizar uma das suas funções mais importantes que é a absorção de águas pluviais. 
 
O aumento da área de solo impermeável, muitas vezes devido à ausência de estratégias adequadas de 
ordenamento do território e de concepção dos edifícios, apresenta um efeito negativo no desenvolvimento 
sustentável. Os efeitos mais conhecidos são a perda de solos insubstituíveis, quer ao nível da produção alimentar, 
como também ao nível da conservação da natureza, e a ausência de controlo de cheias. 
 
O desempenho do edifício ao nível deste parâmetro avalia-se em função do índice de impermeabilização (PIMP). Este 
multiplicador urbanístico surge normalmente nos Planos Directores Municipais (PDM) para caracterizar a 
impermeabilidade do terreno e correspondente ao quociente entre a área de impermeabilização (AIMP) e a superfície 
de referência onde se pretende aplicar de forma homogénea o índice (ATOT). Desta forma, este índice resulta do 
quociente entre o somatório das áreas do lote ocupadas com edificação e áreas pavimentadas com materiais 
impermeáveis, incluindo acessos ou pátios, e a área de terreno ou superfície de referência da operação urbanística, 
expresso em m2 por m2. 
 
Para efeitos de benchmarking consultaram-se os PDM’s de vários concelhos situados de Norte a Sul de Portugal, 
tendo-se verificado que na maior parte dos mesmos, o índice de impermeabilização máximo ronda os 60%. Em 
casos pontuais, como por exemplo, no centro das cidades do Porto e Lisboa, este índice pode atingir valores na 
ordem dos 70% a 80%. Desta forma, estabeleceu-se como nível de prática corrente para o PIMP o valor de 60%. Para 
a definição do valor correspondente à melhor prática consideraram-se as vantagens das coberturas ajardinadas em 
relação às convencionais, tendo em conta os objectivos deste parâmetro. As coberturas ajardinadas são tão 
impermeáveis como as coberturas tradicionais, no respeita à sua influência na recarga dos aquíferos. No entanto, 
estas funcionam, por um lado, como suporte físico para algumas espécies de fauna e flora e, por outro, apresentam 
alguma capacidade em reter temporariamente as águas pluviais pelo que aumentam o tempo de concentração das 
descargas de águas pluviais, diminuindo assim o volume de pico nos ramais e colectores de descarga, com todas 
as vantagens adjacentes (sobredimensionamentos dos sistemas, diminuição dos riscos de cheia e da lixiviação do 
solo, entre outros). Devido a essas vantagens, de modo a premiar edifícios que utilizem essa tecnologia construtiva 
em detrimento da convencional, admite-se na presente metodologia que a área das coberturas ajardinadas apenas 
contribui em 50% do seu valor para a superfície impermeabilizada total do lote. O nível de melhor prática 

Categoria: 
Indicador: 

Parâmetro: 

C2 - Biodiversidade e uso do solo 
Densidade urbana 
Índice de impermeabilização 
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corresponde assim a um projecto em que toda a área impermeável, para efeitos de contabilização do índice de 
impermeabilização da operação urbanística, está relacionada com as coberturas, e em que todas as coberturas são 
ajardinadas, o que é equivalente a um valor de PIMP igual a 30%.    
 
A título de exemplo, referem-se de seguinte alguns princípios que deverão ser acautelados na fase de concepção do 
edifício, de modo a diminuir o índice de impermeabilização do terreno e a mitigar o efeito do edifício sobre a recarga 
natural dos aquíferos, biodiversidade e ecossistemas locais: 

1. Minimizar a área de superfície do terreno ocupada por edificações, arruamentos e áreas pavimentadas, 
recorrendo a soluções, como por exemplo, construção em estacas (piso térreo elevado); 

2. Utilizar tecnologias que permitam aumentar o tempo de concentração das águas pluviais, tais como 
pavimentos permeáveis, bio-retenção, áreas verdes, e outras, que permitam a recarga dos aquíferos e 
reservas de água subterrânea locais e regionais (p.e. poços e trincheiras de infiltração); 

3. Utilizar coberturas ajardinadas e substituir os revestimentos normalmente utilizados nos pavimentos 
exteriores por grelhas de arrelvamento; 

4. Prever reservatórios para o armazenamento de águas pluviais, para que mais tarde possam ser utilizadas, 
por exemplo, na rega dos espaços exteriores;  

5. Preferir a utilização de betão e asfalto permeável em detrimento das soluções convencionais, quando não 
seja possível evitar as superfícies de betão e asfalto; 

6. Seleccionar criteriosamente a superfície do terreno onde serão implantados o edifício, os pavimentos 
exteriores e a área de parqueamento, evitando áreas húmidas e outras que são importantes para a 
biodiversidade e recarga dos aquíferos. 

 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Memória descritiva e justificativa; 
2. Planta de implantação à escala 1:500 ou superior contendo os elementos técnicos definidores da 

modelação do terreno, volumetria, alinhamento, cércea, implantação da edificação e dos muros de vedação 
e materiais utilizados. 

 
 

Processo de cálculo 

1. Determinação da área total do terreno em projecção horizontal (ATOT). 
2. Determinação da área de superfície do terreno impermeabilizada em projecção horizontal (AIMP): 

a) Se as edificações tiverem cobertura ajardinada, considerar apenas 50% da sua área para a 
superfície de terreno impermeabilizada; 

b) Áreas revestidas com grelhas de arrelvamento são consideradas 100% permeáveis; 
c) Áreas revestidas com cubos de pedra são consideradas 100% impermeáveis. 

3. Cálculo do índice de impermeabilização (PIMP) da seguinte forma: 

(%)x100
A
AP

TOT

IMP
IMP =
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Benchmarks 
 

Melhor Prática:  *
IMPP  =    

 

Prática convencional: *IMPP  = 

 

Solução:  IMPP  = 

 
 

Normalização 
 

=
−
−=

−

−=
                              
                              

PP

PP
P

IMPIMP

IMPIMP
IMP

*
*

*

 

 
 

Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

           
1,00PIMP >   

A 1,00P0,70
IMP

≤<   

B 0,70P0,40
IMP

≤<   

C 0,40
IMP

P0,10 ≤<   

D 0,10IMPP0,00 ≤≤   

E 0,00IMPP <   

 

(%) 

(P3.2) 

60 

(%) 

(P3.3) 

 

(%)

(P3.1) 

30 

(P3.4) 

 

(P3.3) 

 

(P3.2) 

60 

(P3.1) 

30 

(P3.2) 

60 
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Bibliografia base 

DGOTDU (2000). VOCABULÁRIO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. DIRECÇÃO GERAL DO ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO. Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Urbano. Colecção Informação. 
 
Planos Directores Municipais (PDMs) de vários concelhos nacionais. 
 
 

Bibliografia complementar 

Kibert, Charles (2005). SUSTAINABLE CONSTRUCTION – GREEN BUILDING DESING AND DELIVERY. 1st Edition. 
New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 434p.. ISBN: 0-471-66113-9. 
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Objectivo 

Promover e premiar a reutilização de áreas de solo contaminadas ou previamente construídas. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um novo edifício ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. 
 
 

Contexto 

Sempre que um edifício é construído existe o risco de se ameaçar o equilíbrio ecológico do local e a paisagem 
natural envolvente. Sempre que for possível, deve-se definir como áreas edificáveis aquelas que apresentam baixo 
valor ecológico. O valor ecológico de um local é afectado, entre outros, pelo tipo de fauna e flora existentes e suas 
interacções, número de diferentes espécies, estratos de vegetação, existência de cursos de água. Em princípio, as 
áreas com interesse ecológico já se encontram salvaguardadas pelos diversos instrumentos de ordenamento do 
território: Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva Agrícola Nacional (RAN), Parques Naturais (PN), Paisagens 
Protegidas (PP), entre outros. 
 
O princípio a adoptar quando se estuda a implantação de um edifício é a minimização dos impactes na ecologia do 
local ou, sempre que possível, a contribuição para a sua melhoria. Desta forma, a principal solução para diminuir o 
ritmo de destruição dos habitats naturais e da vida selvagem que estes suportam, como também para prevenir a 
perda de solo de aptidão agrícola ou adequado a espaços verdes, passa pela reutilização de áreas que tenham já 
servido de suporte a outras construções ou que tenham sido contaminadas, por exemplo, por actividades extractivas 
ou industriais. Um solo utilizado para construção fica compactado pelo que o seu futuro reaproveitamento para 
outros fins, nomeadamente agrícola, é demasiado complexo. 
 
O desempenho do edifício ao nível deste parâmetro avalia-se através do valor da Percentagem da Área Previamente 
Contaminada ou Edificada (PACE). Para efeitos de benchmarking, considerou-se que a prática corrente para o valor 
de PACE é de 0%. Esta consideração tem por base a constatação de que grande parte dos empreendimentos novos 
realizados em Portugal são desenvolvidos em solos que não foram utilizados previamente para construção ou que 
tenham sido contaminados. A melhor solução passa por implantar o edifício numa área que tenha sido totalmente 
pré-edificada ou contaminada, pelo que, de modo a valorizar os edifícios que ocupem uma área previamente 
contaminada ou edificada muito próxima da área total de implantação, decidiu-se estabelecer como melhor prática 
para a PACE o valor de 90%. 
 
Para que o edifício apresente um bom desempenho neste parâmetro, deve-se ter em consideração, entre outros, os 
seguintes aspectos: 

1. Preferir a construção em terrenos que foram previamente utilizados, em detrimento de terrenos que nunca 
serviram de suporte à construção ou que são importantes sob o ponto de vista ecológico; 

Categoria: 
Indicador: 

 
Parâmetro: 

C2 - Biodiversidade e uso do solo 
Reutilização de solo previamente 
edificado ou contaminado 
Percentagem da área de intervenção 
previamente contaminada ou edificada 
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2. Proteger e preservar zonas do terreno que sejam húmidas e outros elementos fundamentais para os 
ecossistemas locais; 

3. Dar prioridade à reutilização e à reabilitação de edifícios existentes em detrimento da construção nova; 
4. Minimizar os impactes das actividades de construção no terreno através do seu adequado planeamento e da 

apropriada localização das instalações provisórias e equipamentos que servem de apoio aos processos de 
construção (estaleiro); 

5. Minimizar os movimentos e compactação do solo durante a fase de construção. 
 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Planta de localização e enquadramento à escala da planta de ordenamento do Plano Director Municipal ou à 
escala 1:25000 quando este não existir; 

2. Levantamento fotográfico da parcela de terreno antes do início dos trabalhos de construção. 
 
 

Processo de cálculo 

1. Determinar a área total de intervenção (AINT). A AINT corresponde ao somatório das seguintes áreas: 
a) Área de implantação do edifício, arruamentos e arranjos exteriores; 
b) Área onde se altera a modelação natural do terreno e que não foi contabilizada no ponto anterior. 

2. Determinar o somatório das áreas previamente contaminadas ou edificadas contidas na área de intervenção 

(APCO). Define-se como área previamente contaminada ou edificada, aquela que preenche pelo menos uma 
das condições apresentadas na Tabela 4.1. 

3. Cálculo da Percentagem de Área Previamente Contaminada ou Edificada (PACE) da seguinte forma: 

(%)x100
A
AP

INT

PCO
ACE =

 
 

Tabela 4.1: Condições para a definição de áreas previamente contaminadas ou edificadas 
Condições: 

1 A área situa-se na base de pisos de edifico pré-existentes ou edifícios demolidos nos últimos 2 anos. 

2 A área está totalmente coberta por outras construções como, por exemplo, pavimentos desportivos, áreas de 
estacionamento, arruamentos, ou outras construções semelhantes que tenham sido demolidas ou desactivadas nos últimos 
2 anos 

3 A área encontra-se contaminada por resíduos industriais ou outros, de uma forma a que tenha de ser descontaminada antes 
da construção. 

 
 

Benchmarks 
 

Melhor Prática:  *
ACEP  =    

 

Prática convencional: *ACEP  = 

 

Solução:  ACEP  = 

(%) 

(P4.2) 

0 

(%) 

(P4.3) 

 

(%)

(P4.1) 

90 
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Normalização 
 

=
−
−

=
−

−
=

                              

                              

PP

PP
P

ACEACE

ACEACE
ACE

*
*

*

 

 
 

Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00PACE >   

A 1,00P0,70 ACE ≤<   

B 0,70P0,40 ACE ≤<   

C 0,40P0,10 ACE ≤<   

D 0,10P0,00 ACE ≤≤   

E 0,00PACE <
 

 

 
 
 

Bibliografia base 

BRE (2008). CODE FOR SUSTAINABLE HOMES TECNICAL GUIDE. Building Research Establishment under contract 
to the Deparment for Comunities and Local Goverment. United Kingdom. 
 
 

Bibliografia complementar 

Mateus, Ricardo; Bragança, Luís (2006). TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS PARA A SUSTENTABILIDADE DA 
CONSTRUÇÃO. Porto: Edições Ecopy. ISBN 978-989-95194-1-1. 
 
 

(P4.4) 

 

(P4.3) 

 

(P4.2) 

0 

(P4.1) 

90 

(P4.2) 

0 
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Objectivo 

Promover e premiar a utilização de plantas autóctones nos espaços verdes. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um novo edifício ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente.  
 
 

Contexto 

Plantas autóctones são aquelas que são originárias de uma área específica e onde vivem já há muitas gerações. 
Estas plantas também são conhecidas por plantas indígenas, espontâneas ou nativas. Quando uma espécie de 
planta não é originária de determinada área e resultou de introdução posterior tem a designação de planta exótica 
ou introduzida. As plantas espontâneas são importantes para a biodiversidade do local, pois crescem em 
comunidades com outras espécies vegetais e animais, providenciando protecção e alimento. Por outro lado, estas 
plantas estão adaptadas ao clima nacional, caracterizado por Verões quentes, longos e secos e Invernos 
temperados e amenos, onde as precipitações ocorrem principalmente na Primavera e em menor quantidade no 
Outono, pelo que necessitam de menor quantidade de água do que as plantas exóticas. Algumas das plantas 
introduzidas interferem nos habitats naturais, perturbando, competindo e mesmo desalojando as plantas indígenas. 
Segundo o Programa Invader (2008), a introdução de espécies exóticas invasoras constitui já a segunda causa para 
a perda de biodiversidade à escala global. 
 
Actualmente, já se começa a verificar a utilização de espécies autóctones nos espaços verdes dos 
empreendimentos, pois está-se a redescobrir as potencialidades e inúmeras vantagens relacionadas com a sua 
utilização. Como plantas para jardim, estas espécies são de baixa manutenção, fáceis de crescer e plantar, pouco 
exigentes em factores de produção (químicos, fertilizantes e água) e, desta forma, contribuem positivamente para a 
qualidade do meio ambiente e sustentabilidade do meio construído. Ao plantar espécies autóctones, contribui-se 
para o equilíbrio ecológico e garante-se a preservação e a sobrevivência futura dessas plantas e tudo o que elas 
significam para as outras formas de vida que com elas coexistem. O Decreto-Lei 565/99 lista a flora autóctone 
portuguesa, assim como as plantas invasoras com risco ecológico conhecido. Alguns exemplos de vegetação 
autóctone portuguesa são: tipos de carvalhos (sobreiro, azinheira, carvalho roble ou alvarinho, carvalho negral, 
carvalho cerquinho ou português e carrasco), amieiro, ulmeiro, lodão bastardo, freixo, alguns choupos, giesta, 
rosmaninho, alecrim, esteva, aroeira, zambujeiro, medronheiro, folhado, zimbro, loureiro, pilriteiro, palmeira das 
vassouras, urze, entre outras. 
 
O desempenho do edifício ao nível deste parâmetro avalia-se através do valor da Percentagem de Áreas Verdes 
Ocupadas por Plantas Autóctones (PAUT) e resulta do quociente entre a área verde destinada a plantas autóctones e 
a área verde total. Para efeitos de benchmarking não foram encontrados dados estatísticos nacionais que 
permitissem a definição dos valores de PAUT correspondentes às práticas de referência. Assim, a solução passou por 
considerar que num edifício convencional o valor de PAUT é de 30%. Este nível de aproveitamento teve como base o 
valor adoptado na versão de escala global da metodologia SBTool, que foi desenvolvida por um comité internacional 

Categoria: 
Indicador: 
Parâmetro: 

C2 - Biodiversidade e uso do solo 
Uso de plantas autóctones 
Percentagem de áreas verdes 
ocupadas por plantas autóctones 
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constituído por representantes de mais de 20 países. A melhor prática passa por utilizar plantas autóctones em toda 
a superfície de áreas verdes. No entanto, para se valorizar edifícios que apresentem valores de PAUT muito próximos 
do máximo possível, decidiu-se estabelecer a melhor prática nos 90%. 
 
De modo a melhorar o desempenho do edifício ao nível deste parâmetro deve-se utilizar flora autóctone (plantas, 
árvores e arbustos) com baixa necessidade de água, nos arranjos dos espaços verdes. 
 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Memória descritiva e justificativa; 
2. Planta de implantação à escala 1:500 ou superior contendo a localização das áreas verdes; 
3. Listagem das espécies vegetais utilizadas nos espaços verdes e peça desenhada com a respectiva 

localização e área. 
 
 

Processo de cálculo 

1. Somar as áreas destinadas a espaços verdes (AEV). 
2. Somar as áreas destinadas a espécies autóctones (AEA). 
3. Determinar a percentagem de espaços verdes ocupados por espécies vegetais autóctones (PAUT), de acordo 

com a seguinte equação: 

(%) 100x 
A
AP

EV

EA
AUT =  

 
 

Benchmarks 
 

Melhor Prática:  *
AUTP  = 

 

Prática convencional: *AUTP  = 

 

Solução:  AUTP  = 

 
 

Normalização 
 

=
−

−
=

−

−
=

                              

                              

PP

PP
P

AUTAUT

AUTAUT
AUT

*
*

*

 

 

(%) 

(P5.2) 

30 

(%) 

(P5.3) 

 

(%)

(P5.1) 

90 

(P5.4) 

 

(P5.3) 

 

(P5.2) 

30 

(P5.1) 

90 

(P5.2) 

30 
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Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00PAUT >   

A 1,00P0,70 AUT ≤<   

B 0,70P0,40 AUT ≤<   

C 0,40P0,10 AUT ≤<   

D 0,10P0,00 AUT ≤≤   

E 0,00PAUT <
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Objectivo 

Diminuir o efeito de ilha de calor nas zonas urbanas, através da utilização de materiais de elevada reflectância ou de 
zonas verdes nos espaços exteriores e coberturas. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um novo edifício ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. 
 
 

Contexto 

Um dos aspectos que não são normalmente considerados na concepção e reabilitação de um edifício e das suas 
áreas envolventes, e que deve ser considerado no caso de edifícios sustentáveis, é o efeito de ilha de calor nas 
zonas urbanas. O efeito de ilha de calor verifica-se na maior parte das grandes cidades e traduz-se na existência de 
uma temperatura mais elevada nas zonas urbanas, em comparação com a temperatura de zonas florestais e rurais 
adjacentes. Este efeito deve-se principalmente à remoção da vegetação e à sua substituição por estradas de asfalto 
e de betão, edifícios, e outras estruturas, que apresentam elevada absorção solar devido à sua baixa reflectância. O 
efeito sombreador das árvores e a evapotranspiração (ou efeito de arrefecimento natural) da vegetação são 
substituídos por áreas construídas que armazenam e libertam energia térmica. Este diferencial de temperaturas é 
sentido quando se passam as fronteiras cidade-campo, cidade-floresta e cidade-massa de água (Figura 6.1). 

 
Figura 6.1: Diferencial de temperatura entre uma zona urbana e a sua periferia (adaptado de EPA, 2008). 
 
O efeito de ilha de calor resulta no aumento das necessidades de arrefecimento dos edifícios situados em áreas 
urbanas, em comparação com outros edifícios semelhantes, implantados em zonas rurais. A energia adicional 
necessária para suportar as maiores necessidades de arrefecimento, resulta no incremento das emissões poluentes 
para a atmosfera, maior impacte relacionado com a extracção dos recursos necessários e custos mais elevados. 
 

Categoria: 
Indicador: 

Parâmetro: 

C2 - Biodiversidade e uso do solo 
Efeito de ilha de calor 
Percentagem da área em planta com 
reflectância igual ou superior a 60% 
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Adicionalmente aos aspectos negativos mencionados anteriormente, o efeito de ilha de calor é uma situação a 
mitigar pelas seguintes razões (Kibert, 2005): 

1. Contribui para o aquecimento global por aumentar o consumo de combustíveis fosseis nas centrais 
termoeléctricas; 

2. Aumenta a formação do ozono troposférico (smog) por catalisar a reacção entre os óxidos nitrosos (NOx) e 
os compostos orgânicos voláteis (VOCs); 

3. Afecta negativamente a saúde humana, especialmente das crianças e idosos, por aumentar as temperaturas 
e o ozono troposférico. 

 
O desempenho do edifício ao nível deste parâmetro avalia-se através do valor da Percentagem da Área em Planta 
com Reflectância Igual ou Superior a 60% (PRFL) e resulta do quociente entre o somatório das áreas de espaços 
verdes do edifício em projecção horizontal (AEV) com a área construída em projecção horizontal (pavimentos 
exteriores não cobertos e coberturas) com reflectância igual superior a 60% (ARFL) e a área total da parcela do 
terreno em projecção horizontal (ATOT). Para efeitos de benchmarking considerou-se um valor de 40% para a prática 
convencional da Percentagem de Área em Planta com Reflectância Igual ou Superior a 60% (PRFL). Este valor tem 
por base a constatação de que a maior parte dos Planos Directores Municipais não permite um Índice de 
Impermeabilização superior a 60% da área total do terreno, pelo que a restante área (40%) será normalmente afecta 
a espaços verdes, que não contribuem para o efeito de ilha de calor. A melhor solução passa por utilizar materiais 
de alta reflectância (reflectância – R – igual ou superior a 60%) na cobertura e em todos os revestimentos exteriores. 
No entanto, para se valorizar edifícios que apresentem valores de PRFL muito próximos do máximo possível, decidiu-
se estabelecer a melhor prática nos 90%. 
 
A título de exemplo referem-se algumas medidas que podem ser adoptadas para que o edifício não contribua para o 
efeito de ilha de calor: 

1. Instalar materiais de elevada reflectância (elevado albedo) e emissividade nas coberturas e revestimentos 
exteriores de forma a reflectir a energia solar de volta para a atmosfera; 

2. Preferir a utilização de áreas verdes em detrimento de áreas pavimentadas nos espaços exteriores; 
3. Utilizar espelhos de água; 
4. Prever a localização de árvores ou de outras plantas de folha caduca que permitam sombrear, durante o 

Verão, a maior parte das superfícies do edifício e pavimentos exteriores; 
5. Proteger as mais-valias naturais do terreno, integrando-as no projecto do edifício como amenidades ou 

unidades funcionais do mesmo. 
 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Memória descritiva e justificativa; 
2. Planta de implantação à escala 1:500 ou superior contendo os elementos técnicos definidores da 

modelação do terreno, volumetria, alinhamento, cércea, implantação da edificação e dos muros de vedação 
e materiais utilizados; 

 
 

Processo de cálculo 

1. Determinação da área total do terreno em projecção horizontal (ATOT). 
2. Determinação da área de espaços verdes do edifício em projecção horizontal (AEV). 
3. Determinação da área construída em projecção horizontal (pavimentos exteriores não cobertos e coberturas) 

com reflectância igual ou superior a 60% (ARFL). 
4. Cálculo da percentagem de área em planta com reflectância igual ou superior a 60% (PRFL): 



   MARS-H 

   

 MARS-H 
Guia de Avaliação – V2009/1 

  229 

   
 

P6             Dimensão Ambiental 

 

(%) 100x 
A

AA
P

TOT

RFLEV
RFL

+=  

 
NOTA: A reflectância de cada material de revestimento pode ser obtida nas respectivas especificações 
técnicas. Na ausência dessa informação poder-se-ão utilizar os valores médios de referência apresentados 
na Tabela 6.1. Sempre que não for possível obter o nível de reflectância de um material construtivo deve-se 
considerar que este tem uma reflectância inferior a 60%. 

 
Tabela 6.1: Valor médio de referência da reflectância de alguns materiais utilizados como revestimento (Ferreira, 
2003; Energy Star, 2008) 

Material/tecnologia construtiva Cor/acabamento superficial Reflectância (R) 

Aço Galvanizado 

Amarelo 44 

Azul escuro 32 

Branco 61 

Cinza claro 38 

Cinza escuro 30 

Laranja acastanhado 20 

Sem Pintura 73 

Verde 22 

Vermelho 38 

Alumínio 

Amarelo  56 

Azul claro 51 

Azul escuro 35 

Bege 56 

Cinza 49 

Laranja acastanhado 29 

Marfim 59 

Sem pintura 73 

Verde escuro 31 

Vermelho  46 

Argamassas e betões 

Cinza claro 33 

Cinza escuro 13 

Ocre 30 

Vermelho 22 

Cobertura invertida 
Agregados de cor escura 10 

Agregados de cor clara 35 

Emulsão betuminosa Com granulado de cor clara  25 

Preto 5 

Fibrocimento Cinzento 39 

Membrana asfáltica Com revestimento de cor branca 70 

Preto 15 

Membrana de PVC 

Azul 60 

Bege 45 

Branco 75 

Cinzento 25 

Preto 5 

Telha cerâmica Com revestimento de cor branca 70 

Vermelho 68 

Telha de argamassa de cimento 

Branco 74 

Sem pintura 25 

Vermelho 20 

Zinco  Sem pintura 68 
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Benchmarks 
 

Melhor Prática:  
*

RFLP  =    

 

Prática convencional:   *RFLP  = 

 

Solução:  RFLP  = 

 
 

Normalização 
 

=
−
−=

−
−=

                              
                              

PP

PP
P

RFLRFL

RFLRFL
RFL

**
*

 

 
 

Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00P

RFL
>   

A 1,00P0,70
RFL

≤<   

B 0,70P0,40
RFL

≤<   

C 0,40P0,10
RFL

≤<   

D 0,10P0,00 RFL ≤≤   

E 0,00PRFL <
 

 

 

(%) 

(P6.2) 

40 

(%) 

(P6.3) 

 

(%)

(P6.1) 

90 

(P6.4) 

 

(P6.3) 

 

(P6.2) 

40 

(P6.1) 

90 

(P6.2) 

40 
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Objectivo 

Promover e premiar a redução da quantidade de energia primária não renovável necessária para a climatização do 
edifício (aquecimento e arrefecimento) e aquecimento de águas sanitárias. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um edifício novo ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. Excluem-se os edifícios no âmbito de aplicação do RSECE. 
 
 

Contexto 

Em Portugal, a regulamentação térmica actualmente em vigor introduziu o primeiro sistema de certificação dos 
edifícios (Certificação de Desempenho Energético e da Qualidade do Ar Interior). Esta nova regulamentação foi 
publicada a 4 de Abril de 2006 e é composta por três diplomas principais, que vieram substituir o antigo RCCTE 
(Decreto-Lei 50/90) e o antigo RSECE (Decreto-Lei 118/98): o Sistema de Certificação Energética (SCE), 
enquadrado pelo Decreto-Lei 78/2006, que estabelece o sistema de certificação energética de edifícios em 
Portugal; o novo Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE), enquadrado pelo 
Decreto-Lei 79/2006, que é aplicável no caso de grandes edifícios (área útil superior a 1000m2) e no caso de 

edifícios com sistemas de climatização com potência nominal de aquecimento e arrefecimento superior a 25kW; e o 
novo Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), publicado pelo Decreto-
Lei 80/2006, que se refere às características de comportamento térmico dos edifícios e se aplica normalmente a 
edifícios residenciais ou outros edifícios com área útil inferior a 1000m2, sem sistemas de climatização ou com 

sistemas de climatização com potência nominal de aquecimento e arrefecimento inferior ou igual a 25kW.  
 
Como só em casos muito excepcionais um edifício ou fracção destinada à habitação se enquadra no âmbito de 
aplicação do RSECE, os benchmarks definidos para este parâmetro têm por base os requisitos do RCCTE e as 
respectivas classes de desempenho energético. O RCCTE permite quantificar os valores das necessidades nominais 
anuais de energia útil para aquecimento (Nic), necessidades nominais de energia útil para arrefecimento (Nvc) e as 
necessidades nominais anuais de energia para produção de águas quentes sanitárias (Nac). O RCCTE permite ainda 
estimar, em função dos padrões de utilização dos sistemas de aquecimento, arrefecimento e de preparação das 
águas quentes sanitárias (AQS), as necessidades anuais globais de energia primária para climatização e águas 
quentes (Ntc). Um edifício está conforme o regulamento se o Ntc for inferior ao seu valor limite (Nt). 
 
As necessidades anuais globais estimadas de energia útil correspondem a uma previsão da quantidade de energia 
que será consumida, por m2 de área útil do edifício ou fracção autónoma, para manter o edifício nas condições de 

conforto térmico de referência e para preparação das águas quentes sanitárias necessárias. Nestas necessidades 
não estão incluídos os consumos com iluminação e outros equipamentos, estando, no entanto, contabilizados os 
ganhos de energia produzida através de fontes de energia renovável (p.e. colectores solares, painéis fotovoltaicos, 
etc.). 

Categoria: 
Indicador: 
Parâmetro: 
 

C3 - Energia 
Energia primária não renovável 
Consumo de energia primária não 
renovável na fase de utilização 
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As necessidades anuais globais de energia primária (estimadas e valor limite) resultam da conversão das 
necessidades anuais estimadas de energia útil em quilogramas equivalentes de petróleo por unidade de área útil do 
edifício (kgep/m2.ano), mediante aplicação de factores de conversão específicos que representam o mix energético 

nacional na produção de electricidade.  
 
O desempenho do edifício ao nível deste parâmetro avalia-se através do valor estimado de Energia Primária não 
Renovável (PENR) que será consumida durante a fase de utilização do edifício, segundo a metodologia do RCCTE. 

Para efeitos de benchmarking, teve-se em consideração o modo como se atribuem as classes de desempenho 
energético que constam no Certificado de Desempenho Energético e da Qualidade do Ar em Edifícios (Tabela 7.1), 
emitido pela Agência Nacional para a Energia (ADENE). De acordo com o Sistema de Certificação Energética (SCE), 
um edifício novo só poderá ser certificado se o valor de Ntc não ultrapassar o de Nt, e a melhor classe energética é 
atingida se o valor de Ntc não exceder 25% do valor de Nt. Desta forma, definiu-se como prática convencional para o 
PENR um valor igual ao valor de Nt, e a melhor prática corresponde a um edifício que apresenta um consumo igual 
ou inferior a 25% desse valor. Para as operações de reabilitação aplicam-se os mesmos benchmarks. 

 
De forma a melhorar o desempenho energético do edifício de acordo com os parâmetros considerados no RCCTE e 
os requisitos do SCE, podem ser tomadas algumas medidas, como por exemplo: 

1. Orientar correctamente o edifício de modo a maximizar os ganhos solares no Inverno; 
2. Conceber soluções adequadas de protecção solar de modo a minimizar os ganhos solares no Verão; 
3. Utilizar as potencialidades do terreno no desenho solar passivo do edifício, nomeadamente através do 

aproveitamento da radiação solar disponível, ventos dominantes e sombreamento por árvores existentes; 
4. Isolar convenientemente a parte opaca da envolvente, adoptando valores de coeficiente de transmissão 

térmica (U) inferiores aos de referência que constam no RCCTE; 
5. Optar por envidraçados de baixa emissividade e baixo coeficiente global de transmissão térmica (U); 
6. Adoptar colectores solares térmicos e respectivos sistemas de apoio com elevado rendimento; 
7. Introduzir sistemas de produção doméstica de energia a partir de fontes de energia renovável, que permitam 

diminuir o consumo de energia primária não renovável. 
 
Tabela 7.1: Classificação energética segundo a ADENE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 

1 
Nt

Ntc
R =  

 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Projecto Térmico ou Certificado de Desempenho Energético e da Qualidade do Ar Interior do edifício unifamiliar 
ou de cada fracção autónoma, no caso de um edifício multifamiliar. 

 

Classificação na 
certificação energética R1 

A+ R ≤ 0,25 

A 0,25 < R ≤ 0,50 

B 0,50 < R ≤ 0,75 

B- 0,75 < R ≤ 1,00 

C 1,00 < R ≤ 1,50 

D 1,50 < R ≤ 2,00 

E 2,00 < R ≤ 2,50 

F 2,50 < R ≤ 3,00 

G 3,00 < R 
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Processo de cálculo 

1. Consultar no Projecto Térmico do edifício e/ou Certificado Energético do valor das necessidades anuais 
globais de energia primária para climatização e para águas quentes sanitárias (Ntc). 

2. Consultar no Projecto Térmico do edifício e/ou Certificado Energético do valor máximo regulamentar para as 
necessidades anuais globais de energia primária para climatização e águas quentes sanitárias (Nt). 

 
Edifícios Multifamiliares 
 

3. No caso de edifícios com várias fracções, o desempenho global do edifício é determinado através da média 
ponderada do desempenho obtido para cada fracção, em função da sua área útil. 

 
 

Benchmarks 
 

Melhor Prática:  =×= Nt0,25PENR
*   

 

Prática convencional: == NtPENR*  

 

Solução:  ==NtcPENR  

 
 

Normalização 
 

=
−
−=

−
−=

                              
                              

PP

PP
P

ENRENR

ENRENR
ENR

**
*

 

 

(Kgep/m2.ano) 

(P7.2) 

 

(Kgep/m2.ano) 

(P7.3) 

 

(Kgep/m2.ano)

(P7.1) 

 

(P7.4) 

 

(P7.3) 

 

(P7.2) 

 

(P7.1) 

 

(P7.2) 
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Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00PENR >   

A 1,00P0,70 ENR ≤<   

B 0,70P0,40 ENR ≤<   

C 0,40P0,10 ENR ≤<   

D 0,10P0,00 ENR ≤≤   

E 0,00PENR <
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Objectivo 

Promover e premiar a redução do consumo de energia não renovável através da instalação de sistemas que 
permitam a produção de energia através de fontes renováveis. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um edifício novo ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. 
 
 

Contexto 

A energia renovável é aquela que é obtida a partir de fontes naturais capazes de se regenerarem, e portanto 
virtualmente inesgotáveis, ao contrário do que acontece no caso da energia obtida a partir de recursos não 
renováveis. As energias renováveis são consideradas como energias alternativas ao modelo energético tradicional, 
tanto pela sua disponibilidade (presente e futura) garantida (diferente dos combustíveis fósseis que precisam de 
milhares de anos para a sua formação) como pelo seu menor impacte ambiental. Segundo o RCCTE, são 
consideradas como energias renováveis, a energia proveniente do Sol, utilizada sob a forma de luz, de energia 
térmica ou de electricidade fotovoltaica, da biomassa, do vento, da geotermia ou das ondas e marés. 
 
Existem actualmente diversas tecnologias que permitem o aproveitamento das energias renováveis para a produção 
de calor ou de electricidade no local do edifício, sendo as mais conhecidas: colectores solares térmicos para o 
aquecimento das águas sanitárias; sistemas de aproveitamento de biomassa para o aquecimento do ar e da água e 
painéis fotovoltaicos e turbinas eólicas para a microprodução de electricidade. De modo a incentivar a aquisição de 
equipamentos que permitam a microprodução de electricidade, o Estado Português publicou a 2 de Novembro de 
2007 o Decreto-lei nº 363/2007, que visa o estabelecimento de condições favoráveis à venda para a rede de 
electricidade produzida através destes sistemas. Este diploma complementa o Decreto-lei nº 80/2006 de 21 de 
Abril (RCCTE), que promove a produção de água quente solar através de fontes renováveis, obrigando a instalação 
destes sistemas nos novos edifícios. Para além deste incentivos, a Lei 67-A/2007 (Código do IRS) estabelece que 
são dedutíveis à colecta, 30% das importâncias despendidas com a aquisição de equipamentos novos para 
utilização de energias renováveis, incluindo equipamentos complementares indispensáveis ao seu funcionamento, 
com o limite de €777. 
 
A utilização de energia renovável permite não só a redução das emissões de gases de efeito de estufa e de outros 
poluentes, como também contribui para a conservação dos finitos recursos globais de combustíveis fosseis e para o 
desenvolvimento de um mercado de escala para as tecnologias que permitem o seu aproveitamento. 
Adicionalmente, estes sistemas permitem obter energia sem custos durante a fase de utilização do edifício, pelo 
que, apesar de estarem muitas vezes associadas a custos iniciais elevados, normalmente resultam numa 
diminuição dos custos de ciclo de vida do edifício. 

Categoria: 
Indicador: 
 
Parâmetro: 
 

C3 - Energia 
Energia produzida localmente a partir 
de fontes renováveis 
Quantidade de energia que é produzida 
no edifício através de fontes renováveis 
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O desempenho do edifício ao nível deste parâmetro avalia-se através do valor estimado da Quantidade de Energia 
Produzida no Edifício Através de Fontes Renováveis (PER). Para efeitos de benchmarking, foi analisado o contexto 
nacional no que respeita à adopção de tecnologias que permitem o aproveitamento de energias renováveis, assim 
como a sua contribuição para a redução do consumo de energia convencional. Actualmente, os sistemas de 
aproveitamento de energias renováveis que são convencionalmente aplicados nos edifícios são os colectores solares 
térmicos. Esta situação deve-se principalmente à publicação do novo RCCTE, que obriga a colocação de uma 
determinada área mínima de colectores solares térmicos, ou de sistemas alternativos equivalentes. nos novos 
edifícios ou em grandes operações de reabilitação.  
 
Segundo a iniciativa Água Quente Solar para Portugal (AQSpP), no sector doméstico os colectores solares para 
Águas Quentes Sanitárias (AQS) são geralmente dimensionados para suprir a totalidade das necessidades de água 
quente durante os meses de Verão, sem recurso a sistemas de apoio convencionais. Nas outras estações do ano, a 
cobertura das necessidades energéticas é repartida entre o sistema solar e o sistema de apoio convencional, numa 
percentagem que varia em função da disponibilidade de recurso solar. Em termos globais anuais, o sistema solar 
pode satisfazer entre 50 a 80% das necessidades de energia útil para o aquecimento de água, consoante a zona 
climática do edifício. Desta forma, de modo a cobrir todas as diferentes zonas climáticas, definiu-se como prática 
convencional para o valor de PER, uma solução que produza o equivalente a 50% das necessidades de energia útil 
para a preparação de AQS. Para a definição da melhor prática analisou-se as metas nacionais para a produção de 
energia a partir de fontes renováveis. A União Europeia estabeleceu uma meta para que em 2010 39% do consumo 
de electricidade em Portugal seja produzido a partir de fontes renováveis. No início de 2008, tendo-se já 
ultrapassado esse valor, o Estado Português decidiu actualizar essa meta para os 45%. Tendo em conta sistemas de 
climatização e de preparação das AQS vulgarmente aplicados nos edifícios residenciais em Portugal, que se 
encontram referidos no Artº 15, Ponto 6, do RCCTE, e a distribuição média dos consumos de energia primária num 
edifício ou fracção residencial, que se encontra apresentada na Figura 8.1, é possível verificar que o consumo de 
electricidade representa em média um peso de 50% no total de energia primária consumida neste tipo de edifícios. 
Desta forma, para a melhor prática de PER definiu-se o valor correspondente a um edifício que produza localmente 
uma quantidade de energia proveniente de fontes renováveis que satisfaça o somatório de 50% das necessidades de 
energia para a preparação de AQS com 45% das necessidades de energia primária para a climatização, iluminação 
e equipamentos. De acordo com o gráfico apresentado na Figura 8.1, o valor de 45% das necessidades de energia 
primária para a climatização, iluminação e equipamentos é equivalente a cerca de 30% das necessidades anuais 
globais estimadas de energia primária para a climatização e preparação das AQS (Ntc), no caso de um edifício que 
utilize os sistemas convencionais de climatização e de preparação das AQS: 

• Sistema de aquecimento: resistência eléctrica; 
• Sistema de arrefecimento: máquina frigorífica com eficiência (COP) igual a 3; 
• Sistema de preparação das AQS: esquentador a gás com eficiência de 50%. 

 
A definição deste nível para melhor prática teve como base o pressuposto de que quanto maior o número de 
edifícios que cumpram ou excedam individualmente a meta definida para 2010 para a produção de electricidade a 
partir de fontes renováveis, maior a probabilidade da mesma vir a ser cumprida até ao período de verificação.  

Iluminação  
e electrodomésticos 

25% 

Climatização 

25% 

AQS 

50% 

 
Figura 8.1: Distribuição média dos consumos de energia primária num edifício residencial (Gonçalves et al, 2002) 
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De modo a melhorar o desempenho do edifício ao nível deste parâmetro, deve-se optar pela integração no edifício 
de sistemas de produção de energia através de fontes renováveis, que excedam a energia produzida pelo colector 
solar térmico padrão, ou sistema equivalente, exigido pelo RCCTE e que satisfaçam adicionalmente parte das 
necessidades de energia eléctrica. Alguns exemplos de tecnologias que podem ser adoptadas são: 

1. Colectores solares térmicos; 
2. Painéis fotovoltaicos; 
3. Turbinas eólicas; 
4. Micro-hidrogeradores; 
5. Sistemas de aquecimento por biomassa (sempre que se evidencie que existe um contracto de fornecimento 

de biomassa que seja obtida de uma forma sustentável); 
6. Bombas de calor geotérmicas (caso estas sejam operadas por electricidade gerada a partir de fontes 

renováveis); 
7. Sistema de arrefecimento passivo ou de aquecimento do ar através de tubos enterrados. 

 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Projecto Térmico e/ou Certificado Energético emitido pela ADENE. 
2. Especificações técnicas do fabricante ou equivalente, acerca dos sistemas de produção de energia a partir 

de fontes renováveis instalados no edifício; 
3. Listagem dos resultados na simulação de produção anual de energia a partir de todos os equipamentos 

instalados no edifício que permitam a produção de energia térmica ou electricidade a partir de fontes 
renováveis. Podem ser utilizados os resultados obtidos através dos programas Solterm, RETScreen, ou 
equivalente. 

 
 

Processo de cálculo 

1. Estimar a quantidade de energia produzida anualmente no edifício através de fontes renováveis (PER), 
usando a seguinte equação: 

p

rensolar
ER

A

EE
P

+
= , em que: 

Esolar – contribuição de sistemas de colectores solares para o aquecimento de AQS; 
Eren – contribuição de quaisquer outras formas de energias renováveis (solar fotovoltaica, biomassa, eólica, 

geotérmica, etc.), bem como de quaisquer formas de recuperação de calor de equipamentos ou de 
fluidos residuais; 

Ap é a área útil de pavimento. 

Nota: Para se preceder ao cálculo de Esolar e Eren podem ser utilizados programas informáticos como o 
SolTerm ou outros equivalentes. 

2. Calcular a energia útil dispendida com sistemas convencionais de preparação de AQS (NAQS) de acordo com 
a metodologia referida no Anexo VI do RCCTE: 

Apa
aQNAQS ×

= η  (kW.h/m2.ano), em que: 

Qa – energia útil dispendida com sistemas convencionais de preparação de AQS; 

ηa – eficiência de conversão do sistema convencional de preparação de AQS utilizado no edifício. 

3. Consultar no Projecto Térmico do edifício ou no Certificado Energético fornecido pela ADENE, as 
necessidades nominais de energia útil para aquecimento (Nic) e arrefecimento (Nvc). 
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4. Determinar a energia primária (Ntc’) equivalente a 30% das necessidades anuais nominais globais estimadas 

de energia primária, admitindo que no edifício são utilizados os sistemas convencionais referidos 
anteriormente:  

x0,086)
0,5xAp

Qa
x0,290

3
Nvc

0,1xx0,290
1

Nic
0,30x(0,1xNtc' ++= (Kgep/m2.ano) 

 
5. Converter o valor (Ntc’) de energia primária (Kgep) para energia eléctrica final equivalente (kW.h):  

0,290
Ntc'

'Ntc' =  

 
 
Edifícios Multifamiliares 
 

6. No caso de edifícios com várias fracções, o desempenho global do edifício é determinado através da média 
ponderada do desempenho obtido para cada fracção, em função da sua área útil. 

 
 

Benchmarks 
 

Melhor Prática:  PER
* = Ntc’’ + 0,50 x NAQS =                 + 0,50 x               = 

 

Prática convencional: PER*  = 0,50 x NAQS  = 0,50 x                = 

 

Solução: PER  = 
 
 

Normalização 
 

=
−

−
=

−

−
=

                              

                              

PP

PP
P

ERER

ERER
ER

*
*

*

 

 

(kWh/m2.ano) 

(P8.3) 

 

(kWh/m2.ano) 

(P8.2) 

  

(P8.4) 

 

(P8.2) 

 

(P8.1) 

 

(P8.2) 

 

(P8.3)

 

(kWh/m2.ano) 

(P8.1) 
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Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00P

ER
>   

A 1,00P0,70
ER

≤<   

B 0,70P0,40
ER

≤<   

C 0,40P0,10
ER

≤<   

D 0,10P0,00 ER ≤≤   

E 0,00PER <
 

 

 
 

Bibliografia base 

Gonçalves, Hélder; Joyce, António; Silva, Luís (2002); FORUM ENEGIAS RENOVÁVEIS EM PORTUGAL – UMA 
CONTRIBUIÇÃO PARA OS OBJECTIVOS DA POLÍTICA ENERGÉTICA E AMBIENTAL. ADENE/INETI, Lisboa, 
Dezembro. 
 
Portugal (2006). REGULAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMENTO TÉRMICO DOS EDIFÍCIOS 
(RCCTE), Decreto-lei n.º 80/2006 de 04 de Abril. 
 
Portugal (2006). REGULAMENTO DOS SISTEMAS ENERGÉTICOS E CLIMATIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS (RSECE), Decreto-
lei n.º 79/2006 de 04 de Abril. 
 
 

Bibliografia complementar 

ADENE (2008). CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA E AR INTERIOR NOS EDIFÍCIOS. Informação disponível na internet em 
[www.adene.pt/adene/canais/subportais/sce] em 2008/09/12. 
 
RETSCREEN (2008). SOFTWARE RETSCREEN. RETScreen international clean energy decision support center. 
Natural Resources Canada. Informação disponível na internet em [www.retscreen.net] em 2008/09/12. 
 



   MARS-H 

   

 MARS-H 
Guia de Avaliação – V2009/1 

  241 

   
 

P9             Dimensão Ambiental 
 

 
 
 
 
 

Objectivo 

Promover e premiar a reutilização de materiais no edifício que provenham do local de construção ou de locais 
próximos. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um edifício novo ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. 
 
