
 

 

 

 

 

Modelos de Construção Sustentável em São Miguel 

(Açores) – Análise de Caso Segundo o LiderA 

 

André Ferreira Furtado Pavão do Couto 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em  

Engenharia Civil 

Orientador: Professor Doutor Manuel Guilherme Caras Altas Duarte Pinheiro 

 

Júri 

Presidente: Professor Doutor Nuno Gonçalo Cordeiro Marques de Almeida 

Orientador: Professor Doutor Manuel Guilherme Caras Altas Duarte Pinheiro 

        Vogal: Professor Doutor José Dinis Silvestre 

 

 

 

 Junho de 2018



 
 

 

Declaração 

Declaro que o presente documento é um trabalho original da minha autoria e que cumpre todos os 

requisitos do Código de Conduta e Boas Práticas da Universidade de Lisboa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Agradecimentos 

A presente dissertação de mestrado resulta de um grande esforço motivacional levado a cabo por 

minha pessoa, mas alicerçado em muitas outras. 

Em primeiro lugar, ao Professor Doutor Manuel Duarte Pinheiro pela oportunidade concedida no 

desenvolvimento do tema. Agradecer pela transmissão do seu abastado conhecimento, constante 

disponibilidade, auxílio técnico, aconselhamento e enorme boa disposição. 

À minha namorada, Dina Rodrigues, por todo o suporte, incentivo, garra, paciência, compreensão, 

compaixão e afeto, durante toda a árdua caminhada académica. Agradecer-lhe pela sua enorme 

vontade em ver-me formado, pelo que sempre me fez acreditar. Por toda a sua preocupação e 

dedicação, tornando todos os obstáculos ultrapassáveis. 

A toda a minha família, em especial à minha mãe e padrasto, Juvenália e José, como também ao meu 

pai, Gabriel, por todo o amor, carinho, valores morais, apoio emocional e familiar, permanente porto de 

abrigo e extraordinário fator de motivação. De saudar, toda a força e perseverança vezes sem conta 

transitadas pela minha mãe, ao longo de vários momentos de muitos dias desta grande caminhada.   

À família Rodrigues, pelas experiências partilhadas e convívios celebrados, sem esquecer os bons 

concelhos da Sra. Maria José. Agradecer pela vossa grande animação e positivismo, mesmo nos 

momentos mais difíceis. 

A todos os meus amigos que comigo partilharam experiências únicas ao longo desta caminhada 

académica, e me possibilitaram usufruir de excelentes convívios, mesmo em alturas de maior 

sobrecarga de trabalho. 

Ao meu primo Diogo Cabral, pelo excecional contributo linguístico em toda componente teórica da 

dissertação. 

Ao arquiteto e amigo Carlos Santos, pela experiência partilhada e apoio técnico na vertente numérica 

do trabalho, assim como pela felicidade demonstrada na conclusão da odisseia académica de mais um 

colega de trabalho. 

Ao arquiteto João Sousa, pelo seu inexcedível apoio e concelhos técnicos ao nível do software Revit. 

Ao amigo Júlio Aguiar, pela ajuda na área da edição documental e tolerância demonstrada ao longo de 

todo o processo. 

Ao amigo Luís Marques, que mesmo pelo momento difícil que atravessa, prestou o seu exemplar 

auxílio, demonstrando o seu grande carácter. 

Ao também amigo André Borges pelo contributo no plano fotográfico. 

A todos os colegas de curso que me acompanharam, e que de certo modo, também contribuíram para 

a valorização do meu sucesso académico 



 
 

Resumo 

A procura de modos de avaliação e identificação de medida para a construção sustentável, segundo o 

sistema voluntário de avaliação português LiderA, nomeadamente para o edificado da Ilha de São 

Miguel nos Açores, especificamente moradias unifamiliares geminadas existentes na Ribeira Grande é 

objeto desta tese.  

A tese iniciou-se com uma revisão bibliográfica da construção sustentável a da evolução construtiva, 

cronologicamente datada do século XVIII ao século XXI da cidade da Ribeira Grande. A seguir efetuou-

se uma levantamento estatístico do edificado da cidade. Posteriormente selecionou-se pela 

representatividade e acesso à informação a habitação a estudar.  