 

Contexto 

No sector da construção, a reutilização consiste no aproveitamento de materiais ou elementos de construção, que 
resultam do final do ciclo de vida de um edifício, para serem utilizados na construção ou reabilitação de outro 
edifício. A reutilização difere da reciclagem pois, ao contrário desta, um material reutilizado não sofre qualquer tipo 
de tratamento ou valorização antes de ser novamente aplicado. A reutilização tem vantagens face à reciclagem, uma 
vez que na reciclagem, ao se submeter o material a um tratamento, se consome energia e outros recursos e se 
produzem resíduos, ainda que numa menor escala do que na produção de novos materiais. Desta forma, a 
reutilização directa de materiais é uma prioridade na promoção da sustentabilidade. 
 
Na construção ou reabilitação de um edifício pode-se reutilizar uma elevada quantidade de materiais provenientes 
de edifícios ou de outras estruturas pré-existentes no local, ou de edifícios e de arranjos exteriores localizados fora 
do local de implantação que foram desmantelados. Podem-se reutilizar, entre outros, os seguintes materiais e 
elementos construtivos: estrutura e elementos construtivos pré-existentes (no caso de operações de reabilitação), 
portas, janelas, elementos pré-fabricados, pedra para alvenarias, acessórios de redes de abastecimento de água ou 
de outros sistemas, elementos de serralharia, plantas para arranjos exteriores, entre outros. 
 
Tanto do ponto de vista ambiental como na perspectiva da preservação do legado histórico, é de promover a 
reutilização de materiais ou de elementos construtivos provenientes de edifícios pré-existentes no local de 
construção ou nas imediações, pois desta forma minimizam-se os impactes relacionados com os transportes e 
preservam-se os aspectos estéticos da cidade.  
 
O desempenho do edifício ao nível deste parâmetro avalia-se através do valor da Percentagem em Custo de 
Materiais Reutilizados (PCREU), que resulta do quociente entre o valor dos materiais que são reutilizados (CREU) e o 
valor total do orçamento da construção (CTOT). Para efeitos de benchmarking não foram encontrados dados 
nacionais que permitissem a definição dos valores de PCREU correspondentes às práticas de referência. Tendo em 
conta o facto de em Portugal ser muito residual a reutilização numa nova construção de materiais e elementos 
construtivos provenientes de um edifício demolido, considerou-se o valor de 0% para a prática convencional de 
PCREU. Na ausência de metas nacionais para este parâmetro, decidiu-se manter o valor de 15% definido para o PCREU 
na versão de escala global da metodologia SBTool. 
 

Categoria: 
Indicador: 

Parâmetro: 

C4 - Materiais e resíduos sólidos 
Reutilização de materiais 
Percentagem em custo de materiais 
reutilizados 

 



MARS-H   

 

 242 MARS-H 
Guia de Avaliação – V2009/1 

   
 

Dimensão Ambiental                  P9 

 
A título de exemplo, referem-se algumas práticas a adoptar em diversas fases do ciclo de vida que possibilitam, não 
só melhorar o desempenho do edifício ao nível deste parâmetro, como facilitam a reutilização dos seus elementos 
noutros edifícios no final do seu ciclo de vida: 

1. Reabilitar edifícios, aproveitando estruturas pré-existentes; 
2. Utilizar sempre que possível materiais que provenham da desconstrução de edifícios existentes nas 

proximidades do local; 
3. Desconstruir os edifícios em vez de os demolir. Desconstruir um edifício passa por retirar a maior parte dos 

componentes do mesmo, mantendo-os intactos sempre que possível. Os componentes retirados do edifício 
podem posteriormente ser utilizados noutros edifícios; 

4. Conceber os edifícios de forma a facilitar a desconstrução no final do seu ciclo de vida e a potenciar a 
reutilização do maior número de componentes possível. Para o efeito, preferir soluções de ligação mecânica 
às convencionais ligações químicas. 

 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Mapa de Orçamentos dos trabalhos de construção; 
2. No caso de reutilização de RCD provenientes de outras obras, apresentar documento comprovativo, segundo 

o modelo de registo de dados de RCD, referido no artigo 11.º e no Anexo II do Decreto-lei nº 46/2008. 
 
 

Processo de cálculo 

1. Consultar no Mapa de Orçamentos o custo total dos artigos de construção (CTOT). 
2. Somar o custo dos artigos correspondentes aos materiais e elementos construtivos que serão reutilizados 

(CREU). Este valor corresponde ao somatório do custo dos seguintes itens: 
a) Materiais ou elementos construtivos pré-existentes no local de construção que serão reutilizados. Se o 

Mapa de Orçamentos não contemplar o valor destes itens, na falta de melhor metodologia atribuir aos 
mesmos o custo que teriam se fossem produzidos de novo;   

b) Materiais ou elementos construtivos provenientes de desconstruções situadas fora do local de 
implantação. 

3.  Cálculo da percentagem em custo de materiais e produtos utilizados em obra que são reutilizados (PCREU): 

(%)x100
C
CP

TOT

REU
CREU =

 
 
 

Benchmarks 
 

Melhor Prática:  
*

CREUP  =  

 

Prática convencional: *CREUP  =  

 

Solução:  CREUP  = 

 

(%)

(P9.1) 

15 

(%) 

(P9.2) 

0 

(%) 

(P9.3) 
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Normalização 
 

=
−
−=

−

−
=

                              
                              

*P*P
*PP

P
CREUCREU

CREUCREU
CREU

 

 
 

Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00P

CREU
>   

A 1,00P0,70
CREU

≤<   

B 0,70P0,40
CREU

≤<   

C 0,40P0,10
CREU

≤<
 

 

D 0,10P0,00
CREU

≤<   

E 0,00P
CREU

≤
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Bibliografia complementar 

Não é necessário consultar bibliografia complementar para este parâmetro. 
 
 

(P9.4) 

 

(P9.3) 

 

(P9.2) 

0 

(P9.1) 

15 

(P9.2) 
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Objectivo 

Promover e premiar a utilização de materiais reciclados, provenientes de dentro e de fora do local de construção. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um edifício novo ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. 
 
 

Contexto 

Designa-se por reciclagem o reaproveitamento de materiais que resultam do final do ciclo de vida de um produto ou 
de um processo produtivo que, após um tratamento adequado, passam a ser matéria-prima para um novo produto. 
De acordo com a norma ISO 14021 o conteúdo reciclado de um produto é definido como “a percentagem, em 
massa, de material reciclado utilizado na produção de um produto ou embalagem”. Segundo a mesma norma “só 
os materiais de pré-consumo ou pós-consumo poderão ser considerados nesse conteúdo, de acordo com as 
seguintes definições: 

1. Materiais de pré-consumo: Materiais que divergem do fluxo de resíduos que têm origem num processo 
produtivo. É excluída a reutilização de resíduos que são gerados num processo e que apresentam 
potencialidades de ser utilizados no mesmo processo que os gerou.    

2. Materiais de pós-consumo: Materiais que têm origem na fase de utilização de edifícios de habitação, 
comerciais, industriais ou institucionais, no seu papel de utilizadores finais, e que não podem ser mais 
utilizados para o fim a que se destinam. Este grupo inclui os materiais que são devolvidos pela cadeia de 
distribuição”. 

 
O conteúdo reciclado (CR), a que se refere este parâmetro, calcula-se pela equação seguinte: 
 

(%)100x
P

ixYiM3xY3M2xY2M1xR1M
 CR

+++
= , em que: 

 Mi  – massa do material reciclado i que constitui o produto; 

Yi  – rendimento do material reciclado i (tendo em conta as perdas pelos resíduos gerados no processo 

produtivo, conteúdo em água, etc.);  
P – massa total do produto (deverá ser igual ao somatório da massa de cada um dos materiais 

constituintes multiplicada pelo respectivo rendimento). 
 
A diferença entre a reciclagem e a reutilização é que na última não há necessidade dos materiais passarem por um 
processo de tratamento, pelo que a prioridade deve ser sempre dada à reutilização. Quando tal não é possível, a 
promoção da reciclagem de materiais apresenta uma série de vantagens relativamente à utilização de materiais 
novos, destacando-se: resulta na utilização mais eficiente de recursos, pois possibilita a redução das necessidades 
de exploração de matérias-primas virgens; possibilita a diminuição da quantidade de resíduos cujo destino final seria 
o aterro ou a incineração; desencoraja os processos produtivos ineficientes e que geram grandes quantidades de 

Categoria: 
Indicador: 
Parâmetro: 

C4 - Materiais e resíduos sólidos 
Utilização de materiais reciclados 
Percentagem em peso do conteúdo 
reciclado do edifício 
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resíduos; reduz, sempre que possível, os impactes ambientais (é, no entanto, preciso ter em conta que o elevado 
conteúdo reciclado de um produto nem sempre garante que este apresenta menor impacte ambiental). 
 
A diminuição da produção de resíduos e a sua reciclagem deverá ser uma prioridade no projecto de qualquer 
edifício sustentável pois, segundo a Agência Europeia para o Ambiente (EEA, 2001), o sector da construção 
apresenta uma elevada quota-parte na produção global de resíduos, pois é responsável por cerca de 22% do total de 
resíduos produzidos na Europa. 
 
Com a utilização de materiais recicláveis ou com conteúdo reciclado é possível fechar o ciclo de vida dos materiais. 
No entanto, a reciclagem na construção é um objectivo muito ambicioso, pois existem algumas dificuldades na 
reciclagem de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), já que grande parte destes pode ser reciclada 
unicamente para ser utilizada em fins menos nobres. Por exemplo, os agregados provenientes da reciclagem do 
betão, normalmente só podem ser utilizados em elementos não estruturais. Dentro dos resíduos da construção, os 
plásticos e os metais são os que apresentam maior potencialidade de reciclagem sem perderem as suas 
características básicas de resistência e durabilidade. 
 
O desempenho do edifício ao nível deste parâmetro avalia-se através da Percentagem em Peso do Conteúdo 
Reciclado do Edifício (PCRE), que resulta da média ponderada pela massa do valor normalizado do conteúdo 
reciclado do edifício, em função dos benchmarks específicos de conteúdo reciclado de cada material utilizado.   
 
Através da análise da composição de alguns produtos de construção e da quantidade de cada um dos produtos que 
é aplicada nos edifícios, concluiu-se que é difícil definir, para este parâmetro, um único benchmark para a escala do 
edifício pois, por um lado, o conteúdo reciclado varia consoante o tipo de material e/ou respectivo produtor e, por 
outro, a quantidade utilizada de um tipo de material varia de edifício para edifício. Desta forma, decidiu-se adoptar, 
para a escala do edifício, um sistema de benchmarks dinâmico que depende dos tipos de materiais utilizados e da 
respectiva quantidade, pelo que se analisou o conteúdo reciclado de vários materiais de construção, de modo a 
identificar para cada um deles o conteúdo reciclado correspondente à prática convencional e à melhor prática. 
Desta análise verificou-se que nas especificações técnicas da grande maioria dos materiais ou produtos de 
construção comercializados em Portugal, o conteúdo reciclado é um dado que não se encontra presente, pelo que 
se tornou impossível a definição de uma lista de materiais com os respectivos benchmarks nacionais de conteúdo 
reciclado que fosse suficientemente abrangente.  
 
Analisando alguns estudos internacionais realizados neste domínio, verificou-se que o estudo mais recente foi 
realizado em Inglaterra pelo The Waste & Resources Action Programme – WRAP (WRAP, 2008). Este estudo 
abrande 45 tipos de produtos e materiais e assenta nos dados recolhidos a partir da análise de 250 
produtos/marcas. Tendo por base o estudo do WRAP, a Tabela 10.2 apresenta a gama do conteúdo reciclado de 
alguns dos materiais e produtos apresentados nesse estudo que são normalmente utilizados na construção em 
Portugal. Na falta de dados mais adaptados ao contexto português, os valores de referência do estudo do WRAP são 
utilizados por defeito na metodologia MARS-H. 
 
Para efeitos de contabilização do desempenho do edifício ao nível deste parâmetro é considerado o conteúdo 
reciclado dos materiais listados na Tabela 10.2 que são utilizados na materialização dos elementos construtivos e 
acabamentos listados na Tabela 10.1. Para além dos materiais listados na Tabela 10.2 poderão ser ainda 
considerados outros materiais com utilização significativa. 
 
De modo a melhorar o desempenho do edifício ao nível deste parâmetro deve-se maximizar a utilização de materiais 
com elevado conteúdo reciclado. Actualmente, tal como se pode observar no estudo do WRAP já existe no mercado 
da construção um conjunto alargado de produtos que apresentam materiais reciclados na sua constituição. Em 
Portugal, a Agência Portuguesa para o Ambiente encontra-se a desenvolver uma iniciativa denominada “Remade in 
Portugal” (www.remadeinportugal.pt), que tem como objectivo promover a produção e utilização de produtos com 
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conteúdo reciclado. Este rótulo voluntário pode ser aplicado a qualquer produto (excepto produtos alimentares e 
medicinais) com conteúdo reciclado superior a 50%. A Agência Portuguesa para o Ambiente encontra-se também a 
apoiar uma iniciativa denominada por MATREC (www.matrec.pt) que têm como objectivo o desenvolvimento de uma 
base de dados dedicada aos materiais reciclados e à sua utilização no contexto da indústria, construção civil e do 
design.   
 
Tabela 10.1: Listagem dos elementos construtivos e das soluções de acabamento que deverão ser considerados 
neste parâmetro 

Elementos construtivos  Acabamentos 

a) Piso térreo 
b) Pisos elevados 
c) Paredes exteriores 
d) Paredes interiores 
e) Cobertura 
f) Estrutura (incluindo fundações) 
g) Escadas 

a) Revestimento de pavimentos, paredes e tectos; 
b) Revestimento de escadas (incluindo corrimãos, 

balaustradas, protecções, etc.); 
c) Janelas (incluindo o guarnecimento dos vãos); 
d) Portas interiores e exteriores (incluindo o 

guarnecimento dos vãos) 
e) Apainelados; 
f) Mobiliário fixo (incluindo a cozinha, roupeiros e 

armários embutidos); 
g) Outros de uso significativo. 

 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Mapa de Quantidades de Trabalhos e Cláusulas Técnicas Especiais (CTE) com a descrição detalhada das 
soluções construtivas e materiais utilizados em cada elemento de construção; 

2. Projecto de Arquitectura com a listagem e localização dos materiais/soluções construtivas utilizados e 
pormenores das soluções construtivas; 

3. Para os produtos com conteúdo reciclado, apresentar as Especificações Técnicas do produtor com a referência 
ao valor do conteúdo reciclado. 

 
 

Processo de cálculo 

1. Identificar nos elementos construtivos e soluções de acabamento mencionados na Tabela 10.1, os materiais 
de construção listados na Tabela 10.2. Para além dos materiais listados na Tabela 10.2 deverão ser 
considerados todos os materiais com quantidade significativa. 

2. Quantificar a massa (kg) utilizada de cada um dos materiais. Para o efeito excluem-se: 
a) Ligadores, adesivos e aditivos; 
b) Materiais que contribuam em menos do que 10% para o volume do elemento construtivo (p.e. 

parafusos). Exceptuam-se aqui os materiais isolantes térmicos e acústicos. 
3. Determinar nas Especificações Técnicas dos fabricantes e/ou rótulos ecológicos o conteúdo reciclado de 

cada um dos materiais listados na Tabela 10.2 que são utilizados. Atender ainda aos seguintes aspectos: 
a) Na ausência de valores para o conteúdo reciclado de um material, admitir o valor correspondente à 

prática convencional; 
b) Caso num tipo de material se utilizem materiais com conteúdo reciclado distinto, realizar a média 

ponderada do conteúdo reciclado me função da massa utilizada de cada material.  
4. Proceder à quantificação do valor normalizado médio do conteúdo reciclado através do preenchimento da 

Tabela apresentada no Processo de Cálculo Auxiliar. 
 

Edifícios multifamiliares 

5. Não existe qualquer particularidade. 
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Operações de reabilitação 

6. Não se consideram os materiais pré-existentes mas apenas os materiais quantificados nas operações de 
reabilitação.  

 

Processo de cálculo auxiliar 

Nesta secção apresenta-se o processo de cálculo auxiliar necessário à determinação do valor normalizado médio do 
conteúdo reciclado do edifício. A determinação desse valor resulta do preenchimento da Tabela 10.2 

Tabela 10.2: Benchmarks para o conteúdo reciclado de vários materiais de construção e processo de cálculo para a 
determinação do valor normalizado médio do conteúdo reciclado do edifício (fontes: WRAP, 2008a e outras) 

Tipo de 
produto/ 
material 

Produto/material 

Conteúdo reciclado  
(em % da massa) 

 
 
Valor 
norm. 
[A] 

 
 
Quantid. 
 
[B] 
 

=AxB 
Benchmarks 

Material 
utilizado Conven. Melhor 

(Pi *) (Pi 
*) (Pi) (Pi)3 (kg) 

Agregados Agregados utilizados como enchimento 0 100     

Argamassa 
de cimento 

Argamassa de dosagem convencional 3 70     

Betão 
 

Betão armado betonado in situ – classe C25 ou 
inferior 

15 90     

Betão armado betonado in situ – classe C30 ou 
superior 

24 44     

Betão armado betonado in situ, classe C25 ou 
inferior – não considerando a armadura 

0 90     

Betão armado betonado in situ, classe C30 ou 
superior – não considerando a armadura 

0 26     

Betão pré-esforçado 20 23     

Isolamento 
Térmico  
e acústico 

Lã mineral (também denominada por lã de rocha) 25 50     

Lã de vidro 30 80     

Fibras de celulose 80 100     

Polietileno 1 4     

Poliestireno expandido (EPS) 0 25     

Poliestireno expandido extrudido (XPS) 0 25     

Metais Aço em perfil  481 60     

Aço em varão 801 100     

Aço inoxidável 601 75     

Alumínio extrudido 351 44     

Zinco 251 31     

Painéis Aglomerado de fibras de madeira, OSB, MDF 60 90     

Gesso cartonado 36 98     

Revestimento 
de coberturas 

Chapa de aço galvanizado 121 15     

Chapa de aço inox 601 75     

Chapa de alumínio 581 73     

Chapa de cobre 481 60     

Chapa de zinco 251 31     

Fibrocimento 0 10     

Telha de betão 0 22     

Telha cerâmica 02 302     

Revestimento 
de 
pavimentos/
paredes 

Tijoleira/azulejo 0 20     
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Tabela 10.2 (cont.): Benchmarks para o conteúdo reciclado de vários materiais de construção e processo de cálculo 
para a determinação do valor normalizado médio do conteúdo reciclado do edifício (fontes: WRAP, 2008a e outras) 

Tipo de 
produto/ 
material 

Produto/material 

Conteúdo reciclado  
(em % da massa) 

 
 
Valor 
norm. 
[A] 

 
 
Quantid. 
 
[B] 
 

=AxB 
Benchmarks 

Material 
utilizado Conven. Melhor 

(Pi *) (Pi 
*) (Pi) (Pi)3  (kg) 

Tijolo e 
blocos 

Bloco aligeirado de betão 50 93     

Bloco de betão 0 93     

Tijolo cerâmico 0 30     

Vidro Envidraçados 0 10     

Outros        

       

       

       

       

       

       

       

Somatório 
 

 
[C] 

 
[D] 

(P10.1) 

PCRE    

= D/C 

 

Notas:  
1) Valor admitido, pois no estudo do WRAP encontra-se apenas definido um valor médio para o conteúdo reciclado, que corresponde 

simultaneamente aos níveis de prática corrente, boa prática e melhor prática. Esta situação deve-se ao facto dos metais serem 100% 
recicláveis e da sua reciclagem ser economicamente vantajosa, pelo que as empresas tentam naturalmente maximizar o conteúdo reciclado. 
No entanto, este conteúdo é condicionado, entre outros, pela disponibilidade de sucata, pelo que a definição dos valores correspondentes à 
prática convencional considera a possibilidade de haver uma flutuação negativa do conteúdo reciclado de 20%.  

2) No estudo do WRAP não existem dados para a telha cerâmica, pelo que se adoptaram os mesmos benchmarks do tijolo cerâmico. 

3) A normalização efectua-se através da seguinte equação: 

*iP
*
iP

*iPiP
iP

−

−
=  

 

 

Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00P

CRE
>   

A 1,00P0,70
CRE

≤<   

B 0,70P0,40
CRE

≤<   

C 0,40P0,10
CRE

≤<
 

 

D 0,10P0,00 CRE ≤≤   

E 0,00PCRE <
 

 

 



MARS-H 

 

 MARS-H 
Guia de Avaliação – V2009/1 

  249 

   
 

Dimensão Ambiental               P10 

 

Bibliografia base 

EEA (2001). INDICATOR FACT SHEET SIGNALS 2001 – Chapter Waste. European Environment Agency. 
 
Portugal (2008). REGIME DAS OPERAÇÕES DE GESTÃO DE RESÍDUOS RESULTANTES DE OBRAS OU 
DEMOLIÇÕES DE EDIFÍCIOS OU DE DERROCADAS, Decreto-lei n.º 46/2008 de 12 de Março. 
 
Symonds Group Ltd.; Argus; COWI; PRC Boucentrum (1999). CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE 
MANAGEMENT PRACTICES, AND THEIR ECONOMIC IMPACTS. Final report to DGXI, European Commission. 
 
WRAP (2008a). CHOOSING CONSTRUCTION PRODUCTS: GUIDE TO THE RECYCLED CONTENT OF MAINSTREAM 
CONSTRUCTION PRODUCTS. The Waste & Resources Action Programme (WRAP) and AMA Research Ltd. GB 
version 4.1. Oxon: WRAP, United Kingdom, June. 
 
 

Bibliografia complementar 

WAMBUCO (2004). EUROPEAN WASTE MANUAL FOR BUILDING CONSTRUCTON. Research Project within the 
European Comission 5th framework program. 
 
WRAP (2008b). CALCULATING AND DECLARING RECYCLED CONTENT IN CONSTRUCTION PRODUCTS: “RULES 
OF THUMB” GUIDE. The Waste & Resources Action Programme (WRAP). United Kingdom, June. 
 
 



MARS-H 

   

 250 MARS-H 
Guia de Avaliação – V2009/1 

   
 

P11             Dimensão Ambiental 
 

 
 
 
 

 

Objectivo 

Promover e premiar a utilização de materiais e produtos de base orgânica com certificado ambiental. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um edifício novo ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente.  
 
 

Contexto 

Os produtos de base orgânica que provêm de explorações florestais e agrícolas geridas de uma forma sustentável 
são considerados como o único verdadeiro material renovável de construção de uso comum. Como exemplo de um 
material renovável refere-se a madeira utilizada na construção que é extraída de florestas geridas de forma 
sustentável. Actualmente, verifica-se uma crescente preocupação para que as florestas sejam geridas de uma forma 
responsável, pois por um lado, as árvores em crescimento contribuem para a absorção de dióxido de carbono e 
com isso possibilitam mitigar o efeito de estufa e, por outro, as florestas são o habitat natural para uma grande 
variedade de espécies animais e vegetais e são ainda um local de lazer para a sociedade. 
 
A destruição de grandes áreas florestais em zonas sensíveis, como por exemplo na Amazónia, levou a que se 
desenvolvessem um conjunto de rótulos que certificam que a madeira provem de florestas geridas de uma forma 
sustentável, isto é, florestas em que o ciclo de produção de madeira nunca é interrompido, pois o abate de árvores 
é sempre compensado por novas plantações. 
 
O rótulo ou selo ecológico é um processo de certificação que assegura que os produtos de origem florestal 
(madeira, papel, carvão, cortiça, etc) foram extraídos de florestas geridas correctamente, não só do ponto de vista 
económico mas também social e ambiental. Este mecanismo garante que a compra de produtos rotulados não 
contribui para aumentar os graves problemas que enfrentam as florestas do planeta e os habitats que suportam 
(exploração abusiva, corte ilegal, desflorestação, perda de biodiversidade, etc). 
 
Actualmente, existem diversos sistemas de certificação de escala global, como o Forest Stewardship Council (FSC); 
de escala regional, como o Pan European Forest Certificate (PEFC); e de escala nacional, como o Canadian 
Standard Association (CSA), Malaysian Timber Certification Council (MTCC), Sustainable Forestry Initiative (SFI), e a 
American Tree Farm System (ATFS); O rótulo FSC é o único que conta com o apoio das principais ONG’s ecologistas 
ou de conservação – O Fundo Mundial para a Natureza (WWF), a Greenpeace e os Amigos da Terra (FoE) – porque 
é o único aplicável mundialmente, com critérios de certificação exigentes e formado por representantes de diversos 
países, que repartem o poder de decisão de uma forma equilibrada. 
 
A título de exemplo, refere-se que em Portugal, existe uma representação local da FSC que certifica áreas florestais 
e cadeias produtivas desde 2004. Segundo a FSC Portugal, em Abril de 2008, encontravam-se certificados cerca de 
5,5% da totalidade da área florestal nacional e 20 cadeias de produção. 
 

Categoria: 
Indicador: 
Parâmetro: 

C4 - Materiais e resíduos sólidos 
Recurso a materiais certificados 
Percentagem em custo de produtos de 
base orgânica que são certificados 
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Na presente metodologia são aceites os sistemas de certificação referidos anteriormente. Os rótulos de cada um 
dos sistemas de certificação aceites encontram-se apresentados na Tabela 11.1. 
 
Tabela 11.1: Rótulos de certificação aceites 

Rótulo Instituição responsável 

 

ATFS 
American Tree Farm System 

 

CSA 
Canadian Standards Association 

 

 

FSC 
Forest Stewardship Council 

 

 

PEFC 
Programme for the Endorsement 

of Forest Certification 

 

MTCC 
Malaysian Timber Certification 

Council 
 

 

SFI 
Sustainable Forestry Initiative 

 

 
O desempenho do edifício ao nível deste parâmetro avalia-se através do valor da Percentagem em Custo de 
Produtos de Base Orgânica Certificados (PCER), que resulta do quociente custo total de produtos em madeira ou de 
base orgânica certificados (CCER) e o custo total dos produtos de madeira ou de base orgânica previstos para a 
construção (CPBO). Para efeitos de benchmarking, considerando que em Portugal não é comum a aquisição de 
produtos de construção de base orgânica (madeira e outros) que sejam certificados, considerou-se como prática 
convencional para a PCER, o valor de 0%. Na ausência de metas nacionais para este parâmetro, considerou-se que a 
melhor prática corresponderia ao valor de 5%. Apesar de já ser possível utilizar 100% de madeira certificada nos 
edifícios, tendo por base os valores de referência adoptados na versão de escala global da metodologia SBTool 
(desenvolvida por um comité internacional constituído por representantes de mais de 20 países) decidiu-se fixar os 
5% como o patamar de melhor prática para a percentagem em custo de produtos de base orgânica certificados. 
 
Para que o edifício apresente um bom desempenho neste parâmetro deve-se utilizar, sempre que possível, produtos 
de madeira ou de base orgânica (papel, cortiça, etc.) que apresentem um dos rótulos mencionados anteriormente. 
 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Mapa de orçamentos, com o custo total de todos os produtos em madeira ou de base orgânica previstos 
para a construção (excluem-se os elementos de madeira utilizados nas cofragens); 

2. Cópia do certificado dos produtos de madeira ou de base orgânica com rótulo ecológico. 
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Processo de cálculo 

1. Determinação do custo total dos produtos de madeira ou de base orgânica previstos para a construção 
(CPBO). Para a determinação desse custo, consulta-se o Mapa de Orçamentos e consideram-se todos os 
produtos de madeira ou de base orgânica utilizados na carpintaria de limpos, incluindo:  

a) Elementos estruturais em madeira; 
b) Escadarias, incluindo corrimãos, balaústres, revestimentos de cobertor e espelho; 
c) Portas e janelas, incluindo caixilharias e revestimento de obreiras, padieiras e soleiras; 
d) Rodapés; 
e) Revestimentos de pavimentos, paredes e tectos em madeira, aglomerado de madeira, cortiça, entre 

outros; 
f) Mobiliário fixo nas cozinhas, quartos e casas de banho; 
g) Outros produtos de madeira ou base orgânica, cujo volume seja significativo. 

 
2. Determinação do custo total de produtos em madeira ou de base orgânica certificados (CCER). Considerar os 

mesmos elementos referidos na alínea anterior. 
 
3. Cálculo da percentagem em custo de materiais de madeira ou de base orgânica certificados (PCER), da 

seguinte forma: 

(%)100x
C
C

P
PBO

CER
CER =  

 
Edifícios multifamiliares 

4. Não existe qualquer particularidade. 
 
 

Benchmarks 
 

Melhor Prática:  *
CERP  =   

 

Prática convencional: *CERP  =  

 

Solução:  CERP  = 

 
 

Normalização 
 

=
−
−=

−

−
=

                              
                              

PP

PP
P

CERCER

CERCER
CER

**
*

 

 

(P11.4) 

 

(P11.3) 

 

(P11.2) 

0 

(P11.1) 

5 

(11.2) 

0 

(%)

(P11.1) 

5 

(%) 

(P11.2) 

0 

(%) 

(P11.3) 
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Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00P

CER
>   

A 1,00P0,70
CER

≤<   

B 0,70P0,40
CER

≤<   

C 0,40P0,10
CER

≤<
 

 

D 0,10P0,00 CER ≤≤   

E 0,00PCER <
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Objectivo 

Promover e premiar a substituição do cimento utilizado no fabrico de betões por outros ligantes com menor impacte 
ambiental. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um novo edifício ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente.  
 
 

Contexto 

O betão é um dos materiais de construção mais utilizado em Portugal e, num edifício convencional, é um dos que 
mais contribuem para os impactes ambientais incorporados. Grande parte dos impactes do betão está associada ao 
cimento utilizado na sua composição. Dados nacionais mostram que a produção de uma tonelada de cimento do 
tipo Portland origina a libertação de cerca de uma tonelada de CO2 e que a indústria do cimento nacional é 
responsável por 7% do total de emissões deste gás para a atmosfera. Adicionalmente, a quantidade de energia 
necessária para a produção de cimento é tão elevada, que em comparação com outros materiais de construção, a 
sua contribuição para o esgotamento dos combustíveis fosseis só é superada pela produção de alumínio e de aço. 
Pelos motivos enunciados anteriormente, é de todo conveniente substituir a maior quantidade possível do cimento 
utilizado no betão por outros ligantes com menor impacte ambiental, isto é, cuja produção utilize menor quantidade 
energia e recursos, mantendo ou até melhorando as capacidades de resistência e durabilidade do betão. 
 
Como o betão é um material de construção muito utilizado, este é um dos veículos ideais para a incorporação 
segura e económica de milhões de toneladas de resíduos e subprodutos industriais, como por exemplo as cinzas 
volantes provenientes de centrais termoeléctricas. As cinzas volantes, cuja produção mundial é estimada em mais 
de 500 milhões de toneladas por ano são um dos materiais que pode substituir, em grande parte, o cimento 
utilizado no betão. No entanto, apenas aproximadamente 20% das cinzas volantes disponíveis mundialmente são 
utilizadas para o fabrico de cimento e de betão (Camões, 2005). 
 
O desempenho do edifício ao nível deste parâmetro avalia-se através do valor da Percentagem em Massa de 
Produtos Substitutos do Cimento no Betão (PSUB), que resulta do quociente entre a massa total ligantes utilizados no 
fabrico de betões (MLIG) e massa de ligantes substitutos do cimento utilizados no fabrico do betão (MSUB). Para 
efeitos de benchmarking, analisou-se o contexto nacional no que respeita à produção de betões, tendo-se verificado 
que na maior parte dos casos não se adicionam na produção de betão quaisquer materiais que substituam o 
cimento, pelo que se considerou que a prática convencional para o valor da Percentagem em Massa de Substitutos 
do Cimento no Betão (PSUB) corresponde a 0%. Para a determinação do valor correspondente à melhor prática, 
foram analisados alguns estudos nacionais em que são testados betões nos quais o cimento é substituído por 
outros ligantes. Da análise desses estudos concluiu-se que é possível, em certos casos, substituir o cimento por 
outro ligante numa percentagem até 60% da sua massa, sem comprometer a sua resistência (Camões, 2005). 
Desta forma, considerou-se que a melhor prática para este parâmetro consiste na substituição de 60% do cimento 
normalmente utilizado na amassadura de betão por outros ligantes. 

Categoria: 
Indicador: 
Parâmetro: 

C4 - Materiais e resíduos sólidos 
Uso de substitutos de cimento no betão 
Percentagem em massa de materiais 
substitutos do cimento no betão 
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Para obter um bom desempenho ao nível deste parâmetro, devem-se usar betões em que o cimento é substituído 
em grande parte por outros ligantes, para que assim este material esteja associado a um menor impacte ambiental. 
 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Mapa de medições dos trabalhos de construção; 
2. Documentos comprovativos das composições dos betões utilizados na obra. 

 
 

Processo de cálculo 

1. Determinar a massa total de ligantes utilizados no fabrico de betões (MLIG). 
2. Determinar a massa de ligantes substitutos do cimento no fabrico do betão (MSUB). 
3. Calcular a percentagem em massa de materiais substitutos do cimento no betão (PSUB): 

(%)100x
M
MP

LIG

SUB
SUB =

 
 

Edifícios multifamiliares 

4. Não existe qualquer particularidade. 
 
 

Benchmarks 
 

Melhor Prática:  *
SUBP  =  

 

Prática convencional: *SUBP  =  

 

Solução:  SUBP  = 

 
 

Normalização 
 

=
−
−=

−
−=

                              
                              

PP

PP
P

SUBSUB

SUBSUB
SUB

**
*

 

 

(P12.4) 
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Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00P

SUB
>   

A 1,00P0,70
SUB

≤<   

B 0,70P0,40
SUB

≤<   

C 0,40P0,10
SUB

≤<
 

 

D 0,10P0,00 SUB ≤≤   

E 0,00PSUB <
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Engenharia Civil. Revista do Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho, 23, 55-64. 
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Bibliografia complementar 

Não é necessário consultar bibliografia complementar para este parâmetro. 
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Objectivo 

Promover e premiar a existência de locais no interior e exterior do edifício para a separação e armazenagem 
temporária de resíduos domésticos indiferenciados e de resíduos recicláveis. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um novo edifício ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. 
 
 

Contexto 

Segundo as estatísticas mais recentes da Agencia Portuguesa do Ambiente, foram produzidas em Portugal cerca de 

4,8 milhões de toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) durante o ano de 2005. Os RSU são os resíduos 

resultantes das actividades domésticas e comerciais, com especial preponderância para as primeiras. Segundo as 

mesmas estatísticas, a nível nacional a capitação média anual de RSU é de cerca de meia tonelada por habitante 

(APA, 2005).  

 

A composição dos resíduos varia de população para população, dependendo da situação social e económica local e 

dos hábitos de vida dos cidadãos. Normalmente são constituídos por matéria orgânica, papel, cartão, plástico, vidro, 

metais, têxteis, equipamento electrónico não funcional, entre outros.  

 

Os resíduos resultantes dos edifícios residenciais são geralmente recolhidos por Sistemas Municipais ou 

Intermunicipais de Recolha de RSU e/ou por empresas que se dedicam à reciclagem. A sua recolha pode ser 

efectuada de uma forma indiferenciada ou selectiva. A recolha selectiva permite a valorização dos resíduos através, 

por exemplo, da sua reciclagem. Até há alguns anos atrás, quase todos os RSU eram depositados em aterros ou 

lixeiras, só que com o célere crescimento das populações e com o aumento da quantidade produzida de resíduos 

per capita, rapidamente se tornou necessário efectuar uma gestão apropriada aos RSU. As áreas ocupadas por 

aterros e os impactes associados aos mesmos começaram a ser incomportáveis e a incineração é uma solução que 

ainda não é consensual. A solução passou pela recolha selectiva de resíduos e pela reciclagem.  

 

Com a introdução do Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU I) em 1997, estabeleceu-se como 

meta o encerramento de todas as lixeiras de Portugal, criaram-se diversos sistemas multimunicipais para a gestão 

de RSU, construíram-se numerosas infra-estruturas de valorização e eliminação de resíduos e lançaram-se sistemas 

de recolha selectiva multimaterial. Em 2006, foi aprovado o PERSU II, com as metas e objectivos para os anos 

2007 – 2016, tendo em conta os princípios orientadores presentes no Plano Nacional para as Alterações Climáticas 

(PNAC), a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS) e o Regime Geral de Gestão de Resíduos 

Categoria: 
Indicador: 

 
 

Parâmetro: 

C4 - Materiais e resíduos sólidos 
Condições de armazenamento de 
resíduos sólidos durante a fase de 
utilização do edifício 
Potencial das condições do edifício 
para a promoção da separação de 
resíduos sólidos 
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(RGGR). O seu objectivo passa por intensificar as políticas de redução, reciclagem e reutilização. Com o PERSU II, a 

necessidade de minimizar a produção de resíduos e de assegurar a sua gestão sustentável transformou-se numa 

questão de cidadania. Existe uma consciência cada vez mais clara que a responsabilidade pela gestão dos resíduos 

deve ser partilhada por toda a comunidade, desde o produtor até aos operadores de gestão, passando pelo 

consumidor. Com a publicação do PERSU II, foram estabelecidas metas ambiciosas para a reciclagem e 

compostagem de resíduos sólidos urbanos: em 2009 a valorização de resíduos de embalagens (RE) tem de ser no 

mínimo de 60% e em 2016 a meta passa por reduzir a 35% do valor de 1995, a quantidade de Resíduos Urbanos 

Biodegradáveis (RUB) enviados para aterro. Desta forma, é necessário que a montante (o mais próximo possível da 

produção) se separe e armazene adequadamente os resíduos para que seja possível a sua gestão adequada.    

 

O desempenho do edifício ao nível deste parâmetro avalia-se através do valor do Potencial das Condições do Edifício 

para a Promoção da Separação de Resíduos Sólidos (PRSU), que resulta do somatório de uma série de créditos que 

são obtidos através da satisfação de uma série de critérios relacionados das condições interiores e exteriores 

existentes para a deposição e armazenagem dos resíduos domésticos. Para efeitos de benchmarking, analisou-se o 

contexto nacional no que respeita à incorporação de aspectos relacionados com a separação de resíduos 

domésticos na fase de concepção de edifícios. Desta forma, chegou-se à conclusão que a maior parte dos projectos 

não contempla quaisquer aspectos que potenciem a separação de resíduos, pelo que se admitiu como prática 

corrente o caso de um edifício onde não está previsto no interior algum local específico para a separação e 

armazenagem de resíduos recicláveis (ecoponto doméstico) e que no exterior existe um ecoponto público numa 

distância da porta do edifício compreendida entre os 50m e os 500m (esta prática corresponde a um valor de PRSU 

de 10). Como melhor prática considerou-se o caso de um edifício que cumpre simultaneamente os critérios 1.1, 1.2 

e 3.1.2 apresentados na Tabela 13.1, o que corresponde a um valor de PRSU de 50. 

 
De forma, para um edifício obter um bom desempenho neste parâmetro, o projecto de arquitectura deverá 

contemplar locais no interior do edifício para a colocação de um ecoponto doméstico e caso exista sistema de 

recolha porta-a-porta o projecto deverá ainda prever a existência de um local no exterior do edifício para a 

armazenagem e separação de resíduos. Quando um edifício que não é servido por um sistema de recolha selectiva 

de resíduos porta-a-porta se situe longe de um ecoponto público existente, o Dono de Obra deverá procurar, junto 

dos serviços Municipais de Recolha de RSU, a melhor solução para diminuir a distância do edifício a um ecoponto, 

de modo a potenciar a separação de resíduos.  

 
 
Elementos necessários à avaliação 

1. Peças desenhadas ou informação escrita que detalhe os seguintes aspectos:  
a) número de quartos; 
b) localização dos espaços de armazenagem de resíduos no interior e exterior (quando aplicável); 
c) o tipo e dimensões dos contentores utilizados no interior e exterior. 

2. Mapa de medições e orçamentos do edifício. 
 
 

Processo de cálculo 

1. Determinar do valor do Potencial das Condições do Edifício para a Promoção da Separação de Resíduos 
Sólidos (PRSU) através do preenchimento da Tabela 13.1, apresentada no Processo de Cálculo Auxiliar. O 
PRSU é igual ao somatório dos créditos correspondentes a cada um dos critérios apresentados na Tabela 
13.1, tendo ainda em conta que: 

a) Os créditos dos critérios 2.1 e 2.2 não poderão ser somados com os dos critérios 3.1 e 3.2; 
b) Os créditos do critério 3.1.1 não poderão ser somados com os créditos do critério 3.1.2; 
c) Os créditos do critério 3.1 não poderão ser somados com os créditos do critério 3.2. 
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Processo de cálculo auxiliar 

O valor de PRSU é determinado através do preenchimento da Tabela 13.1. 
 

Tabela 13.1: Determinação do valor do Potencial das Condições do Edifício para a Promoção da Separação de 
Resíduos Sólidos (PRSU) 

 Critérios Descrição  Créditos 

C
on

di
çõ

es
 n

o 
in

te
ri

or
 1 

 
 
1.1 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
1.3 
 
1.4 

Existência de locais no interior adequados à deposição de resíduos recicláveis 
(ecopontos domésticos) 
 
No interior do edifício está previsto pelo menos um local para a colocação de contentores de 
resíduos recicláveis e no Mapa de Medições consta a colocação de pelo menos três 
contentores domésticos que permitem a separação por três tipos de resíduos recicláveis  
(papel, vidro e embalagens). 
 
Os contentores existentes cumprem adicionalmente os seguintes requisitos:    

a) nenhum dos compartimentos/baldes individuais apresenta um volume inferior a 15 
litros; 

b) o volume mínimo total dos contentores é de 18 litros por habitante1.  

 
Está previsto um reservatório para o armazenamento de óleos alimentares usados (óleão). 
 
Está previsto um local para a armazenagem de pilhas usadas (pilhão). 
 

  
 
 
20 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
5 
 
5 

C
on

di
çõ
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 n

o 
ex

te
ri

or
 2 

 
 
2.1 
 
 
2.2 

Local não servido por sistema público de recolha de resíduos recicláveis 
(ecopontos) 
 
No local não existem contentores exteriores públicos (ecopontos) para a deposição de resíduos 
recicláveis ou a distância aos ecopontos ou ecocentros é igual ou superior a 500m. 
 
O local não é servido por sistema público de recolha de resíduos recicláveis, mas será servido 
por um sistema de recolha gerido pela entidade responsável pela gestão do empreendimento. 
 

  
 
 
0 
 
 
40 

3 
 
 
3.1 
 
 
 
 
3.1.1 
 
3.1.2 
 
 
3.2 

Local servido por sistema público de recolha de resíduos recicláveis (ecopontos ou 
sistema de recolha porta-a-porta) 
 
O local não é servido por um sistema de recolha porta-a-porta de resíduos sólidos urbanos, 
mas existe nas imediações pelo menos um local público específico para a colocação de 
resíduos sólidos que permite a separação e armazenagem dos quatro tipo de resíduos em 
quatro contentores diferentes devidamente identificados (indiferenciado/orgânico, papel, vidro 
e embalagens) e: 
Os contentores encontram-se situados a uma distância da porta do edifício superior a 50m e 
inferior a 500m. 
Os contentores encontram-se situados no máximo a 50m da porta do edifício ou não é 
satisfeito pelo menos um dos requisitos referidos no critério 3.2. 
 
O local é servido por um sistema de recolha porta-a-porta de resíduos e está previsto no Mapa 
de Medições e no Projecto de Arquitectura um local no exterior do edifício adequado à 
colocação dos contentores e pelo menos quatro contentores que respeitam as seguintes 
condições: 

a) deve permitir a separação e armazenamento dos quatro tipos de resíduos, através de 
quatro contentores diferentes devidamente identificados; 

b) nenhum dos contentores individuais deverá ter um volume inferior a 40 litros e a 6,5 
litros por habitante; 

c) o volume total mínimo dos contentores é de 28 litros por habitante1. 
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RSUP  = Σ =  
 
(P13.3) 
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NOTA:  
1 o número de habitantes do edifício ou fogo é estimado de acordo com o número convencional de ocupantes em função da tipologia do edifício 
ou fracção autónoma que se encontra apresentado no Quadro VI.I do Anexo VI do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006). 

 
 

Benchmarks 
 

Melhor Prática:  *
RSUP  =  

 

Prática convencional: *RSUP  =  

 

Solução:  RSUP  = 

 
 

Normalização 
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Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 
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Bibliografia complementar 

Não é necessário consultar bibliografia complementar para este parâmetro. 
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Objectivo 

Promover e premiar a redução do consumo de água no interior dos edifícios durante a fase de utilização. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um edifício novo ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. 
 
 

Contexto 

A água tem uma influência decisiva na qualidade de vida das populações e é um recurso indispensável à grande 
maioria das actividades económicas, nomeadamente à agricultura e à indústria. A qualidade da água de 
abastecimento, a drenagem e o tratamento de águas residuais têm forte impacto na saúde pública. Tendo em conta 
que a água é um recurso muito importante e que as reservas de água potável estão a diminuir consideravelmente, 
contrariamente ao consumo que aumenta exponencialmente, é necessário tomar medidas para tornar o seu uso 
mais eficiente. 
 
Segundo estimativas da ONU, em 2025, dois terços da população mundial irão viver em situação de escassez de 
água. Essas estimativas têm por base uma série de estudos internacionais que concluem que é fundamental evitar 
o desperdício deste recurso cada vez mais escasso devido, essencialmente, a dois factores: o crescimento 
demográfico e o crescimento económico, agravado pelas alterações climáticas (a redução da precipitação ou a 
alteração do seu regime a curto/médio prazo irão afectar alguns países, entre eles Portugal). 
 
Muitas vezes, os diversos decisores associados à vida dos edifícios consideram que o consumo doméstico de água 
pouco ou nada interfere no esgotamento das reservas de água potável, como se o consumo doméstico fosse apenas 
uma gota de água no oceano de consumos totais. É verdade que no sector doméstico se consume pouca água em 
comparação com outros sectores, como por exemplo, o agrícola (que utiliza cerca de 80% da água, com grandes 
desperdícios), mas é preciso não esquecer que cada gota que é consumida numa habitação é de qualidade 
alimentar e que depois de utilizada é necessário passar por um tratamento adequado antes de retomar o ciclo 
normal da água. Desta forma, o consumo de água tem um custo e em termos financeiros o pequeno volume de 
água consumida nos edifícios apresenta uma grande dimensão. Para além dos impactes económicos, a utilização 
eficiente de água é também uma questão moral, pois existem países em que os seus habitantes não têm acesso à 
água potável.  
 
A necessidade de um uso eficiente da água em Portugal é reconhecida pelo Programa Nacional para o Uso Eficiente 
da Água – PNEA (aprovado por Resolução do Conselho de Ministros n.º113/2005, de 30/06), que entre as 
medidas propostas, se destaca a rotulagem da eficiência dos dispositivos domésticos de utilização de água 
(autoclismos, chuveiros e outros), que deverá incluir informações sobre a eficiência hídrica. Segundo um estudo do 
LNEC, apresentado na Figura 14.1, os principais destinos da água nas habitações são os banhos (32%), os 
autoclismos (28%) e as torneiras (16%). 

Categoria: 
Indicador: 
Parâmetro: 

C5 - Água 
Consumo de água 
Volume anual de água consumido per 
capita no interior do edifício 
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28%

 
Figura 14.1: Estrutura média estimada do consumo doméstico de água (Vieira et al, 2002). 
 
O desempenho do edifício ao nível deste parâmetro avalia-se através do Volume Anual de Água Consumido per 
capita no Interior do Edifício (PCA), que resulta do somatório da estimativa do volume de água consumido 
anualmente, por cada habitante do edifício, em cada um dos dispositivos de utilização, em função da eficiência do 
dispositivo utilizado e dos padrões de consumo médios. Para a definição do benchmark correspondente à prática 
convencional teve-se por base os resultados apresentados no Inventário Nacional dos Sistemas de Abastecimento de 
Água e de Águas Residuais (INSAAR), que fornece estatísticas nacionais sobre os consumos médios de água nas 
habitações em Portugal. Nesse estudo é indicada, para a média nacional, uma capitação diária de 132 l/hab.dia. 
Tendo em conta que 10% dessa capitação é utilizada para regas e usos exteriores, considerando apenas o consumo 
de água no interior dos edifícios verifica-se que a prática convencional para o volume anual de água consumido per 
capita no interior do edifício (PCA) é de aproximadamente 44 m3/hab.ano. A determinação da capitação 

correspondente à melhor prática foi efectuada através da previsão do consumo de água numa habitação em que se 
utilizam dispositivos mais eficientes. Para o efeito foi utilizada a Tabela 14.2, obtendo-se um valor para a melhor 
prática de PCA de aproximadamente 22 m3/hab.ano. 

 
Existem algumas medidas que ao serem consideradas nas diversas fases do ciclo de vida do edifício permitem 
minimizar o consumo de água. No entanto, é na fase de projecto que se podem tomar as medidas que conduzem a 
poupanças mais significativas. A medida mais importante passa por seleccionar dispositivos de utilização de água 
(torneiras, autoclismos, chuveiros e electrodomésticos) que apresentem menor consumo de água para o mesmo 
nível de conforto de utilização. Actualmente, estão disponíveis no mercado, para os vários tipos de utilização, 
dispositivos mais eficientes do que os convencionais. A introdução destes dispositivos é um aspecto fundamental 
para a minimização do impacte dos edifícios nos recursos hídricos durante a fase de utilização e, por conseguinte, 
contribuir para a sua sustentabilidade. 
 
Na Tabela 14.1, apresentam-se algumas medidas que, a serem introduzidas nas diversas fases do ciclo de vida do 
edifício, contribuem para a sua maior sustentabilidade. Algumas das medidas de carácter geral apresentadas na 
tabela não são valorizadas na presente metodologia, pois estão relacionadas com os hábitos dos utentes do edifício. 
É de salientar que o comportamento dos utilizadores influencia significativamente o consumo de água e um edifício 
que esteja equipado com dispositivos mais eficientes, mas que não seja usado correctamente, pode ter um 
consumo de água elevado. 
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Tabela 14.1: Medidas para poupança de água 

Dispositivo/Utilização Medida 

Autoclismo a) Preferir autoclismos com dupla descarga (têm botão de meia descarga); 
b) Colocar dentro do tanque uma garrafa de plástico de um litro ou de litro e meio cheia de areia – esta solução 

é adequada aos “antigos” autoclismos nos edifícios existentes e pode significar uma diminuição do consumo 
de água neste dispositivo em cerca de 30%; 

c) Não fazer da bacia de retrete um caixote de lixo (fazer um descarga para eliminar, por exemplo, um lenço de 
papel é um gesto automático e muito frequente).  

Chuveiros/banhos a) Utilizar chuveiros de baixo fluxo (a substituição de um chuveiro de 12 litros/minuto por outro de 9 
litros/minuto representa uma diminuição dos consumos de cerca de 25%); 

b) Preferir banhos de chuveiro a banhos de imersão, que para além de se poupar água ainda têm a vantagem 
de não consumirem tanta energia no aquecimento da água. 

Electrodomésticos a) Escolher electrodomésticos com baixo consumo de água; 
b) Sempre que possível, iniciar o ciclo de lavagem apenas quando as máquinas da roupa ou da louça estiverem 

completamente cheias.   

Psiscina a) Cobrir a piscina possibilita reduzir até 90% a perda de água por efeito de evaporação (uma piscina pode 
perder até 3800 litros de água por efeito de evaporação, o que equivale à quantidade de água potável que 
uma família de quatro pessoas consomem durante um ano e meio). 

Torneiras a) Preferir torneiras de baixo fluxo e com filtro arejador em detrimento das torneiras de elevado caudal; 
b) Em espaços públicos utilizar torneiras com temporizador; 
c) Evitar deixar torneiras a correr quando o seu uso não é necessário; 
d) Reparar as torneiras com fugas (a água que se perde por dia numa torneira que goteja pode dar para encher 

até nove garrafões de cinco litros por dia, o que perfaz ao fim do mês cerca de 1350 litros, que dariam para 
tomar cerca de 38 duches de cinco minutos cada um). 

 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Listagem e descrição de todos os dispositivos de utilização de água instalados ou previstos para o edifício. 
2. Documentação técnica com as características de eficiência de consumo de água de cada um dos 

dispositivos instalados ou previstos para o edifício. 
 
 

Processo de Cálculo  

1. Prever o consumo de água por habitante (per capita) através do preenchimento da Tabela 14.2. Considerar 
ainda as seguintes indicações: 

a. No caso dos dispositivos de utilização não estarem especificados no projecto, admitir a utilização de 
dispositivos convencionais: torneiras convencionais, chuveiros com fluxo máximo, máquinas de lavar 
roupa de 75l e máquinas de lavar louça de 25l; 

b. Caso sejam conhecidos os consumos de água dos dispositivos que efectivamente vão ser instalados, 
será esse o valor a considerar nos cálculos. Esse valor deve ser justificado através da apresentação 
da documentação técnica respectiva; 

c. Assumir a existência de máquina de lavar louça se existir um local reservado à mesma; 
d. Caso a água que alimenta um determinado dispositivo provenha, por exemplo de um poço ou furo, o 

consumo é calculado da mesma forma. Este parâmetro tem como objectivo reduzir a quantidade 
total de água consumida, independentemente da sua proveniência, através da utilização de 
equipamentos mais eficientes. Adicionalmente, a utilização de água proveniente de poços, ou outros, 
não reduz a carga nos sistemas de drenagem e de tratamento e contribui de igual forma para o 
esgotamento e perda de qualidade de um bem natural tão precioso como a água. 
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Edifícios multifamiliares 

2. Na existência de diferenças entre fogos, determinar, em primeiro lugar, o valor normalizado da PCA 

correspondente a cada fogo e de seguida determinar a média ponderada do valor normalizado da PCA em 
função do número de habitantes previsto para cada fracção (de acordo com o número de habitantes 
estipulado para cada tipologia segundo o Quadro VI.I do Anexo VI do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006).  

 

Tabela 14.2: Previsão do consumo anual de água per capita no interior do edifício 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

Dispositivo de 
utilização 

Tipo de 
Dispositivo 

Consumo 
por 
utilização 
(litros) 

Proporção 
na 
habitação 
(soma=1) 

Nº 
utilizações 
por ano 

Nº de 
utilizações/ 
dia.hab. 

Vol. Anual 
de água 
consumida 
(m3/ 
hab.ano) 

Bacias de 
retrete 

Descarga de 10 l 10,5  365 6  
Descarga de 9 l  9,5   6  
Descarga de 7,5 l 8   6  
Descarga de 6 l 6,5   6  
Dupla descarga 6/4 l 4,5   6  
Descarga de 4 l 4   6  
Dupla descarga 6/3 l 4   6  
Dupla descarga 4/2 l 3   6  
Sistema seco 0   6  

 Outro    6  
Torneiras Torneiras convencionais 1  365 10  

Torneiras com redutor de caudal 0,5   10  
Torneiras com arejador 0,5   10  

 Outro    10  
Lava-louça Torneiras convencionais 12  365 1  
 Torneiras com redutor de caudal 6   1  
 Torneiras com arejador 6   1  
 Outro    1  
Chuveiros  12 < fluxo ≤ 15 67,5  365 0,70  

   9 < fluxo ≤ 12 52,5   0,70  
   6 < fluxo ≤ 9 37,5   0,70  
4,5 < fluxo ≤ 6 26,5   0,70  
         fluxo ≤ 4,5 22,5   0,70  

 Outros    0,70  
Máquina de 
Roupa 

Prática corrente 
Baixo consumo 

75 
45 

 365 
0,15 
0,15 

 

Outro    0,15  
Máquina de 
Louça 

Prática corrente 
Baixo consumo 

25 
15 

 365 
0,12 
0,12 

 

Outro    0,12  
       

Previsão do volume anual de água consumido per capita no interior do edifício (PCA) = Σ =  
 
(P14.3) 

Notas: 
A tabela apresentada superiormente está dividida em 7 diferentes colunas, identificadas de [1] a [7]. Em todos os dispositivos, para a 
determinação do Volume Anual de Água consumida (coluna [7]) aplica-se a seguinte equação: [7] = [3] x [4] x [5] x [6] / 1000  
[1] Identificação do tipo de dispositivo de utilização; 
[2] Identificação do tipo de dispositivo instalado ou previsto; 
[3] Indicação do consumo médio previsto por utilização de cada dispositivo. Caso se conheça o consumo específico do equipamento previsto, 

utilizar esse valor nesta coluna; 
[4] Inserir a proporção dos dispositivos na habitação. Por exemplo, se apenas um tipo de torneiras foi instalado em toda a habitação a proporção 

será de 1 (100%) para essa torneira, se forem instalados dois tipos diferentes a proporção será aquela em que existem na habitação, por 
exemplo 0,5 (50%) para cada uma delas se estiverem em igual número; 

[5] Número médio de dias em que o equipamento é utilizado num ano; 
[6] Número médio de utilizações previstas para cada equipamento por dia e por pessoa. 
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Benchmarks 
 

Melhor Prática:  *
CAP  =  

 

Prática convencional: *CAP  =  

 

Solução:  CAP  = 

 
 

Normalização 
 

=
−
−=

−
−=

                              
                              

PP

PP
P

CACA

CACA
CA

**
*

 

 
 

Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00P

CA
>   

A 1,00P0,70
CA

≤<   

B 0,70P0,40
CA

≤<   

C 0,40P0,10
CA

≤<
 

 

D 0,10P0,00 CA ≤≤   

E 0,00PCA <
 

 

 

(P14.4) 

 

(P14.3) 

 

(P14.2) 

44 

(P14.1) 

22 

(P14.2) 

44 

(m3/hab.ano)

(P14.1) 

22 

(m3/hab.ano) 

(P14.2) 

44 

(m3/hab.ano) 

(P14.3) 
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Objectivo 

Promover e premiar a reduzir do consumo de água potável durante a fase de utilização, recorrendo a técnicas de 
reutilização de águas residuais domésticas e utilização de águas pluviais. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um novo edifício ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. 
 
 

Contexto 

A água potável é um recurso cada vez mais escasso e, tendo em conta o aumento contínuo da população mundial, 
haverá um número cada vez maior de pessoas a partilhar este recurso. Como recurso extremamente precioso para 
a sobrevivência das espécies e para a qualidade de vida das pessoas, a água potável deve ser utilizada apenas para 
as funções que carecem de todas as suas qualidades. No entanto, a realidade mostra que actualmente a água 
potável é utilizada em aplicações que podem ser satisfeitas com uma água de qualidade inferior. Um dos exemplos 
mais emblemáticos é a utilização de água de qualidade alimentar nas bacias de retrete. É assim muito importante 
implementar nos edifícios sistemas que permitam a reutilização de água residual e a utilização de água da chuva, 
pois dessa forma contribui-se para a diminuição do consumo desnecessário de água potável.  
 
Para além das vantagens relacionadas com a preservação dos recursos de água potável, a reutilização de água e a 
utilização de água da chuva permitem ainda poupar na conta da água e contribuir para poupanças significativas nos 
sistemas públicos de drenagem e tratamento de águas residuais. A título de exemplo, o aproveitamento das águas 
pluviais provenientes das coberturas e da sua energia potencial (quando possível) permitem ainda o abastecimento 
de bacias de retrete e de outros dispositivos de utilização sem qualquer custo de operação, pois, por um lado, não 
se está a adquirir água ao sistema público e, por outro, não há lugar a sistemas de bombagem com os custos de 
energia associados. A grande barreira em Portugal à implementação de sistemas que permitam a reutilização de 
águas residuais e a utilização das águas da chuva é a existência de condicionalismos legais que impedem que os 
sistemas de abastecimento de água potável tenham algum ponto de contacto com sistemas de água não potável. 
Desta forma, os sistemas que permitem a reutilização têm de estar totalmente separados dos sistemas de água 
potável e deverão ser dimensionados de forma a assegurar autonomamente as necessidades de água dos 
dispositivos que abastecem. 
 
Existem dois tipos de águas residuais que são geradas no interior das habitações e que com um tratamento 
adequado poderão ser utilizadas para diversos fins: 

1. Águas pretas: é a água que foi misturada com resíduos nas bacias de retrete. Este tipo de água necessita 
de tratamento biológico ou químico e desinfecção antes de ser reutilizada e só deverá ser direccionada para 
usos exteriores (p.e. rega); 

Categoria: 
Indicador: 
 
Parâmetro: 

C5 - Água 
Reutilização e utilização de água não 
potável 
Percentagem de redução do consumo 
de água potável 
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2. Águas cinzentas: é a água proveniente de todos os usos interiores à excepção das bacias de retrete e 

inclui, por exemplo, a água proveniente dos chuveiros, banheira, lavatórios e torneiras. Dependendo no tipo 
de reutilização, as águas cinzentas poderão necessitar de menor tratamento do que as águas pretas e 
geralmente contêm menor quantidade de organismos patogénicos. No interior do edifício, as águas 
cinzentas tratadas poderão ser reutilizadas nas bacias de retrete e/ou na lavagem de roupas, que são dois 
dos usos que mais contribuem para o consumo total de água. No entanto, a maior potencialidade das águas 
cinzentas é a rega dos espaços exteriores. 

 
A título de exemplo, a Figura 15.1 representa esquematicamente um possível sistema para a recolha, tratamento e 
armazenagem de água cinzenta para a sua reutilização nas bacias de retrete e torneiras exteriores. A água cinzenta 
tem de ser tratada e desinfectada antes do seu armazenamento e reutilização, uma vez que pode conter um elevado 
número de organismos patogénicos que podem espalhar doenças e se a água for armazenada sem tratamento por 
um longo período de tempo podem começar a emanar mau cheiro. Em Portugal existem algumas empresas que 
comercializam módulos integrados que permitem a reutilização de águas. 

 

Cozinha 

Casa de Banho 

Lavandaria 

Reservatório de águas cinzentas 

Usos 
exteriores 

Desinfecção 
UV 

Esgoto ou 
fossa 
séptica 

Filtro de areia com plantas macrófitas

Filtro grosseiro & tanque de compensação

Extracção de gorduras 

W.C. 

 
Figura 15.1: Exemplo de sistema para a recolha, tratamento e armazenagem de água cinzenta e sua reutilização 
nas bacias de retrete e torneiras exteriores (adaptado de: Austrália, 2008). 

 
Para além das águas residuais geradas pelas actividades domésticas, as águas pluviais ou as águas freáticas 
captadas pelos sistemas de drenagem do edifício também podem ser utilizadas. Estas águas apresentam a 
vantagem de poderem ser utilizados no interior do edifício com um nível de tratamento bastante inferior ao que é 
necessário para as águas pretas e cinzentas e podem ser utilizadas directamente nas bacias de retrete. Se forem 
apenas utilizadas no exterior, estas não necessitam de qualquer tipo de tratamento. No entanto, para serem 
utilizadas nas torneiras interiores, estas têm de ser adequadamente tratadas de forma a eliminar os organismos 
patogénicos que estão geralmente presentes nas águas pluviais e, no caso de edifícios situados nas zonas urbanas, 
há ainda que acautelar o risco de contaminação química pelo chumbo ou por outros compostos. Na Figura 15.2 
encontra-se representado um esquema de um sistema convencional para a recolha e armazenagem das águas 
pluviais para utilização doméstica.  
 
O desempenho do edifício ao nível deste parâmetro avalia-se através da Percentagem de Redução do Consumo de 
Água Potável (PRCA), que resulta do quociente entre o somatório do volume de águas cinzentas reutilizadas (VAC) 
com o somatório do volume de águas da chuva utilizadas (VAPL), e o volume total de água consumido no interior do 
edifício. Para efeitos de benchmarking, analisou-se o contexto nacional no que respeita à reutilização de águas 
cinzentas e utilização de águas pluviais para usos domésticos. Assim, ao se verificar que esta prática ainda não é 
corrente em Portugal, definiu-se como nível de prática convencional para a Percentagem de Redução do Consumo 
de Água Potável (PRCA) o valor de 0%. Para a determinação do valor correspondente à melhor prática, foram 
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analisadas as melhores soluções utilizadas nos edifícios a nível nacional, tendo-se chegado á conclusão que em 
todos os casos analisados as águas cinzentas e pluviais são, no interior do edifício, apenas utilizadas nas bacias de 
retrete, devido a todos os condicionalismos relacionados com o tratamento que é necessário para outros tipos de 
usos no interior. Chegou-se também á conclusão que a melhor prática corresponde à satisfação da totalidade das 
necessidades de água nas bacias de retrete, pelo que o valor a adoptar para o nível de melhor prática do PRCA 
depende do consumo total estimado para o edifício e do consumo estimado para as bacias de retrete do mesmo, de 
acordo com a metodologia apresentada na Tabela 14.2. 

Tubo de queda – amovível para 
rejeição das primeiras chuvas 

Área de captação 

Torneira exterior situada por 
cima de sarjeta de cascalho Reservatório 

Descarga de fundo para
limpeza

Descarregador de superfície
Filtro

Caleira 

 
Figura 15.2: Sistema convencional para a recolha e armazenagem de água pluvial para utilização doméstica 
(adaptado de: Austrália, 2008). 

 
De forma a um edifício obter um bom desempenho ao nível deste parâmetro, deve-se maximizar a quantidade de 
água cinzenta reutilizada e a quantidade de águas pluviais utilizadas. Para isso é necessário prever e instalar, 
conforme o tipo de uso pretendido, sistemas que permitam: 

1. Recolher e armazenar as águas pluviais para serem utilizadas em usos exteriores (rega, lavagens, etc.), nas 
bacias de retrete e nas máquinas de lavar roupa e louça; 

2. Recolher, armazenar e tratar as águas pluviais para serem utilizadas nas torneiras interiores; 
3. Recolher, armazenar e tratar as águas cinzentas provenientes de máquinas de lavar roupa e loiça, 

banheiras, chuveiros, lavatórios e bidés para serem reutilizadas nas bacias de retrete e em usos exteriores 
(rega, lavagens, etc.). 

 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Listagem e descrição de todos os dispositivos de reutilização ou reciclagem de água instalados ou previstos 
para o edifício; 

2. Projecto de abastecimento e de drenagem de águas; 
3. Documentação técnica com as características do equipamento utilizado nos sistemas que permitem 

reutilização das águas cinzentas e utilização das águas pluviais. 
 
 

Processo de Cálculo  

1. Determinar o benchmark de melhor prática ( *
RCAP ) para o valor da PRCA que corresponde a uma situação 

em que 100% do volume de água consumido nas bacias de retrete é proveniente da reciclagem de águas 
cinzentas ou da utilização de água da chuva. Para o efeito: 

a. Consultar na Tabela 14.2 o valor da previsão do consumo anual de água per capita (m3/hab.ano) 

nas bacias de retrete (VBR); 
b. Consultar na Tabela 14.2 a previsão do consumo anual de água per capita (m3/hab.ano) no interior 

do edifício (PCA); 
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c. Calcular o valor de ( *
RCAP ), através da seguinte equação: 

 
 
 

 
 

2. Se houver reutilização de águas cinzentas, calcular o volume médio de águas cinzentas reutilizadas 
anualmente no edifício (VAC), através da seguinte equação:  
 

)ano/m(ocupantesdenúmeroxCxVV 3
DDAC = , em que: 

 
VDD – somatório da capitação anual per capita (m3/hab.ano) nos dispositivos de utilização que drenam para 

o sistema de reciclagem e é determinado em função dos valores apresentados na Tabela 14.2;  
C – coeficiente que permite quantificar as perdas nos dispositivos de utilização e no sistema de reutilização 
utilizado (na ausência de valores mais precisos, considerar C=0,8); e o número de ocupantes do edifício ou 
fogo é estimado de acordo com o número convencional de ocupantes em função da tipologia do edifício ou 
fracção autónoma que se encontra apresentado no Quadro VI.I do Anexo VI do RCCTE (Decreto-Lei 
80/2006). 

 
3. Se houver utilização de águas pluviais, determinar o Coeficiente de Satisfação – CSAT (%) do sistema de 

utilização de águas pluviais. O CSAT é a fracção do volume total de água consumida pelos dispositivos (que 
são abastecidos pelo sistema de utilização de águas pluviais) que é satisfeita pelo sistema. Para o cálculo do 
CSAT pode-se utilizar um programa informático, como por exemplo, o que é disponibilizado pelo 
Departamento de Tecnologia da Universidade de Warwick (Reino Unido)1. Para o efeito é necessário 

introduzir: 
a. O consumo médio diário (litros/dia) dos dispositivos de utilização no interior ligados ao sistema de 

utilização de águas pluviais. Para tal deve-se considerar os consumos médios em cada dispositivo 
apresentados na Tabela 14.2 e o número convencional de ocupantes em função da tipologia do 
edifício ou fracção autónoma que se encontra apresentado no Quadro VI.I do Anexo VI do RCCTE 
(Decreto-Lei 80/2006). Caso o sistema esteja ligado a torneiras exteriores e se conheça a respectiva 
capitação, pode-se também somar a mesma ao valor do consumo interior; 

b. A área total (incluindo cobertura e outras) que drena para o sistema (m2); 

c. O volume do total do tanque de armazenamento (litros); 
d. A precipitação média diária mensal normal (em mm) no local de implantação do edifício2. 

 
4. Determinar o volume de água que é satisfeito pelo sistema de utilização de águas pluviais (VAP), através da 

seguinte equação: 
 
VAP = VDA x CSAT (m3/ano), em que: 

 
VDA – somatório do consumo total anual estimado (m3/ano) dos dispositivos interiores e exteriores 

abastecidos pelo sistema de utilização de águas pluviais; 
CSAT – coeficiente de satisfação do sistema de utilização de águas pluviais. 

 
 
 

                                                            
1 O programa está disponível na internet em [http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/eng/research/dtu/rwh/model/input_data/]. 
2  Estes dados estão disponíveis no Instituto de Meteorologia em [http://www.meteo.pt/pt/oclima/normais/].   
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5. Cálculo da Percentagem de Redução do Consumo de Água Potável (PRCA) no edifício com recurso à 
reutilização de água cinzenta e/ou utilização de água da chuva: 

 
 

 
 

Edifícios multifamiliares 

6. Na existência de diferenças entre fogos, determinar, em primeiro lugar, o valor normalizado da PRCA 

correspondente a cada fogo e de seguida determinar a média ponderada do valor normalizado da PRCA em 
função do número de habitantes previsto para cada fracção (de acordo com o número de habitantes 
estipulado para cada tipologia segundo o Quadro VI.I do Anexo VI do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006).  

 

Benchmarks 
 

Melhor Prática:  *
RCAP  =  

 

Prática convencional: *RCAP  =  

 

Solução:  RCAP  = 
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Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00P

RCA
>   

A 1,00P0,70
RCA

≤<   

B 0,70P0,40
RCA

≤<   

C 0,40P0,10
RCA

≤<
 

 

D 0,10P0,00 RCA ≤≤   

E 0,00PRCA <
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Objectivo 

Promover e premiar a existência de condições que promovam a ventilação natural, para que não seja necessário 
recorrer a outras formas de ventilação para garantir um nível de renovação do ar interior que salvaguarde a sua 
qualidade e reduza a exposição dos ocupantes aos poluentes interiores. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um novo edifício ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. 
 
 

Contexto 

De acordo com o Regulamento Das Características De Comportamento Térmico Dos Edifícios (RCCTE), por razões 
de higiene e conforto dos ocupantes, é necessário que os edifícios sejam ventilados em permanência por um caudal 
mínimo de ar. A metodologia de cálculo detalhada na Folha de Cálculo IV.1d do respectivo regulamento, é baseada 
na presunção de que, efectivamente, o edifício, ou fracção autónoma, tem características construtivas ou 
dispositivos apropriados para garantirem, por ventilação natural ou mecânica, a taxa de renovação nominal mínima 
por hora (RPH) necessária de 0,6.  
 
O aspecto que mais influencia o potencial de um edifício ou fracção para a ventilação natural, como também para a 
iluminação natural e vistas exteriores é a profundidade das plantas dos pisos. Pisos com zonas estreitas, como as 
que se verificam, por exemplo, em plantas com configuração I, H, U ou T, asseguram que a maior parte dos 
espaços interiores apresentam bom acesso à ventilação natural. A existência de pátios e átrios interiores também 
favorece a ventilação natural, para além de facilitar o acesso à iluminação natural. No entanto, é de salientar que 
algumas das configurações referidas poderão prejudicar, por exemplo, o comportamento térmico do edifício (por 
aumentarem a área da envolvente exterior), pelo que uma estratégia de projecto que visa a optimização do 
comportamento global do edifico deverá balancear adequadamente os diversos requisitos funcionais que se 
pretendem satisfazer.  
 
Quando se concebe adequadamente uma estratégia de ventilação natural, esta pode ser tão eficaz como um 
sistema de ventilação mecânica, com todas as vantagens associadas ao facto de não haver consumo energético. No 
entanto, é preciso não esquecer que a sua eficácia depende muito da profundidade de cada piso.  
 
Existem vários princípios de ventilação natural, sendo os mais comuns a ventilação cruzada e a ventilação unilateral. 
A definição de cada um destes tipos de ventilação e dos critérios a seguir na fase de concepção para sua a 
maximização encontram-se descritos nos parágrafos seguintes. 
 
O potencial de ventilação cruzada é tanto maior quanto mais estreitas forem as plantas de cada piso. Plantas de 
piso estreitas e a implantação do edifício de modo que a fachada de maior dimensão em planta fique na normal à 
direcção dos ventos dominantes favorecem a eficácia da ventilação cruzada. A ventilação cruzada é maximizada 

Categoria: 
Indicador: 
 
Parâmetro: 

C6 - Conforto e saúde dos utilizadores 
Eficiência da ventilação natural em 
espaços interiores 
Potencial de ventilação natural 
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quando um compartimento interior tem aberturas para o exterior em paredes opostas. O movimento do ar deve-se à 
diferença de pressão entre a fachada sobre a qual incide o vento e a fachada abrigada. De modo a maximizar a 
eficácia deste tipo de solução e minimizar o desconforto causado pelas correntes de ar, as aberturas do lado em 
que sopra o vento devem ter área superior às aberturas do outro lado. Este tipo de ventilação consegue renovar 
eficazmente o ar em plantas de pisos de elevada profundidade, mas a temperatura e a qualidade do ar diminuem à 
medida que o fluxo de ar percorre o espaço.  
 
Para que a ventilação cruzada seja eficaz, existem uma série de aspectos que devem ser considerados durante a 
fase de concepção, como por exemplo (SV, 2008 e ASHRAE 62.2:1999): 

1. O caminho percorrido pela corrente de ar entre duas fachadas paralelas não deverá ser superior a 5 vezes o 
pé-direito livre (p.e. no caso de compartimentos com pé-direito livre de 2,40m, a profundidade do 
compartimento não deverá ser superior a 12,00m); 

2. A ventilação cruzada também é possível se o compartimento tiver janelas em fachadas adjacentes (fachadas 
cujos planos fazem um ângulo de 90º), desde que as dimensões máximas do compartimento sejam 4,5m x 
4,5m; 

3. A área dos componentes que podem ser abertos (janelas, grelhas de ventilação, etc.) deve ser no mínimo 
5% da área útil de pavimento. 

X

X XX X X
 

Figura 16.1: Princípio base para a ventilação natural cruzada – só é eficaz quando a distância percorrida pela 
corrente de ar entre duas aberturas situadas em fachadas opostas é no máximo igual a 5 vezes a altura do pé-
direito livre. 
 
A ventilação unilateral existe quando apenas uma das paredes em contacto com o exterior apresenta aberturas e é 
menos eficiente do que a ventilação cruzada. Com a existência de uma única janela, porta ou grelha de ventilação, a 
ventilação natural processa-se através da turbulência do vento e do efeito de termo-sifão, ao contrário do que 
acontece na ventilação cruzada em que a base principal é diferença de pressão. No caso de ventilação unilateral, o 
ar entra pela base, é aquecido no espaço, e fluiu para exterior pelo topo da abertura. Quanto maior for a distância 
entre o topo e a base da abertura e a diferença de temperatura entre o ar que entra e o ar do compartimento, maior 
vai ser o fluxo de ar (SMGBP, 2008).  
 
Para que a ventilação unilateral seja eficaz, existe uma série de aspectos que devem ser considerados durante a 
fase de concepção, como por exemplo (SV, 2008 e ASHRAE 62.2:1999): 

1. Só é uma solução eficaz quando a profundidade do compartimento não excede 2 vezes o pé-direito do 
mesmo (no caso de compartimentos com pé-direito livre de 2,40m, a profundidade do compartimento não 
deverá ser superior a 4,80m);  

2. Se a entrada e saída de ar se fizer a uma distância mínima de 1,5m, a distância máxima eficaz de 
ventilação será de 2,5 o pé-direito (p.e. no caso de compartimentos com pé-direito livre de 2,40m, a 
profundidade do compartimento não deverá ser superior a 6,00); 

3. A área dos componentes que podem ser abertos (janelas, grelhas de ventilação, etc.) deve ser no mínimo 
5% da área útil de pavimento.  
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O desempenho do edifício ao nível deste parâmetro avalia-se através do valor do Potencial de Ventilação Natural 

(PVN), que resulta do somatório de uma série de créditos que são obtidos através da satisfação de uma série de 

critérios que maximizam a eficácia da ventilação natural e que estão apresentados na Tabela 16.1.  

 

Para efeitos de benchmarking, analisou-se o contexto nacional no que respeita ao tipo de ventilação que é 

normalmente utilizado nos edifícios de habitação e ao tipo de soluções adoptadas na fase de projecto que 

possibilitam e maximizam a eficácia da ventilação natural nesse tipo de edifícios. Para a definição do valor de PVN 

correspondente à prática convencional teve-se por base a constatação que, na maior parte dos edifícios ou fracções 

de habitação existentes, a estratégia de ventilação utilizada é exclusivamente a ventilação natural, que a ventilação 

unilateral é possível em todos os espaços habitáveis, que a quantidade de espaços habitáveis onde a ventilação 

cruzada é possível é muito diminuta (principalmente nos edifícios de habitação colectiva) e que a área de aberturas 

para o exterior (vãos) se situa no intervalo de 5 a 10% da área útil de pavimento. Desta forma e de acordo com os 

créditos apresentados na Tabela 16.1, o valor de PVN fixado para a prática convencional é de 30. Como melhor 

prática considerou-se o caso de um edifício que cumpre simultaneamente os critérios 2.2, 3.2.3, 4.1.2 e 5.1 

apresentados na Tabela 16.1, o que corresponde a um valor de PVN de 60. 

X

XX
 

Figura 16.2: Princípio base para a ventilação natural unilateral – só é eficaz até a uma distância não superior a 2 
vezes o pé-direito livre. 
 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Projecto de Arquitectura; 
2. Projecto Térmico do edifício ou fracção. 

 
 

Processo de cálculo  

1. Assinalar, na Tabela 16.1 do processo de cálculo auxiliar, os critérios que foram tidos em consideração no 
Projecto de Arquitectura e no Projecto Térmico do edifício ou fracção. 

2. Determinar o valor do potencial de ventilação natural (PVN). O valor é obtido através do somatório de créditos 
correspondentes a cada um dos critérios que são cumpridos no projecto do edifício ou fracção. Para o efeito 
é ainda necessário considerar os seguintes aspectos:  

a. Um edifício ou fracção que não cumpra o critério 1.1 (pré-requisito legal) não poderá ser classificado 
através da metodologia MARS-H; 

b. Se for satisfeito o critério 3.1 e/ou o critério 4.1.1, o valor máximo para o PVN será 0; 
c. Não se poderão somar os créditos de sub-critérios pertencentes ao mesmo critério; 
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d. Para a avaliação deste parâmetro, não se consideram ventilados mecanicamente os edifícios que 

apresentem extractores de ar de funcionamento intermitente (por exemplo exaustores na cozinha 
e/ou extractores nas casas de banho que possam ser desligados); 

e. A taxa de renovação nominal horária do ar (RPH) é calculada segundo a metodologia preconizada na 
Folha de Cálculo IV.1d do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006); 

f. Consideram-se espaços habitáveis todas as divisões ou compartimentos da habitação, com 
excepção de vestíbulos, circulações interiores, instalações sanitárias, arrumos e outros 
compartimentos de função similar, e armários nas paredes; 

g. A percentagem de área habitável onde é possível a ventilação cruzada (PAh) é calculada através da 
seguinte equação: 

(%)100x
Ah
Ah

P
tot

vc
Ah =  

 
Em que Ahvc corresponde à área de todos os compartimentos habitáveis que podem ser 
atravessados por uma corrente de ar que circula entre duas fachadas paralelas, com comprimento 
até 5 vezes o pé-direito livre, e de todos os compartimentos habitáveis com aberturas para o exterior 
em pelo menos duas fachadas contíguas que apresentem dimensões em planta inferiores a 
4,5mx4,5m. Ahtot corresponde à área habitável total. 

 
Edifícios multifamiliares 

3. Nos edifícios multifamiliares, o processo de cálculo referido nos pontos anteriores é aplicado para a 
totalidade dos espaços habitáveis que compõem o edifício.  



MARS-H 

   

 278 MARS-H 
Guia de Avaliação – V2009/1 

   
 

P16                     Dimensão Social 
 
Processo de cálculo auxiliar 
 
O preenchimento da Tabela 16.1 permite a quantificação do Potencial de Ventilação Natural (PVN) através da análise 
de algumas características qualitativas do edifício. 
 
Tabela 16.1: Determinação do valor do Potencial de Ventilação Natural (PVN) 

Critérios Descrição  Créditos 

1 
 
1.1 

Requisito legal 
 
Em todos os espaços habitáveis do edifício ou fracção é cumprida a taxa de renovação 
nominal mínima de 0,6 renovações por hora prevista no RCCTE. 

  
 
Pré-requisito 
 
 

2 
 
2.1 
2.2 

Tipo de ventilação existente 
 
É utilizada ventilação mecânica no edifício ou fracção. 
O edifício ou fracção recorre apenas a ventilação natural. 
 

  
 
0 
10 

3 
 
3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 
3.2.4 

Aspectos relacionados com as plantas de arquitectura 
 
O edifício ou fracção apresenta espaços habitáveis onde não é possível ventilação 
cruzada e num ou mais desses espaços não é cumprido pelo menos um dos aspectos 
de concepção referidos anteriormente que potenciam a ventilação natural unilateral. 
 
De acordo com a análise das plantas de arquitectura do edifício e tendo por base os 
aspectos enunciados anteriormente, a ventilação natural é eficaz em todos os espaços 
habitáveis e a percentagem de área habitável onde é possível a ventilação cruzada 
(PAh) é: 
Menor do que 25% da área habitável. 
Superior ou igual a 25% e inferior a 50% da área habitável. 
Superior ou igual a 50% e inferior a 75% da área habitável. 
Superior ou igual a 75% da área habitável. 
 

  
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
10 
20 
30 
40 

4 
 
4.1 
 
4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 

Área de aberturas para o exterior 
 
O edifício ou fracção apresenta uma área de aberturas para o exterior (janelas, portas, 
grelhas de ventilação, etc.) que é: 
Inferior a 5% da área útil de pavimento. 
Igual ou superior a 5% e inferior a 10% da área útil de pavimento. 
Igual ou superior a 10% da área útil do pavimento. 
 

  
 
 
 
0 
10 
20 

5 
 
5.1 

Tipo de caixilharias utilizadas nos vãos 
 
Todos os espaços habitáveis apresentam pelo menos um vão com grelha de 
ventilação incorporada na caixilharia ou uma janela ou porta oscilo-batente. 

  
 
20 

PVN
1 = Σ =  

 
(P16.3) 

Nota: 
1 Se for cumprido o critério 3.1 e/ou o 4.1.1, o valor máximo para o PVN é 0. 
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Benchmarks 
 

Melhor Prática:  *PVN  =  

 

Prática convencional: *PVN  =  

 

Solução:  VNP  = 

 

 

Normalização 

 
 

Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00P

VN
>   

A 1,00P0,70
VN

≤<   

B 0,70P0,40
VN

≤<   

C 0,40P0,10
VN

≤<
 

 

D 0,10P0,00 VN ≤≤   

E 0,00PVN <
 

 

 

(P16.4) 

 

(P16.3) 

 

(P16.2) 

30 

(P16.1) 

60 

(P16.2) 

30 
=

−
−

=
−

−
=

                              

                              

*P*P

*PP
P

VNVN

VNVN
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Objectivo 

Promover e premiar a utilização de materiais de acabamento que não coloquem em risco a saúde dos ocupantes. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um novo edifício ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. 
 
 

Contexto 

De acordo com a legislação europeia, nomeadamente com a Directiva da União Europeia 2004/42/CE3 que cobre 

as emissões de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) de tintas e vernizes, a definição de COV corresponde a um 
composto orgânico cujo ponto de ebulição inicial, à pressão normal de 101,3 kPa, é inferior ou igual a 250ºC.  
 
Os COV podem ter origem nas mais diversas fontes, incluindo a queima de combustíveis, numerosos processos 
industriais e produtos de utilização doméstica como, por exemplo, detergentes, produtos de cosmética, aerossóis, 
tintas, vernizes, colas e resinas. Estes compostos são muitas vezes libertados para a atmosfera acidentalmente, 
pelo que são responsáveis por significativos impactes ambientais. Segundo a Directiva 2004/42/CE, as tintas e 
vernizes utilizadas na construção geram emissões significativas de COV que contribuem para a formação, a nível 
local e transfronteiriço, de oxidantes fotoquímicos (smog).  
 
No entanto, segundo a British Coatings Federation Ltd, o conteúdo de COV proveniente das tintas e vernizes 
representa menos do que 3% da totalidade de COV libertados para a atmosfera pelas diversas actividades do 
Homem na Europa (McMillan, 1999). Desta forma, a quantidade de COV libertado pelos materiais de acabamento 
utilizados nos edifícios apresenta um impacte mais significativo sobre a qualidade do ambiente interior dos edifícios 
e saúde dos seus ocupantes do que propriamente sobre a qualidade do ambiente exterior. Existem vários estudos 
que comprovam a ligação de altas concentrações de compostos orgânicos voláteis ao Síndrome dos Edifícios 
Doentes (SBS4). 

 
Alguns exemplos de compostos orgânicos voláteis são: o formaldeído, o benzeno, o tolueno e o xileno. O 
formaldeído é um químico que é libertado para o ar sob a forma de um gás acrimonioso/irritante e geralmente é 
utilizado como conservante e adesivo pela indústria do mobiliário. No interior dos edifícios, as principais fontes de 
formaldeído são os produtos derivados da madeira (aglomerado de partículas, aglomerado de fibras – MDF, oriented 
stand board – OSB, etc.) produzidos através da utilização de adesivos que contêm resinas de ureia-formaldeído 

                                                            
3 Transposta para o direito nacional através do Decreto-Lei n.º 181/2006.  
4 Acrónimo da expressão da língua inglesa “Sick Building Sindrome”. 

Categoria:  
Indicador: 

 
Parâmetro: 

C6 - Conforto e saúde dos utilizadores 
Toxicidade dos materiais de 
acabamento 
Percentagem em peso de materiais de 
acabamento com baixo conteúdo de 
COV 
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(UF). Estes derivados da madeira são utilizados no mobiliário em geral, portas, pavimentos, divisórias e decoração 
de interiores.  
 
Este gás, se inalado, pode estar na origem de doenças no aparelho respiratório, fígado, rins e sistema nervoso 
central, podendo até ser fatal em altas concentrações (Mateus & Bragança, 2006).  
 
O benzeno, tolueno e xileno são compostos aromáticos que são utilizados como solventes em pinturas 
principalmente de base sintética, colas, alcatifas e espumas de poliuretano. Os efeitos potenciais destes compostos 
sobre a saúde dos ocupantes são: irritação nos olhos, pele, nariz e garganta; náuseas, dores abdominais; edema 
pulmonar; dificuldades respiratórias; e lacrimação. A exposição prolongada aos mesmos pode ainda estar na origem 
de diversos tipos de cancro, como por exemplo, leucemia, cancro no pâncreas e no fígado. (Mateus & Bragança, 
2006). 
 
Segundo estudos realizados pela Agência para a Protecção Ambiental dos Estados Unidos (EPA), a concentração de 
COV no ambiente interior dos edifícios é normalmente 2 a 5 vezes superior à concentração que se verifica no ar 
exterior. Durante certas actividades ou em edifícios que contém materiais de revestimento que libertam grandes 
quantidades de COV, os níveis de COV no interior podem chegar a ser 1000 vezes superiores aos níveis que se 
verificam no exterior. Pelos impactes ambientais provocados no ambiente exterior, mas sobretudo pelos efeitos 
nocivos que estes compostos apresentam sobre a saúde dos ocupantes, importa seleccionar materiais de 
acabamento que apresentem na sua constituição concentrações de COV tão baixas quanto possível. 
 
Actualmente, a Directiva da União Europeia 2004/42/CE impõe para os fabricantes de tintas e vernizes um valor 
máximo para o conteúdo de COV. A Directiva impõe ainda que os fabricantes anunciem nos rótulos dos seus 
produtos o conteúdo de COV e o respectivo limite legal. No entanto, ainda não foi instituído legalmente nenhum 
sistema de rotulagem para o conteúdo de VOC. Os rótulos existentes são voluntários, referindo-se a título de 
exemplo o que foi desenvolvido pela British Coatings Federation Ltd. (BCF). A BCF desenvolveu um sistema de 
rotulagem que classifica os produtos de acordo com cinco intervalos de conteúdo de COV (percentagem do peso de 
COV em relação à massa total): 

1. Mínimo: 0,00% - 0,29%  
2. Baixo: 0,30% - 7,99% 
3. Médio: 8,00% - 24,99% 
4. Alto: 25,00% - 50,00% 
5. Muito alto: mais de 50,00% 

 
A Figura 17.1 apresenta, a título de exemplo, o sistema de rotulagem que é usado pela BCF para identificar o 
conteúdo de VOC de tintas e vernizes.  
 

     
Figura 17.1: Aspecto dos rótulos do sistema de rotulagem desenvolvido pela BCF (fonte: www.coatings.org.uk).    
 
No que respeita às emissões de formaldeído a partir de painéis de derivados de madeira, existe uma Norma 
Europeia específica que normaliza o nível de emissões: EN 13986 “Painéis de derivados da madeira para utilização 
na construção – características, avaliação de conformidade e rotulagem”. De acordo com essa norma a emissão de 
formaldeído é classificada em duas classes: E1 e E2. As classes são atribuídas, entre outras condições, de acordo 
com o conteúdo de formaldeído utilizado na produção dos painéis: 

1. E1: ≤ 8mg/100g 
2. E2: > 8mg/100g a ≤ 30mg/100g 
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O desempenho do edifício no que respeita à toxicidade dos materiais de acabamento é avaliado através da 
Percentagem em Peso de Materiais de Acabamento com Baixo Conteúdo de COV (PCOV), que resulta do quociente 
entre a quantidade (em massa) de materiais de revestimento que foram seleccionados pela equipa de projecto por 
terem baixo conteúdo de COV e a quantidade (em massa) total de materiais que contêm esses compostos. Para a 
definição dos benchmarks nacionais de PCOV teve-se em consideração o modo como as equipas de projecto lidam 
convencionalmente com esta problemática e o nível de melhor desempenho que se pode atingir de acordo com o 
actual estágio de desenvolvimento tecnológico. Em Portugal, só muito recentemente, com a publicação do novo 
Regulamento dos Sistemas Energéticos e Climatização dos Edifícios (RSECE) é que foram introduzidos limites 
máximos legais para a concentração de COV no interior dos edifícios. No entanto, como este regulamento não incide 
sobre os edifícios de habitação, não tem havido, por parte dos projectistas, grandes preocupações na selecção de 
materiais com nula ou muito baixa emissão de COV, pelo que se definiu o valor de 0% para a prática convencional 
de PCOV. Para a definição de melhor prática, constatou-se que no mercado já é possível encontrar tintas e vernizes 
com baixo ou nulo conteúdo de COV e também derivados de madeira com baixo conteúdo de formaldeído, pelo que 
é possível conceber edifícios em que a percentagem em peso de materiais de acabamento com baixo conteúdo de 
COV seja de 100%. No entanto, para permitir a diferenciação de edifícios em que o valor de PCOV é muito próximo de 
100%, definiu-se como nível de melhor prática o valor de 90%. 
 
É da responsabilidade da equipa de projecto a selecção de materiais e componentes de baixa toxidade, de modo a 
evitar que a sua utilização afecte a saúde e produtividade dos ocupantes de um edifício ou das pessoas 
responsáveis pela construção e utilização do mesmo. Para que o edifício apresente bom desempenho neste domínio 
é necessário observar, entre outros, os seguintes aspectos: 

1. Preferir tintas e vernizes com conteúdo nulo ou baixo de COV; 
2. Seleccionar sempre que possível madeiras no seu estado natural. Caso seja necessário utilizar produtos 

derivados da madeira, preferir os que não apresentam formaldeído na sua constituição ou os que 
apresentem classificação E1 segundo as normas europeias; 

3. Evitar o uso de selantes e adesivos que apresentem elevadas quantidades de COV; 
4. Prever a ventilação do edifico, durante pelo menos duas semanas, antes da sua entrada em funcionamento. 

 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Mapa de medições dos trabalhos de construção com as quantidades de pinturas, envernizamentos e 
carpintarias de limpo; 

2. Documentação técnica com os conteúdos de COV das tintas e vernizes e os certificados de conformidade 
dos produtos de derivados de madeira de classe E1, utilizados no edifício.  