Como forma de poder representar e posteriormente analisar o seu comportamento de acordo com 

determinados parâmetros, sob a vertente numérica foi desenvolvido o modelo tridimensional da 

moradia em Revit. O modelo permitiu analisar a situação e medidas a adotar, incluindo modelar os 

valores do consumo de energia elétrica obtidos segundo o método “numérico” através da análise de 

energia realizada pelo Revit  

Esta modelação suportou a avaliação através da metodologia do Sistema LiderA aplicado ao caso das 

moradias unifamiliares geminadas. Com base nessa avaliação, selecionaram-se propostas de medidas 

para a habitação em análise com a finalidade da melhoria da classificação atribuída pelo Sistema 

LiderA. 

Estas melhorias da classe LiderA contribui para valorizar o património, incorporar soluções 

ambientalmente favoráveis e de caráter sustentável viáveis face às poupanças durante a operação, 

evidenciando as oportunidades e desafios que a sustentabilidade coloca. 
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Abstract 

The evaluation and identification of measurement for sustainable construction, according to the 

Portuguese voluntary evaluation system LiderA, namely for the specific construction of the Island of São 

Miguel in the Azores (Portugal), specifically attached house in Ribeira Grande is the subject of this 

thesis. 

The thesis began with a bibliographical review of the sustainable construction of the constructive 

evolution, chronologically dated from the eighteenth to the twenty-first century of the city of Ribeira 

Grande. Next, a statistical survey of the edified city was carried out. Subsequently, it was selected by 

the representativeness and access to information the housing to be studied. 

As a way of representing and later analyzing its behavior according to certain parameters, under the 

numerical strand the three-dimensional model of housing in Revit was developed. The model allowed 

to model the values of the electric energy consumption obtained by the "numerical" method through the 

energy analysis performed by Revit 

This model supported the evaluation through the methodology of the LiderA System applied to the case 

of attached house. Based on this evaluation, we selected proposals for housing measures under 

analysis with the purpose of improving the classification assigned by the LiderA System. 

These improvements in the LiderA class contribute to the create value, incorporate environmentally 

friendly and sustainable solutions that are viable in the face of savings during the operation, highlighting 

sustainability opportunities and challenges. 
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1. Introdução 

O presente capítulo pretende descrever de forma resumida a composição da dissertação. 

1.1. Enquadramento do tema 

A presente dissertação desenvolveu-se sobre a cidade da Ribeira Grande, localizada a Norte da ilha 

de São Miguel, no arquipélago dos Açores. Historicamente conhecida pelo seu abastado núcleo 

patrimonial por via das salientes e trabalhadas cantarias em contraste com o fundo caiado das paredes, 

a cidade da Ribeira Grande não só denota o valioso testemunho do seu estilo, bem como espelha a 

génese dos seus elementos construtivos (CMRG, 2005). 

Na base do amplo património, reveste-se a forte ligação ao culto religioso, traduzida em imponentes 

igrejas, conventos e capelas, a sua grande atividade agrícola, materializada pelos seus grandes 

moinhos de milho, destacando-se ainda a arte e saber de bem construir, patenteado pelo traço e rigor 

das habitações. 

Para além de todo o cariz cultural, o facto da cidade se localizar numa zona sismo-vulcânica, mais 

concretamente no sopé do Vulcão do Fogo, e limitada por duas falhas tectónicas que formam o 

chamado graben da Ribeira Grande, obrigou a que as construções adquirissem maior rigidez (Direção 

Regional da Cultura, 2007, p.28). A vasta orla costeira, de forte e constante agitação marítima, também 

contribuiu para a abastada utilização de rocha basáltica no seio do edificado, potenciando vários pontos 

de extração de inerte. Apesar de tudo, a cidade conseguiu erguer-se sob grande requinte arquitetónico, 

aliado a um revigorante aspeto estético.  

A procura por uma construção eficaz, de simples processos e de poucos recursos materiais, ausente 

de preocupações ecológicas e soluções sustentáveis, originou habitações de elevada inércia térmica. 

O intuito da construção cingia-se ao alojamento do agregado familiar por via de um baixo orçamento, 

na medida em que a ideologia de vida cingia-se em viver expressamente para o trabalho. 

A crescente necessidade de se assegurar um bom desempenho energético, conforto habitacional, 

componente ambiental, entre outros aspetos, desafiaram a procura de sustentabilidade no setor da 

construção. 