 
 

Processo de Cálculo  

1. Determinar a massa de todos os materiais de acabamento previstos no Mapa de Medições que são 
susceptíveis de libertar compostos orgânicos voláteis – COV (MTOT). Nesta quantificação são consideradas as 
tintas, vernizes e derivados de madeira (aglomerado de partículas, aglomerado de fibras – MDF, oriented 
stand board – OSB, etc, utilizados nos revestimentos, rodapés e mobiliário fixo). A massa é determinada da 
seguinte forma:   

a. Tintas e vernizes: de acordo com o número de demãos prevista, superfície a pintar/envernizar e 
rendimento dos produtos; 

b. Derivados e madeira: em função do tipo de madeiras, volume e respectiva densidade.  
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2. Calcular a massa de tintas, vernizes e compostos à base de madeira que foram seleccionados pela equipa 
de projecto com o propósito de apresentarem baixo conteúdo de COV (MCOV). Consideram-se materiais com 
baixo conteúdo de COV: 

a. As tintas e vernizes que apresentam um conteúdo de COV que corresponde a menos de 8,00% da 
sua massa total; 

b. Os produtos derivados da madeira que estejam classificados na classe E1, segundo a norma EN 
13986. 

3. Calcular a Percentagem em Peso de Materiais de Acabamento com Baixo Conteúdo de COV (PCOV), através 
da seguinte equação: 

 
 

 
 
 

Benchmarks 
 

Melhor Prática:  *
COVP  =  

 

Prática convencional: *COVP  =  

 

Solução:  COVP  = 
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Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00P

COV
>   

A 1,00P0,70
COV

≤<   

B 0,70P0,40
COV

≤<   

C 0,40P0,10
COV

≤<
 

 

D 0,10P0,00 COV ≤≤   

E 0,00PCOV <
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Objectivo 

Promover e premiar a existência de um ambiente térmico confortável durante as estações de arrefecimento e 
aquecimento. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um novo edifício ou de uma operação de reabilitação e/ou 
ampliação de um edifício existente, mas só se aplica no caso de não haver sistema de arrefecimento instalado. Não 
é obrigatório realizar a avaliação deste parâmetro. 
 
 

Contexto 

O ambiente térmico dos espaços interiores tem efeitos físicos e psicológicos sobre os seus ocupantes e é de grande 
importância na concepção de edifícios. Um dos aspectos fundamentais quando se concebe um edifício é a criação 
de um microclima nos espaços interiores que, apesar das condições meteorológicas exteriores, responda em grande 
medida às necessidades e expectativas dos ocupantes. 
 
Este parâmetro só se aplica aos edifícios sem sistema de arrefecimento, o que corresponde à grande maioria dos 
edifícios residenciais em Portugal, que recorrem exclusivamente a sistemas de aquecimento. De acordo com a 
norma EN 15251, as expectativas em termos de conforto dos ocupantes deste tipo edifícios são inferiores às dos 
ocupantes de edifícios com sistemas de arrefecimento devido a estes estarem mais adaptados a ambientes mais 
quentes. Nos edifícios sem sistemas de climatização, o nível de adaptação e as expectativas dos ocupantes estão 
directamente associados às condições climáticas exteriores. 
 
A norma EN 15251 estabelece quatro categorias de conforto térmico (I, II, III e IV) em função da gama de 
temperaturas prevista para os espaços habitáveis ao longo da estação convencional de aquecimento5 e da estação 

convencional de arrefecimento6. A categoria I é a mais exigente, sendo recomendada na concepção de edifícios 

onde se pretenda atingir um nível de conforto térmico muito elevado ou em edifícios com requisitos especiais. A 
categoria II corresponde ao nível de boa prática e é recomendada na concepção de novos edifício, pois a gama de 
temperatura prevista responde às expectativas da grande maioria dos ocupantes. A categoria III representa o 
desempenho mínimo aceitável, pois responde moderadamente à expectativa dos ocupantes. Por fim, a categoria IV, 
corresponde à gama de temperaturas que se caracterizam por um elevado número de pessoas descontentes, pelo 
que só será aceitável durante uma pequena parte do ano. 
 
Em Portugal, para a estação convencional de aquecimento é necessário recorrer em todas as zonas climáticas, com 
mais preponderância para as do continente, a sistemas de aquecimento para manter a temperatura dos espaços 

                                                            
5 Segundo o RCCTE (Decreto-Lei 80/2006) é o período do ano com início no primeiro decêndio posterior a 1 de Outubro em que, para cada 
localidade, a temperatura média diária é inferior a 15°C e com termo no último decêndio anterior a 31 de Maio em que a referida temperatura 
ainda é inferior a 15°C. 
6 Segundo o RCCTE (Decreto-Lei 80/2006) corresponde ao conjunto dos quatro meses de Verão (Junho, Julho, Agosto e Setembro) em que é 

maior a probabilidade de ocorrência de temperaturas exteriores elevadas que possam exigir arrefecimento ambiente em edifícios com pequenas 
cargas internas. 

Categoria: 
Indicador: 
Parâmetro: 

C6 - Conforto e saúde dos utilizadores 
Conforto térmico 
Nível de conforto térmico médio anual 
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interiores dentro de uma gama de valores confortável. A Tabela 18.1 apresenta, para cada uma das categorias de 
conforto térmico referidas anteriormente, as temperaturas operativas mínimas para os espaços habitáveis com 
sistemas de aquecimento, segundo o anexo A1 da norma EN 15251. 
 
Tabela 18.1: Temperatura operativa mínima para cada uma das categorias de conforto térmico (fonte: EN 15251)   

Categoria Temperatura mínima (ºC) 

I 21,0 

II 20,0 

III 18,0 

IV <18,0 

 
A amenidade do clima em Portugal permite manter, durante grande parte da estação de arrefecimento e em 
edifícios bem concebidos, as temperaturas interiores dentro de uma gama confortável sem se recorrer a sistemas 
de arrefecimento. Esta situação explica o facto de grande parte dos edifícios onde não se produzem grandes cargas 
térmicas no interior, como são exemplo os edifícios de habitação, não apresentar sistemas de arrefecimento. Nestes 
edifícios, a temperatura durante a estação de arrefecimento é controlada através de soluções solares passivas (p. e. 
protecções solares, inércia térmica do edifício, orientação e área das janelas, etc.) com o objectivo de evitar o seu 
sobreaquecimento. 
 
A Figura 18.1 apresenta a gama de temperaturas correspondentes a cada uma das categorias de conforto térmico 
durante a estação de arrefecimento, de acordo com o Anexo A2 da norma EN 15251. Na mesma figura é possível 
observar a evolução das expectativas da temperatura operativa em função da variação da temperatura média 
exterior cumulativa7. As gamas de temperaturas operativas (temperaturas dos espaços habitáveis) apresentadas na 

Figura 18.1 são válidas para escritórios, habitações e outro tipo de edifícios onde se desenvolvam principalmente 
actividades sedentárias, e onde os ocupantes possam livremente operar as janelas e adaptar a sua roupa às 
condições térmicas do ambiente interior e/ou exterior.     
 

 
Figura 18.1: Limites para a temperatura operativa dos espaços habitáveis (Θo) quando o sistema de aquecimento 

se encontra desligado, em função das temperaturas médias exteriores cumulativas (Θrm) e para cada umas das 

categorias de conforto (fonte: EN 15251). 
 
Para que o edifício seja classificado numa categoria é necessário que em pelo menos 95% dos seus espaços 
habitáveis a temperatura operativa não ultrapasse os limites dessa categoria durante um período de tempo superior 
a 5% da duração da estação em que se aplica. 
 

                                                            
7 Adaptação da expressão da língua inglesa “Running Mean External Temperature”. 



MARS-H 

   

 288 MARS-H 
Guia de Avaliação – V2009/1 

   
 

P18                     Dimensão Social 
O conforto térmico do edifício é caracterizado através do valor do Nível de Conforto Térmico Médio Anual (PCT) que 
resulta da média ponderada da soma do Nível de Conforto Térmico do Edifício durante a Estação de Aquecimento 
(PCTI) e de Arrefecimento (PCTV), em função da duração de cada estação. 
 
O Nível de Conforto Térmico para a Estação de Aquecimento (PCTI) é determinado com base nos valores 
apresentados na Tabela 18.1 e de acordo com o contexto nacional no que respeita às temperaturas mínimas 
correntes nos edifícios residenciais durante esta estação. Em Portugal, não existe qualquer exigência legal no que 
respeita à temperatura mínima a manter nos edifícios durante a estação de aquecimento e a realidade mostra que, 
por razões culturais, económicas e até pela ausência ou má concepção dos sistemas de aquecimento, os edifícios 
residenciais enquadram-se normalmente na categoria IV. No entanto, definiu-se como benchmark de prática 
corrente (neste caso desempenho mínimo admissível) o valor da temperatura operativa correspondente à Categoria 
III, o que significa admitir, como patamar mínimo de conforto, que a temperatura operativa dos espaços habitáveis 
tenha de ser superior a 18ºC em pelo menos 95% das horas da estação de aquecimento. Como benchmark de 
melhor prática admitiu-se o valor mínimo de 21ºC, o que corresponde à melhor categoria (categoria I). 
 
O Nível de Conforto Térmico para a Estação de Arrefecimento (PCTV)é determinado com base na diferença entre a 
temperatura operativa óptima e a temperatura operativa que se verifica nos espaços habitáveis. De forma a ser 
coerente com os benchmarks admitidos para a estação de aquecimento, definiram-se como benchmarks de prática 
convencional e melhor prática, as diferenças máximas correspondentes à categoria III e categoria I, 
respectivamente. Desta forma admitiu-se com prática corrente (patamar de desempenho mínimo) que a diferença 
entre a temperatura operativa óptima e a temperatura operativa dos espaços habitáveis seja inferior a 4ºC em pelo 
menos 95% das horas desta estação. A melhor prática corresponde ao desempenho de um edifício em que essa 
diferença seja inferior a 2ºC durante o mesmo período de tempo. 
 
Para se obter um bom nível de conforto térmico, é necessário que na concepção do edifício, para além de se 
considerarem as boas práticas de desenho passivo apresentadas no parâmetro P7, se instale um sistema de 
aquecimento que permita manter durante toda a estação de aquecimento a temperatura operativa dos espaços 
habitáveis acima dos 21ºC. Durante o Verão (estação de arrefecimento), a amenidade do clima português não 
justifica que se utilizem sistemas de arrefecimento nos edifícios residenciais. Para o efeito é necessário definir um 
conjunto de soluções passivas (p. e. protecções solares, inércia térmica do edifício, orientação e área das janelas, 
ventilação nocturna, etc.) que permitam manter a diferença de temperatura referida no parágrafo anterior. A 
utilização de ferramentas de simulação dinâmica possibilita ao projectista avaliar a influência de uma determinada 
medida na temperatura operativa dos espaços interiores e através de um processo iterativo é possível maximizar o 
conforto térmico dos utilizadores do edifício. 
 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Resultados das temperaturas operativas dos espaços interiores do edifício, obtidos através de aplicação de 
uma ferramenta de simulação dinâmica das temperaturas que esteja de acordo com as normas em vigor 
(p.e. EnergyPlus, Visual DOE, etc.); 

2. Ficheiro climático do local. 
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Processo de cálculo  

1. Determinar o nível de conforto térmico durante a estação de aquecimento (PCTI) através da metodologia 
apresentada na secção A do Processo de Cálculo Auxiliar. 

2. Determinar o nível de conforto térmico durante a estação de arrefecimento (PCTV) através da metodologia 
apresentada na secção B do Processo de Cálculo Auxiliar. 

3. Determinar o nível de conforto térmico médio anual (PCT) através da metodologia apresentada na secção C 
do Processo de Cálculo Auxiliar. 

 
Edifícios multifamiliares 

4. Nos edifícios multifamiliares e em edifícios onde exista uma grande assimetria nos valores obtidos para as 
temperaturas operativas, considerar nos cálculos as temperaturas que são válidas em pelo menos 95% da 
área habitável. 
 

 

Processo de cálculo auxiliar 

A. Determinação do nível de conforto térmico durante a estação de aquecimento 

1. Consultar nos resultados obtidos através da ferramenta de simulação dinâmica, a temperatura operativa 
mínima, isto é a temperatura que é excedida em pelo menos 95% das horas da estação de aquecimento 
(Θomin95). 

 
 
Θomin95 = 

 
 

2. Identificar os benchmarks para a temperatura operativa que é excedida em pelo menos 95% das horas da 
estação de aquecimento (Θomin95): 

 

Melhor Prática:  *
omin95Θ  =  

 

Prática convencional: *omin95Θ  =  

 

Solução:  omin95Θ  = 

 

(ºC) 

(P18.3) 

 

(ºC) 
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18 
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(P18.1) 

21 



MARS-H 

   

 290 MARS-H 
Guia de Avaliação – V2009/1 

   
 

P18                     Dimensão Social 
 

3. Determinar o valor do Nível de Conforto Térmico Durante a Estação de Arrefecimento (PCTI) de acordo com a 
seguinte equação: 
 
 

 
 
 
 
 
 

B. Determinação do nível de conforto térmico durante a estação de arrefecimento 

1. Determinar, para cada um dos dias da estação de arrefecimento e com base no ficheiro climático do local, a 
Temperatura Média Exterior Cumulativa8 (Θrm) através da aplicação da seguinte equação simplificada: 

 
Θrm = (Θed -1 + 0,8 Θed -2 + 0,6 Θed -3 + 0,5 Θed -4 + 0,4 Θed -5 + 0,3 Θed -6 + 0,2 Θed -7)/3,8 

em que, 
Θrm – é a temperatura média exterior cumulativa do dia em causa; 

Θed -1 – é a temperatura média diária exterior do dia anterior ao dia em causa; 

Θed -2 – é a temperatura média diária exterior dois dias antes do dia em causa; 

Θed -n – é a temperatura média diária exterior do há n dias antes do dia em causa; 

2. Determinar, para cada um dos dias da estação de arrefecimento e com base nos resultados obtidos na 
alínea anterior, a respectiva temperatura operativa óptima (Θopt), através da aplicação da seguinte equação: 
 
Θopt = 0,33x Θrm + 18,8  

 
3. Importar dos resultados da ferramenta de simulação dinâmica a temperatura operativa (Θo) correspondente 

a cada uma das horas do período do ano correspondente à estação de arrefecimento.  
4. Determinar, para cada uma das horas do período do ano correspondente à estação de arrefecimento, a 

diferença de temperatura (∆o) entre a temperatura operativa (Θo) e a correspondente temperatura operativa 

óptima (Θopt), através da seguinte equação: 

 
∆o = |Θo – Θopt| 

 
5. Identificar nos resultados obtidos na alínea anterior a diferença de temperatura que não é excedida em pelo 

menos 95% das horas analisadas (∆o95). 
6. Identificar os benchmarks para a diferença de temperatura que não é excedida em pelo menos 95% das 

horas analisadas (∆c95): 
 

Melhor Prática:  *
o95∆  =  

 

Prática convencional: *o95∆  =  

 

                                                            
8 Adaptação da expressão da língua inglesa “Running Mean External Temperature”. 
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Solução:  o95∆  = 

 
 

7. Determinar o valor do Nível de Conforto Térmico Durante a Estação de Arrefecimento (PCTV) de acordo com a 
seguinte equação: 
 
 

 
 
 
 
 

C. Determinação do nível de conforto térmico médio anual 

1. Identificar no Quadro III.1 do Anexo III do RCCTE (Decreto-lei 80/2006) a duração da estação de 
aquecimento correspondente ao concelho onde será implantado o edifício – dei (meses). 

2. Determinar o nível de conforto térmico médio anual (PCT). Este nível de conforto corresponde à média 
ponderada do somatório dos níveis de conforto obtidos para a estação de aquecimento e arrefecimento, em 
função da duração de cada estação: 
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Objectivo 

Promover e premiar a adopção de medidas que permitam melhorar a qualidade de vida e conforto dos ocupantes, 
através de uma estratégia adequada de iluminação natural, e reduzir o consumo de energia no edifício para 
iluminação. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um novo edifício ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. 
 
 

Contexto 

A iluminação natural constitui um dos factores mais condicionantes da qualidade do ambiente interior dos edifícios e 
tem como função principal proporcionar um ambiente visual interior confortável e adequado à execução de tarefas 
visuais, através do consumo mínimo de energia para a iluminação artificial. O objectivo do projecto de iluminação 
natural dos edifícios consiste em prever os níveis de iluminação no interior dos compartimentos, de modo a que se 
possam tomar, na fase de projecto, as decisões mais acertadas que satisfaçam as exigências de conforto visual dos 
ocupantes. 
 
Desde que o Homem começou a habitar em edifícios até meados do século XX, a luz natural era a fonte primordial 
de iluminação durante a prevalência da luz do dia. A partir dos anos 50 do século passado, com o desenvolvimento 
das tecnologias de iluminação que as tornou mais acessíveis sob o ponto de vista económico e mais eficientes sob o 
ponto de vista energético, a concepção dos edifícios “evoluiu” no sentido de uma maior dependência de fontes de 
iluminação artificial. Em muitos edifícios construídos nas décadas de 60 e 70 do século XX, onde a iluminação 
natural deveria de ser uma prioridade, o projecto de iluminação natural foi relegado para segundo plano ou mesmo 
ignorado (Santos, 2001). 
 
A partir de 1973, como resultado das crises petrolíferas, que levaram à necessidade de se procurarem soluções 
mais racionais sob o ponto de vista energético, assistiu-se ao ressurgimento do aproveitamento da iluminação 
natural. Nos últimos anos, a importância crescente que os aspectos relacionados com o ambiente, desenvolvimento 
sustentável, salubridade dos edifícios e às maiores exigências dos ocupantes ao nível do conforto interior, têm 
contribuído também para que a iluminação natural tenha vindo progressivamente a reassumir um papel 
preponderante na iluminação dos edifícios. 
 
Os países do Norte da Europa foram os pioneiros nos estudos sistemáticos de caracterização, previsão e melhoria 
das condições de iluminação natural. Esta situação justifica o facto dos principais métodos analíticos de previsão 
terem como base as condições de céu encoberto, que são as mais comuns nesses países (Hopkinson, 1980). Com 
base nesses estudos, o parâmetro mais utilizado actualmente para a caracterização e previsão da iluminação 
natural nos edifícios é o Factor de Luz do Dia9 (FLD).  

 

                                                            
9 Identificado na língua inglesa pela expressão “Daylight Factor”. 

Categoria:  
Indicador: 

Parâmetro: 

C6 - Conforto e saúde dos utilizadores 
Conforto visual 
Média do Factor de Luz do Dia Médio 
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O Factor de Luz do Dia (FLD) define-se como sendo o quociente (expresso em percentagem) entre a 

iluminância, num ponto de um plano no interior de um compartimento ( intE ), devido a um céu com uma 

distribuição de luminâncias conhecida, e a iluminância exterior ( extE )  num plano horizontal proveniente de um 

hemisfério desobstruído desse céu (Santos, 2001) e é calculado através da seguinte equação: 
 

100E 
E

FLD
ext

int ×=  

 
A representatividade do FLD restringe-se às condições de nebulosidade traduzidas pelo Céu Encoberto-Padrão da 
CIE10 (Comissão Internacional de Iluminação), que é um modelo de referência que pretende descrever as condições 

de céus encobertos por nuvens escuras e espessas. 
 
Apesar de existir actualmente um conjunto de ferramentas informáticas de previsão do FLD, essas ferramentas 
exigem bastante experiência na modelação do(s) caso(s) em estudo e na análise e interpretação dos resultados 
obtidos. Deste modo, foram desenvolvidos métodos expeditos que permitem, desde as fases mais iniciais de 
projecto, prever, ainda que aproximadamente, a quantidade de iluminação natural no interior dos edifícios a 
projectar.  Um desses métodos simples e expeditos que permitem uma avaliação aproximada da quantidade de 
iluminação natural no interior dos edifícios está associado ao conceito de Factor de Luz do Dia Médio (FLDM). 

O FLDM define-se como sendo o quociente entre a iluminância média num plano interior de referência ( intE )e a 

iluminância horizontal exterior desobstruída simultânea ( extE ) e exprime-se quantitativamente através da seguinte 

expressão (Santos, 2001): 
 

100E 
E

FLDM
ext

int ×=  

 
O desempenho de cada fracção ao nível deste parâmetro é avaliado através da Média Ponderada do Valor 

Normalizado do Factor de Luz do Dia Médio obtido para cada compartimento ( FLDMmP ). Para efeitos de verificação 

deste parâmetro devem ser considerados os FLDM previstos para os seguintes espaços habitáveis: cozinhas, 
escritórios, salas de estar, salas de jantar e quartos. 
 
Na definição dos benchmarks para o FLDM verificou-se que em Portugal não existem valores mínimos legais para a 
iluminação natural dos compartimentos das habitações, pelo que os valores foram definidos através da consulta de 
bibliografia da especialidade. Desta forma os valores de FLDM associados à prática convencional correspondem ao 
valor mínimo recomendado pelos especialistas nesta matéria. A Tabela 19.1 apresenta os valores recomendados de 
FLDM para os principais compartimentos habitáveis de edifícios residenciais. 
 
Tabela 19.1: Valores recomendados para o Factor de Luz do Dia Médio (FLDM) em edifícios residenciais (fonte: 
Goulding, Lewis e Steemers, 1992)   

Compartimento FLDM mínimo recomendado 

Cozinha 2,0% 

Quarto de dormir  0,5% 

Sala de estar, sala de jantar e escritório 1,0% 

 
A melhor prática corresponderia a um edifício onde o FLDM fosse o mais próximo possível de 100%. No entanto, 
como a iluminação natural está relacionada com outros parâmetros, admitiu-se para a melhor prática de FLDM o 
valor de 3%. Este é o valor que Santos (2001) refere como sendo aquele que não deve ser ultrapassado de modo a 
que, de acordo com o clima português, não se comprometa o comportamento térmico do edifício. 

                                                            
10 Acrónimo da expressão da língua francesa “Commission Internationale d’Éclairage”. 
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Um edifício bem concebido permite maximizar os espaços interiores com um nível adequado de iluminação natural 
sem comprometer a sua eficiência energética. A quantidade de luz natural no interior depende tanto da arquitectura 
do edifício (tamanho e posição de janelas, profundidade e forma dos compartimentos, cores das superfícies 
interiores) como das obstruções existentes na envolvente do edifício (edifícios, vegetação e outros obstáculos 
naturais, etc.). As estratégias de aproveitamento da iluminação natural devem considerar o potencial de ganhos 
térmicos e sua conservação, a economia de energia e os benefícios mais subjectivos decorrentes da utilização da 
luz natural em vez da luz artificial e do usufruto da visão para o exterior por parte dos ocupantes. Para que o edifício 
apresente um bom desempenho neste contexto, é necessário considerar na fase de projecto algumas soluções 
construtivas e estratégias que permitem obter um maior aproveitamento da iluminação natural. Assim, referem-se a 
título de exemplo, algumas soluções que promovem a iluminação natural dos espaços: 

1. Utilizar revestimentos de cor clara no interior de forma a reflectir a luz solar; 
2. Orientar adequadamente as janelas do edifício, evitado orientações a Este e Oeste, de forma a potenciar a 

captação de luz solar de uma forma controlada; 
3. Evitar a existência de compartimentos de elevada profundidade; 
4. Colocar protecções solares nas janelas de modo a que no Verão seja possível captar luz solar sem haver o 

risco de sobreaquecimento no espaço interior; 
5. Preferir janelas altas em vez de janelas largas e baixas; 
6. Prever a utilização de outras soluções, para além das janelas, que possibilitem o aproveitamento da 

iluminação natural, como por exemplo: 
a. Poços de luz; 
b. Ductos solares; 
c. Clarabóias; 
d. Aberturas zenitais laterais; 
e. Palas reflectoras; 
f. Componentes prismáticos; 
g. Fibra óptica. 

 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. O Factor de Luz do Dia Médio (FLDM) das cozinhas, salas de estar, salas de jantar e escritórios do edifício, 
utilizando para o efeito o método simplificado desenvolvido por Littlefair (1998) – que se encontra 
apresentado na secção “Processo de Cálculo Auxiliar” – ou uma ferramenta informática de simulação ou 
medições em modelos à escala; 

2. Projecto de Arquitectura, com as plantas e cortes, onde seja possível identificar: as dimensões dos 
compartimentos interiores, a localização e dimensões das janelas exteriores e de outras áreas envidraçadas, 
e a localização dos edifícios adjacentes e de outras obstruções potenciais. 

 
 

Processo de Cálculo  

Os cálculos do Factor de Luz do Dia Médio (FLDM) deverão ser fornecidos pelo dono de obra ou pela equipa de 
projecto.  

1. Identificar no edifício, os compartimentos a verificar (cozinhas, salas de estar, salas de jantar, quartos e 
escritórios). 

2. Determinar, para cada um dos compartimentos listados no ponto anterior, o respectivo FLDM, tendo em 
atenção o seguinte: 

a) O método simplificado para o cálculo do FLDM proposto por Littlefair (1998), apresentado na secção 
seguinte, pode ser usado para modelar as condições de iluminação natural em qualquer 
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compartimento que apresente uma geometria rectangular e cujo envidraçado apresente uma 
obstrução contínua ou não apresente qualquer tipo de obstrução. Sempre que as obstruções 
exteriores apresentem uma forma que impeça a sua modulação como um objecto contínuo é 
aconselhável a utilização de um método de simulação mais complexo. A obstrução causada por uma 
árvore poderá ser ignorada; 

b) Quando se estiver na presença de compartimentos com uma geometria complexa será necessário 
recorrer a ferramentas informáticas de simulação, modelos físicos à escala ou a métodos de cálculo 
manual mais complexos; 

c) Quando existirem ductos solares, estes devem ser tratados como clarabóias, isto é, se não houver 
qualquer obstrução deve-se considerar um ângulo θ igual a 180º. Se não se conhecer o factor de 

transmissão (T) do ducto solar utilizado, usar o valor de 0,5 para um ducto com 1m de comprimento 
e 0,25 para um ducto com 2m de comprimento. 

 
3. Determinar, para cada compartimento listado no ponto 1, o valor normalizado do FLDM, de acordo com os 

benchmarks e equação apresentados, respectivamente, nas secções “Benchmarks” e “Normalização”. 
4. Determinar a Média Ponderada do Valor Normalizado do Factor de Luz do Dia Médio obtido para cada 

compartimento ( FLDMmP ), de acordo com a metodologia apresentada na secção “Determinação da Média 

Ponderada do Valor Normalizado do Factor de Luz do Dia Médio”: 
 

Edifícios multifamiliares 

5. Nos edifícios multifamiliares consideram-se todos os compartimentos habitáveis mencionados anteriormente 
que compõem as fracções do edifício. 

 
 

Processo de cálculo auxiliar 
 
Esta secção apresenta o método simplificado para a previsão do Factor de Luz do Dia Médio (FLDM) proposto por 
Littlefair (1998). 
 

1. Segundo esse método, o FLDM de um compartimento pode ser estimado através da utilização da seguinte 
equação: 

2)R1(A

.TM.W.
FLDM

−
=

θ
 , em que: 

W – área total da área envidraçada das janelas ou clarabóias; 
A – área total de todas as superfícies interiores do compartimento (tecto, pavimento, paredes e janelas); 
R – média ponderada das reflectâncias das superfícies interiores do compartimento, em função da área; 
M – factor de correcção que permite traduzir a sujidade do envidraçado. 
T – factor de transmissão da luz visível do vidro; 
θ - ângulo do céu visível. Corresponde ao ângulo formado pelos planos inferior e superior que delimitam a 

área visível do céu a partir do centro da janela do compartimento. A Figura 19.1 ilustra o significado do 
ângulo do céu visível. 

 
2. O significado das variáveis apresentadas na Figura 19.1 é: 

Hw – altura do envidraçado da janela; 

Tw – espessura da parede; 

D – distância da janela à obstrução; 
H – é a altura da obstrução acima do plano horizontal que passa a meia altura da janela. 
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Figura 19.1: Representação esquemática do ângulo de céu visível (θ).  

 
3. As relações matemáticas que permitem determinar os diversos ângulos ilustrados são: 
 

θ = 90 − α − β 

D
H

tan =α  

w

w

H
T

tan =β  

 
4. Na falta de valores mais exactos, num compartimento convencional com revestimentos interiores de cor 

clara podem-se admitir os seguintes valores: 
R = 0.5 
M = 1.0 (envidraçado vertical que pode ser facilmente limpo) 
    = 0.8 (para envidraçado inclinado) 
    = 0.7 (para envidraçado horizontal) 
T  = 0.7 (para vidro duplo) 
    = 0.6 (para vidro duplo com película de baixa emissividade) 
    = 0.6 (para vidro triplo)  
 

 

Benchmarks 
 
Tabela 19.1: benchmarks de factores luz do dia para diferentes compartimentos 

Tipo de compartimento FLDM* FLDM*
 

Cozinha 3% 2,0% 

Salas de estar, salas de jantar e escritórios 3% 1,0% 

Quarto 3% 0,5% 

 

D 

H 

Hw/2 

Tw/2 

θ 

α 

β 

Obstrução 

Parede 

Janela 
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Normalização 
 

=
−
−

=
−

−
=

                              
                              

*FLDM*FLDM

*FLDMFLDM
FLDM

ii

ii
i

 

 
 

Determinação da Média Ponderada do Valor Normalizado do Factor de Luz do Dia Médio 
 

A média ponderada do valor normalizado do factor de luz do dia médio ( FLDMmP ) é determinada através da seguinte 

equação: 
 
 
 
 

em que: 

iFLDM – valor normalizado do FLDM do compartimento i; 

Ai – área do compartimento i.
 

 
 

Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00

m
FLDMP >   

A 1,000,70
m

FLDMP ≤<   

B 0,700,40
m

FLDMP ≤<   

C 0,400,10
m

FLDMP ≤<
  

D 0,100,00
m

FLDMP ≤≤   

E 0,00
m

FLDMP <
  

 

(P19.4) 

 

(P19.3) 

 

(P19.2) 

 

(P19.1) 

 

(19.2) 

 

(P19.5) 

 =
∑

∑
i

ii

m
FLDM A

A×FLDM 
=P
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Objectivo 

Promover e premiar a adopção de soluções que permitam um nível de isolamento acústico superior ao 
regulamentar, de modo a melhorar o conforto acústico dos habitantes e a reduzir os diferendos por queixas de ruído 
entre vizinhos. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um novo edifício ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. 
 
 

Contexto 

Após uma análise atenta à sociedade actual, chega-se facilmente à conclusão que muitas das actividades humanas 
provocam ruído. Por vezes, esse ruído, ao ter um nível elevado, pode provocar danos físicos e até psicológicos no 
ser humano, sendo esses danos mais graves do que se imagina à partida. A principal fonte de ruído nos espaços 
urbanos é a circulação de pessoas e bens (tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo). Diariamente, as habitações e os 
locais de trabalho são invadidos por poluição sonora. Segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 
Trabalho, um terço das doenças profissionais na Europa é provocado pelo ruído e estima-se em mais de 60 milhões 
o número de pessoas na Europa expostas a condições ruidosas durante mais de um quarto do tempo de trabalho. 
Tendo em conta os problemas que o ruído provoca no ser humano, é crucial que a sociedade tenha consciência do 
problema e que tome medidas necessárias para a sua correcção e preservação da saúde dos ocupantes dos 
edifícios. Assim, torna-se necessário que os responsáveis pela concepção dos edifícios desenvolvam técnicas com o 
objectivo de proporcionar condições de conforto acústico aos ocupantes dos mesmos, criando um ambiente 
acústico adequado às actividades que lá se desenvolvem. 
 
Nos edifícios de habitação, as causas mais comuns de diferendos entre vizinhos é o ruído. A título de exemplo, 
refere-se que a maior parte da actividade do Laboratório de Física e Tecnologia das Construções da Universidade do 
Minho (LFTC-UM) está relacionada com a avaliação de incomodidade provocada pelo ruído, em resposta a 
processos judiciais entre vizinhos ou movidos contra os promotores. 
 
Ao longo dos últimos anos, quer a nível Europeu como também nacional, desenvolveu-se legislação neste contexto, 
com o objectivo de combater os problemas relacionados com o ruído. Em Portugal, os dois diplomas legais 
principais que enquadram juridicamente as questões relacionadas com o conforto acústico às escalas urbana e dos 
edifícios são: o Regulamento Geral do Ruído –RGR– (Decreto-lei nº 9/2007) e o Regulamento dos Requisitos 
Acústicos dos Edifícios –RRAE– (Decreto-lei nº96/2008). O RGR tem como objectivos prevenir o ruído e controlar a 
poluição sonora das diversas actividades humanas, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das 
populações, nos termos da Constituição da República Portuguesa e da Lei de Bases do Ambiente. O RRAE regula a 
vertente de conforto acústico no âmbito do regime de edificação e estabelece, entre outros, valores mínimos de 
isolamento sonoro para os vários elementos construtivos da envolvente dos edifícios e respectivas fracções. Esses 
valores mínimos foram definidos de forma a manter o nível sonoro no interior das fracções dentro de valores 
confortáveis. 
 

Categoria: 
Indicador: 
Parâmetro: 

C6 - Conforto e saúde dos utilizadores 
Conforto acústico 
Nível médio de isolamento acústico 
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Após a análise de alguns projectos de isolamento acústico foi possível constatar que na sua generalidade, as 
soluções construtivas são dimensionadas para cumprir os requisitos mínimos regulamentares por uma margem 
mínima, ou seja, com um índice de isolamento acústico muito próximo do valor mínimo regulamentar. Tendo em 
conta que em muitas situações os requisitos mínimos do RRAE não são suficientes para assegurar o conforto 
acústico nos espaços habitáveis, pois os habitantes acabam por produzir mais ruído do que o nível aceitável, é 
necessário que os projectistas optem por soluções de isolamento superior. Com este parâmetro pretende-se premiar 
os edifícios em que o desempenho de cada elemento das suas envolventes ultrapassa, com alguma margem, o 
valor mínimo regulamentar.  
 
A avaliação do comportamento acústico de um edifício é realizada através do cálculo do Nível Médio de Conforto 

Acústico ( CAP ) do edifício. O CAP  exprime o comportamento global médio do edifício em termos de isolamento 

acústico, tendo por base a comparação do isolamento acústico previsto para cada elemento construtivo com o 
mínimo legal estabelecido pelo RRAE e com o maior nível de isolamento que se consegue atingir se forem utilizadas 
as melhores soluções de isolamento. O comportamento global de um edifício é avaliado tendo em conta os 
requisitos do RRAE que se aplicam aos edifícios de habitação, nomeadamente: índice de isolamento a sons de 
condução aérea entre o exterior e quartos ou zonas de estar dos fogos; índice de isolamento a sons de condução 
aérea entre compartimentos de um fogo e quartos ou zonas de estar de outro fogo; índice de isolamento a sons de 
condução aérea entre locais de circulação comum e quartos ou zonas de estar dos fogos; índice de isolamento a 
sons de condução aérea entre locais destinados a comércio, indústria, serviços ou diversão e quartos ou zonas de 
estar dos fogos; índice de isolamento a sons de percussão entre pavimentos de um fogo ou locais de circulação 
comum e quatros e zonas de estar de outro fogo; índice de isolamento a sons de percussão entre locais do edifício 
destinados a comércio, indústria, serviços ou diversão e quartos ou zonas de estar de um fogo. 
 
Os benchmarks, correspondentes ao nível de prática convencional para o índice de isolamento sonoro de cada 
elemento construtivo, foram definidos tendo por base os requisitos do RRAE, pelo que correspondem aos valores 
mínimos legais. Os benchmarks de melhor prática foram definidos tendo em conta a margem de isolamento, acima 
do valor mínimo legal, que pode existir se forem utilizadas as soluções com melhor desempenho. Através da análise 
de alguns projectos de isolamento térmico e através da auscultação de especialistas neste domínio, nomeadamente 
dos técnicos do LFTC-UM, foi possível constatar que em alguns elementos construtivos é mais fácil cumprir os 
requisitos do RRAE do que noutros. Para os elementos construtivos que são mais fáceis de verificar a margem 
adoptada é de 6dB, o que corresponde a uma solução cujo índice de isolamento permite diminuir para cerca de um 
quarto a energia sonora que chega ao compartimento receptor, em relação àquela que chegaria se fosse utilizada a 
solução com índice de isolamento mínimo. Nos elementos construtivos que são de mais difícil verificação a margem 
adoptada é de 3dB, o que corresponde à diminuição para cerca de metade da energia sonora que chega ao 
compartimento receptor. Estas margens de melhoria são possíveis de alcançar, segundo se apurou através da 
realização de simulações em ambiente informático.  
 
Para que o edifício apresente um bom desempenho ao nível deste parâmetro, deve-se melhorar os índices de 
isolamento a sons de condução aérea e os índices de isolamento a sons de percussão dos elementos construtivos 
da envolvente dos quartos e zonas de estar dos fogos, de forma a manter o ruído no interior dos mesmo dentro de 
uma gama confortável. Dois exemplos de soluções possíveis para aumentar o índice de isolamento a sons de 
condução aérea são o acréscimo da massa do elemento construtivo e a integração de materiais absorventes 
acústicos. Outras soluções incluem a introdução de caixas-de-ar, utilização de elementos duplos ou triplos (com 
panos de espessura diferente) e o tratamento das conexões entre os elementos construtivos de forma a diminuir as 
transmissões marginais. Nas fachadas, a área envidraçada costuma ser a zona mais frágil em termos de 
isolamento, pelo que o comportamento do conjunto (área opaca mais área envidraçada) poderá ser melhorado 
significativamente se forem adoptados envidraçados de melhor desempenho, vidros triplos ou soluções de 
caixilharia dupla. Para diminuir as transmissões de sons de percussão, podem-se utilizar, entre outros, materiais 
resilientes no revestimento dos pavimentos e pisos flutuantes. 
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Elementos necessários à avaliação 

1. Projecto de Acústica, incluindo os detalhes construtivos dos elementos construtivos de separação mais 
desfavoráveis (paredes e pavimentos). 

 
 

Processo de cálculo  

1. Identificar no Regulamento de Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE) os requisitos que se aplicam ao 
edifício em avaliação. 

2. Tendo por base os requisitos identificados no ponto 1 e os valores dos índices de isolamento previstos no 
projecto, determinar (se aplicável): 

a) O nível de conforto acústico a sons de condução aérea entre quartos e zonas de estar e o exterior 
(P20.4), através da metodologia apresentada na secção A do Processo de Cálculo Auxiliar; 

b) O nível de conforto acústico a sons de condução aérea entre compartimentos de um fogo e quartos 
ou zonas de estar de outro fogo (P20.8), através da metodologia apresentada na secção B do 
Processo de Cálculo Auxiliar; 

c) O nível de conforto acústico a sons de condução aérea entre locais de circulação comum do edifício 
e quartos ou zonas de estar de um fogo (P20.12), através da metodologia apresentada na secção C 
do Processo de Cálculo Auxiliar; 

d) O nível de conforto acústico a sons de condução aérea entre locais do edifício destinados a 
comércio, industria, serviços ou diversão e quartos ou zonas de estar de um fogo (P20.16), através 
da metodologia apresentada na secção D do Processo de Cálculo Auxiliar; 

e) O nível de conforto acústico a sons de percussão entre um pavimento de um fogo ou locais de 
circulação comum do edifício e quartos ou zonas de estar de outro fogo (P20.20) através da 
metodologia apresentada na secção E do Processo de Cálculo Auxiliar; 

f) O nível de conforto acústico a sons de percussão entre locais do edifício destinados a comércio, 
industria, serviços ou diversão e quartos ou zonas de estar de um fogo (P20.24) através da 
metodologia apresentada na secção F do Processo de Cálculo Auxiliar; 

g) O nível de conforto acústico relativo ao nível de avaliação do ruído de equipamentos colectivos 
(P20.28) através da metodologia apresentada na secção G do Processo de Cálculo Auxiliar. 

3. Determinar o nível médio de conforto acústico do edifício através do processo descrito na secção H do 
Processo de cálculo auxiliar. 

 
 

Processo de cálculo auxiliar 

A. Quantificação do nível de conforto acústico a sons de condução aérea entre o exterior e quartos 
ou zonas de estar do edifício 

1. Identificar no projecto de acústica o índice de isolamento a sons de condução aérea (D2m,nT,w) do elemento 
de separação mais desfavorável entre o exterior e quartos ou zonas de estar dos fogos; 

2. Identificar os benchmarks para o isolamento a sons de condução aérea entre o exterior e quartos ou zonas 
de estar dos fogos: 

 

 Melhor Prática:   =*
wnT,2m,D  

 

(dB(A))

(P20.1) 

39 
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 Prática convencional:  =*wnT,2m,D
                     

=*wnT,2m,D  

 

 Solução:                    =wnT,2m,D  

 
 
3. Determinar o valor do nível de conforto acústico a sons de condução aérea entre o exterior e quartos ou 

zonas de estar dos fogos (P20.4), de acordo com a seguinte equação: 
 

=
−
−=

−

−
=

                              
                              

wnT,2m,wnT,2m,

wnT,2m,wnT,2m,
wnT,2m,

DD

DD
D

*
*

*

 

 
 

B. Quantificação do nível de conforto acústico a sons de condução aérea entre compartimentos de 
um fogo e quartos ou zonas de estar de outro fogo  

1. Identificar no projecto de acústica o índice de isolamento a sons de condução aérea (DnT, w) do elemento de 
separação mais desfavorável entre compartimentos de um fogo e quartos ou zonas de estar de outro fogo; 

2. Identificar os benchmarks para o isolamento a sons de condução aérea entre compartimentos de um fogo e 
quartos ou zonas de estar de outro fogo; 

 

Melhor Prática:  =*
nT,wD  

 

Prática convencional: =*nT,wD  

 

Solução:                    =wnT,D  

 
 

3. Determinar o valor do nível de conforto acústico a sons de condução aérea entre compartimentos de um 
fogo e quartos ou zonas de estar de outro fogo (P20.8), de acordo com a seguinte equação: 

 
 

=
−
−=

−

−
=

                              
                              

DD

DD
D

wnT,wnT,

wnT,wnT,
wnT,

*
*

*

 

 
 

(P20.2) (P20.2) 

(dB(A))

(P20.3) 

 

(dB(A)) 

(zona mista) 

33 (dB(A)) 

(zona sensível) 

28 

(P20.4) 

 

(P20.3) 

 

(P20.2) 

 

(P20.1) 

39 

(P20.2) 

 

(dB(A))

(P20.5) 

53 

(dB(A))

(P20.6) 

50 

(dB(A))

(P20.7) 

 

(P20.8) 

 

(P20.7) 

 

(P20.6) 

53 

(P20.5) 

53 

(P20.6) 

50 

ou 
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C. Quantificação do nível de conforto acústico a sons de condução aérea entre locais de circulação 
comum do edifício e quartos ou zonas de estar de um fogo  

1. Identificar no projecto de acústica o índice de isolamento a sons de condução aérea (DnT,w) do elemento 
mais desfavorável da envolvente de separação entre locais de circulação comum do edifício e quartos ou 
zonas de estar de um fogo; 

2. Identificar os benchmarks para o isolamento a sons de condução aérea entre locais de circulação comum do 
edifício e quartos ou zonas de estar de um fogo: 

 

Melhor Prática:   

 

Prática convencional: 
           

 
               

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solução:        =wnT,D  

 
 

3. Determinar o valor do nível de conforto acústico a sons de condução aérea entre locais de circulação 
comum do edifício e quartos ou zonas de estar de um fogo (P20.12), de acordo com a seguinte equação: 

 
 

=
−
−=

−

−
=

                              
                              

DD

DD
D

wnT,wnT,

wnT,wnT,
wnT,

*
*

*

 

 
 

D. Quantificação do nível de conforto acústico a sons de condução aérea entre locais do edifício 
destinados a comércio, industria, serviços ou diversão e quartos ou zonas de estar de um fogo  

1. Identificar no projecto de acústica o índice isolamento a sons de condução aérea (DnT,w) do elemento de 
separação mais desfavorável entre locais do edifício destinados a comércio, industria, serviços ou diversão e 
quartos ou zonas de estar de um fogo; 

2. Identificar os benchmarks para o isolamento a sons de condução aérea entre locais do edifício destinados a 
comércio, industria, serviços ou diversão e quartos ou zonas de estar de um fogo: 

 

(P20.12) 

 

(P20.11) 

 

(P20.10) 

 

(P20.9) 

53 

(P20.10

 

(dB(A))

(P20.11) 

 

(P20.10) 
(dB(A)) 

(se o local emissor for um caminho 
de circulação vertical, quando o 
edifício seja servido por ascensores) 

40 

(P20.10) 

(dB(A)) 
(se o local emissor for uma garagem 
de parqueamento automóvel)

50 

(P20.10) 

(se o local emissor for um caminho 
de circulação vertical, quando o 
edifício não tenha ascensores) 

(dB(A)) 48 

(dB(A))

(P20.9) 

53 

=
*wnT,D

=
*wnT,D=

*wnT,D

=*
wnT,D

ou 

ou 
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Melhor Prática:           

 

Prática convencional: =*nT,wD  

 

Solução:              =wnT,D  

 
 

3. Determinar o valor do nível de conforto acústico a sons de condução aérea entre locais do edifício 
destinados a comércio, industria, serviços ou diversão e quartos ou zonas de estar de um fogo (P20.16), de 
acordo com a seguinte equação: 

 

=
−
−=

−

−
=

                              
                              

DD

DD
D

wnT,wnT,

wnT,wnT,
wnT,

*
*

*

 

 
 

E. Quantificação do nível de conforto acústico a sons de percussão entre pavimentos de um fogo ou 
locais de circulação comum e quartos ou zonas de estar de outro fogo  

1. Identificar no projecto de acústica o índice de isolamento a sons de percussão (L’nT,w) do elemento de 
separação mais desfavorável entre um pavimento de um fogo ou locais de circulação comum do edifício e 
quartos ou zonas de estar de outro fogo; 

2. Identificar os benchmarks para o isolamento a sons de percussão entre um pavimento de um fogo ou locais 
de circulação comum do edifício e quartos ou zonas de estar de outro fogo; 

 

Melhor Prática:   =*
wnT,

'L  

 

Prática convencional: =*wnT,
'L  

 

Solução:              =wnT,
'L  

 
3. Determinar o valor do Nível de Conforto Acústico a sons de percussão entre um pavimento de um fogo ou 

locais de circulação comum do edifício e quartos ou zonas de estar de outro fogo (P20.20), de acordo com a 
seguinte equação: 

 

(dB(A))

(P20.14) 

58 

(dB(A))

(P20.13) 

61 

(P20.16) 

 

(P20.15) 

 

(P20.14) 

58 

(P20.13) 

61 

(P20.14

58 

(dB(A))

(P20.18) 

60 

(dB(A))

(P20.19) 

 

(dB(A))

(P20.17) 

54 

(dB(A))

(P20.15) 

 

=*
wnT,D
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=
−
−=

−

−=
                              
                              

'L'L

'L'L'L
wnT,wnT,

wnT,wnT,
wnT,

**
*

 

 
 

F. Quantificação do nível de conforto acústico a sons de percussão entre locais do edifício 
destinados a comércio, industria, serviços ou diversão e quartos ou zonas de estar de um fogo  

1. Identificar no projecto de acústica o índice de isolamento a sons de percussão (L’nT,w) do elemento de 
separação mais desfavorável entre locais do edifício destinados a comércio, industria, serviços ou diversão e 
quartos ou zonas de estar de um fogo; 

2. Identificar os benchmarks para o isolamento a sons de percussão entre locais do edifício destinados a 
comércio, industria, serviços ou diversão e quartos ou zonas de estar de um fogo; 

 

Melhor Prática:   

 

Prática convencional:  

 

Solução:   
 
 

3. Determinar o valor do nível de conforto acústico a sons de percussão entre locais do edifício destinados a 
comércio, industria, serviços ou diversão e quartos ou zonas de estar de um fogo (P20.24), de acordo com a 
seguinte equação: 

 

=
−
−=

−

−=
                              
                              

'L'L

'L'L'L
wnT,wnT,

wnT,wnT,
wnT,

**
*

 

 
 

G. Quantificação do nível de conforto acústico a ruídos de equipamentos colectivos 

1. Identificar no projecto de acústica do nível de avaliação do ruído (LAR,nT) mais desfavorável de equipamentos 
colectivos; 

2. Identificar os benchmarks para o nível de avaliação do ruído de equipamentos colectivos; 
 

Melhor Prática:      

(P20.20) 

 

(P20.19) 

 

(P20.18) 

60 

(P20.17) 

54 

(P20.18

60 

(P20.24) 

 

(P20.23) 

 

(P20.22) 

50 

(P20.21) 

47 

(P20.22

50 

(dB(A))

(P20.21) 

47 =
*

wnT,
'L

(dB(A))

(P20.22) 

50 =*wnT,
'L

(dB(A))

(P20.23) 

 =wnT,
'L

(dB(A))

(P20.25) 

24 =*

nT Ar,L
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Prática convencional:
                    

 

 

 

 

 

 

Solução:   
 
 

3. Determinar o valor do nível de conforto acústico relativo ao nível de avaliação do ruído de equipamentos 
colectivos (P20.28), de acordo com a seguinte equação: 

 
 

H. Quantificação do nível de conforto acústico do edifício 

Após a determinação dos níveis de conforto acústico ao nível de cada requisito existente no RRAE ( iP ), calcular o 

Nível Médio de Conforto Acústico ( CAP ) do edifício, através da seguinte equação:
 

==
∑
=
n

P
P

n

1i
i

CA  

 

em que n é o número de requisitos que se aplicam ao edifício segundo o RRAE e iP  é o nível de conforto acústico 

do requisito i. 

  

(P20.28) 

 

(P20.27) 

 

(P20.26) 

 

(P20.25) 

26 

(P20.26

 
=

−
−=

−

−
=

                              
                              

*L*L
*LL

L
nTAr,nTAr,

nTAr,nTAr,
nTAr,

(P20.29) 

 

(P20.26) 

(funcionamento em 
caso de emergência) 

(dB(A)) 40 =
*nTAr,L

(P20.26) 

(funcionamento 
contínuo) 

(dB(A)) 27 =
*nTAr,L

(P20.26) 

(funcionamento 
intermitente) 

(dB(A)) 32 =
*nTAr,L ou 

ou 

(dB(A))

(P20.27) 

 =nTAr,L
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Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00P

CA
>   

A 1,00P0,70
CA

≤<   

B 0,70P0,40
CA

≤<   

C 0,40P0,10
CA

≤<
 

 

D 0,10P0,00 CA ≤≤   

E 0,00PCA <
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Objectivo 

Promover e valorizar os edifícios que satisfaçam a maior parte das necessidades de deslocação dos seus habitantes 
através do sistema de transportes públicos. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um novo edifício ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. 
 
 

Contexto 

O uso crescente do automóvel e consequente aumento de tráfego nas cidades provoca grandes cargas de poluição 
e longos tempos de espera. O sector dos transportes, nomeadamente o rodoviário, é responsável por cerca de 20% 
das emissões de gases de efeito de estufa e é também uma das principais causas de poluição com efeitos graves 
na saúde pública. No entanto, a acessibilidade a transportes públicos não apresenta apenas as vantagens 
ambientais relacionadas com a redução da utilização dos meios de transporte privados e respectivas emissões. No 
contexto social este parâmetro também é fundamental, pois, por um lado, possibilita aumentar o grau de conforto e 
satisfação dos ocupantes do edifício pelo facto de se disponibilizarem canais de fácil acesso às diversas unidades 
funcionais dos aglomerados urbanos, e por outro lado, possibilita a deslocação daqueles que não têm meios de 
transporte próprios.  
 
É assim fundamental apostar no desenvolvimento do sistema de transportes públicos, aumentando o tipo de 
transportes, a sua frequência e ainda as áreas abrangidas, de forma a passar uma mensagem clara de aposta neste 
tipo de transportes, para que a população encare os transportes públicos como uma alternativa viável ao automóvel. 
De modo a aproveitar as redes de transportes públicos existentes é necessário, sempre que possível, construir em 
zonas que já sejam servidas por uma rede adequada de transportes públicos. 
 
Três dos aspectos mais importantes para a promoção da utilização do sistema de transportes públicos e satisfação 
dos seus utilizadores são: a proximidade das paragens; a frequência de passagem; e o número de linhas 
disponíveis. Quando as paragens de transportes públicos se situam longe das habitações, a população não se sente 
incentivada para se deslocar até às mesmas, principalmente em climas agressivos, acabando por optar pela 
utilização do automóvel. No mesmo sentido, se uma paragem de transportes públicos estiver próxima de uma zona 
habitacional mas não for servida por um número suficiente de linhas com uma frequência adequada, essa situação 
reflecte-se em elevados tempo de espera, o que acaba por demover os potenciais utilizadores. 
 
O desempenho do edifício ao nível deste parâmetro é avaliado através do Índice de Acessibilidade aos Transportes 
Públicos (PATP), que depende fundamentalmente da distância do edifício às paragens de transportes públicos, 
número de linhas disponíveis, tipos de transportes públicos e respectiva frequência. 
 

Categoria:  
Indicador: 

Parâmetro: 

C7 - Acessibilidade 
Acessibilidade a transportes públicos 
Índice de acessibilidade a transportes 
públicos 
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Este parâmetro não apresenta enquadramento legal, pelo que para a determinação do valor dos benchmarks de 
PATP se aplicou a metodologia apresentada na secção “Processo de cálculo” a quatro localizações possíveis para o 
edifício: zona central de capital de distrito (zona 1); outras áreas de capital de distrito ou cidade de média dimensão 
(zona 2); pequena cidade, vila ou subúrbio de cidade de média ou de grande dimensão (zona 3); e zona rural (zona 
4). Do resultado da aplicação dessa metodologia a vários aglomerados urbanos foi possível calcular, para cada uma 
das quatro zonas referidas anteriormente, o valor corresponde a prática convencional e à melhor prática. 
 
Para que o edifício obtenha um bom desempenho ao nível deste parâmetro é necessário que esteja localizado o 
mais próximo possível de paragens de transportes públicos e que seja servido por um elevado número de linhas 
com uma frequência adequada.  
 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Planta de localização e enquadramento à escala da planta de ordenamento do plano director municipal ou à 
escala 1:25000 quando este não existir, assinalando devidamente os limites da área objecto da operação; 

2. Localização, na planta referida no ponto anterior, das paragens situadas a uma distância inferior ou igual a 
1000m da porta do edifício e do tipo de transporte associado; 

3. Horários dos transportes públicos que servem cada uma das paragens referidas no ponto anterior. 
 
 

Processo de cálculo  

1. Verificar o tipo de zona urbana onde se pretende levar a cabo a operação urbanística: zona central de capital 
de distrito (zona 1); outras áreas de capital de distrito ou zona central de cidade de média ou grande 
dimensão (zona 2); pequena cidade, vila ou subúrbio de cidade de média ou grande dimensão (zona 3); e 
zona rural (zona 4). 

2. Determinar a distância em planta (DTPi) desde a entrada principal do edifício até cada uma das paragens 
servidas por comboios, metro, autocarros e eléctricos. Considerar apenas as paragens de autocarro, metro e 
eléctrico situadas até uma distância de 500m e as estações e apeadeiros de comboio situadas até 1000m 
de distância. Ter em atenção ainda o seguinte: 

a. Quando existirem paragens que forem servidas pelas mesmas linhas, considerar apenas a que se 
situa mais próximo da entrada do edifício; 

b. A distância não deverá ser medida em linha recta, devendo corresponder ao cumprimento do 
percurso mais curto que o peão necessita de percorrer para chegar em segurança ao local da 
paragem. 

3. Calcular o tempo de percurso até cada paragem de transporte público (TPi) dividindo a distância (DTPi) pela 
velocidade média de um peão (80m/min). 

4. Determinar, para cada uma das paragens que satisfazem os requisitos do ponto 1, o número de serviços 
(nj) que partem ou chegam durante as horas de ponta dos dias úteis. Considerar ainda o seguinte: 
a. As horas de ponta correspondem aos períodos do dia compreendidos entre as 7h00 e 9h00 e entre 

as 17h00 e as 19h00; 
b. Para as paragens servidas por várias linhas, determinar a frequência de cada linha e não a 

frequência conjunta da paragem; 
c. É natural que as linhas sejam bidireccionais, pelo que se deverá considerar apenas, para cada 

período da hora de ponta, a direcção com maior frequência; 
d. Para os comboios, considerar apenas os serviços que apresentam pelo menos duas paragens num 

raio de 10km a partir da área objecto de intervenção (incluindo a paragem mais próxima do edifício). 
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5. Calcular o tempo de espera para cada linha de transporte público (TEj) através da seguinte equação: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×=

4
ni
600,5TEj  

6. Calcular, para cada linha de transporte público, o tempo total de acesso (TTj), somando o tempo de 
percurso (TPi) com o tempo de espera (TEj) e com um factor que exprime a potencialidade de atraso (TAj): 

AjEjPiTj TTTT ++=  

em que o valor de TAj depende do tipo de transporte e assume o valor de 2 minutos para autocarro ou 
eléctrico e 0,75 minutos para o comboio ou metro. 

7. Determinar, para cada linha de transporte público, a Frequência Equivalente à Entrada do Edifício (FEEEj), 
através da seguinte equação: 

Tj
EEEj T

30
F =  

8. Calcular para cada tipo de transporte público o Índice de Acessibilidade (IAt), através da seguinte equação: 

)EEEj(*maxEEEjAt Foutrosostodosdesomatório5,0FI +=  

9. Determinar o Índice de Acessibilidade a Transporte Públicos (PATP), somando o IAt obtido para cada tipo de 
transporte público. 

  
 

Edifícios multifamiliares 

10. Não há qualquer diferença no processo de cálculo. As distâncias até às paragens de transportes públicos 
correspondem à distância desde a porta principal exterior do edifício. 

 

Benchmarks 

 
Tabela 21.1: Benchmarks para o Índice de Acessibilidade a Transporte Públicos (PATP), de acordo com o tipo de 
zona urbana onde se vai realizar a operação urbanística 

Tipo de zona1 Melhor prática – PATP* 
(21.2) 

Prática convencional – PATP* 

(21.3) 

Zona 1 22,5 7,5 

Zona 2 11 3,5 

Zona 3 7,5 2 

Zona 4 3,5 1 
1 Notas: 

Zona 1: Área central de capital de distrito; 
Zona 2: Outras áreas de capital de distrito ou zona central de cidade de média ou grande dimensão; 
Zona 3: Pequena cidade, vila ou subúrbio de cidade de média ou grande dimensão; 
Zona 4: Zona rural 

(P21.1) 

 =ATPP
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Normalização 
 

=
−
−=

−
−=

                              
                              

PP

PP
P

ATPATP

ATPATP
ATP

**
*

 

 
 

Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00P

ATP
>   

A 1,00P0,70
ATP

≤<   

B 0,70P0,40
ATP

≤<   

C 0,40P0,10
ATP

≤<
 

 

D 0,10P0,00 ATP ≤≤   

E 0,00PATP <
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Objectivo 

Promover e valorizar a existência de comunidades sustentáveis e integradas através do estabelecimento de 
amenidades básicas nas imediações do edifício. O fácil acesso a essas mais-valias contribui ainda para a redução 
das emissões de gases de efeito associados ao transporte, pois incentiva a deslocação a pé, de bicicleta ou de 
transportes públicos. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um novo edifício ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. 
 
 

Contexto 

No contexto do presente parâmetro, definem-se por amenidades os equipamentos públicos e privados e 
estabelecimentos comerciais e de serviços que servem de suporte às necessidades do dia-a-dia dos ocupantes do 
edifício e contribuem para o seu bem-estar. 
 
A deslocação de pessoas para a aquisição de bens de primeira necessidade e para as suas actividades de tempos 
livres e de lazer, apresenta impactes ambientais importantes, relacionados com as emissões poluentes dos veículos 
de transporte. A existência de amenidades na proximidade do edifício diminui a probabilidade de utilização de 
automóvel particular por parte dos ocupantes do edifício, com todas as vantagem relacionadas com o ambiente. Por 
outro lado, a existência das principais amenidades nas imediações do edifício está na base de comunidades 
integradas e sustentáveis. Adicionalmente, é necessário não esquecer que as deslocações a pé são benéficas para a 
saúde das comunidades, tanto do ponto de vista físico como mental, uma vez que permite a realização de exercício 
físico, o contacto das pessoas com o ambiente circundante ao edifício e até do maior envolvimento das pessoas 
com a comunidade. 
 
O desempenho do edifício ao nível deste parâmetro é avaliado através do Índice de Acessibilidade a Amenidades 
(PAA), que depende fundamentalmente do número e tipo de amenidades existentes e da respectiva distância à 
entrada principal do edifício. De modo a verificar as amenidades mais importantes foram realizados alguns 
inquéritos à população que permitiram ainda, consoante a sua importância, organizar as amenidades em três 
classes (Tabela 21.1). Na classe 1 enquadram-se as amenidades mais votadas e na classe 3 as menos votadas. Na  
Tabela 21.2 é possível verificar o crédito a atribuir a cada amenidade, em função da sua classe e da distância ao 
edifício. Esta tabela reflecte a importância que os inquiridos atribuíram a cada um dos intervalos de distância entre o 
edifício e cada uma das três classes de amenidades. 
 
Para efeitos de benchmarking, foi aplicada a metodologia apresentada na secção “Processo de Cálculo” aos 
edifícios onde habitam cada um dos indivíduos inquiridos. O valor para a prática corrente de (PAA) corresponde ao 
valor arredondado da média dos resultados obtidos e a melhor prática traduz o valor arredondado correspondente 
ao percentil 90. 
 

Categoria:  
Indicador: 

Parâmetro: 

C7 - Acessibilidade 
Acessibilidade a amenidades 
Índice de acessibilidade a amenidades 
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Para que o edifício obtenha um bom desempenho ao nível deste parâmetro deve ser localizado em espaço urbano 
de forma a ficar próximo de amenidades essenciais para a população em geral. Outra solução passa por conceber 
edifícios com vários tipos utilização (habitação, comércio e serviços). Desta forma motivam-se as deslocações a pé 
ou de bicicleta e consequentemente evita-se a utilização do automóvel privado. 
 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Planta de localização e enquadramento à escala da planta de ordenamento do plano director municipal ou à 
escala 1:25000 quando este não existir, assinalando devidamente os limites da área objecto da operação; 

2. Localização, na planta referida no ponto anterior, das amenidades listadas na Tabela 21.2 que se situam, 
em relação à porta principal do edifício, a uma distância máxima de 2500m. 

 
 

Processo de Cálculo  

1. O desempenho do edifício é avaliado medindo a distância entre a entrada principal do edifício e todas as 
amenidades relevantes que se encontram nas imediações.  

2. As amenidades mais importantes são subdivididas em três classes, de acordo com a sua importância e 
frequência de utilização: 

 
Tabela 21.1: Subdivisão das amenidades por classes 
Classe 1 Classe 2 Classe 3 

• Café/Snack-Bar 
• Espaços exteriores públicos 
• Mercearia 
• Talho 
 

• Banco/caixa de Multibanco 
• Escola primária 
• Estação de correios 
• Farmácia 
• Parque infantil 

• Centro comercial 
• Centro desportivo/ginásio 
• Centro médico/médico 
• Centro recreativo 
• Local de oração (Igreja) 
• Outro tipo de edifício de 

serviços/comercio ou 
grande empregador 

• Restaurante 
 

 
3. Identificar as amenidades listadas na Tabela 21.1 que se situam a uma distância máxima da porta do 

edifício de 2500m. 
4. Atribuir créditos a cada amenidade de acordo com a sua distância ao edifício, tendo em conta a tabela 

seguinte. As distâncias não devem ser medidas em linha recta mas sim de acordo com o caminho pedonal 
mais curto que um peão pode utilizar para se deslocar de forma segura do edifício até à amenidade em 
causa. As distâncias são arredondadas para o valor imediatamente superior que se encontra listado na 
Tabela, isto é, uma amenidade situada a uma distância de 1100m obtêm um dos créditos listados na 
coluna 1500m.  
 
Tabela 21.2: Créditos a atribuir a cada amenidade de acordo com a respectiva classe e distância à porta 
principal do edifício 

Classe 
Distância (m) 

300 500 1000 1500 2000 2500 

1 
2 
3 

9 
7 
4 

8 
6 
4 

7 
5 
3 

4 
3 
2 

2 
2 
2 

0 
1 
1 

 
5. Calcular o índice de acessibilidade a amenidades (PAA) somando todos créditos obtidos. 
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Benchmarks 
 

Melhor Prática:  *
AAP  = 

 

Prática convencional: *AAP  = 

 

Solução:  AAP  = 

 

Normalização 
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−
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P

AAAA

AAAA
AA

**
*

 

 
 

Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00P

AA
>   

A 1,00P0,70
AA

≤<   

B 0,70P0,40
AA

≤<   

C 0,40P0,10
AA

≤<
 

 

D 0,10P0,00 AA ≤≤   

E 0,00PAA <
 

 

 

(P22.4) 

 

(P22.3) 

 

(P22.2) 

15 

(P22.1) 

30 

(P22.2) 

15 

 

(P22.2) 

15 

 

(P22.3) 

 

 

(P22.1) 

30 
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Objectivo 

Encorajar e premiar a existência de orientações para que os ocupantes saibam como utilizar e manter o edifício de 
uma forma eficiente. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um novo edifício ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. 
 
 

Contexto 

Por muito bem concebido que seja um edifício, a sua eficiência e os custos de manutenção e operação são 
sobretudo influenciados pelo comportamento dos seus ocupantes. Desta forma, se os ocupantes não tiverem 
acesso a informação e orientações adequadas, o edifício ou as fracções podem ser utilizadas inapropriadamente, 
pondo em risco as potencialidades de um edifício que à partida se pensa corresponder a um bom compromisso 
entre os parâmetros abrangidos pela presente metodologia de avaliação. Esta situação pode, por um lado, conduzir 
à descredibilização dos objectivos da Construção Sustentável e desta metodologia, devido ao descontentamento dos 
ocupantes provocado por níveis de conforto e custo de manutenção operação muito distintos dos estimados, e por 
outro, resultar no desperdício de recursos. 

Para que seja possível aproveitar todas as potencialidades de um edifício ou fracção e manter o seu desempenho 
até ao final do seu ciclo de vida é necessário que, à semelhança do que acontece no sector automóvel, os seus 
utilizadores tenham acesso a um Manual do Utilizador. Este manual deverá permitir aos ocupantes tirar partido de 
todo o potencial do edifício e simultaneamente informá-los acerca dos intervalos e procedimentos de manutenção 
necessários para que os elementos construtivos do edifício e os equipamentos do mesmo mantenham o nível de 
desempenho previsto até ao final da sua vida. 

Com a publicação do Decreto-Lei nº 68/2004 de 25 de Março, o promotor imobiliário passou a ser obrigado a 
elaborar um documento descritivo das características técnicas e funcionais do prédio urbano para fim habitacional, 
sendo esse documento designado por “Ficha Técnica da Habitação”. O modelo a utilizar para a apresentação da 
ficha técnica é definido na Portaria n.º 817/2004. Este documento foi pensado de modo a proteger os direitos dos 
consumidores de modo a que estes, para além das questões económicas, considerem ainda outros aspectos 
quando fazem uma análise comparativa entre diferentes ofertas. Esta ficha, para além de outros elementos, compila 
informação relativa aos responsáveis pelos diversos projectos, ao conjunto de materiais utilizados e respectivos 
fabricantes e as garantias de cada um dos equipamentos e materiais. Estas são informações importantes pois 
facilitam as tomadas de decisão nas operações de manutenção dos edifícios.  

O Manual do Utilizador deve conter a Ficha Técnica da Habitação e toda a informação complementar que permita 
ao consumidor manter e utilizar o edifício da forma mais sustentável possível. A existência de um Manual de 
Utilizador do edifício que reúna informações relacionadas com a utilização eficiente do edifício e compile ainda 

Categoria:  
 

Indicador: 
Parâmetro: 

C8 - Sensibilização e educação para a 
sustentabilidade 
Formação dos ocupantes 
Disponibilidade e conteúdo do Manual 
do Utilizador do Edifício 
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informação relativa ao local de implantação e sua envolvente, bem como outras informações de carácter geral 
relacionadas como o comportamento dos seus utilizadores e da população em geral, é essencial para que o edifício 
seja gerido de uma forma sustentável e para que as comunidades vivam integradas e em harmonia com os 
objectivos do desenvolvimento sustentável. 

O desempenho do edifício neste contexto é avaliado através de um índice (PMU), cujo valor depende da 
disponibilidade e conteúdo do manual do utilizador do edifício. Desta forma, apresenta-se na secção “Processo de 
Cálculo” a listagem dos créditos possíveis em função do conteúdo do Manual de Utilizador. O valor de PMU do 
edifício é calculado somando os créditos obtidos. Este parâmetro apresenta um pré-requisito que está relacionado 
com a obrigatoriedade de existir a Ficha Técnica da Habitação. Os edifícios que não apresentem Ficha Técnica de 
Habitação não poderão ser classificados através da metodologia MARS-H, exceptuando-se aqueles que se 
enquadram nas excepções previstas no Ponto 2, Artigo 2º, Capítulo I do Decreto-Lei n.º 68/2004. 

Durante a realização dos estudos de benchmarking, constatou-se que a Ficha de Técnica da Habitação é geralmente 
o único conteúdo do Manual do Utilizador. No entanto decidiu-se definir para a prática convencional um Manual de 
Utilizador que, para além da Ficha Técnica da Habitação, apresente informações acerca das medidas adoptadas na 
fase de projecto que permitem que o edifício seja utilizado e mantido de forma sustentável. Deste modo, e de 
acordo com os créditos apresentados na Tabela 23.1, o valor de PMU correspondente à prática convencional assume 
o valor de 25. Para o nível de melhor prática de PMU considera-se um manual que obtém um valor de PMU 
correspondente ao somatório de todos os créditos disponíveis na secção da Tabela 23.1 relativa aos conteúdos 
relacionados com o edifício, o que corresponde a um valor de 75. 
 
Para que o edifício obtenha um bom desempenho ao nível deste parâmetro, é necessário que seja fornecido aos 
compradores, utilizadores e locatários do edifício um Manual de Utilizador que reúna um conjunto conteúdos que 
abranja a listagem apresentada na Tabela 23.1. 
 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Cópia do Manual do Utilizador do Edifício; 
2. Se na fase de projecto ainda não estiver disponível o Manual do Utilizador, deverá então, apresentar-se uma 

lista com os tópicos do conteúdo do manual a desenvolver e um documento onde o projectista ou           
dono-de-obra se compromete a entregar futuramente uma cópia do Manual do Utilizador a cada proprietário 
ou locatário, sob pena de lhe ser retirada a classificação MARS-H; 

3. Compromisso do Promotor em disponibilizar pelo menos uma cópia do Manual do Utilizador a cada uma 
das fracções do edifício. 

 
 

Processo de Cálculo  

1. Identificar no Manual do Utilizador do Edifício a existência dos conteúdos listados na Tabela 23.1; 
2. Determinar o valor de PMU somado todos os créditos obtidos.  
3. Se o pré-requisito não for satisfeito, a sustentabilidade do edifício não poderá ser classificada através da 

metodologia MARS-H. 
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Tabela 23.1: Determinação do valor do índice (PMU) em função do conteúdo do Manual de Utilizador do Edifício 

 Conteúdo Descrição  Créditos 

Pr
é-

re
qu

is
ito

 1 
 
 

Requisito legal 
 
A Ficha Técnica da Habitação encontra-se disponível e o conteúdo está de acordo com o 
modelo apresentado na Portaria n.º 817/2004. 

  
 
Pré-
requisito 

C
on

te
úd

os
 r

el
ac

io
na

do
s 

co
m

 o
 e

di
fíc

io 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicação das Medidas Adoptadas 
 
É realizado um sumário das medidas de projecto que foram adoptadas de forma a melhorar a 
sustentabilidade do edifício. Para cada uma dessas medidas devem ser apresentadas as 
principais razões que levaram à sua adopção (p.e. ambientais, económicas e restrições 
existentes) e, no caso dessas medidas contemplarem a integração de tecnologias activas, é 
necessário especificar para cada uma delas o modo como se utilizam correctamente. As 
medidas aqui descritas poderão abordar, entre outros, o desenho solar passivo, sistemas de 
recuperação de calor, colectores solares para aquecimento da água ou do ar, materiais 
certificados, sistemas fotovoltaicos, caixilharias de corte térmico e ventilação natural. 

 

  
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

Energia 
 
Existe informação suficiente acerca do modo como operar correctamente os equipamentos 
fixos do edifício, incluindo os requisitos de manutenção para que a sua operação não esteja 
associada a consumos de energia mais elevados do que o esperado. Neste capítulo deverá 
ainda haver um conjunto de instruções, redigidas de uma forma que seja facilmente 
compreendida pelos utilizadores/ocupantes, que incluam: 

• Informações relacionadas com a utilização e manutenção de cada sistema ou 
equipamento fixo instalado, para que se obtenha o maior proveito dos mesmos a um nível 
mínimo de consumo de energia ou de combustível. As instruções deverão estar 
relacionadas com os sistemas particulares de cada fracção e deverão ainda incluir o 
manual do fabricante; 

• Instruções que expliquem aos ocupantes como deverão utilizar os sistemas de uma forma 
eficiente. Estas deverão incluir: a necessidade de se efectuarem ajustes sazonais nas 
configurações de controlo e a descrição da manutenção de rotina que é necessária para 
manter a eficiência de funcionamento durante o período de vida esperado; 

• Explicações acerca dos sistemas instalados que permitem a produção e energia a partir de 
fontes renováveis e do modo como devem ser utilizados; 

• Informações relacionadas com soluções de iluminação artificial de baixo consumo, 
referindo, por exemplo, a quantidade de energia que estas soluções permitem poupar em 
comparação com as soluções convencionais e as vantagens relacionadas com a redução 
dos custos energéticos; 

• Informações relacionadas com o Sistema Europeu de Rotulagem Energética dos 
Electrodomésticos; 

• Conteúdos de carácter geral relacionados com a eficiência energética e vantagens 
associadas.  

  
 
25 

4 Água 
 
Existe um conjunto de informação com o objectivo de sensibilizar os utilizadores do edifício 
para a importância de poupar água e de os ajudar a utilizar de forma eficiente os dispositivos 
instalados, incluindo: 

• Dicas de carácter geral que possibilitam a poupança de água (p.e. tomar duche em vez de 
banho de imersão, não deixar a torneira aberta enquanto se escova os dentes, etc); 

• Detalhes acerca dos dispositivos instalados que permitem menor consumo de água nas 
aplicações no interior do edifício (p.e. indicação da quantidade de água que é poupada 
através de soluções como, por exemplo, torneiras com arejadores, autoclismos com dupla 
descarga e chuveiros de baixo fluxo; 

• Informações relacionadas com uso eficiente da água nos espaços exteriores, 
nomeadamente com a utilização e manutenção dos sistemas instalados que permitam a 
reutilização e utilização de água não potável. 

  
 
20 
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Tabela 23.1 (cont.): Determinação do valor do índice (PMU) em função do conteúdo do Manual de Utilizador do 
Edifício 

 Conteúdo Descrição  Créditos 

C
on

te
úd

os
 r

el
ac

io
na

do
s 

co
m

 o
 e

di
fíc

io
 5 Resíduos e Reciclagem 

 
Reúnem-se informações relacionadas com os sistemas de separação e recolha de resíduos 
existentes, nomeadamente: 

• Informação de carácter geral acerca dos resíduos domésticos que poderão ser reciclados e 
dos locais adequados para a sua deposição; 

• Informação relacionada com os locais previstos no interior do edifício para a deposição dos 
diversos tipos de resíduos domésticos (se existirem);  

• Informação relacionada com o sistema de recolha de resíduos “porta-a-porta” (se existir), 
nomeadamente o horário das recolhas (selectiva e indiferenciada);    

• Se não existir sistema “porta-a-porta”, detalhes relacionados com a localização dos 
contentores e ecopontos exteriores que servem o edifício; 

• Informação acerca da localização e utilização de locais para a compostagem de resíduos 
orgânicos (se existirem). 

  
 
10 

6 Manutenção e Remodelação Sustentáveis 

Existe um conjunto de informações acerca das medidas de carácter geral que devem ser 
adoptadas nas operações de manutenção e remodelação para que as mesmas contribuam 
para a sustentabilidade do edifico, como por exemplo, vantagens relacionadas com a utilização 
de produtos com baixo conteúdo de compostos orgânicos voláteis (VOC), madeira certificada, 
materiais com elevado conteúdo reciclado, etc.. 

  
 
5 

C
on
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ca
l e

 e
nv

ol
ve

nt
e 7 Resíduos e Reciclagem 

 
O manual tem informações sobre o que fazer com os resíduos não abrangidos pela recolha 
indiferenciada e selectiva existente nomeadamente, electrodomésticos ou outros equipamentos, 
pilhas, baterias e outros. Para o efeito deve-se fornecer a localização e horário de 
funcionamento do Ecocentro mais próximo. 
 

  
 
3 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transportes Públicos 
 
Sumaria-se um conjunto de informações que potenciam a utilização de meios de transportes 
alternativos ao automóvel privado, nomeadamente: 

• Detalhes dos sistemas locais de transporte público, incluindo mapas, horários e 
localização das paragem de autocarro/eléctrico e das estações do comboio/metro mais 
próximas. 

• Mapa da rede de ciclovias e dos parques de estacionamento de bicicletas existentes no 
aglomerado urbano em que o edifício se insere (se existirem); 

• Informações relativas ao parqueamento de automóveis junto às paragens de transportes 
públicos; 

• Informações acerca de como chegar às principais amenidades locais utilizando transportes 
públicos ou a bicicleta.  

 
 

 
 
10 
 
 

9 
 
 

 

 

Amenidades locais 
 
Existem um conjunto de informações relacionadas com as amenidades locais, nomeadamente: 

• Localização de supermercado(s) e/ou hipermercado(s), padaria(s), café(s), infantário(s), 
escola(s), caixa(s) de multibanco, banco(s), farmácia(s), parque(s) infantil(is) e de outros 
espaços públicos de lazer; 

• Localização de locais de interesse com valor cultural, natural, paisagístico ou outro.  

  

5 
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Tabela 23.1 (cont.): Determinação do valor do índice (PMU) em função do conteúdo do Manual de Utilizador do 
Edifício 

 Conteúdo Descrição  Créditos 

C
on

te
úd

os
 r

el
ac

io
na

do
s 

co
m

 o
 lo

ca
l e

 e
nv

ol
ve

nt
e 10 

 

 

 

 

Padrões de Consumo Responsável 
 
O manual inclui informações de carácter geral relacionadas com a aquisição de bens e serviços 
mais sustentáveis, incluindo: 

• Electrodomésticos mais eficientes a nível energético e de consumo de água; 
• Lâmpadas de menor consumo energético; 
• Produtos de madeira proveniente de florestas sustentáveis; 
• Materiais com elevado conteúdo reciclado; 
• Produtos alimentares de agricultura biológica, mercado de agricultores. 

 

  

5 

11 Informação de Emergência 
 
O manual reúne em capítulo próprio, a localização e o número de telefone de: 

• Centro de Saúde/Clínica mais próximo; 
• Hospital mais próximo com urgências abertas 24h por dia; 
• Urgências Pediátricas mais próximas abertas 24h por dia; 
• Posto da PSP/GNR mais próximo; 
• Quartel de Bombeiros mais próximo. 

  

2 

  PMU = Σ =  

(P23.3) 

 
Nota: 
Se não for cumprido o pré-requisito, a sustentabilidade do edifício não poderá ser avaliada através da metodologia MARS-H. 

 

Benchmarks 
 

Melhor Prática:  
*

PMU  =  

 

Prática convencional: *PMU  =  

 

Solução:  MUP  = 

 

 

Normalização 

 

=
−

−
=

−

−
=

                              

                              

*P
*

P

*PP
P

MUMU

MUMU
CCV  

 

 

(P23.1) 

75 

 

(P23.2) 

15 

 

(P23.3) 

 

(P23.4) 

 

(P23.3) 

 

(P23.2) 

 

(P23.1) 

 

(P23.2) 
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Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00P

MU
>   

A 1,00P0,70
MU

≤<   

B 0,70P0,40
MU

≤<   

C 0,40P0,10
MU

≤<
 

 

D 0,10P0,00 MU ≤≤   

E 0,00PMU <
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Objectivo 

Promover e premiar a concepção de edifícios sustentáveis que apresentem custos iniciais semelhantes aos dos 
edifícios convencionais. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um novo edifício ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. 
 
 

Contexto 

Na maior parte das vezes, o argumento apresentado para a não utilização de soluções mais sustentáveis é o 
aumento dos custos iniciais. Alguns decisores mais cépticos, no que respeita à construção sustentável, chegam a 
apresentar valores na ordem dos 30% para o acréscimo dos custos iniciais em edifícios “sustentáveis”, em relação 
aos convencionais (Morris, 2007). Estes números são muitas vezes baseados em maus exemplos e não 
correspondem, nem à média nem à maioria dos casos. Adicionalmente, não será correcto considerar sustentável 
um edifício que apresente um acréscimo de custos dessa ordem de grandeza. Apesar de não existir uma resposta 
igual para todos os edifícios, pela análise de diferentes casos de estudo pode-se concluir que é possível incorporar 
nos edifícios níveis razoáveis de sustentabilidade com um pequeno ou nulo acréscimo de custo, em relação aos 
edifícios convencionais (Morris, 2007).  
 
De acordo com estudos realizados nos E. U. A., o acréscimo médio de custos em edifícios com um nível de 
sustentabilidade moderado é da ordem dos 1% a 2%, enquanto que níveis mais elevados de sustentabilidade são 
geralmente associados a acréscimos na ordem dos 10%. No entanto, os mesmos estudos mostram que o acréscimo 
de custo é geralmente compensado pela diminuição dos custos de utilização num valor, em média, equivalente a 
20% do custo total de construção – o que representa uma poupança dez vezes superior ao acréscimo de 
investimento (kats, et al, 2003). Por outro lado, é necessário também salientar que apesar desses estudos 
indicarem um acréscimo de custo inicial na ordem dos 1% a 2%, para os edifícios com nível moderado de 
sustentabilidade, uma análise mais detalhada dos resultados mostra que num número significativo de projectos – 
muitas vezes superior a 50% da amostra – a incorporação de soluções mais sustentáveis não resulta em qualquer 
acréscimo nos custos iniciais. 
 
Os custos iniciais de um edifício sustentável dependem de uma série de factores, incluindo: o tipo e número de 
soluções construtivas e de outras tecnologias sustentáveis que são incorporadas; o tipo de edifício; o local de 
implantação; as características climáticas do local; e a experiência da equipa de projecto neste domínio. 
Adicionalmente, à medida que se assiste à banalização dos materiais e tecnologias mais sustentáveis, o seu custo 
diminui. Por outro lado, para os clientes e utilizadores dos edifícios, a sustentabilidade é cada vez mais considerado 
um valor acrescentado que diferencia os produtos existentes no mercado. 

Categoria:  
Indicador: 

Parâmetro: 

C9 - Custos de ciclo de vida 
Custo inicial 
Valor do custo do investimento inicial 
por m2 de área útil. 
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Pelos motivos anunciados anteriormente, o custo de um edifício dever ser sempre analisado numa perspectiva de 
custos de ciclo de vida, onde se consideram os diversos custos e proveitos associados ao edifício, desde as fases 
preliminares de projecto até ao final da sua vida útil. No entanto, desta forma não é possível conciliar as diferentes 
expectativas dos dois principais grupos de intervenientes no ciclo de vida dos edifícios: donos-de-obra/investidores e 
proprietários utilizadores/locatários. Actualmente, grande parte dos investidores continua a pensar que a adopção 
de soluções sustentáveis aumenta os riscos financeiros, os custos de capital e consequentemente as dificuldades 
em aceder ao crédito, e que não associa qualquer mais-valia aos seus produtos. Na perspectiva deste grupo de 
intervenientes, a avaliação dos custos de ciclo de vida, apresenta-se como uma metodologia útil para ilustrar o valor 
da sustentabilidade a longo prazo, mas limitada no que respeita ao retorno do investimento a curto prazo (Zhou, 
2003). Por estes motivos, na presente metodologia optou-se por analisar separadamente os custos de construção e 
os custos de utilização dos edifícios. 
 
O desempenho do edifício ao nível deste parâmetro é avaliado através do Valor do Custo do Investimento Inicial por 
m2 de área útil (PCI). Este valor corresponde ao custo de construção (custo de capital) ou valor de venda a público e 

inclui todas as despesas associadas ao edifício até à conclusão da fase de construção. 
 
Como em Portugal ainda não existem dados estatísticos que permitam determinar o acréscimo no custo inicial que 
resulta da adopção de medidas de construção sustentável nos edifícios, optou-se por determinar o desempenho do 
edifício em avaliação através da comparação do seu valor de PCI com os valores que se praticam no mercado. Desta 
forma, para a definição do valor do benchmark correspondente à prática convencional considera-se o custo inicial de 
um edifício virtual com as mesmas dimensões do edifício em avaliação, mas em que o custo de capital (custo de 
construção ou de venda a público) é igual ao valor médio de mercado que se pratica na zona, tendo em 
consideração o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação publicado pelo INE no trimestre anterior ao da 
colocação do edifício ou fracção à venda. A melhor prática corresponde à média dos valores do quartil com as 
avaliações mais baixas. 
 
É possível minimizar os custos iniciais de um edifício através da adopção de uma série de estratégias nas fases de 
concepção e construção, como por exemplo (EERE, 2003): 

1. Optimizar a implantação e a orientação. Uma das estratégias mais óbvias para reduzir os custos 
iniciais de um edifício passa pela adopção de técnicas adequadas de implantação e orientação, que 
maximizem a captação de radiação solar para a iluminação e aquecimento no Inverno e que possibilitem o 
aproveitamento do sombreamento provocado pela vegetação ou por outras características do terreno na 
redução das necessidades de arrefecimento durante o Verão. A exploração das diversas técnicas de 
arrefecimento e aquecimento passivo permite a instalação de sistemas HVAC de menor potência e 
simultaneamente reduzir os custos de investimento inicial; 

2. Reutilizar/reabilitar edifícios existentes e reutilizar/reciclar materiais. A reutilização de edifícios, 
assim como a utilização de materiais usados ou reciclados, permite poupanças no consumo de matéria-
prima virgem e de energia na produção de novos materiais. A reutilização de edifício permite ainda reduzir o 
tempo (e por conseguinte os custos) associado ao planeamento e às licenças; 

3. Reduzir a dimensão do edifício. Um projecto que seja eficiente em termos de utilização de espaço e que 
simultaneamente satisfaça os objectivos e requisitos do edifício resulta geralmente em menores custos 
iniciais, apesar do custo por unidade de área poder ser maior. O aproveitamento de toda a área interior em 
conjugação com a deslocação de certos espaços necessários para o exterior do edifício pode reduzir 
consideravelmente os custos iniciais; 

4. Excluir acabamentos e outros recursos desnecessários. Como exemplos de itens desnecessários 
que podem ser excluídos referem-se os apainelados utilizados na ornamentação das paredes, as portas 
(quando a privacidade não é um problema), e os tectos falsos. Em alguns casos, a exclusão de itens 
desnecessários poderá criar novas oportunidades para os arquitectos. Por exemplo, a exclusão de tectos 
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falsos poderá permitir a penetração mais profunda da luz natural no espaço e reduzir a distância necessária 
de piso a piso (o que permite reduzir as dimensões globais do edifício); 

5. Evitar o sobredimensionamento estrutural e a produção de resíduos durante a fase de 
construção. Um projecto de estruturas optimizado e que recorra a soluções de suporte avançadas permite 
reduzir a quantidade de materiais utilizados, sem afectar o desempenho estrutural. A implementação de 
soluções de projecto que permitam reduzir a produção de resíduos durante a fase de construção (p. e. 
utilizar soluções de dimensões padrão ou soluções modulares de modo a evitar cortes nos materiais e 
produtos de construção e assim reduzir a produção de resíduos) possibilita ainda diminuir os custos de 
trabalho associados aos cortes e ao transporte, tratamento e deposição dos resíduos; 

6. Explorar todas as potencialidades do projecto integrado, incluindo a optimização dos sistemas 
de energia. O projecto integrado permite que se adoptem técnicas e soluções que conduzem à diminuição 
da potência instalada dos equipamentos de climatização. Na fase de concepção, a utilização de programas 
de simulação dinâmica do comportamento energético permite a optimização dos sistemas mecânicos. A 
utilização da luz natural e de janelas que permitam a ventilação natural, podem reduzir as necessidades de 
sistemas de iluminação artificial, ventilação e de arrefecimento mecânico, reduzindo dessa forma os custos 
iniciais. Para além dos sistemas energéticos, o projecto integrado poderá reduzir os custos e a duração da 
fase de construção. Por exemplo, se a empresa de construção for envolvida nas reuniões de projecto, desde 
as fases mais preliminares do mesmo, a equipa de projecto poderá identificar uma série de estratégias que 
conduzam à optimização dos processos de construção; 

7. Utilizar estratégias de gestão de resíduos da construção. As taxas a pagar pela recolha, tratamento 
e deposição de resíduos da construção não deverão ser negligenciadas no conjunto dos custos iniciais de 
um edifício. Em muitas situações, podem-se contratar, sem custos, empresas que ficam responsáveis pela 
recolha selectiva e reciclagem de resíduos e assim diminuir os custos iniciais. A reutilização dos resíduos na 
própria obra é a solução mais racional em termos económicos e ambientais; 

8. Diminuir a quantidade de infra-estruturas no terreno. Quanto menor for o volume de terras 
movimentado e o número de infra-estruturas a construir, menores serão os custos iniciais. É possível reduzir 
as necessidades locais de infra-estruturas através do planeamento adequado da utilização do terreno, 
utilizando soluções de drenagem natural em detrimento de colectores de águas pluviais, minimizando as 
superfícies exteriores impermeáveis, reduzindo a área ocupada por arruamentos e locais de estacionamento 
(p. e. através da localização do edifício nas proximidades de paragens de transportes públicos), utilizando a 
modelação natural do terreno, e reduzindo a construção de outras infra-estruturas no local, sempre que 
possível; 

 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Memória descritiva e justificativa, com a indicação da tipologia do edifício e das áreas (ou das tipologias 
existentes, no caso de edifícios multifamiliares); 

2. Preço de venda a público do edifício ou fracção;  
3. Cópia do Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação publicado pelo INE no trimestre anterior ao da 

colocação do edifício ou fracção à venda. 
 
 

Processo de Cálculo 

1. Quantificar o valor do custo de investimento inicial correspondente à melhor prática (PCI
*): 

a. Este valor pode ser determinado com base no Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação (IABH) 
que é publicado trimestralmente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em função da 
localização e da tipologia, e corresponde à média do custo por m2 de área útil do quartil com as 

avaliações mais baixas. Em alternativa pode-se realizar um estudo de mercado de modo a verificar 
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os custos por m2 que se praticam na área envolvente ao local de implantação. O estudo deve 

envolver pelo menos 10 edifícios semelhantes ao que se pretende avaliar e o valor de PCI
* 

corresponde à média das 3 avaliações de menor custo: 
 
 
 
 

b. Nos edifícios multifamiliares o valor PCI
* corresponde à média ponderada do custo por m2 de área 

útil. 
 

2. Quantificar o valor do custo de investimento inicial correspondente à prática convencional (PCI*); 

a. Este valor pode ser determinado com base no Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação (IABH) 
que é publicado trimestralmente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em função da 
localização e da tipologia, e corresponde ao valor médio do custo por m2 de área útil. Em alternativa 

pode-se realizar um estudo de mercado de modo a verificar os custos por m2 que se praticam na 

área envolvente ao local de implantação. O estudo deverá envolver pelo menos 10 edifícios 
semelhantes ao que se pretende avaliar e o valor de PCI* corresponde à média dos valores obtidos: 

 
 
 
b. Nos edifícios multifamiliares o valor de PCI* corresponde à soma dos custos associados a cada 

fracção. 
 

3. Consultar o valor do custo de investimento Inicial da solução em estudo (PCI); 
a. Este valor corresponde ao valor de mercado (preço de venda ao público com impostos) de cada m2 

de área útil do edifício ou fracção: 
 
 
 
b. Nos edifícios multifamiliares o valor de (PCI) corresponde ao somatório dos custos associados a cada 

fracção. 
 
 

Benchmarks 
 
 

Melhor Prática:  =*
CIP  

 

Prática convencional: =*CIP  

 

Solução:  =CIP  

 

(€/m2) 

(P24.3) 

 

(€/m2) 

(P24.1) 

 

(€/m2) 

(P24.2) 

 

=*
CIP €/m2 
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=
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Normalização 
 

 

 
 
 
 

Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00P

CI
>   

A 1,00P0,70
CI

≤<   

B 0,70P0,40
CI

≤<   

C 0,40P0,10
CI

≤<
 

 

D 0,10P0,00 CI ≤≤   

E 0,00PCI <
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Objectivo 

Promover e premiar a concepção de edifícios sustentáveis que apresentem custos de utilização inferiores ao dos 
edifícios convencionais. 
 
 

Aplicabilidade 

Este parâmetro aplica-se na fase de concepção de um novo edifício ou na fase de concepção de uma operação de 
reabilitação e/ou ampliação de um edifício existente. 
 
 

Contexto 

Para se realizar uma análise económica correcta é necessário contabilizar, para além dos custos de investimento 
inicial, os custos de operação e manutenção. Na metodologia MARS-H, pelos motivos apresentados no parâmetro 
P24, optou-se por analisar individualmente o desempenho do edifício no que respeita aos custos de capital e aos 
custos de utilização. 
 