Em resposta a este desafio, e com o objetivo de acautelar estes atributos, foi necessário garantir 

princípios e técnicas básicas, exigentes da presença de materiais com outro tipo de características, 

materiais esses considerados como materiais renováveis. 

É justamente pela introdução e aplicação de materiais oriundos de recursos renováveis, e por vezes 

de materiais reciclados e até reutilizados, que se fomenta e incute o paradigma do modelo de 

construção sustentável. 
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1.2. Objetivos e metodologia 

O objetivo da tese e avaliar se aplicação das abordagens de construção sustentável em São Miguel – 

nomeadamente em moradias geminadas da cidade de Ribeira Grande permite identificar medidas de 

carácter sustentável, com o intuito de oferecer maior eficiência e durabilidade à construção, bem como 

criar sinergias entre o ambiente e o próprio edificado. 

Para atingir este objetivo efetuou-se uma revisão bibliográfica da construção sustentável a da evolução 

construtiva, cronologicamente datada do século XVIII ao século XXI da cidade da Ribeira Grande. A 

seguir efetuou-se um levantamento estatístico do edificado da cidade.  

Posteriormente selecionou-se pela representatividade e acesso à informação a habitação tipo a 

estudar. Desenvolveu-se um modelo construtivo desta moradia através do software Revit, e assim se 

conseguir proceder às alterações e aferir o atual desempenho e eventuais medidas de melhoria a 

considerar baseado no Sistema LiderA.  

Por definição, o Sistema LiderA é um sistema voluntário de avaliação da sustentabilidade do edificado, 

que através dos seus princípios e critérios permite apoiar o desenvolvimento de projetos que procurem 

a sustentabilidade e permite certificar a procura de sustentabilidade de produtos no ambiente 

construído, desde a fase de projeto à fase de construção (LiderA, 2018).  

A política de implementação da sustentabilidade, é planeada com base na adoção de um conjunto de 

critérios, através dos quais é efetuado um processo de verificação independente, sendo posteriormente 

atribuída a classe LiderA (C a A++), de acordo com os níveis de avaliação previamente estabelecidos 

pelo Sistema LiderA (LiderA, 2018). 

Concetualmente, o processo de avaliação desenvolve-se segundo seis vertentes, vinte e duas áreas e 

um conjunto de quarenta e três critérios, que procuram abranger os principais aspetos da 

sustentabilidade. Em resultado do processo de avaliação, é atribuída ao edificado a classe de avaliação 

LiderA.  

Posteriormente a este processo analisa as possibilidades de melhorias e identifica medidas potenciais 

que possibilitem a melhoria da classificação do Sistema LiderA, e assim dotarem o edificado de 

melhores padrões de sustentabilidade. Estas são avaliadas quanto à sua viabilidade construtiva e 

económica. 

Como resultado da implementação do Sistema LiderA, é assim privilegiada a interação social e 

ambiental, sendo criados saudáveis elos de ligação entre o ambiente construído e o meio em que este 

se insere. Ao mesmo tempo, tentam-se desenvolver inovadores processos construtivos com o intuito 

de alcançar um melhor desempenho ecológico, conferindo uma maior qualidade construtiva e conforto 

habitacional. 
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1.3. Estrutura da dissertação 

Como forma de melhor se compreender e se poder avaliar o trabalho desenvolvido, toda a dissertação 

foi organizada em capítulos e subcapítulos. Foram então enumerados oito capítulos, dos quais o 

presente se insere no capítulo introdutório, onde é apresentado o tema da dissertação, com o recurso 

a uma breve resenha histórica, a descrição dos objetivos pretendidos e as razões que motivaram o seu 

desenvolvimento. 

O capítulo dois aborda a evolução da construção na cidade desde, sensivelmente, o século XVIII até à 

atualidade, tanto ao nível material como dimensional, com o objetivo de identificar a sua tipologia 

construtiva característica.  

No terceiro capítulo procura-se criar um modelo de construção sustentável capaz de patentear a 

tipologia construtiva de maior evidência na cidade, procedendo-se posteriormente à sua modelação 

computacional, segundo o software Revit.  

No capítulo quatro, realiza-se a avaliação da sustentabilidade à “habitação tipo” do modelo construtivo 

escolhido de acordo com o Sistema LiderA, com o intuito de se conhecer a sua classe de avaliação 

LiderA.  