Tendo em conta a vida útil da maioria dos edifícios que, na grande maior parte dos casos é superior a 50 anos, 
facilmente se conclui que os custos de utilização e manutenção representam a maior parte do custo total de ciclo de 
vida do edifício, pelo que muitas vezes, um incremento no investimento inicial, se pode reflectir em grandes 
poupanças nos custos a médio e a longo prazo. Existem estudos que apontam para uma relação entre o custo 
inicial e o somatório dos custos de utilização na ordem de 1 para 10 nos edifícios residenciais e de 1 para 200 nos 
edifícios de serviços (EU, 2003). 
 
Durante a fase de utilização de um edifício existem dois tipos de custos (Kibert, 2005): 

1. Custos quantificáveis: são os que podem ser facilmente documentados, pois o utilizador recebe 
periodicamente facturas para o seu pagamento – por exemplo, electricidade, gás natural, água, águas 
residuais, e resíduos sólidos; 

2. Custos de difícil quantificação: são os custos que são mais difíceis de documentar pelo que só poderão 
ser estimados com base em cenários prováveis. São exemplos deste tipo de custos: os custos de 
manutenção, a produtividade dos ocupantes imputável ao edifício, a melhor qualidade do ambiente interior, 
e os menores impactes ambientais. 

 
Nesta metodologia optou-se por se considerar apenas os custos quantificáveis. É aceitável que, numa análise de 
custos ciclo de vida (LCC) em que os objectivos são a comparação de estratégias alternativas e o trade-off dos 
custos de capital versus custos de utilização, se utilizem apenas este tipo de custos (Kibert, 2005). A utilização dos 
custos de difícil quantificação nas metodologias LCC só é possível se estes forem estimados com o mesmo rigor nas 
diferentes estratégias a avaliar e comparar. Adicionalmente e a título de exemplo, os custos de manutenção só 
muito dificilmente poderão ser considerados numa análise de custos de ciclo de vida devido à infinidade de factores 
que influenciam a durabilidade dos materiais utilizados nos diferentes elementos construtivos e consequentemente 
as necessidades de manutenção. 

Categoria:  
Indicador: 

Parâmetro: 

C9 - Custos de ciclo de vida 
Custos de utilização 
Valor actual dos custos de utilização 
por m2 de área útil. 
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O desempenho do edifício ao nível deste parâmetro é avaliado através do Valor Actual dos Custos de Utilização por 
m2 de área útil (PCU), sendo considerados os custos correspondentes ao consumo de energia para climatização e 

aquecimento das águas sanitárias, ao consumo de água potável, à produção de águas residuais e à produção de 
resíduos domésticos. Nesta versão da metodologia MARS-H, optou-se pela exclusão dos custos associados aos 
consumos energéticos para iluminação e grandes electrodomésticos, pois, por um lado, a grande maioria dos 
edifícios de habitação são vendidos sem a pré-instalação de lâmpadas e de electrodomésticos e, por outro, os 
consumos nestes equipamentos são muito dependentes dos padrões de consumo dos utilizadores. No entanto, se 
estes dispositivos estiverem previstos no projecto do edifício, o edifício só poderá obter um nível de desempenho 
superior ao nível de desempenho convencional se a iluminação e grandes electrodomésticos instalados (máquinas 
de lavar e secar roupa, máquinas de lavar louça, frigoríficos, combinados, fornos eléctricos e aparelhos de ar 
condicionado) forem de classe energética A ou melhor. Nos cálculos é desprezada a taxa de inflação.  
 
O desempenho do edifício em avaliação é obtido através da comparação do seu valor de PCU com o valor 
correspondente à prática convencional e à melhor prática. Para efeitos de definição do benchmark correspondente à 
prática convencional considerou-se o valor actual dos custos de utilização por m2 de um edifício virtual com as 

mesmas dimensões, número de ocupantes e padrões de utilização do edifício em avaliação, mas em que o custo 
com energia é calculado considerando que se utilizam sistemas convencionais de climatização e de preparação das 
águas quentes sanitárias que totalizam um consumo energético igual ao valor limite das necessidades de 
energéticas máximas (Nt), segundo o RCCTE (Decreto-Lei 80/2006). Para a quantificação dos custos com água 
potável, águas residuais e produção de resíduos domésticos assume-se uma capitação anual de água igual à média 
nacional. A melhor prática corresponde a um edifício virtual com as mesmas dimensões, número de ocupantes e 
padrões de utilização do edifício em avaliação, mas em que o custo com energia é igual a 25% do custo de energia 
num edifício convencional e os custos com água potável, águas residuais e produção de resíduos domésticos são 
determinados com base na capitação de água correspondente à solução de melhor prática apresentada no 
parâmetro P14.  
 
É possível minimizar substancialmente os custos de utilização de um edifício através da integração de um conjunto 
de estratégias que permitam, entre outros, a utilização eficiente de energia e de água e a minimização das 
necessidades de manutenção. Para que seja possível atingir esses objectivos, as equipas de projecto deverão, desde 
as fases mais preliminares de projecto, quantificar os efeitos das suas decisões na fase utilização dos edifícios 
através da utilização de ferramentas de simulação, ou tendo por base a investigação mais actual e a experiência 
adquirida noutros edifícios. Apesar de neste parâmetro não serem contabilizados os custos de manutenção, é 
necessário ter algumas reservas na utilização de materiais ou tecnologias cuja durabilidade e desempenho não 
estejam suficientemente estudados e/ou cujas garantias dos fabricantes sejam muito limitadas, pois poderão estar 
na origem de grandes derrapagens no custo total do ciclo de vida previsto para o edifício. 
 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Memória descritiva e justificativa, com a indicação da tipologia do edifício e das áreas (ou das tipologias 
existentes, no caso de edifícios multifamiliares); 

2. Cópia da tabela, emitida pela entidade local responsável pelo abastecimento de água potável, com o preço 
por m3, taxa e saneamento e taxa de resíduos sólidos correspondentes a cada escalão de consumo de água; 

3. Projecto térmico ou certificado energético do edifício ou fracção; 
4. Características técnicas dos equipamentos utilizados nos sistemas de climatização e de aquecimento das 

águas sanitárias; 
5. Características técnicas das soluções de iluminação e grandes electrodomésticos previstos no projecto (caso 

estejam previstos). 
 



   MARS-H 

   

 MARS-H 
Guia de Avaliação – V2009/1 

  331 

   
 

P25           Dimensão Económica 

 

Processo de Cálculo 

1. Quantificar o valor actual dos custos de utilização correspondentes à melhor prática, utilizando o método 
apresentado na secção A.1. do Processo de Cálculo Auxiliar; 

2. Quantificar o valor actual dos custos de utilização correspondentes à prática convencional, utilizando o 
método apresentado na secção A.2. do Processo de Cálculo Auxiliar; 

3. Quantificar o valor actual dos custos de utilização da solução em estudo, utilizando o método apresentado 
na secção A.3. do Processo de Cálculo Auxiliar; 

4. Proceder à normalização do valor actual dos custos de utilização da solução em estudo, através da 
aplicação da equação apresentada na secção Normalização. O valor de normalizado do valor actual dos 
custos de ciclo de vida do edifício só poderá ser superior a 0,00 se, na eventualidade de estar previsto para 
o edifico soluções de iluminação e grandes electrodomésticos (máquinas de lavar e secar roupa, máquinas 
de lavar louça, frigoríficos, combinados, fornos eléctricos e aparelhos de ar condicionado), estas forem de 
classe energética A ou melhor. 

 
 

Processo de Cálculo Auxiliar 

A. Quantificação dos benchmarks para o valor actual dos custos de utilização 

A.1. Quantificação do valor actual dos custos de utilização correspondentes à melhor prática 

1. Determinar o Custo Anual do Consumo Energético correspondente à melhor prática (CEMP): 
a. Consultar no Projecto Térmico ou no Certificado Energético os valores de Nv, Ni e Na; 
b. Determinar o custo energético anual associado ao perfil de consumo convencional (CEPC): 
 
 
  
 

Em que,  
TEE – custo de 1kW.h de electricidade em tarifa doméstica simples com IVA incluído (€/kW.h). Os 

custos correspondentes à potência contratada e à taxa de exploração não são considerados;  
TGPL – custo de 1kg de gás propano com IVA incluído (€/kg). 
 

c. Calcular o valor de CEMP através da seguinte equação: 
 
 
 
 

2. Determinar o Custo Anual do Consumo de Água Potável e da Produção de Águas Residuais e de 
Resíduos Sólidos Urbanos correspondente à melhor prática (CAMP): 

a. Consultar no parâmetro P14, o consumo anual de água correspondente à melhor prática - *
CAP  

(campo P14.1); 
b. Consultar no parâmetro P15, a Percentagem de Redução do Consumo de Água Potável 

correspondente à melhor prática - *
RCAP  (campo P15.1); 
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c. Calcular o volume anual total de água potável consumida por m2 de área útil de pavimento (VAMP), 

através da seguinte equação:  
 

=
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⎥
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100

P
PV RCA

CAAMP

*
*

                                     

Em que: 
n – número convencional de ocupantes em função da tipologia do edifício ou fracção autónoma. 

Este valor poderá ser consultado no Quadro VI.1 do Anexo VI do RCCTE; 
AU – área útil de pavimento do edifício ou fracção (m2). 
 

d. Calcular o valor de CAMP, através da seguinte equação: 
 
 
  

 
Em que: 
TAP – tarifa de água potável do sistema público de abastecimento de água (€/m3). Considera-se a 

tarifa média mensal em função dos escalões de consumo alcançados e das respectivas 
tarifas; 

TAS – custo anual correspondente à drenagem das águas residuais (geralmente é calculado em 
função da capitação de água potável); 

TRS – custo anual correspondente à recolha de resíduos sólidos urbanos (geralmente é calculado em 
função da capitação de água potável). 

 
 

3. Determinar o Valor Actual dos Custos de Utilização correspondentes à melhor prática (PCU
*), através 

da seguinte equação: 
 
 
 
 

Em que: 
 
RAMP = CEMP + CAMP =  

 
i – taxa Euribor a 12 meses em vigor no momento da avaliação1; 

n – é a duração prevista para o ciclo de vida do edifício (em anos). Na ausência deste valor no 
projecto, considerar uma duração de 50 anos. 

 
 
A.2. Quantificação do valor actual dos custos de utilização correspondentes à prática convencional 

1. Determinar o Custo Anual do Consumo Energético correspondente à prática convencional (CEPC): 
 
 
  

                                                            
1 A taxa Euribor a 12 meses é diariamente actualizada em www.euribor.org.  
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2. Determinar o Custo Anual do Consumo de Água Potável e da Produção de Águas Residuais e de 
Resíduos Sólidos Urbanos correspondente à prática convencional (CAPC): 

a. Consultar no parâmetro P14, o consumo anual de água correspondente à prática convencional -

*PCA  (campo P14.2); 

b. Consultar no parâmetro P15, a Percentagem de Redução do Consumo de Água Potável 

correspondente à prática convencional - *PRCA  (campo P15.2); 

c. Calcular o volume anual total de água potável consumida por m2 de área útil de pavimento (VAPC), 

através da seguinte equação:  
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Em que: 
n – número convencional de ocupantes em função da tipologia do edifício ou fracção autónoma. 

Este valor poderá ser consultado no Quadro VI.1 do Anexo VI do RCCTE; 
AU – área útil de pavimento do edifício ou fracção (m2). 
 

d. Calcular o valor de CAPC, através da seguinte equação: 
 
 
  

Em que: 
TAP – tarifa de água potável do sistema público de abastecimento de água (€/m3). Considera-se a 

tarifa média mensal em função dos escalões de consumo alcançados e das respectivas 
tarifas; 

TAS – custo anual correspondente à drenagem das águas residuais (geralmente é calculado em 
função da capitação de água potável); 

TRS – custo anual correspondente à recolha de resíduos sólidos urbanos (geralmente é calculado em 
função da capitação de água potável). 

 
 

3. Determinar o Valor Actual dos Custos de Utilização correspondentes à prática convencional (PCU*), 
através da seguinte equação: 

 
 
 

 
Em que: 
 
RAPC = CEPC + CAPC =  

 
i – taxa Euribor a 12 meses em vigor no momento da avaliação1; 

n – duração prevista para o ciclo de vida do edifício (em anos). Na ausência deste valor no projecto, 
considerar uma duração de 50 anos.  

 

                                                            
1 A taxa Euribor a 12 meses é diariamente actualizada em www.euribor.org.  
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A.3. Quantificação do valor actual dos custos de utilização correspondentes à solução em estudo 

1. Determinar o Custo Anual do Consumo Energético correspondente à solução em estudo (CESE): 
a. Consultar no Projecto Térmico ou no Certificado Energético os valores de Nvc, Nic e Nac; 
b. Determinar o custo energético anual associado ao perfil de consumo estimado para a solução em 

estudo (CEPC): 
 
 
  
 

Em que,  
Nic, Nvc, Nac – necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento do ambiente, 

arrefecimento do ambiente e aquecimento das águas sanitárias, respectivamente 
(kW.h/m2.ano); 

ηi, ηv – eficiência nominal dos equipamentos utilizados para os sistemas de aquecimento e de 

arrefecimento, respectivamente, sob condições nominais de funcionamento. Na falta de 
valores mais precisos podem ser adoptados os valores de referência referidos no Ponto 2 do 
Artigo 18º do RCCTE e que se encontram apresentados na Tabela 25.1. Quando no projecto 
não estiver previsto, especificamente, um sistema de aquecimento ou de arrefecimento do 
ambiente, considerar no cálculo do custo anual de energia que as necessidades de 
aquecimento são satisfeitas por resistência eléctrica e que o sistema de arrefecimento é uma 
máquina frigorífica com eficiência (COP) de 3. 

 
Tabela 25.1: Valor da eficiência nominal de referência de alguns equipamentos utilizados para 
os sistemas de aquecimento e de arrefecimento 
Equipamentos Eficiência nominal 

de referência (η) 
Resistência eléctrica 1 

Caldeira a combustível gasoso 0,87 

Caldeira a combustível líquido 0,8 

Caldeira a combustível sólido 0,6 

Bomba de calor (aquecimento) 4 

Bomba de calor (arrefecimento) 3 

Máquina frigorífica (ciclo de compressão) 3 

Máquina frigorífica (ciclo de absorção) 0,8 

 
Ti, Tv, Ta – custo actual de 1kW.h de electricidade, ou da energia equivalente, utilizada, 

respectivamente, no equipamento do sistema de aquecimento ambiente, no equipamento do 
sistema de arrefecimento ambiente e no equipamento do sistema de aquecimento das águas 
sanitárias (€/kW.h). No caso de equipamentos que não utilizem energia eléctrica, considerar o 
Poder Calorífico Inferior (PCI) do combustível utilizado. Na falta de valores de PCI mais 
precisos podem-se utilizar os valores médios de referência apresentados, para alguns tipos de 
combustíveis, na Tabela 25.2. 
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Tabela 25.2: Poder Calorífico Inferior médio de referência de alguns tipos de combustível 
(fontes: Programa Solterm e outras). 

Tipo de combustível Poder Calorífico Inferior 
Médio (PCI) 

Gás Propano 13,69 kWh/m3 

Gás Butano 12,26 kWh/m3 

Gás Natural 10,53 kWh/m3 

Gasóleo 11,51 kWh/litro 

Madeira 3,5 kWh/kg 

Pellets 4,9 kWh/kg 

 
2. Determinar o Custo Anual do Consumo de Água Potável e da Produção de Águas Residuais e de 

Resíduos Sólidos Urbanos correspondente à solução em estudo (CASE): 

a. Consultar no parâmetro P14, o consumo anual de água correspondente à solução em estudo - CAP  

(campo P14.3); 
b. Consultar no parâmetro P15 a Percentagem de Redução do Consumo de Água Potável 

correspondente à prática convencional - RCAP  (campo P15.3); 

c. Calcular o volume anual total de água potável consumida por m2 de área útil de pavimento (VAPC), 

através da seguinte equação:  
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100

P
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Em que: 
n – número convencional de ocupantes em função da tipologia do edifício ou fracção autónoma. 

Este valor poderá ser consultado no Quadro VI.1 do Anexo VI do RCCTE; 
AU – área útil de pavimento do edifício ou fracção (m2). 
 

d. Calcular o valor de CASE, através da seguinte equação: 
 
 
  

Em que: 
TAP – É a tarifa de água potável do sistema público de abastecimento de água (€/m3). Considera-se 

a tarifa média mensal em função dos escalões de consumo alcançados e das respectivas 
tarifas; 

TAS – É o custo anual correspondente à drenagem das águas residuais (geralmente é calculado em 
função da capitação de água potável); 

TRS – É o custo anual correspondente à recolha de resíduos sólidos urbanos (geralmente é calculado 
em função da capitação de água potável). 

 
 
3. Determinar o Valor Actual dos Custos de Utilização correspondentes à solução em estudo (PCU), 

através da seguinte equação: 
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Em que: 
 
RASE = CESE + CASE =  

 
i – taxa Euribor a 12 meses em vigor no momento da avaliação1; 

n – duração prevista para o ciclo de vida do edifício (em anos). Na ausência deste valor no projecto, 
considerar uma duração de 50 anos. 

 
 

Benchmarks 
 
 

Melhor Prática:  =*
CUP  

 

Prática convencional: =*CUP  

 

Solução:  =CUP  

 
 

Normalização 
 

 

 
 
 
Nota: O valor de normalizado do valor actual dos custos de ciclo de vida do edifício só poderá ser superior a 0,00 
se, na eventualidade de estar previsto para o edifico soluções de iluminação e grandes electrodomésticos (máquinas 
de lavar e secar roupa, máquinas de lavar louça, frigoríficos, combinados, fornos eléctricos e aparelhos de ar 
condicionado), estas forem de classe energética A ou melhor. 
 

                                                            
1 A taxa Euribor a 12 meses é diariamente actualizada em www.euribor.org.  
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Avaliação 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

          
1,00P

CU
>   

A 1,00P0,70
CU

≤<   

B 0,70P0,40
CU

≤<   

C 0,40P0,10
CU

≤<
 

 

D 0,10P0,00 CU ≤≤   

E 0,00PCU <
 

 

 
 
Bibliografia base 

EU (2003). FINAL REPORT OF THE TASK GROUP 4: LIFE CYCLE COSTS IN CONSTRUCTION. European Union. 3rd 
Tripartite Meeting Group (Member States/Industry/Commission) on the competitiveness of the Construction 
Industry. Version 29 October 2003. 
 
Portugal (2006). REGULAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DE CONFORTO TÉRMICO DOS EDIFÍCIOS (RCCTE). 
Decreto-Lei nº80/2006.  
 
UM (2008). SEBENTA DE ANÁLISE DE CUSTOS INDÚSTRIAIS I. Apontamentos de apoio à disciplina, Universidade 
do Minho, Departamento de Engenharia de Polímeros. 
 
 

Bibliografia complementar 

Kibert, Charles (2005). SUSTAINABLE CONSTRUCTION – GREEN BUILDING DESING AND DELIVERY. 1st Edition. 
New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 434p.. ISBN: 0-471-66113-9. 
 
Mateus, Ricardo; Bragança, Luís (2006). TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS PARA A SUSTENTABILIDADE DA 
CONSTRUÇÃO. Porto: Edições Ecopy. ISBN 978-989-95194-1-1. 
 
 



MARS-H 

   

 338 MARS-H 
Guia de Avaliação – V2009/1 

   
 

AG                   Avaliação Global 
 

 
 

 

Contexto 

A avaliação da sustentabilidade de um edifício de habitação através da metodologia MARS-H assenta na avaliação 
do comportamento do edifício ao nível de 25 parâmetros. Esta vasta lista de parâmetros, com os respectivos níveis 
de desempenho, não permite a avaliação e comparação prática de um edifício. Para resolver essa situação    
devem-se agregar os diversos níveis de desempenho obtidos de forma a quantificar indicadores intermédios e 
globais. Nesta metodologia a agregação dos parâmetros realiza-se a três níveis: 

1. Categorias: os diferentes níveis de desempenho obtidos nos parâmetros pertencentes a uma categoria são 
agregados num único indicador intermédio, que exprime o comportamento médio do edifício nessa 
categoria. Existem assim um conjunto de indicadores intermédios, de número igual ao número de categorias 
em avaliação, que expressam o comportamento do edifício nas seguintes nove áreas: Alterações climáticas e 
qualidade do ar exterior (IC1); Biodiversidade (IC2); Energia (IC3); Materiais e resíduos sólidos (IC4); Água (IC5), 
Saúde e conforto dos utilizadores (IC6); Acessibilidade (IC7); Sensibilização e educação para a 
sustentabilidade (IC8); e custos de ciclo de vida (IC9). 

2. Dimensão: os indicadores intermédios de cada dimensão são agregados num único indicador que expressa 
o comportamento do edifício ao nível de cada dimensão da sustentabilidade: Ambiental (IA); Social (IS), e 
Económica (IE). 

3. Global: o comportamento obtido em cada uma das dimensões do desenvolvimento sustentável é agregado 
num único valor que expressa o comportamento do edifício em termos globais. A este indicador global 
atribui-se a denominação de Nível de Sustentabilidade (NS). 

 
Na comunicação dos resultados de uma avaliação não deve ser utilizado apenas o nível de desempenho global NS. 
O valor de NS deve ser acompanhado pelo comportamento do edifício ao nível das dimensões do desenvolvimento 
sustentável e ao nível de cada categoria. A comunicação dos resultados através de um único valor é inadequada 
devido à compensação entre indicadores na agregação. Adicionalmente, a solução a adoptar deverá corresponder 
ao melhor compromisso entre as diversas categorias de parâmetros avaliados: todas as categorias devem estar 
representadas. Por outro lado, desta forma é possível a comparação de diferentes soluções de projecto ao nível de 
cada categoria em avaliação e não apenas em termos globais. 
 
A quantificação dos indicadores intermédios correspondentes a cada categoria realiza-se através da aplicação da 
Equação 1. A Equação 2 é aplicada na determinação do indicador que resume o comportamento do edifício ao nível 
de cada dimensão e a Equação 3 corresponde à quantificação do indicador global que resume o desempenho global 
do edifício. 
 

j
n

1j
jCi PxwI ∑

=
=                               [1] 

O desempenho ao nível de cada categoria (ICi) resulta da média ponderada dos valores normalizados obtidos em 

cada um dos parâmetros ( jP ) que pertencem à categoria. jw representa o peso do parâmetro j e n o número de 

parâmetros que pertencem à categoria i. 

Agregação do desempenho obtido em cada 
parâmetro para a quantificação dos níveis de 
desempenho intermédios e global do edifício 
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O desempenho ao nível da dimensão D (ID) resulta da média ponderada do desempenho obtido em cada categoria 
(Ii) que pertencem à dimensão. iw representa o peso da categoria i e m o número de categorias que pertencem à 

dimensão D. 
 

EESSAA xIWxIwxIwNS ++=   

 
O desempenho global do edifício (Nível de Sustentabilidade – NS) resulta da média ponderada da soma do 
desempenho obtido em cada dimensão. IA, IS, IE representam, respectivamente, o desempenho obtido na dimensão 
ambiental, social e económica. WA, WS, WE representam, respectivamente, o peso da dimensão ambiental, social e 
económica no desempenho global. 
 
A necessidade de se realizarem médias ponderadas para o cálculo dos três níveis de desempenho deriva do facto 
dos parâmetros avaliados não apresentarem a mesma importância na quantificação do desempenho. Os resultados 
obtidos são muito dependentes do sistema de pesos definido, que depende, entre outros factores, do contexto e das 
prioridades locais e das diferentes opiniões dos diversos intervenientes no ciclo de vida dos edifícios. Pela análise 
dos sistemas de pesos de diversas ferramentas de avaliação da sustentabilidade de edifícios foi possível constatar 
que, até agora, não existe consenso quanto à metodologia a adoptar na sua definição. Esta situação justifica as 
diferenças encontradas quando se comparam os pesos atribuídos a um determinado parâmetro em sistemas de 
avaliação distintos. 
 
O sistema de pesos da ferramenta de avaliação MARS-H resulta do trabalho de investigação desenvolvido nos 
últimos anos pelo Laboratório de Física e Tecnologias das Construções da Universidade do Minho (LFTC-UM). No 
desenvolvimento do sistema de pesos teve-se em consideração: 

1. O sistema de pesos de outras metodologias: foram analisadas as principais metodologias de avaliação 
da sustentabilidade de edifícios de modo a identificar os parâmetros que são normalmente considerados os 
mais importantes; 

2. O actual estado de conhecimento no que respeita à importância de cada categoria de impacte 
ambiental na quantificação do desempenho ambiental: foram analisadas várias metodologias de 
avaliação do desempenho ambiental de ciclo de vida (LCA) e a opinião de vários especialistas na matéria; 

3. A opinião de diversos intervenientes no ciclo de vida dos edifícios: o sistema de pesos 
desenvolvido para além de considerar a opinião de especialistas do meio académico, considera a opinião de 
um grupo de intervenientes constituído por projectistas, consultores de sustentabilidade, uma empresa de 
construção e um conjunto de utilizadores de edifícios. 

 
Durante o trabalho foi possível constatar que, entre os diversos grupos de intervenientes envolvidos, existe um 
elevado nível de consenso quanto à importância relativa que cada parâmetro de sustentabilidade deve assumir na 
quantificação do nível de sustentabilidade global de um edifício. Informações mais detalhadas acerca das 
considerações base e das metodologias utilizadas no desenvolvimento do sistema de pesos poderão ser 
encontradas no capítulo de enquadramento ao sistema de avaliação MARS-H. 
 
O resultado obtido no desenvolvimento do sistema de pesos encontra-se apresentado nas Tabelas AG.1 a AG.3. Na 
Tabela AG.1 encontram-se representados os pesos de cada parâmetro na quantificação do desempenho do edifício 
em avaliação ao nível de cada umas das nove categorias. Na Tabela AG.2 representa-se o peso de cada categoria 
na quantificação do desempenho do edifício ao nível de cada uma das três dimensões do desenvolvimento 
sustentável. Por fim, na Tabela AG.3 encontra-se representado o peso de cada dimensão da sustentabilidade na 
quantificação do Nível de Sustentabilidade (NS). 
 



MARS-H 

   

 340 MARS-H 
Guia de Avaliação – V2009/1 

   
 

AG                   Avaliação Global 
 
Tabela AG.1: Peso de cada parâmetro na quantificação do desempenho do edifício ao nível de cada categoria 
ID Descrição Peso (%) 
C1 Categoria 1 

Alterações climáticas e qualidade do ar exterior 
100 

P1 Valor agregado dos impactes ambientais de ciclo de vida por m2 de área útil de pavimento 

 
100 

C2 Categoria 2 
Biodiversidade 

100 

P2 
P3 
P4 
P5 
P6 

Percentagem utilizada do índice de utilização líquido disponível 
Índice de impermeabilização 
Percentagem de área de intervenção previamente contaminada ou edificada 
Percentagem de áreas verdes ocupadas por plantas autóctones 
Percentagem da área em planta com reflectância igual ou superior a 60% 
 

38 
5 
6 
24 
27 

C3 Categoria 3 
Energia 

100 

P7 
P8 

Consumo de energia primária não renovável na fase de utilização 
Quantidade de energia que é produzida no edifício através de fontes renováveis 
 

50 
50 

C4 Categoria 4 
Materiais e resíduos sólidos 

100 

P9 
P10 
P11 
P12 
P13 

 

Percentagem em custo de materiais reutilizados 
Percentagem em peso do conteúdo reciclado do edifício 
Percentagem em custo de produtos de base orgânica que são certificados 
Percentagem em massa de materiais substitutos do cimento no betão 
Potencial das condições do edifício para a promoção da separação de resíduos sólidos 
 

25 
25 
28 
18 
4 

C5 Categoria 5 
Água 

100 

P14 
P15 

Volume anual de água consumido per capita no interior do edifício 
Percentagem de redução do consumo de água potável  
 

64 
36 

C6 Categoria 6 
Conforto e saúde dos utilizadores 

100 

P16 
P17 
P18 
P19 
P20 

Potencial de ventilação natural 
Percentagem em peso de materiais de acabamento com baixo conteúdo de COV 
Nível de conforto térmico médio anual 
Média do factor de luz do dia médio 
Nível médio de isolamento acústico 
 

12 
12 
32 
25 
19 

C7 Categoria 7 
Acessibilidade 

100 

P21 
P22 

Índice de acessibilidade a transportes públicos 
Índice de acessibilidade a amenidades 
 

55 
45 

C8 Categoria 8 
Sensibilização e educação para a sustentabilidade 

100 

P23 
 

Disponibilidade do manual de utilizador do edifício
 

100 

C9 Categoria 9 
Custos de ciclo de vida 

100 

P24 
P25 

Custo de investimento inicial 
Custos de Utilização 
 

50 
50 

 



MARS-H 

   

 MARS-H 
Guia de Avaliação – V2009/1 

  341 

   
 

Avaliação Global                    AG 

 
Tabela AG.2: Peso de cada categoria na quantificação do desempenho do edifício ao nível de cada dimensão 
ID Descrição Peso (%) 
DA Dimensão Ambiental 100 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

Alterações climáticas e qualidade do ar exterior 
Biodiversidade 
Energia 
Materiais e resíduos sólidos 
Água 
 

12 
19 
39 
22 
8 

DA Dimensão Social 100 

C6 
C7 
C8 

Saúde e conforto dos utilizadores 
Acessibilidade 
Sensibilização e educação para a sustentabilidade 
 

60 
30 
10 

DE Dimensão Económica 100 

C9 Custos de ciclo de vida 
 

100 

 
 
Tabela AG.3: Peso de cada dimensão na quantificação do desempenho global do edifício (Nível de     
Sustentabilidade – NS) 
ID Descrição Peso (%) 

NS Nível de Sustentabilidade 100 

DA 
DS 
DE 

Dimensão ambiental 
Dimensão social 
Dimensão económica 
 

40 
30 
30 

 
 

Elementos necessários à avaliação 

1. Desempenho do edifício ao nível de cada um dos parâmetros de sustentabilidade. 
 
 

Processo de Cálculo 

1. Determinar o desempenho do edifício ao nível de cada uma das nove categorias através do preenchimento 
da Tabelas AG.4 a AG.12 da secção A do Processo de Cálculo Auxiliar; 

2. Determinar o desempenho do edifício ao nível de cada uma das três dimensões do desenvolvimento 
sustentável através do preenchimento da Tabelas AG.13 a AG.15 da secção B do Processo de Cálculo 
Auxiliar; 

3. Determinar o desempenho global do edifício (Nível de Sustentabilidade –NS) através do preenchimento da 
Tabela AG.16 da secção C do Processo de Cálculo Auxiliar; 

4. Preencher o Certificado de Sustentabilidade (Modelo em Anexo) de acordo com os resultados obtidos. 
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Processo de Cálculo Auxiliar 

A. Quantificação do desempenho do edifício ao nível de cada categoria 

Tabela AG.4 – Categoria “C1 – Alterações climáticas e qualidade do ar exterior” 

Categoria Parâmetros 

Avaliação do 
parâmetro  
[A] 
 

Peso do 
parâmetro (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

C1 - Alterações 
climáticas e 
qualidade do 
ar exterior 

P1 
Valor agregado dos impactes ambientais de ciclo de 
vida por m2 de área útil de pavimento e por ano 

 
 
=(P1.31) 

100  

 
(AG.1) 

∑ = Desempenho na categoria 
 

 
 
Tabela AG.5 – Categoria “C2 – Biodiversidade” 

Categoria Parâmetros 
Avaliação do 
parâmetro  
[A] 

Peso do 
parâmetro (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

C2 -
Biodiversidade 

P2 
Percentagem utilizada do índice de utilização líquido 
disponível 

 
 
=(P2.4) 

41  

P3 Índice de impermeabilização 
 
 
=(P3.4) 

5  

P4 
Percentagem da área de intervenção previamente 
contaminada ou edificada 

 
 
=(P4.4) 

14  

P5 
Percentagem de áreas verdes ocupadas por plantas 
autóctones 

 
 
=(P5.4) 

21  

P6 
Percentagem de área em planta com reflectância igual 
ou superior a 60% 

 
 
=(P6.4) 

19  

 
(AG.2) 
∑ = Desempenho na categoria  

 
 
Tabela AG.6 – Categoria “C3 – Energia” 

Categoria Parâmetros 
Avaliação do 
parâmetro  
[A] 

Peso do 
parâmetro (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

C3 -  Energia 

P7 
Consumo de energia primária não renovável na fase 
de utilização 

 
 
=(P7.4) 

50  

P8 
Quantidade de energia que é produzida no edifício 
através de fontes renováveis 

 
 
=(P8.4) 

50  

 
(AG.3) 
∑ = Desempenho na categoria  
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Tabela AG.7 – Categoria “C4 – Materiais e resíduos sólidos” 

Categoria Parâmetros 
Avaliação do 
parâmetro 
 [A] 

Peso do 
parâmetro (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

C4 - Materiais 
e Resíduos 
Sólidos 

P9 
Percentagem em peso de materiais reutilizados na 
construção do edifício 

 
 
=(P9.4) 

30  

P10 
Percentagem em peso de materiais reciclados 
utilizados na construção do edifício 

 
 
=(P10.1) 

30  

P11 
Percentagem em custo de produtos de base orgânica 
certificados 

 
 
=(P11.4) 

25  

P12 
Percentagem em massa de materiais substitutos do 
cimento no betão 

 
 
=(P12.4) 

10  

P13 
Índice de eficiência de deposição selectiva de resíduos 
doméstico 

 
 
=(P13.4) 

5  

 
(AG.4) 
∑ = Desempenho na categoria  

 
 
Tabela AG.8 – Categoria “C5 – Água” 

Categoria Parâmetros 
Avaliação do 
parâmetro  
[A] 

Peso do 
parâmetro (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

C5 -  Água 

P14 
Volume de água potável consumida anualmente per 
capita 

 
 
=(P14.4) 

50  

P15 
Percentagem de redução do consumo de água potável 
com recurso a águas recicladas e/ou reutilizadas 

 
 
=(P15.4) 

50  

   
(AG.5) 
∑ = Desempenho na categoria  

 
 
Tabela AG.9 – Categoria “C6 – Conforto e saúde dos utilizadores” 

Categoria Parâmetros 
Avaliação dos 
parâmetros 
[A] 

Peso dos 
parâmetros (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

C6 - Conforto e 
Saúde dos 
Utilizadores 

P16 Potencial de ventilação natural 
 
 
=(P16.4) 

10 
 

P17 
Percentagem em peso de materiais de acabamento 
com baixo conteúdo de COV 

 
 
=(P17.4) 

14 
 

P18 Nível de conforto térmico médio anual 
 
 
=(P18.9) 

32 
 

P19 Média do Factor de Luz do Dia Médio 
 
 
=(P19.5) 

25 
 

P20 Nível médio de isolamento acústico 
 
 
=(P20.29) 

19 
 

 (AG.6) 
∑ = Desempenho na categoria 
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Tabela AG.10 – Categoria “C7 –Acessibilidade” 

Categoria Parâmetros 
Avaliação do 
parâmetro 
[A] 

Peso do 
parâmetro (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

C7 - 
Acessibilidade 

P21 Índice de acessibilidade a transportes públicos 
 
 
=(P21.4) 

55 
 

P22 Índice de acessibilidade a amenidades 
 
 
=(P22.4) 

45 
 

 
  

(AG.7) 
∑ = Desempenho na categoria 

 

 
 
Tabela AG.11 – Categoria “C8 – Sensibilização e educação para a sustentabilidade” 

Categoria Parâmetros 
Avaliação do 
parâmetro 
[A] 

Peso do 
parâmetro (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

C8 – 
Sensibilização 
e educação 
para a 
sustentabilidade 

P23 Disponibilidade do manual de utilizador do edifício 
 
 
=(P23.4) 

100 

 

 
  

(AG.8) 
∑ = Desempenho na categoria 

 

 
 
Tabela AG.12 – Categoria “C9 – Custos de ciclo de vida” 

Categoria Parâmetros 
Avaliação dos 
parâmetros 
[A] 

Peso dos 
parâmetros (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

C9 – Custos 
de ciclo de vida 

P24 Custos de investimento inicial 
 
 
=(P24.4) 

50  

P25 Custos de utilização 
 
 
=(P25.17) 

50  

 
  

(AG.9) 
∑ = Desempenho na categoria  
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B. Quantificação do desempenho do edifício ao nível de cada dimensão da sustentabilidade 
 
Tabela AG.13 – Dimensão “D1 – Ambiental” 

Dimensão Categorias 
Avaliação dos 
parâmetros 
[A] 

Peso dos 
parâmetros (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

D1 – 
Ambiental 

C1 Alterações climáticas e qualidade do ar interior 
 
 
=(AG.1) 

13  

C2 Biodiversidade 
 
 
=(AG.2) 

20  

C3 Energia 
 
 
=(AG.3) 

32  

C4 Materiais e resíduos sólidos 
 
 
=(AG.4) 

29  

C5 Água 
 
 
=(AG.5) 

6  

 
  

(AG.10) 
∑ = Desempenho na dimensão  

 
 
Tabela AG.14 – Dimensão “D2 – Social” 

Dimensão Categorias 
Avaliação dos 
parâmetros 
[A] 

Peso dos 
parâmetros (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

D2 – Social 

C6 Conforto e saúde dos utilizadores 
 
 
=(AG.6) 

12  

C7 Acessibilidade 
 
 
=(AG.7) 

19  

C8 Sensibilização e educação para a sustentabilidade 
 
 
=(AG.8) 

39  

 
  

(AG.11) 
∑ = Desempenho na dimensão  

 
 
Tabela AG.15 – Dimensão “D3 – Económica” 

Dimensão Categorias 
Avaliação dos 
parâmetros 
[A] 

Peso dos 
parâmetros (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

D3 – 
Económica 

C9 Custos de ciclo de vida 
 
 
=(AG.9) 

100  

 
  

(AG.12) 
∑ = Desempenho na dimensão  
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C. Quantificação do desempenho global do edifício (Nível de Sustentabilidade –NS) 
 
Tabela AG.16 – Quantificação do Nível de Sustentabilidade (NS) 

Dimensão 
Desempenho 
na dimensão 
[A] 

Peso dos 
parâmetros (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

D1 Ambiental 
 
 
=(AG.10) 

40  

D2 Social 
 
 
=(AG.11) 

30  

D3 Económica 
 
 
=(AG.12) 

30  

  
(AG.11) 
∑ = Nível de Sustentabilidade (NS)  

 
 

Nível de Sustentabilidade (NS) do Edifício 

Nível Condições 
Por favor assinale o 
nível atingido ( ) 

 A+ 

           
1,00NS >   

A 1,00NS0,70 ≤<   

B 0,70NS0,40 ≤<   

C 0,40NS0,10 ≤<   

D 0,10NS0,00 ≤≤   

E 
           

0,00NS <   
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PARTE IV 

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA MARS-H A UM CASO DE ESTUDO 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 11 
 
DESCRIÇÃO DO CASO DE ESTUDO E APRESENTAÇÃO DOS 
RESULTADOS OBTIDOS 
 
 
11.1. Enquadramento e objectivos 
 
A presente Parte tem como objectivo a aplicação da metodologia desenvolvida na Parte III a um 
caso de estudo, de modo a verificar a sua aplicabilidade na prática e a adequação dos valores de 
referência (benchmarks) ao contexto dos edifícios residenciais portugueses. Para o efeito, tentou-
se identificar no mercado nacional um edifício (ou empreendimento) que fosse reconhecido 
como um modelo a seguir em termos de sustentabilidade do meio edificado. A escolha recaiu 
sobre a 2ª Fase do Empreendimento de Ponte da Pedra, um empreendimento cooperativo que 
se encontra implantado no concelho de Matosinhos e cujas mais-valias ao nível das três 
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diferentes dimensões do Desenvolvimento Sustentável são reconhecidas, quer a nível nacional, 
como internacional. 
 
Nas secções seguintes procede-se, em primeiro lugar, à descrição das características do 
empreendimento residencial que foi adoptado como caso de estudo, dando especial relevância à 
apresentação das mais-valias do empreendimento, e por fim à apresentação e discussão dos 
resultados obtidos na aplicação da Metodologia de Avaliação Relativa da Sustentabilidade de 
Edifícios de Habitação (MARS-H) ao referido empreendimento. 
 
 
11.2. Descrição do caso de estudo 
 
O empreendimento de Ponte da Pedra situa-se em Leça do Balio, Concelho de Matosinhos, e 
corresponde a um conjunto habitacional compreendido por vários blocos de edifícios, cuja 
construção foi subdividida em duas fases: 1ª e 2ª Fase. 
 
A 1ª fase do empreendimento conta com 6 Blocos que contemplam 150 habitações, um 
equipamento educativo e cultural a Norte do novo arruamento e um equipamento desportivo no 
interior da área habitacional. Esta fase foi construída utilizando soluções de projecto que são 
convencionalmente utilizadas nos edifícios de habitação em Portugal.  
 
Na 2ª fase do empreendimento, que é constituída por 2 blocos (Bloco 7 e Bloco 8), foi 
contemplada a criação de 101 fogos de tipologia T2 e T3. Esta fase resultou ainda na criação de 
um equipamento infantil, parque público, espelho de água, zonas ajardinadas e vias pedonais. 
Esta fase foi concebida de modo a ser um projecto-piloto comunitário, subsidiado e apoiado pelo 
Projecto “Sustainable Housing in Europe (SHE)”.  
 
O Projecto SHE é um projecto-piloto financiado pela Comissão Europeia no âmbito do 5º 
Programa Quadro “Investigação e Desenvolvimento”, programa no âmbito da “Energia, 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”, Acção 4 “Cidade do futuro e património”. Os 
principais princípios deste projecto e que foram adoptados na concepção da 2ª fase do 
empreendimento supracitado, são (SHE, 2008): 

• Avaliar e demonstrar na prática a viabilidade dos edifícios sustentáveis, através de 
projectos-piloto; 

• Integrar objectivos da sustentabilidade e a participação de potenciais habitantes nas 
principais tomadas de decisão que ocorrem nas diversas fases de projecto, a um custo 
razoável e com um elevado potencial de replicação; 

• Desenvolver soluções correspondentes às melhores práticas de modo a que, baseado na 
experiência adquirida, se possa definir/redefinir os benchmarks utilizados na avaliação 
da qualidade e nos guias de sustentabilidade; 

• Avaliar, durante a fase de utilização, o grau de satisfação dos habitantes dos edifícios 
sustentáveis. 

 
Na Tabela 11.1 apresenta-se a ficha técnica da 2ª Fase do Empreendimento de Ponte da Pedra. 
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Tabela 11.1: Ficha técnica da 2ª Fase do Empreendimento de Ponte da Pedra 

Ficha Técnica 

Promotor: NORBICETA – União de Cooperativas de Habitação, U.C.R.L. (Nortecoope, As Sete 
Bicas, Seta). 

Projecto: Carlos Coelho – Consultores, Lda.. 

Controlo Técnico: CPV, Controle e Prevenção de Riscos, S.A.. 

Construção: J. GOMES Sociedade de Construções do Cávado, S.A.. 

Coordenação de 
Higiene, Segurança e 
Saúde: 

SOPSEC Sociedade de Prestação de Serviços de Engenharia Civil, Lda.. 

Financiamento da 
Construção: 

Instituto Nacional de Habitação – INH; 
Projecto-piloto comunitário, subsidiado e apoiado pelo Projecto SHE (Sustainable 
Housing in Europe). 

Área de implantação: 3105 m2. 

Área bruta de 
construção: 

14.852,40 m2. 

Número de blocos: 2 (Blocos B7 e B8). 

Número de fogos: 102 (tipologias T2 e T3). 

Custo de construção: 9.216.160,00€. 

Consultores para a 
sustentabilidade: 

Prof. Eduardo Maldonado (DEM - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto); 
Prof.ª Manuela Almeida (DEC – Universidade do Minho). 

 
 

Na subsecção seguinte descrevem-se os principais princípios de sustentabilidade que foram 
integrados no do projecto da 2ª Fase do empreendimento em estudo. 
 
 
11.2.1. Princípios de sustentabilidade que foram integrados 
 
a) Integração de diversos intervenientes nas principais tomadas de decisão 
 
Durante as diversas etapas da fase de concepção do edifício incentivou-se a participação activa 
de diversos intervenientes no ciclo de vida do empreendimento, nomeadamente: município, 
promotor, dono-de-obra, empreiteiro, arquitectos, engenheiros, pessoal técnico, habitantes dos 
prédios vizinhos e potenciais utilizadores. Este facto teve como objectivo o cumprimento dos 
compromissos para a coesão social, numa estratégia integrada para o Desenvolvimento 
Sustentável. 
 
b) Local e integração 
 
Os blocos B6 e B7 foram construídos num terreno que se encontrava ocupado por um conjunto 
de edifícios industriais em ruína, outrora ocupados por uma indústria de curtumes. Desta forma, 
o projecto teve um impacte positivo no local, não só por contribuir para a regeneração do local, 
como também para valorização da área urbana envolvente (Figuras 11.1 e 11.2). Por outro lado, 
por não utilizar novos terrenos para construção, este projecto também contribuiu para a 
manutenção da biodiversidade. O desenvolvimento do empreendimento na proximidade de 
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linhas de transportes público e de mais-valias urbanas importantes (amenidades) encorajará, 
respectivamente, as deslocações em transporte público e a pé, o que reduzirá os impactes 
ambientais potenciais associados à mobilidade dos habitantes. 
 

 
Figura 11.1: Aspecto do local (antes da intervenção) 

 
Figura 11.2: Aspecto do local (depois da intervenção) 

 
c) Eficiência energética 
 
De modo a maximizar a eficiência energética, foram adoptadas no projecto várias medidas a 
diferentes níveis: maximização do potencial solar passivo (optimização da orientação do edifício), 
redução dos consumos energéticos para climatização e implementação de sistemas energéticos 
eficientes. À excepção de duas fracções, as restantes fracções do edifício obtiveram, à luz do 
actual Sistema de Certificação Energética (Decreto-Lei 78/2006), a Classe Energética “A”. Este 
nível de desempenho energético foi possível através da adopção de várias estratégias, das quais 
se destacam:  

• Adopção de um valor máximo de 0,35 W/m2.ºC para Coeficiente Global de Transmissão 
Térmica (U); 

• Utilização de maiores espessuras de isolamento, de acordo com os actuais níveis de 
exigência do RCCTE (Decreto-lei 81/2006); 

• Implementação de colectores solares (termodinâmicos) na cobertura, para o 
aquecimento das águas quentes sanitárias (AQS) – Figuras 11.3 e 11.4; 

• Utilização de lâmpadas fluorescentes compactas nos espaços comuns, controladas no 
exterior através de células solares (esta medida não é contabilizada no RCCTE). 

 

 
Figura 11.3: Colectores solares (termodinâmicos) para 
o aquecimento das AQS 

 
Figura 11.4: Reservatórios para o armazenamento das 
AQS 

 
c) Utilização eficiente de recursos 
 
Na selecção dos materiais de construção, a equipa de projecto deu preferência aos materiais 
locais ou nacionais de elevada durabilidade e de baixa manutenção. Como revestimento exterior 
da envolvente vertical exterior foi escolhido o bloco cerâmico maciço, por ser uma solução de 
baixa manutenção. 
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Ao nível da utilização da água foram adoptadas algumas tecnologias e equipamentos que 
permitem reduzir a utilização de água potável, tanto no interior como no exterior do edifício:  

• Utilização de chuveiros de baixo caudal e de válvulas termoestáticas para o controlo da 
temperatura da água (Figuras 11.5 e 11.6); 

• Implementação de autoclismos com sistema de dupla descarga (3+6), tal como 
apresentado na Figura 11.7. 

• Irrigação dos espaços exteriores controlada por sensores de humidade; 
• Construção de um reservatório subterrâneo para o armazenamento e reutilização das 

águas freáticas e pluviais (Figura 11.8). Esta água é utilizada na rega dos espaços 
exteriores e na alimentação das bacias de retrete. O sistema foi concebido de modo a 
garantir a 100% as necessidades de água nessas duas utilizações. 

 

 
Figura 11.5: Chuveiro de baixo caudal 

 
Figura 11.6: Válvulas termostáticas para o controlo 
temperatura da água  
 
 

 
Figura 11.7: Autoclismos de dupla descarga 

 
Figura 11.8: Fase de construção do tanque para o 
reaproveitamento das águas pluviais e freáticas (foto 
cedida pelo promotor 

 
d) Minimização e gestão de resíduos sólidos 
 
Foram adoptadas várias medidas de modo a reduzir a produção e a promover a separação de 
resíduos durante as fases de construção e de utilização do empreendimento, destacando-se: 

• Utilização, durante a fase de construção, de diferentes contentores para a separação dos 
resíduos de construção, de acordo com o tipo de resíduo; 

• Implementação de contentores exteriores que permitem o armazenamento selectivo dos 
diversos tipos de resíduos sólidos domésticos que são produzidos durante a fase de 
construção (Figura 11.9); 

• Implementação, no interior de cada fogo, de contentores para o armazenamento 
selectivo dos resíduos sólidos domésticos (Figura 11.10). 
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Figura 11.9: Contentores exteriores para o 
armazenamento selectivo dos resíduos sólidos 
domésticos (foto cedida pelo promotor) 

 
Figura 11.10: Contentores interiores para o 
armazenamento selectivo dos resíduos sólidos 
domésticos (foto cedida pelo promotor) 

 
e) Maximização da qualidade do ar interior 
 
A organização dos espaços interiores dos dois blocos teve como princípio a maximização do 
número de espaços habitáveis com ventilação natural. Este princípio permite melhorar a 
qualidade do ar interior e minimizar a utilização de sistemas mecânicos de ventilação (com todas 
as vantagens adjacentes à redução dos consumos energéticos). De modo a potenciar a 
ventilação natural dos espaços interiores, as caixilharias utilizadas em todos os vãos exteriores 
incorporam uma grelha ajustável de ventilação (Figura 11.11). 
 

 
Figura 11.11: Aspecto das grelhas de ventilação utilizadas nas caixilharias dos vãos exteriores 
 
f) Maximização da iluminação natural 
 
A área das janelas e organização dos espaços interiores foram pensados de modo a garantir 
uma elevada percentagem de compartimentos interiores com iluminação natural. Desta forma 
garantem-se níveis adequados de iluminação natural no interior durante o dia, com todas as 
vantagens adjacentes à maximização dos níveis de conforto dos ocupantes e à minimização do 
consumo de energia nas soluções de iluminação artificial. 
 
e) Maximização dos níveis de isolamento acústico 
 
Na concepção dos Blocos 7 e 8 foram introduzidas algumas medidas que tinham como objectivo 
maximizar o conforto acústico dos ocupantes e de satisfazer níveis de isolamento acústico 
superiores aos regulamentares. Como exemplo dessas medidas destaca-se: 

• Reforço do isolamento a sons de condução área das paredes de separação entre fogos, 
através da utilização de mantas absorventes acústicas (Figura 11.12); 

• Utilização de lajetas flutuantes em betão armado como base de revestimento dos pisos, 
de modo a maximizar o isolamento a sons de condução aérea e a sons de percussão 
dos elementos horizontais de separação entre fogos; 
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• Dobragem na base das paredes interiores da manta resiliente colocada sob as lajetas 
flutuantes de betão armado, de modo a minimizar as transmissões marginais (Figura 
11.13). 

 

 
Figura 11.12: Reforço do isolamento sonoro a sons de 
condução aérea dos elementos verticais de separação entre 
fogos (foto cedida pelo promotor) 

 
Figura 11.13: Utilização de mantas resilientes para a 
minimização de transmissões marginais (foto cedida pelo 
promotor) 

 
Apesar de ainda não ter sido executada até à data, o projecto prevê ainda a execução de uma 
cortina arbórea na envolvente do empreendimento, de modo a funcionar como uma barreira à 
propagação de ruído proveniente de fontes exteriores. 
 
f) Sensibilização e formação para a utilização sustentável 
 
No momento de venda das fracções foi distribuído a cada proprietário o Manual de Utilizador dos 
Edifícios. Este manual tem como objectivo implementação de um sistema de informação acerca 
das melhores práticas para a utilização eficiente dos edifícios e reúne, entre outros, informações 
relevantes acerca da utilização e manutenção do empreendimento e das melhores práticas à 
adoptar pelos moradores de modo a reduzir o consumo de energia. 
 
g) Controlo de custos 
 
Relativamente aos edifícios da 1ª Fase do empreendimento, que apresentam o mesmo tipo de 
arquitectura mas foram concebidos utilizando soluções construtivas convencionais, o custo de 
construção foi 9% mais elevado. No entanto, este aumento do custo de construção manifestou-se 
num acréscimo de preço de venda a público de cada fracção de cerca de 5%. Segundo dados 
revelados pelo promotor, o menor custo de utilização das fracções permitirá recuperar o 
acréscimo no investimento inicial num período compreendido entre os 5 e os 6 anos. 
 
 
11.3. Apresentação e discussão dos resultados obtidos 
 
11.3.1. Resultados obtidos na quantificação do desempenho ao nível de cada 
categoria 
 
As Tabelas 11.2 a 11.10 apresentam os resultados obtidos na avaliação de cada categoria e 
respectivo(s) parâmetro(s) de sustentabilidade da metodologia MARS-H. O único parâmetro que 
não foi analisado foi o P18 “Nível de conforto térmico médio anual”, pois não estavam 
disponíveis os dados necessários à sua avaliação. Desta forma, o peso desse parâmetro foi 
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distribuído proporcionalmente por cada um dos restantes parâmetros da Categoria “C6 .- 
Conforto e Saúde dos Utilizadores”. 
 
Tabela 11.2: Categoria “C1 – Alterações climáticas e qualidade do ar exterior” 

Categoria Parâmetros 

Avaliação 
do 
parâmetro  
[A] 

Peso do 
parâmetro (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

C1 - Alterações 
climáticas e 
qualidade do 
ar exterior 

P1 
Valor agregado dos impactes ambientais de ciclo de 
vida por m2 de área útil de pavimento e por ano -0,2 100 -0,2 

 ∑ = Desempenho na categoria - 0,2 

Tabela 11.3: Categoria “C2 – Biodiversidade” 

Categoria Parâmetros 

Avaliação 
do 
parâmetro  
[A] 

Peso do 
parâmetro (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

C2 -
Biodiversidade 

P2 
Percentagem utilizada do índice de utilização líquido 
disponível 

1,20 41 0,49 

P3 Índice de impermeabilização -0,20 5 -0,01 

P4 
Percentagem da área de intervenção previamente 
contaminada ou edificada 

1,11 14 0,16 

P5 
Percentagem de áreas verdes ocupadas por plantas 
autóctones 

-0,20 21 -0,04 

P6 
Percentagem de área em planta com reflectância igual 
ou superior a 60% 

-0,20 19 -0,04 

 ∑ = Desempenho na categoria 0,56 

Tabela 11.4: Categoria “C3 – Energia” 

Categoria Parâmetros 

Avaliação 
do 
parâmetro  
[A] 

Peso do 
parâmetro (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

C3 -  Energia 

P7 
Consumo de energia primária não renovável na fase 
de utilização 

0,94 50 0,47 

P8 
Quantidade de energia que é produzida no edifício 
através de fontes renováveis 

0,50 50 0,25 

 ∑ = Desempenho na categoria 0,72 

Tabela 11.5: Categoria “C4 – Materiais e resíduos sólidos” 

Categoria Parâmetros 

Avaliação 
do 
parâmetro 
 [A] 

Peso do 
parâmetro (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

C4 - Materiais 
e Resíduos 
Sólidos 

P9 
Percentagem em peso de materiais reutilizados na 
construção do edifício 

0,00 30 0,00 

P10 
Percentagem em peso de materiais reciclados 
utilizados na construção do edifício 

0,00 30 0,00 

P11 
Percentagem em custo de produtos de base orgânica 
certificados 

0,00 25 0,00 

P12 
Percentagem em massa de materiais substitutos do 
cimento no betão 

0,37 10 0,04 

P13 
Índice de eficiência de deposição selectiva de resíduos 
doméstico 

1,20 5 0,06 

 ∑ = Desempenho na categoria 0,10 
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Tabela 11.6: Categoria “C5 – Água” 

Categoria Parâmetros 

Avaliação 
do 
parâmetro  
[A] 

Peso do 
parâmetro (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

C5 -  Água 

P14 
Volume de água potável consumida anualmente per 
capita 

0,88 50 0,44 

P15 
Percentagem de redução do consumo de água potável 
com recurso a águas recicladas e/ou reutilizadas 

1,17 50 0,59 

   ∑ = Desempenho na categoria 1,03 

 
Tabela 11.7: Categoria “C6 – Conforto e saúde dos utilizadores” 

Categoria Parâmetros 

Avaliação 
dos 
parâmetros 
[A] 

Peso dos 
parâmetros 
(%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

C6 - Conforto e 
Saúde dos 
Utilizadores 

P16 Potencial de ventilação natural -0,20 10 -0,03 

P17 
Percentagem em peso de materiais de acabamento 
com baixo conteúdo de COV 

0,00 14 0,00 

P18 Nível de conforto térmico médio anual Não avaliado 32 Não avaliado 

P19 Média do Factor de Luz do Dia Médio 1,20 25 0,44 

P20 Nível médio de isolamento acústico 1,00 19 0,28 

 ∑ = Desempenho na categoria 0,69 

 
Tabela 11.8: Categoria “C7 –Acessibilidade” 

Categoria Parâmetros 

Avaliação 
do 
parâmetro 
[A] 

Peso do 
parâmetro (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

C7 - 
Acessibilidade 

P21 Índice de acessibilidade a transportes públicos 0,37 55 0,20 

P22 Índice de acessibilidade a amenidades 1,20 45 0,54 

 
  ∑ = Desempenho na categoria 0,74 

 
Tabela 11.9: Categoria “C8 – Sensibilização e educação para a sustentabilidade” 

Categoria Parâmetros 

Avaliação 
do 
parâmetro 
[A] 

Peso do 
parâmetro (%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

C8 – 
Sensibilização e 
educação para a 
sustentabilidade 

P23 Disponibilidade do manual de utilizador do edifício 1,13 100 1,13 

 
  ∑ = Desempenho na categoria 1,13 
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Tabela 11.10: Categoria “C9 – Custos de ciclo de vida” 

Categoria Parâmetros 

Avaliação 
dos 
parâmetros 
[A] 

Peso dos 
parâmetros 
(%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

C9 – Custos 
de ciclo de vida 

P24 Custos de investimento inicial 1,20 50 0,60 

P25 Custos de utilização 
1,20 
 

50 0,60 

 
  ∑ = Desempenho na categoria 1,20 

 
Tal como se pode verificar pela análise das Tabelas 11.2 a 11.10, o edifício apresenta um nível 
de desempenho inferior ao da prática convencional em cinco dos vinte e quatro 
parâmetros analisados, nomeadamente:  

• P1: Valor agregado dos impactes ambientais de ciclo de vida por m2 de área 
útil de pavimento e por ano. O comportamento obtido deve-se fundamentalmente à 
solução construtiva utilizada na envolvente vertical exterior (parede dupla de alvenaria de 
tijolo com pano exterior em tijolo maciço), uma solução com impacte ambiental 
incorporado superior ao da solução construtiva convenciona considerada na MARS-H. No 
entanto, é de salientar que, devido à ausência de dados, o impacte ambiental 
relacionado com a manutenção das fachadas não foi considerado e que a consideração 
deste impacte poderia inverter os resultados obtidos, uma vez que o número necessário 
de operações de manutenção durante o ciclo de vida da solução construtiva adoptada é 
potencialmente inferior ao da solução convencional: parede dupla de alvenaria de tijolo 
furado, com revestimento em reboco tradicional pintado; 

• P3: Índice de impermeabilização. O desempenho obtido neste parâmetro é 
justificado pela utilização de grandes superfícies impermeáveis (revestidas a mosaico) 
nos arranjos exteriores do empreendimento; 

• P5: Percentagem de áreas verdes ocupadas por plantas autóctones. O edifício 
apresenta um mau desempenho ao nível deste parâmetro, pois as áreas verdes dos 
arranjos exteriores estão sobretudo ocupadas por relva, um tipo de flora que necessita 
de grande quantidade de água para sobreviver; 

• P6: Percentagem de área em planta com reflectância igual ou superior a 
60%. O inferior desempenho a este nível é justificado principalmente pelo facto de 
existirem grandes superfícies (em projecção horizontal) revestidas com materiais de 
baixa reflectância, o que contribui para o efeito de “ilha de calor” do local; 

• P16: Potencial de ventilação natural. Os resultados da avaliação a este nível são 
penalizados pelo facto de existirem fracções no empreendimento onde não são 
satisfeitos os princípios de projecto que maximizam a eficácia da ventilação natural 
cruzada e/ou unilateral.  

 
No entanto, o mau desempenho do edifício nos parâmetros supracitados é compensado por um 
comportamento superior ou igual ao nível de referência “melhor prática” em dez dos 
parâmetros analisados, nomeadamente: 

• P2: Percentagem utilizada do índice de utilização líquido disponível. O 
comportamento obtido justifica-se pelo facto de se ter utilizado a totalidade do índice de 
utilização líquido disponível, contribuindo-se assim para a contenção da expansão da 
área do ambiente construído;  
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• P4: Percentagem da área de intervenção previamente contaminada ou 
edificada. O bom desempenho é justificado pelo facto do edifício estar implantado 
numa fracção de terreno que já tinha sido totalmente ocupada por uma construção; 

• P3: Índice de eficiência de deposição selectiva de resíduos doméstico. O bom 
comportamento é justificado pelo facto de se terem adoptado algumas soluções que 
permitiram a separação de resíduos durante a fase de construção do empreendimento e 
permitem o armazenamento selectivo dos resíduos domésticos durante a fase de 
utilização; 

• P15: Percentagem de redução do consumo de água potável com recurso a 
águas recicladas e/ou reutilizadas. Este comportamento é justificado pelo facto do 
sistema adoptado para a reutilização das águas pluviais e freáticas satisfazer, quase por 
completo, as necessidades de água das bacias de retrete e da rega dos espaços 
exteriores; 

• P19: Média do Factor de Luz do Dia Médio. A quantidade de aberturas para o 
exterior e a sua área, bem como ausência de obstáculos que impeçam que a luz solar 
chegue directamente aos diversos compartimentos habitáveis do empreendimento, 
justificam o bom desempenho obtido ao nível deste parâmetro; 

• P20: Nível médio de isolamento acústico. O desempenho a este nível é justificado 
pela utilização de soluções construtivas com índices de isolamento claramente 
superiores aos mínimos legais; 

• P22: Índice de acessibilidade a amenidades. O empreendimento encontra-se 
rodeado, a curta distância, por um elevado número dos diversos tipos de mais-valias 
(amenidades) urbanas, que são necessárias para a satisfação das necessidades diárias 
dos ocupantes. É de salientar que a existência de comunidades integradas é ainda 
promovida pelo próprio empreendimento que acrescentou no local as seguintes mais-
valias: áreas verdes; parque infantil; campo de jogos; e café. 

• P23: Disponibilidade do manual de utilizador do edifício. Este empreendimento 
apresenta um Manual de Utilizador que, entre outros, reúne informações relevantes 
acerca da utilização e manutenção do empreendimento e das melhores práticas a 
adoptar pelos moradores de modo a reduzir o consumo de energia. Esta situação não é 
comum no contexto dos edifícios portugueses. 

• P24: Custos de investimento inicial. O bom desempenho do edifício neste 
parâmetro deve-se ao facto do preço de venda por metro quadrado de cada uma das 
fracções do empreendimento ter sido significativamente inferior ao preço normal de 
mercado. Esta situação não é só justificada pelo facto do empreendimento ser de 
natureza cooperativa, mas também devido às estratégias adoptadas na optimização dos 
custos de construção. A disponibilização de fracções residenciais a custo inferior ao 
custo de mercado é um aspecto positivo para o desenvolvimento sustentável pois, entre 
outros, facilita o acesso da população à habitação com condições condignas; 

• P24: Custos de utilização. A elevada eficiência energética (menores custos com 
energia) aliada ao menor consumo de água potável (menores custos com água), 
traduzem-se em custos de utilização francamente inferiores aos de um empreendimento 
convencional, o que justifica o bom desempenho obtido a este nível. 

 
A Tabela 11.11 resume o nível de desempenho do edifício ao nível de cada uma das nove 
categorias de sustentabilidade. Para facilitar a interpretação dos resultados obtidos,  
apresentam-se também os níveis de desempenho através da utilização da escala qualitativa da 
metodologia MARS-H. 
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Tabela 11.11: Resumo do nível de desempenho do edifício ao nível de cada categoria 

Categorias 
Nível de desempenho 

Quantitativo Qualitativo 

C1 - Alterações climáticas e qualidade do ar exterior - 0,2 E 

C2 -Biodiversidade 0,56 B 

C3 -  Energia 0,72 A 

C4 - Materiais e Resíduos Sólidos 0,10 D 

C5 -  Água 1,03 A+ 

C6 - Conforto e Saúde dos Utilizadores 0,69 B 

C7 - Acessibilidade 0,74 A 

C8 – Sensibilização e educação para a sustentabilidade 1,13 A+ 

C9 – Custos de ciclo de vida 1,20 A+ 

 
 
11.3.2. Resultados obtidos na avaliação global do empreendimento 
 
Nas Tabelas 11.12 a 11.14 encontram-se apresentados os resultados obtidos em cada uma das 
dimensões do Desenvolvimento Sustentável, em função dos resultados obtidos nas respectivas 
categorias.  
 
Tabela 11.12: Dimensão “D1 – Ambiental” 

Dimensão Categorias 

Avaliação 
dos 
parâmetros 
[A] 

Peso dos 
parâmetros 
(%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

D1 – 
Ambiental 

C1 Alterações climáticas e qualidade do ar interior -0,20 13 -0,03 

C2 Biodiversidade 0,56 20 0,11 

C3 Energia 0,72 32 0,23 

C4 Materiais e resíduos sólidos 0,10 29 0,03 

C5 Água 1,03 6 0,06 

 
  ∑ = Desempenho na dimensão 0,41 

 
 
Tabela 11.13: Dimensão “D2 – Social” 

Dimensão Categorias 

Avaliação 
dos 
parâmetros 
[A] 

Peso dos 
parâmetros 
(%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

D2 – Social 

C6 Conforto e saúde dos utilizadores 0,69 12 0,08 

C7 Acessibilidade 0,74 19 0,14 

C8 Sensibilização e educação para a sustentabilidade 1,13 39 0,44 

 
  ∑ = Desempenho na dimensão 0,66 
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Tabela 11.14: Dimensão “D3 – Económica” 

Dimensão Categorias 

Avaliação 
dos 
parâmetros 
[A] 

Peso dos 
parâmetros 
(%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

D3 – 
Económica 

C9 Custos de ciclo de vida 1,2 100 1,2 

 
  ∑ = Desempenho na dimensão 1,2 

 
Na Tabela 11.5 resume-se o resultado obtido ao nível de cada uma das dimensões do 
Desenvolvimento Sustentável, utilizando simultaneamente as escalas quantitativa e qualitativa de 
avaliação do nível de desempenho. Tal como se pode verificar na referida tabela, o desempenho 
do empreendimento em avaliação é superior ao desempenho de um empreendimento 
convencional, ao nível de todas as dimensões. É de salientar que, no que respeita à dimensão 
económica, o nível de desempenho do empreendimento analisado é ainda superior ao nível de 
desempenho considerado como “melhor prática” no processo de benchmarking da metodologia 
MARS-H. 
 
Tabela 11.15: Resumo do nível de desempenho do edifício ao nível de cada dimensão 

Dimensões 
Nível de desempenho 

Quantitativo Qualitativo 

D1 – Ambiental 0,41 B 

D2 – Social 0,66 B 

D3 – Económica 1,20 A+ 

 
Na Tabela 11.16 apresenta-se a Nível de Sustentabilidade (NS) global do edifício, assim como o 
peso considerado para cada dimensão ambiental, de acordo com o sistema de pesos adoptado 
na MARS-H. Tal como se pode verificar pela análise da referida tabela o NS assume o valor de 
“0,72”, o que corresponde ao nível qualitativo de sustentabilidade “A”. De acordo com a 
metodologia MARS-H é atribuída esta classificação a todos os edifícios ou empreendimentos que 
apresentem um nível de desempenho médio 70% superior ao de um edifício convencional no 
contexto português. O Certificado de Sustentabilidade do edifício encontra-se apresentado na 
Figura 11.14 e resume os níveis de desempenho obtidos ao nível de cada categoria, dimensão 
do Desenvolvimento Sustentável e o nível de sustentabilidade global. 
 
Tabela 11.16: Quantificação do Nível de Sustentabilidade (NS) 

Dimensão 
Desempenho 
na dimensão 
[A] 

Peso dos 
parâmetros 
(%) 
[B] 

Valor 
ponderado 
[A]x[B] 

D1 Ambiental 0,41 40 0,16 

D2 Social 0,66 30 0,20 

D3 Económica 1,20 30 0,36 

  ∑ = Nível de Sustentabilidade (NS) 0,72 
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Como conclusão geral da aplicação da MARS-H à 2ª Fase do Empreendimento de Ponte da 
Pedra é de salientar que, pela análise dos resultados obtidos, nomeadamente no nível de 
sustentabilidade global do edifício, a lista de parâmetros da metodologia, assim como os níveis 
de referência (benchmarks) definidos para cada parâmetro, encontram-se bem adaptados ao 
contexto nacional dos edifícios de habitação, pois este empreendimento é considerado 
actualmente como um bom exemplo de integração de práticas de construção mais sustentáveis 
neste tipo de edifícios. 

 
Figura 11.14: Certificado de Sustentabilidade da 2ª Fase do Empreendimento de Ponte da Pedra 
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PARTE V 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 
 
 
 

CAPÍTULO 12 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

12.1. Conclusões 
 
Neste capítulo apresenta-se uma síntese dos principais assuntos abordados e desenvolvidos ao 
longo dos capítulos desta dissertação. Embora, nas partes anteriores, se tenham efectuado 
sucessivas alusões a aspectos relacionados com as problemáticas da construção sustentável e 
da avaliação da sustentabilidade de edifícios, procede-se no presente capítulo a uma sinopse dos 
considerandos mais relevantes, não obstante algumas conclusões mais importantes já terem 
sido salientadas ao longo deste trabalho. Deste modo, embora não seja um propósito explícito, 
podem porventura surgir aqui algumas repetições de aspectos já salientados em capítulos 
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anteriores, que servirão para enfatizar a sua importância no aumento da sustentabilidade da 
construção, nomeadamente do sector dos edifícios. 
 
A importância do ambiente construído, nomeadamente dos edifícios, no quotidiano da 
população, revela a importância e interligação da indústria da construção, em termos de efeitos 
reais e potenciais, com o Desenvolvimento Sustentável. A título de exemplo, a maior parte da 
população passa a maior parte do seu tempo nos edifícios, locais onde vive e trabalha. 
Actualmente, o principal desafio que o sector da construção enfrenta passa por encontrar o 
equilíbrio entre os diferentes constrangimentos normalmente considerados (técnicos, 
arquitectónicos, etc.) e simultaneamente desenvolver produtos que sejam sustentáveis durante a 
totalidade do seu ciclo de vida. Em termos globais, é necessário que Portugal consolide uma 
mudança das trajectórias ambiental, social e económica no sentido da sustentabilidade.  
 
Na Parte I deste trabalho é discutido o impacte da indústria da construção nas três dimensões 
do Desenvolvimento Sustentável, às escalas europeia e mundial e os principais factores de 
inércia que têm contribuído para o atraso actual na adopção de materiais, tecnologias e 
processos construtivos mais sustentáveis por parte desta indústria. Como principais barreiras à 
disseminação da sustentabilidade na indústria da construção sustentável, foram identificadas: a 
percepção de um custo de capital potencialmente mais elevado; a maior duração do ciclo de 
vida e maior multidisciplinaridade de intervenientes, em comparação com os produtos de outras 
indústrias; a maior heterogeneidade dos produtos, pois cada produto tem as suas características 
específicas; o reduzido nível de I&D no sector; a fraca sensibilização para a problemática da 
insustentabilidade da construção, por parte dos diversos decisores no ciclo das construções; e a 
inexistência de políticas apropriadas para a sua promoção. De modo a ultrapassar algumas 
destas barreiras são apresentadas algumas políticas, medidas e ferramentas que, que ao serem 
adoptadas pelos diversos intervenientes no ciclo de vida das construções, possibilitam a 
promoção da construção sustentável. A título de exemplo, referem-se como principais soluções 
para a promoção de práticas mais sustentáveis: a realização de acções de sensibilização por 
parte dos governos centrais e locais, incluindo a formação adequada dos técnicos que formam a 
equipa de projecto; e a regulamentação da construção sustentável, através da sua incorporação 
no contexto legal do país. Para que a construção sustentável seja uma realidade é necessário 
que os diversos intervenientes actuem nesse sentido. Cabe aos proprietários e aos clientes um 
papel importante na disseminação da Construção Sustentável, visto que estes representam a 
procura no sector da construção. Os fabricantes dos materiais e produtos de construção deverão 
considerar a análise do ciclo de vida (LCA) como base dos seus desenvolvimentos, devendo 
também cooperar com os projectistas e centros de I&D na criação de novos produtos. Os 
projectistas devem adoptar uma abordagem integrada nos processos de concepção, analisando 
todos os fundamentos que visam o desenvolvimento de soluções mais sustentáveis e 
interpretando correctamente as diversas formas de comunicação (etiquetagem) do desempenho 
ambiental e/ou sustentabilidade dos produtos disponíveis do mercado, de modo a que possam 
optar por aqueles que apresentam mais-valias reais neste domínio. As equipas de projecto 
deverão considerar as qualidades ambientais incorporadas num determinado material ou 
produto de construção e ainda o modo como a interacção dos diversos materiais adoptados para 
um edifício condiciona o desempenho ambiental, social e económico da totalidade do seu ciclo 
de vida. As empresas de construção e de manutenção devem entender a sustentabilidade como 
um desafio actual num mercado de construção cada vez mais competitivo. Os utilizadores 
devem olhar para as questões de sustentabilidade como um aspecto que, para além de 
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melhorar o desempenho ambiental dos seus edifícios (com todas as vantagens às escalas local e 
global), se traduz no aumento do conforto e em menores custos de utilização.  
 
Actualmente, com o objectivo do desenvolvimento e adopção de soluções mais sustentáveis, já 
existem algumas recomendações técnicas e a incorporação de aspectos relacionados com a 
construção sustentável nas normas e regulamentos da construção. A maioria desses 
desenvolvimentos refere-se à poupança energética, saúde e conforto, gestão de resíduos e 
redução do consumo de recursos. Paralelamente, assiste-se ao desenvolvimento de um conjunto 
de sistemas adequados, não só para ajudar as equipas de projecto e outros actores a introduzir 
as preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável nas decisões de compromisso 
que são tomadas nas diversas fase de projecto, como também para a avaliação e comunicação 
das mais-valias associadas a um edifício mais sustentável. Na Parte II da presente dissertação é 
realizada uma breve panorâmica acerca dos sistemas mais relevantes, dando especial relevância 
às metodologias de avaliação e certificação da sustentabilidade de edifícios. A partir dessa 
análise foi possível concluir que a definição do conceito “edifício sustentável” é ainda ambígua, 
pois a lista de indicadores de sustentabilidade e o peso de cada indicador no desempenho global 
diferem de metodologia para metodologia. Os dois principais argumentos que são normalmente 
evocados para justificar as referidas assimetrias são: as diferentes características do contexto 
ambiental, sociocultural e económico dos países de origem; e a dependência numa valorização 
subjectiva dos indicadores de sustentabilidade (que difere de equipa para equipa de 
responsáveis pelo desenvolvimento de uma determinada metodologia). Estas diferenças fazem 
com que a utilização de diferentes metodologias na avaliação de um mesmo edifício produza 
necessariamente um resultado diferente, lançado assim a confusão no mercado e constituindo 
só por si uma importante barreira à disseminação da sustentabilidade na construção. No 
entanto, apesar das diferenças, em alguns casos muito significativas, foi possível constatar que 
existem uma série de objectivos que são, directa e/ou indirectamente, partilhados pela maioria 
das diversas abordagens existentes: optimizar o potencial do local de implantação; preservar a 
identidade regional e cultural; minimizar o consumo energético; proteger e conservar os recursos 
(incluindo a água); utilizar materiais eco-eficientes, assegurar níveis adequados para as 
condições de saúde e conforto; optimizar as práticas de utilização e manutenção; e minimizar os 
custos de ciclo de vida.  
 
Como resultado final da análise realizada na Parte II, concluiu-se que a utilização dos sistemas 
existente sem a sua previa adaptação ao contexto ambiental, sociocultural e económico e aos 
regulamentos, tecnologias e tradições da construção nacional, provocará grandes enviesamentos 
nos resultados, o que torna os mesmos inúteis. Desta forma, identificou-se a necessidade de se 
desenvolver um sistema adaptado ao contexto português, que resolvesse simultaneamente parte 
das dificuldades identificadas nos sistemas existentes. Tendo por base essa necessidade, as 
características de um dos sistemas mais aceites a nível internacional (Sustainable Buiding Tool -
SBTool) e os trabalhos em curso nos diversos fora internacionais neste domínio (iiSBE, Comité 
Técnico de Normalização (TC 350) do Centro Europeu de Normalização (CEN), COST Action 
C25, etc.), a Parte III deste trabalho visou o desenvolvimento de uma metodologia de apoio à 
concepção e avaliação da sustentabilidade que fosse adaptada ao contexto português dos 
edifícios de habitação. A metodologia desenvolvida intitula-se Metodologia de Avaliação Relativa 
da Sustentabilidade de Edifícios de Habitação (MARS-H) e foi desenvolvida com o objectivo de 
permitir a avaliação do comportamento de um edifício durante a fase de concepção, isto é, tendo 
por base o comportamento previsto para a totalidade do ciclo de vida do edifício. No 
desenvolvimento do sistema teve-se em atenção a criação de uma lista de indicadores que fosse 
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suficientemente extensa para incluir os impactes mais importantes dos edifícios e, ao mesmo 
tempo, a mais reduzida possível para permitir a sua utilização na prática. Desta forma, a 
avaliação da sustentabilidade através da metodologia MARS-H é baseada na análise do 
comportamento de um edifício ao nível de 24 indicadores. É natural que no futuro, com a 
constante evolução tecnológica neste domínio e com a aplicação da metodologia a um grande 
número de edifícios haja necessidade de se ajustar a lista de indicadores de modo a incluir 
outros aspectos de sustentabilidade que não tenham sido incorporados na versão actual da 
metodologia.  
 
A Parte III contemplou ainda o desenvolvimento de um sistema de pesos para os parâmetros da 
categoria “conforto e saúde dos utilizadores” da MARS-H, o desenvolvimento de uma base de 
dados de LCA para as soluções construtivas normalmente utilizadas na construção de edifícios 
em Portugal e criação de um documento (Guia de Avaliação) com as orientações necessárias 
para se proceder à avaliação da sustentabilidade através da utilização da MARS-H. Os resultados 
obtidos com o desenvolvimento do sistema de pesos permitem concluir que foi possível 
desenvolver um modelo bem ajustado ao contexto sociocultural dos utilizadores de edifícios de 
Portugal, que permite prever o nível global de conforto percepcionado por um 
habitante/utilizador de um edifício, em função dos valores previstos ou medidos para alguns dos 
parâmetros físicos que caracterizam o ambiente térmico, o ambiente acústico, a qualidade do ar 
interior e o nível de iluminação. O modelo permitiu ainda a definição do peso que cada um dos 
parâmetros da categoria “conforto e saúde dos utilizadores” apresenta na quantificação do 
comportamento global de um edifício ao nível dessa categoria, em função do modo como cada 
um influencia o nível de conforto percepcionado pelo ocupantes. O desenvolvimento da base de 
dados de LCA teve como objectivo a incorporação na MARS-H de uma metodologia LCA 
internacionalmente aceite para a quantificação das categorias de impacte ambiental, sem que 
com isso se comprometesse a utilização prática do sistema de avaliação desenvolvido. No total, 
a base de dados de LCA abrange 52 soluções construtivas (36 soluções de paredes e 16 de 
pavimentos), 34 materiais de construção e o impacte ambiental associado à utilização de 12 
equipamentos de climatização e de aquecimento de águas sanitárias. Esta base de dados deverá 
ser actualizada regularmente de modo a incorporar as versões mais recentes das bases de 
dados de LCI e dos métodos LCA utilizados, e a abranger o maior número de soluções 
construtivas que são utilizadas nos edifícios e que surgem periodicamente no mercado. O Guia 
de Avaliação da MARS-H tem como objectivo a harmonização dos processos de avaliação, de 
modo a que resultados obtidos em avaliações realizadas por diferentes avaliadores sejam 
coincidentes. Este guia foi ainda desenvolvido com o intuito de ser facilmente interpretado pelos 
diferentes intervenientes no projecto de um edifício, mesmo por aqueles que não tenham prática 
no domínio dos projectos sustentáveis e/ou na avaliação da sustentabilidade. No final do 
desenvolvimento da MARS-H houve a possibilidade de solicitar a 17 grupos de projectistas que 
procedessem à avaliação da sustentabilidade de um mesmo edifício. Os resultados obtidos 
foram animadores, pois foram mínimas as diferenças obtidas nos resultados das diversas 
avaliações, pelo que se conclui que o modo como se apresentam as diversas etapas e critérios 
de avaliação no guia de avaliação da metodologia é explícito. 
 
A verificação da aplicabilidade prática da metodologia desenvolvida e da adequação dos valores 
de referência (benchmarks) ao contexto dos edifícios residenciais portugueses, só se torna 
possível através da aplicação prática da metodologia a casos reais. Para o efeito, a Parte IV visou 
a aplicação da metodologia MARS-H a um caso prático, tendo sido seleccionado no mercado 
nacional um empreendimento que é nacional e internacionalmente reconhecido como um 



 
- Avaliação da Sustentabilidade da Construção: propostas para o desenvolvimento de edifícios mais sustentáveis -  

    

   365 

     
 

modelo a seguir em termos de sustentabilidade do meio edificado. Pela análise dos resultados 
obtidos na aplicação da MARS-H ao caso de estudo, nomeadamente ao nível da sustentabilidade 
global do empreendimento, é possível concluir que a lista de parâmetros da metodologia, assim 
como os níveis de referência (benchmarks) definidos para cada parâmetro, encontram-se bem 
adaptados ao contexto nacional dos edifícios de habitação, pois os resultados da avaliação são 
coincidentes com o facto do empreendimento estudado ser considerado actualmente um bom 
exemplo de integração de práticas de construção mais sustentáveis em edifícios residenciais. 
 
 
12.2. Perspectivas futuras 
 
A sustentabilidade no domínio da Construção é ainda uma temática bastante recente em 
Portugal. Grande parte das empresas deste sector, bem como a população portuguesa em geral, 
não está convenientemente informada acerca das vantagens individuais e colectivas adjacentes à 
“Construção Sustentável”. Noutros países mais desenvolvidos, como por exemplo, na Inglaterra, 
Dinamarca, Suécia, Noruega, Canadá, E.U.A., Austrália e Japão, esta temática deixou de ser há 
muito tempo uma bandeira exclusiva dos ecologistas, sendo actualmente um dos aspectos com 
grande peso na avaliação da qualidade global de um imóvel. A sustentabilidade na construção 
tem-se afirmado nesses países como uma mais-valia que tem potenciado as vendas de soluções 
com o rótulo sustentável. Em Portugal, ainda há muito a fazer neste domínio. Em primeiro lugar 
será necessário sensibilizar a população para as consequências que o rumo actual tem e terá 
para a sua qualidade de vida e para a qualidade de vida das gerações futuras. A partir desse 
momento as empresas serão obrigadas a adaptarem-se aos novos desígnios dos utilizadores, 
sob a pena de não sobreviverem num mercado cada vez mais competitivo.  
 
Na era da Globalização, assiste-se ao crescimento do número de empresas que se 
consciencializaram de que, para além do necessário retorno económico dos seus produtos e 
serviços, devem apresentar um compromisso com as outras dimensões do Desenvolvimento 
Sustentável: Ambiente e Sociedade. No entanto, muitas das empresas de construção civil em 
Portugal, nomeadamente as de menor dimensão, mantém a convicção de que não é possível 
assegurar o seu desenvolvimento económico e simultaneamente contribuir para o 
desenvolvimento sustentável. Esta situação deve-se a diversos factores, nomeadamente: ao 
reduzido apoio e disponibilidade para o investimento na modernização e investigação 
tecnológica; à sabedoria e prática tradicional enraizadas, e à utilização de mão-de-obra precária 
e não qualificada. Com a necessidade de internacionalização do sector da construção 
portuguesa, o novo contexto de forte concorrência e a possibilidade de se desenvolver actividade 
em países em que a construção sustentável seja uma mais-valia, leva a repensar a estratégia e a 
organização das empresas deste sector.    
 
A partir do momento em que o rótulo “Construção Sustentável” se afirme em Portugal como 
uma mais-valia na venda de produtos da construção é necessário que existam no mercado 
instrumentos (incluindo metodologias de avaliação) que permitam comprovar a sustentabilidade 
dos mesmo, pois este rótulo poderá estar a ser utilizado falaciosamente por algumas empresas, 
o que poderá pôr em causa todo o processo que visa tornar a construção mais compatível com o 
desenvolvimento sustentável. O trabalho em curso no CEN/TC 350 é muito importante para 
harmonizar e credibilizar a avaliação da sustentabilidade de edifícios a nível Europeu, pois vai 
permitir a definição clara dos aspectos que deverão ser considerados nesse processo. No futuro, 
todas as metodologias normalizadas a nível Europeu deverão estar em conformidade com os 
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resultados obtidos no referido Comité Técnico de Normalização. Apesar da MARS-H estar 
actualmente harmonizada com os trabalhos em curso neste fórum, esta deverá revista e 
actualizada no momento da publicação das versões finais das normas da série 15643. 
 
 
Este trabalho de investigação, como tantos outros, não esgota este tema tão vasto que é a 
construção sustentável e a avaliação do nível de sustentabilidade dos edifícios. O sistema de 
avaliação da sustentabilidade e a base de dados de LCA que foram desenvolvidos, deverão ser 
ajustados/actualizados periodicamente, em função da natural evolução científica e tecnológica e 
dos resultados que forem sendo obtidos na sua aplicação prática. Para o efeito, propõem-se os 
seguintes desafios para os trabalhos de futuro: 

• O desenvolvimento de indicadores, respectivos parâmetros e de critérios de avaliação 
para diferentes tipos de edifícios (serviços, comércio, turismo, educação, etc.); 

• A ampliação da base de dados de LCA de modo a cobrir um leque mais alargado de 
soluções construtivas e de materiais de construção; 

• A criação de um Guia de Pré-avaliação que defina um conjunto de critérios que, ao 
serem adoptados pelos projectistas, desde as fases mais preliminares de projecto, 
permitam obter, logo à partida, um determinado nível de sustentabilidade; 

• O desenvolvimento, para as restantes categorias da MARS-H, de uma metodologia tão 
ou mais objectiva do que a desenvolvida para a definição do sistema de pesos da 
categoria “conforto e saúde dos utilizadores”. 

 
Em suma, espera-se que as soluções apresentadas, a metodologia de avaliação da 
sustentabilidade que foi desenvolvida e os resultados obtidos sejam um contributo para os 
diversos intervenientes da Construção, nas tomadas de decisão que potenciem a realização de 
edifícios mais sustentáveis. 
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ANEXO I 

INQUÉRITO SOBRE PARÂMETROS DE CONFORTO 
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ANEXO II 

BASE DE DADOS DE LCA 

 
 

AII.1.SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS 
 
AII.1.1. Paredes 
 
Nas fichas seguintes apresentam-se os resultados obtidos na quantificação das categorias de 
impacte ambiental de 36 soluções construtivas de parede. O significado dos acrónimos utilizados 
nas fichas, assim como a unidade em que se expressam cada uma das categorias de impacte 
ambiental encontram-se apresentados na Tabela 9.2 do presente trabalho. 
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Solução 
construtiva 

Parede dupla de alvenaria de tijolo furado (15cm+11cm) com isolamento térmico em EPS 
na caixa-de-ar 

Ref: 
Par 1 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 3.70E-01 9.53E+01 1.02E-04 1.91E-01 1.13E-02 2.54E-02 8.68E+02 1.01E+02 

Fim de vida 2.08E-01 3.17E+01 5.00E-06 1.42E-01 5.40E-03 2.95E-02 4.75E+02 2.83E+00 

Total 5.78E-01 1.27E+02 1.07E-04 3.33E-01 1.67E-02 5.49E-02 1.34E+03 1.04E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo furado, poliestireno expandido extrudido (isolamento 
térmico), argamassa de assentamento e reboco (revestimento) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 

 
Solução 
construtiva 

Parede dupla, com pano exterior em alvenaria de pedra aparelhada (30cm), pano interior 
em alvenaria de tijolo furado (11cm) e com isolamento na caixa-de-ar 

Ref: 
Par 2 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 1.35E+00 2.30E+02 1.85E-04 1.08E+00 3.55E-02 2.08E-01 5.23E+03 5.77E+02 

Fim de vida 4.00E-01 6.10E+01 1.00E-05 2.80E-01 1.05E-02 5.70E-02 9.00E+02 4.84E+00 

Total 1.75E+00 2.91E+02 1.95E-04 1.36E+00 4.60E-02 2.65E-01 6.13E+03 5.82E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Pedra aparelhada, tijolo furado, poliestireno expandido extrudido 
(isolamento termico), argamassa de assentamento e reboco (revestimento) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 

 
Solução 
construtiva 

Parede simples em alvenaria de tijolo furado (22cm), com reboco armado, sobre isolamento 
contínuo pelo exterior 

Ref: 
Par 3 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 2,48E-01 5,00E+01 3,02E-06 1,16E-01 1,23E-02 1,45E-02 5,63E+02 5,39E+01 

Fim de vida 1,12E-01 1,65E+01 2,67E-06 7,60E-02 2,90E-03 1,58E-02 2,57E+02 1,57E+00 

Total 3,60E-01 6,65E+01 5,69E-06 1,92E-01 1,52E-02 3,03E-02 8,20E+02 5,54E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo furado, reboco armado (revestimento exterior), 
poliestireno expandido moldado em placas (isolamento), argamassa de assentamento e 
reboco (revestimento interior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 

 
Solução 
construtiva 

Parede dupla, com pano exterior em alvenaria de tijolo maciço (7cm) com face à vista e 
pano interior em alvenaria blocos de betão celular autoclavado (17,5) com caixa-de-ar 

Ref: 
Par 4 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 3,29E-01 8,50E+01 4,85E-06 1,04E-02 1,58E-01 2,02E-02 7,52E+02 6,23E+01 

Fim de vida 1,32E-01 2,00E+01 3,19E-06 2,39E-01 -1,44E-01 1,87E-02 3,03E+02 2,31E+00 

Total 4,61E-01 1,05E+02 8,04E-06 2,49E-01 1,39E-02 3,89E-02 1,06E+03 6,46E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Blocos de betão celular autoclavado, tijolo maciço, argamassa 
de assentamento e reboco (revestimento interior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 
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Solução 
construtiva 

Parede ventilada, com elemento de suporte em alvenaria de blocos de betão leve (20cm) e 
revestimento cerâmico descontínuo fixado em estrutura metálica 

Ref: 
Par 5 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 5,47E-01 9,05E+01 7,94E-04 5,09E-01 2,53E-02 3,66E-02 1,25E+03 1,48E+02 

Fim de vida 9,70E-02 1,45E+01 -7,84E-04 6,80E-02 2,60E-03 1,38E-02 2,26E+02 1,06E+00 

Total 6,44E-01 1,05E+02 1,03E-05 5,77E-01 2,79E-02 5,04E-02 1,48E+03 1,49E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Blocos de betão leve, aglomerado negro de cortiça (isolamento), 
argamassa de assentamento, reboco (revestimento interior), aço galvanizado (estrutura de 
fixação) e revestimento cerâmico 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e IDEMAT 2001 

 
Solução 
construtiva 

Parede com estrutura metálica leve 
Ref: 

Par 6 
Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 4,79E-01 5,07E+01 2,20E-06 6,52E-01 3,03E-02 5,26E-02 1,11E+03 2,64E+02 

Fim de vida 3,90E-02 6,10E+00 9,20E-07 3,00E-02 1,10E-03 6,40E-03 8,80E+01 4,25E-01 

Total 5,18E-01 5,68E+01 3,12E-06 6,82E-01 3,14E-02 5,90E-02 1,20E+03 2,64E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Painéis de gesso cartonado (revestimento interior), aço 
galvanizado (perfil), mantas de lã de rocha, painel OSB, poliestireno expandido moldado em 
placas, reboco armado (revestimento exterior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e IDEMAT 2001 

 
Solução 
construtiva 

Parede simples de alvenaria de adobe (20cm), com isolamento termico e revestimento 
interior em placas de gesso cartonado, fixado em estrutura metálica 

Ref: 
Par 7 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 1,78E-01 2,64E+01 1,24E-06 1,89E-01 8,07E-03 1,83E-02 3,94E+02 1,77E+01 

Fim de vida 1,62E-01 2,53E+01 4,02E-06 1,13E-01 4,33E-03 2,32E-02 3,72E+02 2,06E+00 

Total 3,40E-01 5,17E+01 5,26E-06 3,02E-01 1,24E-02 4,15E-02 7,66E+02 1,98E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Alvenaria de adobe, lã de rocha (isolamento térmico), painéis de 
gesso cartonado, reboco (revestimento exterior) e aço galvanizado (estrutura de suporte) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e IDEMAT 2001 

 
Solução 
construtiva 

Parede simples em alvenaria de tijolo maciço (22cm), com isolamento térmico, e 
revestimento interior em placas de gesso cartonado, fixado em estrutura metálica 

Ref: 
Par 8 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 5,94E-01 1,07E+02 6,83E-06 3,82E-01 2,21E-02 4,19E-02 1,31E+03 1,10E+02 

Fim de vida 2,15E-01 3,10E+01 5,07E-06 1,47E-01 5,50E-03 3,04E-02 4,94E+02 2,94E+00 

Total 8,09E-01 1,38E+02 1,19E-05 5,29E-01 2,76E-02 7,23E-02 1,80E+03 1,13E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo maciço, lã de rocha (isolamento térmico), painéis gesso 
cartonado, argamassa de assentamento e aço galvanizado (estrutura de suporte) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e IDEMAT 2001 
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Solução 
construtiva 

Parede simples em alvenaria de pedra (20cm), com isolamento térmico, e revestimento 
exterior em reboco armado 

Ref: 
Par 9 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 9,46E-01 1,59E+02 3,12E-04 7,67E-01 2,40E-02 1,49E-01 3,73E+03 4,03E+02 

Fim de vida 2,44E-01 3,80E+01 6,00E-06 1,68E-01 6,50E-03 -1,31E-01 5,60E+02 2,55E+00 

Total 1,19E+00 1,97E+02 3,18E-04 9,35E-01 3,05E-02 1,83E-02 4,29E+03 4,05E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Pedra, poliestireno expandido extrudido (isolamento térmico), 
reboco armado (revestimento exterior) e argamassa de assentamento 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 

 
Solução 
construtiva 

Parede simples em alvenaria de tijolo maciço, com isolamento térmico, e revestimento 
exterior em reboco armado 

Ref: 
Par 10 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 5,30E-01 9,87E+01 6,29E-06 2,41E-01 2,70E-02 2,92E-02 1,18E+03 1,07E+02 

Fim de vida 2,23E-01 3,23E+01 5,31E-06 1,51E-01 5,70E-03 3,14E-02 5,14E+02 3,14E+00 

Total 7,53E-01 1,31E+02 1,16E-05 3,92E-01 3,27E-02 6,06E-02 1,70E+03 1,10E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo maciço, argamassa de assentamento, poliestireno 
expandido extrudido (isolamento termico) e reboco armado (revestimento exterior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 

 
Solução 
construtiva 

Parede simples em betão armado, com isolamento térmico, e revestimento exterior em 
reboco armado 

Ref: 
Par 11 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 3,99E-01 9,64E+01 3,32E-06 2,05E-01 2,65E-02 3,33E-02 8,54E+02 2,95E+01 

Fim de vida 3,29E-01 4,76E+01 7,68E-06 2,28E-01 8,50E-03 4,72E-02 7,53E+02 4,51E+00 

Total 7,28E-01 1,44E+02 1,10E-05 4,33E-01 3,50E-02 8,05E-02 1,61E+03 3,40E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Betão armado (20cm), aço (varões de aço), poliestireno 
expandido extrudido (isolamento termico), reboco armado (revestimento exterior) e reboco 
tradicional (revestimento interior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e IDEMAT 2001 

 
Solução 
construtiva 

Parede simples em alvenaria de tijolo furado, com isolamento térmico, e revestimento 
exterior em reboco armado 

Ref: 
Par 12 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 3,11E-01 6,11E+01 3,40E-06 1,42E-01 1,94E-02 1,74E-02 7,12E+02 6,24E+01 

Fim de vida 1,27E-01 1,88E+01 3,05E-06 8,70E-02 3,40E-03 1,80E-02 2,92E+02 1,68E+00 

Total 4,38E-01 7,99E+01 6,45E-06 2,29E-01 2,28E-02 3,54E-02 1,00E+03 6,41E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo furado (22cm), argamassa de assentamento, poliestireno 
expandido extrudido (isolamento termico), reboco armado (revestimento exterior) e reboco 
tradicional (revestimento interior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 
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Solução 
construtiva 

Parede dupla, com pano exterior em alvenaria de tijolo furado (11cm), caixa-de-ar, e pano 
interior em alvenaria de tijolo furado (11cm) 

Ref: 
Par 13 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 2,53E-01 5,84E+01 3,55E-06 1,27E-01 8,17E-03 1,67E-02 5,79E+02 6,61E+01 

Fim de vida 1,39E-01 2,05E+01 3,31E-06 9,50E-02 3,63E-03 1,95E-02 3,19E+02 1,89E+00 

Total 3,92E-01 7,89E+01 6,86E-06 2,22E-01 1,18E-02 3,62E-02 8,98E+02 6,80E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo furado, argamassa de assentamento e reboco 
(revestimento) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 

 
Solução 
construtiva 

Parede dupla, com pano exterior em alvenaria de tijolo maciço (11cm), caixa-de-ar, e pano 
interior em alvenaria de tijolo furado (15cm) 

Ref: 
Par 14 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 5,45E-01 1,16E+02 7,51E-06 2,65E-01 1,79E-02 3,40E-02 1,22E+03 1,33E+02 

Fim de vida 2,81E-01 4,20E+01 6,69E-06 1,92E-01 7,20E-03 3,95E-02 6,30E+02 4,39E+00 

Total 8,26E-01 1,58E+02 1,42E-05 4,57E-01 2,51E-02 7,35E-02 1,85E+03 1,37E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Tjolo furado, tijolo maciço, argamassa de assentamento e 
reboco (revestimento interior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 

 
Solução 
construtiva 

Parede dupla, com pano exterior em alvenaria de tijolo maciço, caixa-de-ar, e pano interior 
em betão armado 

Ref: 
Par 15 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 7,08E-01 1,55E+02 7,92E-06 3,52E-01 2,92E-02 5,38E-02 1,51E+03 1,14E+02 

Fim de vida 4,52E-01 6,40E+01 1,05E-05 3,08E-01 1,15E-02 6,32E-02 1,03E+03 6,20E+00 

Total 1,16E+00 2,19E+02 1,84E-05 6,60E-01 4,07E-02 1,17E-01 2,53E+03 1,20E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo maciço (11cm), betão armado (20cm), aço (varões de 
aço), argamassa de assentamento e reboco (revestimento interior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e IDEMAT 2001 

 
Solução 
construtiva 

Parede dupla, com pano exterior em alvenaria de pedra (12cm), caixa-de-ar, e pano interior 
em alvenaria de tijolo furado (11cm) 

Ref: 
Par 16 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 6,38E-01 1,09E+02 1,14E-05 4,99E-01 1,72E-02 9,50E-02 2,40E+03 2,67E+02 

Fim de vida 2,03E-01 3,20E+01 5,00E-06 1,41E-01 5,50E-03 2,90E-02 4,60E+02 3,53E+00 

Total 8,41E-01 1,41E+02 1,64E-05 6,40E-01 2,27E-02 1,24E-01 2,86E+03 2,71E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Pedra, tijolo furado, argamassa de assentamento e reboco 
(revestimento interior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process  
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Solução 
construtiva 

Parede dupla, com pano exterior em alvenaria de pedra (12cm), caixa-de-ar, e pano interior 
em alvenaria de pedra (15cm) 

Ref: 
Par 17 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 1,15E+00 1,80E+02 2,16E-05 9,81E-01 2,96E-02 1,95E-01 4,74E+03 5,29E+02 

Fim de vida 3,00E-01 4,80E+01 7,60E-06 2,09E-01 8,10E-03 4,30E-02 7,00E+02 3,69E+00 

Total 1,45E+00 2,28E+02 2,92E-05 1,19E+00 3,77E-02 2,38E-01 5,44E+03 5,32E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Pedra, argamassa de assentamento 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 

 

Solução 
construtiva 

Parede dupla, com pano exterior em alvenaria de tijolo furado (11cm), caixa-de-ar 
parcialmente preenchida com isolamento térmico, e pano interior em alvenaria de tijolo 
furado (11cm) 

Ref: 
Par 18 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 3,02E-01 6,99E+01 2,01E-04 1,45E-01 9,18E-03 1,81E-02 6,91E+02 6,74E+01 

Fim de vida 1,39E-01 2,06E+01 3,00E-06 9,50E-02 3,62E-03 1,96E-02 3,19E+02 1,79E+00 

Total 4,41E-01 9,05E+01 2,04E-04 2,40E-01 1,28E-02 3,77E-02 1,01E+03 6,92E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo furado, argamassa de assentamento, poliestireno 
expandido extrudido (isolamento termico) e reboco (revestimento) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 

 

Solução 
construtiva 

Parede dupla, com pano exterior em alvenaria de tijolo maciço (11cm), caixa-de-ar 
parcialmente preenchida com isolamento térmico, e pano interior em alvenaria de tijolo 
furado(11cm) 

Ref: 
Par 19 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 5,66E-01 1,22E+02 2,04E-04 2,70E-01 1,80E-02 3,37E-02 1,28E+03 1,28E+02 

Fim de vida 2,67E-01 4,00E+01 7,00E-06 1,83E-01 6,90E-03 3,77E-02 6,07E+02 4,17E+00 

Total 8,33E-01 1,62E+02 2,11E-04 4,53E-01 2,49E-02 7,14E-02 1,88E+03 1,32E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo maciço, tijolo furado, argamassa de assentamento, 
poliestireno expandido extrudido (isolamento) e reboco (revestimento interior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 

 

Solução 
construtiva 

Parede dupla, com pano exterior em alvenaria de tijolo maciço (11cm), caixa-de-ar 
parcialmente preenchida com isolamento térmico, e pano interior em alvenaria de tijolo 
furado (15cm) 

Ref: 
Par 20 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 5,94E-01 1,28E+02 2,05E-04 2,84E-01 1,89E-02 3,54E-02 1,33E+03 1,35E+02 

Fim de vida 2,81E-01 4,10E+01 7,00E-06 1,91E-01 7,30E-03 3,96E-02 6,48E+02 3,39E+00 

Total 8,75E-01 1,69E+02 2,12E-04 4,75E-01 2,62E-02 7,50E-02 1,98E+03 1,38E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo maciço, tijolo furado, argamassa de assentamento, 
poliestireno expandido extrudido (isolamento) e reboco (revestimento interior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 



 
- Avaliação da Sustentabilidade da Construção: propostas para o desenvolvimento de edifícios mais sustentáveis -  

    

   AII-7 

     
 

 
Solução 
construtiva 

Parede dupla, com pano exterior em alvenaria de tijolo maciço (11cm), caixa-de-ar 
parcialmente preenchida com isolamento térmico, e pano interior em betão armado (15cm) 

Ref: 
Par 21 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 7,57E-01 1,66E+02 2,05E-04 3,71E-01 3,03E-02 5,52E-02 1,62E+03 1,15E+02 

Fim de vida 4,43E-01 6,50E+01 1,10E-05 3,08E-01 1,14E-02 6,38E-02 1,03E+03 6,30E+00 

Total 1,20E+00 2,31E+02 2,16E-04 6,79E-01 4,17E-02 1,19E-01 2,65E+03 1,21E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo maciço, poliestireno expandido extrudido (isolamento 
térmico), betão, aço (varões de aço), argamassa de assentamento e reboco (revestimento 
interior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e IDEMAT 2001 

 
Solução 
construtiva 

Parede dupla, com pano exterior em alvenaria de pedra (12cm), caixa-de-ar parciamente 
preenchida com isolamento térmico, e pano interior em alvenaria de pedra (15cm) 

Ref: 
Par 22 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 1,20E+00 1,92E+02 2,19E-04 9,99E-01 3,06E-02 1,96E-01 4,85E+03 5,30E+02 

Fim de vida 3,00E-01 4,70E+01 8,00E-06 2,11E-01 8,20E-03 4,40E-02 6,90E+02 3,69E+00 

Total 1,50E+00 2,39E+02 2,27E-04 1,21E+00 3,88E-02 2,40E-01 5,54E+03 5,34E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Pedra, argamassa de assentamento e poliestireno expandido 
extrudido (isolamento térmico) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 

 
Solução 
construtiva 

Parede dupla, com pano exterior em alvenaria de tijolo maciço (11cm), caixa-de-ar 
totalmente preenchida com isolamento térmico, e pano interior em alvenaria de tijolo furado 
(11cm) 

Ref: 
Par 23 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 5,66E-01 1,22E+02 2,04E-04 2,70E-01 1,80E-02 3,37E-02 1,28E+03 1,28E+02 

Fim de vida 2,67E-01 4,00E+01 7,00E-06 1,83E-01 6,90E-03 3,77E-02 6,07E+02 4,17E+00 

Total 8,33E-01 1,62E+02 2,11E-04 4,53E-01 2,49E-02 7,14E-02 1,88E+03 1,32E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo maciço, tijolo furado, poliestireno expandido extrudido 
(isolamento térmico), argamassa de assentamento e reboco (revestimento interior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 

 
Solução 
construtiva 

Parede  
Ref: 

Par 24 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 7,71E-01 1,35E+02 2,08E-04 4,82E-01 2,86E-02 7,14E-02 2,25E+03 2,25E+02 

Fim de vida 2,39E-01 3,60E+01 5,00E-06 1,67E-01 6,30E-03 3,46E-02 5,56E+02 3,66E+00 

Total 1,01E+00 1,71E+02 2,13E-04 6,49E-01 3,49E-02 1,06E-01 2,81E+03 2,29E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo maciço (22cm), aço inoxidável (sistema de fixação), 
argamassa de assentamento, poliestireno expandido extrudido (isolamento térmico) e placa 
de pedra (revestimento exterior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e IDEMAT 2001 
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Solução 
construtiva 

Parede ventilada com elemento de suporte em betão armado, e revestimento exterior 
descontínuo em placas de pedra, fixado em estrutura metálica 

Ref: 
Par 25 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 6,32E-01 1,32E+02 2,05E-04 4,39E-01 2,73E-02 7,49E-02 1,91E+03 1,48E+02 

Fim de vida 3,43E-01 5,00E+01 8,00E-06 2,38E-01 8,80E-03 4,91E-02 7,92E+02 4,92E+00 

Total 9,75E-01 1,82E+02 2,13E-04 6,77E-01 3,61E-02 1,24E-01 2,70E+03 1,53E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Betão (22cm), aço (varões de aço), aço inoxidável (sistema de 
fixação), argamassa de assentamento, poliestireno expandido extrudido (isolamento térmico), 
placa de pedra (revestimento exterior) e reboco (revestimento interior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e IDEMAT 2001 

 
Solução 
construtiva 

Parede ventilada com elemento de suporte em alvenaria de tijolo furado, e revestimento 
exterior descontínuo em placas de aglomerado de madeira e cimento, fixado em estrutura 
metálica 

Ref: 
Par 26 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 3,04E-01 6,10E+01 2,00E-04 1,66E-01 1,31E-02 1,84E-02 6,81E+02 7,77E+01 

Fim de vida 1,17E-01 1,73E+01 3,00E-06 8,10E-02 3,10E-03 1,68E-02 2,71E+02 1,58E+00 

Total 4,21E-01 7,83E+01 2,03E-04 2,47E-01 1,62E-02 3,52E-02 9,52E+02 7,93E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo furado (22cm), aço galvanizado (estrutura de suporte), 
argamassa de assentamento, poliestireno expandido extrudido (isolamento térmico), placa 
de aglomerado madeira/cimento (revestimento exterior) e reboco (revestimento interior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e IDEMAT 2001 

 
Solução 
construtiva 

Parede ventilada com elemento de suporte em alvenaria de blocos de betão furados, e 
revestimento exterior em placas de aglomerado de madeira e cimento, fixado em estrutura 
metálica 

Ref: 
Par 27 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 2,18E-01 3,60E+01 2,16E-06 1,52E-01 1,16E-02 1,92E-02 5,17E+02 2,49E+02 

Fim de vida 1,18E-01 1,85E+01 2,90E-06 8,20E-02 3,20E-03 1,70E-02 2,71E+02 1,38E+00 

Total 3,36E-01 5,45E+01 5,06E-06 2,34E-01 1,48E-02 3,62E-02 7,88E+02 2,50E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Bloco furado de betão (20cm), aço galvanizado (estrutura de 
suporte), argamassa de assentamento, aglomerado negro de cortiça (isolamento), placa de 
aglomerado madeira/cimento (revestimento exterior) e reboco (revestimento interior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e IDEMAT 2001 

 
Solução 
construtiva 

Parede dupla, com pano exterior em alvenaria de pedra, caixa-de-ar, e revestimento interior 
em placas de gesso cartonado, fixado em estrutura metálica 

Ref: 
Par 28 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 9,16E-01 1,42E+02 1,64E-05 7,76E-01 2,71E-02 1,49E-01 3,65E+03 3,95E+02 

Fim de vida 2,00E-03 0,00E+00 5,00E-07 3,00E-03 1,00E-04 1,00E-03 1,00E+01 0,00E+00 

Total 9,18E-01 1,42E+02 1,69E-05 7,79E-01 2,72E-02 1,50E-01 3,66E+03 3,95E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Pedra (20cm), aço galvanizado (estrutura de suporte), 
argamassa de assentamento e placas de gesso cartonado (revestimento interior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e IDEMAT 2001 
 



 
- Avaliação da Sustentabilidade da Construção: propostas para o desenvolvimento de edifícios mais sustentáveis -  
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Solução 
construtiva 

Parede dupla, com pano exterior em alvenaria de tijolo maciço, caixa-de-ar, e revestimento 
interior em placas de gesso cartonado, fixado em estrutura metálica 

Ref: 
Par 29 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 4,90E-01 9,08E+01 6,19E-06 2,50E-01 1,95E-02 2,98E-02 1,08E+03 9,92E+01 

Fim de vida 2,12E-01 3,02E+01 5,01E-06 1,45E-01 5,40E-03 3,00E-02 4,85E+02 2,94E+00 

Total 7,02E-01 1,21E+02 1,12E-05 3,95E-01 2,49E-02 5,98E-02 1,57E+03 1,02E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo maciço (22cm), aço galvanizado (estrutura de suporte), 
argamassa de assentamento e placas de gesso cartonado (revestimento interior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e IDEMAT 2001 
 

Solução 
construtiva 

Parede dupla, com pano exterior em alvenaria de betão armado, caixa-de-ar, e revestimento 
interior em placas de gesso cartonado, fixado em estrutura metálica 

Ref: 
Par 30 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 3,75E-01 9,21E+01 3,32E-06 2,84E-01 1,80E-02 3,85E-02 7,98E+02 2,48E+01 

Fim de vida 3,11E-01 4,49E+01 7,28E-06 2,15E-01 8,00E-03 4,46E-02 7,14E+02 4,31E+00 

Total 6,86E-01 1,37E+02 1,06E-05 4,99E-01 2,60E-02 8,31E-02 1,51E+03 2,92E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Betão (20cm), aço (varões de aço), aço galvanizado (estrutura 
de suporte), reboco (revestimento exterior) e placas de gesso cartonado (revestimento 
interior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e IDEMAT 2001 
 

Solução 
construtiva 

Parede dupla, com pano exterior em alvenaria de tijolo furado, caixa-de-ar, e revestimento 
interior em placas de gesso cartonado, fixado em estrutura metálica 

Ref: 
Par 31 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 2,71E-01 5,31E+01 3,29E-06 1,51E-01 1,19E-02 1,80E-02 6,09E+02 5,50E+01 

Fim de vida 9,80E-02 1,53E+01 2,43E-06 6,90E-02 2,70E-03 1,41E-02 2,25E+02 1,16E+00 

Total 3,69E-01 6,84E+01 5,72E-06 2,20E-01 1,46E-02 3,21E-02 8,34E+02 5,62E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo furado (22cm), aço galvanizado (estrutura de suporte), 
argamassa de assentamento, reboco (revestimento exterior) e placas de gesso cartonado 
(revestimento interior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e IDEMAT 2001 
 

Solução 
construtiva 

Parede tripla, com revestimento exterior em placas de aglomerado de madeira\cimento fixas 
em estrutura metálica, caixa-de-ar parcialmente preenchida com isolamento térmico, elemento
de suporte em alvenaria de tijolo furado, caixa-de-ar totalmente preenchida com isolamento 
térmico, e revestimento interior em placas de gesso cartonado fixadas em estrutura metálica 

Ref: 
Par 32 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 3,89E-01 4,38E+01 3,45E-06 2,50E-01 2,04E-02 2,76E-02 8,62E+02 2,61E+02 

Fim de vida 8,70E-02 1,27E+01 2,04E-06 6,10E-02 2,30E-03 1,25E-02 1,98E+02 9,60E-01 

Total 4,76E-01 5,65E+01 5,49E-06 3,11E-01 2,27E-02 4,01E-02 1,06E+03 2,62E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo furado (15cm), placas de gesso cartonado (revestimento 
interior), manta de lã de rocha (isolamento térmico), argamassa de assentamento, 
aglomerado negro de cortiça (isolamento térmico), aço galvanizado (estrutura de suporte) e 
placas de aglomerado de madeira/cimento 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e IDEMAT 2001 
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Solução 
construtiva 

Parede simples de alvenaria de tijolo de 7cm 
Ref: 

Par 33 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 9,82E-02 2,51E+01 1,41E-06 5,13E-02 3,08E-03 6,95E-03 2,30E+02 2,81E+01 

Fim de vida 5,88E-02 8,70E+00 1,41E-06 4,00E-02 1,53E-03 8,25E-03 1,35E+02 7,77E-01 

Total 1,57E-01 3,38E+01 2,82E-06 9,13E-02 4,61E-03 1,52E-02 3,65E+02 2,89E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo furado (7cm), argamassa de assentamento, reboco 
(revestimento exterior) 

Método(s) de LCA: 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 

 
Solução 
construtiva 

Parede simples de alvenaria de tijolo de 9cm 
Ref: 

Par 34 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 1,18E-01 2,90E+01 1,68E-06 6,07E-02 3,74E-03 8,13E-03 2,74E+02 3,27E+01 

Fim de vida 6,80E-02 1,02E+01 1,63E-06 4,63E-02 1,78E-03 9,57E-03 1,56E+02 9,01E-01 

Total 1,86E-01 3,92E+01 3,31E-06 1,07E-01 5,52E-03 1,77E-02 4,30E+02 3,36E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo furado (9cm), argamassa de assentamento, reboco 
(revestimento exterior) 

Método(s) de LCA: 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 

 
Solução 
construtiva 

Parede simples de alvenaria de tijolo de 11 cm 
Ref: 

Par 35 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 1,38E-01 3,29E+01 1,95E-06 7,01E-02 4,41E-03 9,30E-03 3,18E+02 3,72E+01 

Fim de vida 7,80E-02 1,16E+01 1,86E-06 5,29E-02 2,02E-03 1,10E-02 1,78E+02 1,00E+00 

Total 2,16E-01 4,45E+01 3,81E-06 1,23E-01 6,43E-03 2,03E-02 4,96E+02 3,82E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo furado (11cm), argamassa de assentamento, reboco 
(revestimento exterior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia)  

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 

 
Solução 
construtiva 

Parede simples de alvenaria de tijolo de 15 cm 
Ref: 

Par 36 
Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 1,62E-01 3,79E+01 2,28E-06 8,18E-02 5,22E-03 1,08E-02 3,72E+02 4,29E+01 

Fim de vida 9,00E-02 1,33E+01 2,15E-06 6,12E-02 2,33E-03 1,26E-02 2,07E+02 1,27E+00 

Total 2,52E-01 5,12E+01 4,43E-06 1,43E-01 7,55E-03 2,34E-02 5,79E+02 4,41E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Tijolo furado (15cm), argamassa de assentamento, reboco 
(revestimento exterior) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process 

 



 
- Avaliação da Sustentabilidade da Construção: propostas para o desenvolvimento de edifícios mais sustentáveis -  

    

   AII-11 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AII.1.2. Pavimentos 
 
Nas fichas seguintes apresentam-se os resultados obtidos na quantificação das categorias de 
impactes de 16 soluções construtivas de pavimento. O significado dos acrónimos utilizados nas 
fichas, assim como a unidade em que se expressam cada uma das categorias de impacte 
ambiental encontram-se apresentados na Tabela 9.2 do presente trabalho. 
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Solução 
construtiva 

Pavimento aligeirado de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos de cofragem sem 
isolante térmico 

Ref: 
Pav 1 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 2,46E-01 5,89E+01 2,61E-06 1,29E-01 1,05E-02 2,06E-02 5,13E+02 2,47E+01 

Fim de vida 1,98E-01 2,89E+01 4,67E-06 1,37E-01 5,20E-03 2,84E-02 4,56E+02 2,64E+00 

Total 4,44E-01 8,78E+01 7,28E-06 2,66E-01 1,57E-02 4,90E-02 9,69E+02 2,73E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Betão, aço (inclui armadura nas vigotas, armadura de 
distribuição, nos apoios e nos tarugos) e blocos cerâmicos 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e ETH-ESU 96 system process 

 
Solução 
construtiva 

Pavimento aligeirado de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos de cofragem com tecto 
falso e isolante térmico no tardoz 

Ref: 
Pav 2 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 2,84E-01 6,43E+01 3,11E-06 1,49E-01 1,15E-02 2,34E-02 6,00E+02 2,93E+01 

Fim de vida 3,04E-01 4,47E+01 6,67E-06 2,57E-01 8,20E-03 5,40E-02 6,93E+02 3,53E+00 

Total 5,88E-01 1,09E+02 9,78E-06 4,06E-01 1,97E-02 7,74E-02 1,29E+03 3,28E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Betão, aço (inclui armadura nas vigotas, armadura de 
distribuição, nos apoios e nos tarugos), blocos cerâmicos, painel de gesso cartonado e 
manta de lã de rocha 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e ETH-ESU 96 system process 

 
Solução 
construtiva 

Pavimento aligeirado de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos de cofragem com tecto 
falso com  isolante térmico e lajeta flutuante 

Ref: 
Pav 3 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 4,10E-01 7,37E+01 4,75E-06 2,64E-01 1,75E-02 3,22E-02 8,94E+02 1,87E+02 

Fim de vida 2,22E-01 3,23E+01 5,25E-06 1,54E-01 5,80E-03 3,19E-02 5,16E+02 2,55E+00 

Total 6,32E-01 1,06E+02 1,00E-05 4,18E-01 2,33E-02 6,41E-02 1,41E+03 1,90E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Betão, aço (inclui armadura nas vigotas, armadura de 
distribuição, nos apoios e nos tarugos), blocos cerâmicos, painel de gesso cartonado, manta 
de lã de rocha, espuma de polietileno, aglomerado negro de cortiça e lajeta flutuante. 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e ETH-ESU 96 system process 

 
Solução 
construtiva 

Pavimento de estrutura contínua em laje maciça de betão armado e sem isolante térmico 
Ref: 

Pav 4 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 2,52E-01 6,90E+01 2,31E-06 1,42E-01 1,19E-02 2,50E-02 5,13E+02 8,76E+00 

Fim de vida 2,74E-01 4,00E+01 6,40E-06 1,90E-01 7,10E-03 3,94E-02 6,32E+02 3,78E+00 

Total 5,26E-01 1,09E+02 8,71E-06 3,32E-01 1,90E-02 6,44E-02 1,14E+03 1,25E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Betão e aço (inclui armadura principal, armadura de distribuição 
e nos apoios) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e ETH-ESU 96 system process 
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Solução 
construtiva 

Pavimento de estrutura contínua em laje maciça de betão armado com tecto falso e isolante 
térmico no tardoz 

Ref: 
Pav 5 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 2,90E-01 7,44E+01 2,81E-06 1,62E-01 1,29E-02 2,79E-02 5,99E+02 1,34E+01 

Fim de vida 2,80E-01 4,06E+01 6,52E-06 1,94E-01 7,20E-03 4,01E-02 6,38E+02 3,85E+00 

Total 5,70E-01 1,15E+02 9,33E-06 3,56E-01 2,01E-02 6,80E-02 1,24E+03 1,72E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Betão, aço (inclui armadura principal, armadura de distribuição 
e nos apoios), painel de gesso cartonado e manta de lã de rocha 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e ETH-ESU 96 system process 

 
Solução 
construtiva 

Pavimento de estrutura contínua em laje maciça de betão armado com tecto falso, isolante 
térmico e lajeta flutuante 

Ref: 
Pav 6 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 4,15E-01 8,38E+01 4,45E-06 2,77E-01 1,89E-02 3,66E-02 8,93E+02 1,71E+02 

Fim de vida 2,99E-01 4,32E+01 6,95E-06 2,07E-01 7,70E-03 4,29E-02 6,86E+02 3,59E+00 

Total 7,14E-01 1,27E+02 1,14E-05 4,84E-01 2,66E-02 7,95E-02 1,58E+03 1,75E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Betão, aço (inclui armadura principal, armadura de distribuição 
e nos apoios), painel de gesso cartonado, manta de lã de rocha, aglomerado negro de 
cortiça e lajeta flutuante 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e ETH-ESU 96 system process 

 
Solução 
construtiva 

Pavimento de painéis alveolares sem isolante térmico 
Ref: 

Pav 7 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 1,76E-01 5,11E+01 1,70E-06 1,02E-01 8,07E-03 1,78E-02 3,64E+02 6,02E+00 

Fim de vida 2,11E-01 3,04E+01 4,92E-06 1,46E-01 5,43E-03 3,03E-02 4,85E+02 2,91E+00 

Total 3,87E-01 8,15E+01 6,62E-06 2,48E-01 1,35E-02 4,81E-02 8,49E+02 8,93E+00 

Comentários: Materiais Considerados: Betão (inclui betão nos painéis, betão complementar e nas 
juntas de solidarização) e aço (inclui armadura dos painéis e armadura de distribuição) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e ETH-ESU 96 system process 

 
Solução 
construtiva 

Pavimento de painéis alveolares com tecto falso e isolante térmico 
Ref: 

Pav 8 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 2,15E-01 5,65E+01 2,20E-06 1,23E-01 9,04E-03 2,07E-02 4,50E+02 1,06E+01 

Fim de vida 2,16E-01 3,13E+01 5,05E-06 1,49E-01 5,56E-03 3,10E-02 4,97E+02 2,98E+00 

Total 4,31E-01 8,78E+01 7,25E-06 2,72E-01 1,46E-02 5,17E-02 9,47E+02 1,36E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Betão (inclui betão nos painéis, betão complementar e nas 
juntas de solidarização), aço (inclui armadura dos painéis e armadura de distribuição), 
painel de gesso cartonado e manta de lã de rocha. 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e ETH-ESU 96 system process 
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Solução 
construtiva 

Pavimento de painéis alveolares com tecto falso, isolante térmico e lajeta flutuante 
Ref: 

Pav 9 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 3,40E-01 6,60E+01 3,84E-06 2,37E-01 1,51E-02 2,94E-02 7,44E+02 1,68E+02 

Fim de vida 2,36E-01 3,40E+01 5,50E-06 1,63E-01 6,00E-03 3,38E-02 5,40E+02 3,82E+00 

Total 5,76E-01 1,00E+02 9,34E-06 4,00E-01 2,11E-02 6,32E-02 1,28E+03 1,72E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Betão (inclui betão nos painéis, betão complementar e nas 
juntas de solidarização), aço (inclui armadura dos painéis e armadura de distribuição), 
painel de gesso cartonado, manta de la de rocha, espuma de polietileno, aglomerado negro 
de cortiça e lajeta flutuante 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e ETH-ESU 96 system process 

 
Solução 
construtiva 

Pavimento misto de cofragem metálica colaborante e sem isolante térmico 
Ref: 

Pav 10 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 3,84E-01 5,79E+01 2,10E-06 1,69E-01 2,32E-02 3,31E-02 7,08E+02 1,55E+01 

Fim de vida 1,02E-01 1,48E+01 2,39E-06 7,00E-02 2,70E-03 1,46E-02 2,35E+02 1,37E+00 

Total 4,86E-01 7,27E+01 4,49E-06 2,39E-01 2,59E-02 4,77E-02 9,42E+02 1,69E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Betão e aço (inclui aço dos painéis, dos perfis laminados e 
armadura de distribuição) 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e ETH-ESU 96 system process 

 
Solução 
construtiva 

Pavimento misto de cofragem metálica colaborante com tecto falso e  isolante térmico 
Ref: 

Pav 11 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 4,22E-01 6,33E+01 2,60E-06 1,89E-01 2,42E-02 3,60E-02 7,95E+02 2,01E+01 

Fim de vida 1,07E-01 1,57E+01 2,52E-06 7,40E-02 2,80E-03 1,53E-02 2,46E+02 1,47E+00 

Total 5,29E-01 7,90E+01 5,12E-06 2,63E-01 2,70E-02 5,13E-02 1,04E+03 2,16E+01 

Comentários: Materiais Considerados: Betão, aço (inclui aço dos painéis, dos perfis laminados e 
armadura de distribuição), painel de gesso cartonado e manta de lã de rocha 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e ETH-ESU 96 system process 

 
Solução 
construtiva 

Pavimento misto de cofragem metálica colaborante com tecto falso, isolante térmico e 
lajeta flutuante 

Ref: 
Pav 12 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 5,48E-01 7,28E+01 4,24E-06 3,04E-01 3,02E-02 4,47E-02 1,09E+03 1,77E+02 

Fim de vida 1,26E-01 1,84E+01 2,97E-06 8,70E-02 3,30E-03 1,81E-02 2,95E+02 2,48E+00 

Total 6,74E-01 9,12E+01 7,21E-06 3,91E-01 3,35E-02 6,28E-02 1,38E+03 1,80E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Betão, aço (inclui aço dos painéis, dos perfis laminados e 
armadura de distribuição), painel de gesso cartonado, manta de lã de rocha, espuma de 
polietileno, aglomerado negro de cortiça e lajeta flutuante 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e ETH-ESU 96 system process 
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Solução 
construtiva 

Pavimento de estrutura descontínua em madeira e sem isolante térmico 
Ref: 

Pav 13 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 6,10E-02 -4,86E+01 8,36E-07 3,84E-02 2,66E-03 6,06E-03 1,49E+02 6,65E+02 

Fim de vida 2,35E-02 5,73E+01 5,34E-07 2,22E-02 8,70E-04 1,35E-02 5,28E+01 3,09E-01 

Total 8,45E-02 8,68E+00 1,37E-06 6,06E-02 3,53E-03 1,96E-02 2,02E+02 6,65E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Madeira (madeira em piso flutuante e vigas) e painéis de gesso 
cartonado 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e ETH-ESU 96 system process 

 
Solução 
construtiva 

Pavimento de estrutura descontínua em madeira com tecto falso e com isolante térmico 
Ref: 

Pav 14 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 9,45E-02 -4,40E+01 1,03E-06 6,50E-02 4,09E-03 9,03E-03 2,19E+02 6,68E+02 

Fim de vida 2,65E-02 7,89E+01 5,80E-07 2,63E-02 1,03E-03 1,80E-02 5,89E+01 3,72E-01 

Total 1,21E-01 3,49E+01 1,61E-06 9,13E-02 5,12E-03 2,70E-02 2,78E+02 6,68E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Madeira (madeira em piso flutuante e vigas), painéis de gesso 
cartonado e manta em lã de rocha 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e ETH-ESU 96 system process 

 
Solução 
construtiva 

Pavimento de estrutura descontínua em madeira com isolante térmico e piso flutuante sobre 
o revestimento estrutural 

Ref: 
Pav 15 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 8,56E-02 -4,81E+01 9,75E-07 5,60E-02 4,17E-03 8,04E-03 2,01E+02 6,98E+02 

Fim de vida 2,54E-02 6,01E+01 5,75E-07 2,36E-02 9,30E-04 1,43E-02 5,68E+01 3,30E-01 

Total 1,11E-01 1,20E+01 1,55E-06 7,96E-02 5,10E-03 2,23E-02 2,58E+02 6,99E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Madeira (madeira em piso flutuante, vigas e em revestimento 
estrutural), painéis de gesso cartonado, manta em lã de rocha e espuma de polietileno 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e ETH-ESU 96 system process 

 
Solução 
construtiva 

Pavimento de estrutura descontínua em madeira com isolante térmico e com piso flutuante 
Ref: 

Pav 16 

 

Fase de ciclo 
de vida 

Categorias de impacte ambiental de LCA 
Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Cradle-to-gate 8,40E-02 -4,56E+01 9,56E-07 5,47E-02 4,07E-03 7,84E-03 1,97E+02 6,66E+02 

Fim de vida 2,40E-02 5,74E+01 5,54E-07 7,24E-01 8,90E-04 1,37E-02 5,57E+01 3,20E-01 

Total 1,08E-01 1,18E+01 1,51E-06 7,79E-01 4,96E-03 2,15E-02 2,53E+02 6,66E+02 

Comentários: Materiais Considerados: Madeira (madeira em piso flutuante e vigas), painéis de gesso 
cartonado, manta em lã de rocha e espuma de polietileno 

Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e 
Cumulative Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process e ETH-ESU 96 system process 
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AII.2. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
 
Nas duas fichas seguintes apresentam-se os resultados obtidos na quantificação das categorias 
de impacte ambiental associadas a 34 materiais de construção. O significado dos acrónimos 
utilizados nas fichas, assim como a unidade em que se expressam cada uma das categorias de 
impacte ambiental encontram-se apresentados na Tabela 9.2 do presente trabalho. 
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Materiais Fase de ciclo 

de vida 
Categorias de impacte ambiental de LCA 

Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Aço 100% reciclado Cradle-to-gate 7.13E-03 1.22E+00 6.72E-08 4.77E-03 2.74E-04 4.09E-04 1.65E+01 0.00E+00 

Aglomerado de 
madeira e cimento 

5.21E-04 -3.27E-02 5.97E-09 3.10E-04 1.40E-05 4.33E-05 1.21E+00 2.08E+00 

Alumínio, 50% 
reciclado 

2.82E-02 4.28E+00 1.84E-06 3.80E-02 2.23E-03 1.21E-03 6.82E+01 0.00E+00 

Argamassa de cal 1.37E-03 6.10E-01 2.08E-08 8.64E-04 3.91E-05 1.31E-04 3.26E+00 3.27E-01 

Argamassa de 
cimento 

4.90E-04 1.95E-01 8.00E-09 3.15E-04 1.29E-05 4.87E-05 1.31E+00 2.10E-01 

Betão 2.38E-04 1.10E-01 3.55E-09 1.79E-04 6.49E-06 2.84E-05 5.56E-01 6.24E-03 

Betão armado 6,08E-04 1,48E-01 3,55E-09 5,56E-04 5,28E-05 5,76E-05 1,24E+00 7,39E-03 

Betume asfáltico 2.35E-02 5.81E-01 7.27E-07 1.94E-03 1.98E-04 3.02E-04 5.33E+01 9.73E-02 

Bloco de betão leve 
(argila expandida) 

2.14E-03 4.29E-01 3.74E-08 2.75E-03 1.14E-04 1.62E-04 4.94E+00 1.60E-01 

Bloco de betão leve 
(poroso) 

1.40E-03 4.15E-01 2.18E-08 6.69E-04 4.29E-05 8.47E-05 3.25E+00 2.03E-01 

Borracha 3.88E-02 3.16E+00 3.09E-09 1.03E-02 6.76E-04 7.64E-04 8.53E+01 5.40E-01 

Cloreto de polivinilo 
(PVC) 

2.26E-02 1.97E+00 2.84E-09 5.35E-03 3.12E-04 7.59E-04 5.94E+01 9.34E-01 

Cobre 1.59E-02 1.94E+00 1.53E-07 6.46E-02 2.26E-03 3.97E-03 3.03E+01 5.70E+00 

Cortiça 1.04E-02 -6.54E-01 9.26E-08 5.39E-03 4.55E-04 6.58E-04 2.51E+01 2.72E+01 

Espuma de vidro 1.22E-02 1.58E+00 1.52E-07 3.94E-03 1.76E-04 5.21E-04 3.51E+01 1.29E+00 

Ferro 1.39E-02 1.50E+00 5.04E-08 5.77E-03 8.73E-04 6.52E-04 2.44E+01 5.70E-01 

Fibra de vidro 7.19E-03 1.03E+00 1.30E-07 2.22E-03 1.56E-04 1.87E-04 1.33E+01 0.00E+00 

Lã de rocha  1.05E-02 1.46E+00 6.10E-08 8.32E-03 9.28E-04 4.46E-04 2.16E+01 9.79E-01 

Lã de vidro 1.43E-02 1.50E+00 2.15E-07 6.42E-03 5.57E-04 1.18E-03 4.50E+01 4.14E+00 

Pedra 1.81E-03 2.63E-01 3.43E-08 1.56E-03 4.66E-05 3.13E-04 7.58E+00 8.35E-01 

Pedra calcária  1.24E-05 1.92E-03 2.26E-10 3.37E-05 5.38E-07 7.79E-06 2.80E-02 4.05E-04 

Perlite expandida 7.08E-03 9.92E-01 2.21E-07 3.04E-03 1.49E-04 3.13E-04 1.63E+01 5.60E-01 

Placa de gesso 
cartonado 

2.48E-03 3.50E-01 3.89E-08 1.09E-03 4.69E-05 1.73E-04 5.74E+00 3.21E-01 

Placa de pedra 2.99E-03 4.35E-01 5.53E-08 2.56E-03 7.85E-05 5.07E-04 1.36E+01 1.61E+00 

Poliéster (UP)  1.14E-01 1.97E+01 3.24E-09 1.96E-01 7.42E-03 1.80E-02 2.25E+02 5.52E-01 

Poliestireno 
expandido (EPS) 

4.63E-02 4.14E+00 1.10E-07 1.49E-02 6.75E-03 1.24E-03 1.05E+02 1.01E+00 

Poliestireno 
expandido ext. (XPS) 

4.09E-02 9.60E+00 1.64E-04 1.53E-02 8.48E-04 1.19E-03 9.24E+01 1.02E+00 

 Comentários: Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e Cumulative 
Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas de LCI: Ecoinvent system process, ETH-ESU 96 system process, DK INPUT OUTPUT, IDEMAT 2001 
e BUWAL 
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Materiais Fase de ciclo 

de vida 
Categorias de impacte ambiental de LCA 

Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Polietileno Cradle-to-gate 4.03E-02 1.14E+00 0.00E+00 1.69E-02 4.57E-04 1.63E-03 6.80E+01 0.00E+00 

Polipropileno  3.24E-02 1.96E+00 1.65E-10 6.19E-03 4.21E-04 6.51E-04 7.46E+01 4.81E-01 

Poliuretano 
expandido rígido  

 4.31E-02 4.26E+00 1.89E-08 1.77E-02 2.05E-03 2.75E-03 1.00E+02 2.57E+00 

Telha cerâmica  6.58E-03 8.16E-01 8.41E-08 2.90E-03 1.55E-04 2.85E-04 1.46E+01 7.41E-01 

Telha de betão  7.46E-04 2.12E-01 1.11E-08 4.47E-04 2.34E-05 7.64E-05 1.73E+00 1.09E-01 

Tijolo cerâmico   1.18E-03 2.20E-01 1.58E-08 5.48E-04 4.00E-05 6.71E-05 2.58E+00 2.55E-01 

Ureia-formaldeído 
expandida 

 1.68E-02 8.72E-02 4.31E-09 8.62E-04 1.87E-05 1.53E-04 2.29E+01 2.02E-03 

 Comentários: Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar o Impacto ambiental) e Cumulative 
Energy Demand versão 1.04 (Para avaliar a energia) 

Bibliotecas de LCI: Ecoinvent system process, ETH-ESU 96 system process, DK INPUT OUTPUT, IDEMAT 2001 
e BUWAL 
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AII.3. EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E DE AQUECIMENTO DAS 
ÁGUAS SANITÁRIAS 
 
Na ficha seguinte apresentam-se os resultados obtidos na quantificação das categorias de 
impacte ambiental associadas à utilização de 12 tipos de equipamentos normalmente utilizados 
na climatização de edifícios e no aquecimento de águas sanitárias. O significado dos acrónimos 
utilizados na ficha, assim como a unidade em que se expressam cada uma das categorias de 
impacte ambiental encontram-se apresentados na Tabela 9.2 do presente trabalho. 
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Tipo de equipamento Efic. 

(ηi) 
Categorias de impacte ambiental de LCA 

Energia 
incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ENR ER 

Bomba de calor ar-água 
(aquecimento) 

4,00 1,58E-03 2,38E-01 2,61E-07 1,04E-03 4,17E-05 5,53E-05 4,31E+00 2,83E-01 

Bomba de calor ar-água 
(arrefecimento) 

3,00 2,11E-03 3,17E-01 3,48E-07 1,39E-03 5,56E-05 7,37E-05 5,75E+00 3,78E-01 

Caldeira a biomassa (lenha) 0,68 1,10E-04 2,10E-02 1,57E-09 4,08E-04 6,85E-05 1,45E-04 3,52E-01 5,77E+00 

Caldeira a biomassa (pellets)  0,82 3,59E-04 5,56E-02 3,41E-09 4,14E-04 2,54E-05 8,61E-05 5,80E+00 4,91E+00 

Caldeira a gás natural com 
sistema de condensação de 

 

0,98 2,12E-03 2,57E-01 3,38E-08 2,17E-04 2,77E-05 1,95E-05 4,38E+00 1,53E-02 

Caldeira a gás natural sem 
sistema de condensação de 

 

0,87 2,25E-03 2,72E-01 3,58E-08 2,39E-04 2,96E-05 2,29E-05 4,65E+00 1,63E-02 

Caldeira a gasóleo com sistema 
de condensação de gases 

1,00 2,06E-03 3,21E-01 4,76E-08 6,95E-04 3,70E-05 6,28E-05 4,78E+00 3,43E-02 

Caldeira a gasóleo sem sistema 
de condensação  

0,94 2,19E-03 3,40E-01 4,96E-08 7,42E-04 3,94E+05 6,65E-05 5,06E+00 3,63E-02 

Esquentador a gás 0,50 1,68E-03 3,22E-01 4,25E-08 3,13E-04 3,60E-05 3,43E-05 5,56E+00 1,97E-02 

Máquina frigorífica (ciclo de 
absorção/aquecimento) 

0,80 6,54E-03 8,65E-01 5,14E-08 7,86E-03 2,95E-04 3,78E-04 1,24E+01 2,20E+00 

Máquina frigorífica (ciclo de 
compressão/arrefecimento) 

3,00 1,74E-03 2,31E-01 1,37E-08 2,10E-03 7,87E-05 1,01E-04 3,30E+00 5,87E-01 

Sistema de aquecimento por 
resistência eléctrica 

1,00 5,23E-03 6,92E-01 4,11E-08 6,29E-03 2,36E-04 3,02E-04 9,90E+00 1,76E+00 

Comentários: Método(s) de LCA: CML 2 baseline 2000 versão 2.04 (para avaliar as categorias de impacte 
ambiental) e Cumulative Energy Demand versão 1.04 (para avaliar a energia). 
 
Bibliotecas do LCI: Ecoinvent system process. 
 
Outros: Impactes por kw de energia calorífica produzido. Na quantificação dos valores apresentados teve-se em 
consideração a eficiência do respectivo equipamento. 
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