No quinto capítulo, promove-se a análise de casos de melhorias do referido edificado. A busca por um 

melhor desempenho sustentável na construção aponta para a introdução de certas melhorias, tanto ao 

nível construtivo como arquitetónico. 

Relativamente ao capítulo seis, efetua-se a análise de custo/benefício das propostas de melhorias, com 

o propósito de se verificar a viabilidade do investimento na habitação em estudo.  

No capítulo sete, perfila-se a discussão da abordagem e dos resultados obtidos, debatendo-se os 

pressupostos sugeridos e suas inerentes mais-valias para o edificado e consequentemente para o 

quotidiano dos moradores. 

O oitavo capítulo tem presente as conclusões da dissertação. Além da síntese de todo o trabalho 

desenvolvido, são também enunciadas nesse capítulo as vantagens e implicações das medidas 

propostas e algumas recomendações sobre o tema em discussão. 

Por fim, são apresentados os anexos, que apresentam elementos complementares sobre os aspetos 

construtivos, sistema LiderA, bem como sobre os elementos de base de avaliação, incluindo estimativa 

de custos. 
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2. Imóveis e tipologia construtiva  

2.1. Dos imóveis históricos à atualidade 

A cidade da Ribeira Grande foi construída sob elevados padrões de notoriedade cultural. Não apenas 

pela sua grande imponência, mas também pela sua diversidade e quantidade, o edificado de 

antigamente é por demais notório em toda a cidade.  Derivado ao vasto e prodigioso núcleo patrimonial, 

a cidade da Ribeira Grande foi alvo de um estudo, no qual procurou inventariar o património imóvel da 

sua malha urbana (Direção Regional da Cultura, 2007). Segundo a mesma fonte, “(…), entenda-se por 

património imóvel um conjunto de elementos de tipo arquitetónico, urbano ou paisagístico com 

qualidade intrínseca e significativo valor coletivo, social ou cultural.” (Direção Regional da Cultura, 2007, 

p.34). 

No fundo, pretendia-se criar uma “Classificação Unificada do Património Edificado”, por via de uma 

seleção, identificação e caracterização do ambiente construído, com o intuito de se estabelecer um 

organizado reportório do edificado, em termos quantitativos e qualitativos, segundo parâmetros médios. 

O anexo I representa em concreto o resultado alcançado, sob o ponto de vista da presente metodologia. 

Muito posteriormente, mas tendo por base o levantamento histórico da construção, patenteado no 

referido inventário do património imóvel, a autarquia da cidade propôs delimitar uma determinada área, 

entendida como Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Zona Histórica, nomeada como conjunto de 

interesse municipal, com cerca de 33 hectares e 900 edifícios.  

 

De acordo com a Câmara Municipal do Ribeira Grande (2014), “A ARU da Zona Histórica terá como 

objetivo a execução das ações previstas no Plano de Pormenor de Salvaguarda da Zona Histórica da 

Ribeira Grande (PPSZHRG), promovendo a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados 

ou funcionalmente inadequados, garantindo proteção, valorização do património cultural, assumindo os 

valores patrimoniais edificados como fator de diferenciação e competitividade da Cidade, adotando o 

“estilo micaelense” como fator de identidade da Zona Histórica.”. Na figura 1, ilustra-se a Área de 

Reabilitação Urbana (ARU) da cidade. 

 

No entanto para além destas zonas de imóveis a reabilitar, fará sentido que a análise tipológica sobre 

as construções se concentre num espaço temporal alargado, datado do século XVIII até aos dias de 

hoje, o que no fundo segue a lógica cronológica da evolução da construção na região.  

Numa primeira fase, analisaram-se as construções mais antigas, construídas do século XVIII ao século 

XIX. Posteriormente, e também com o intuito de acompanhar o período de transição da construção em 

alvenaria para o betão armado, a análise centrou-se sobre a construção datada do século XX.  
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Por fim, e referente ao século XXI, procurou-se estudar o tipo de habitação de maior representatividade 

na cidade, a moradia unifamiliar geminada. 

2.2. Edificado do século XVIII a XIX  

No referido período temporal, essencialmente surgiram dois tipos de habitações: as casas solarengas 

e as casas típicas, também denominadas “casas porta a porta”. 

Caracterizadas por grandes dimensões em planta e forte envergadura decorativa, as casas solarengas 

apresentam dois pisos, geralmente com aproveitamento de sótão, em forma retangular, cuja função 

habitacional essencialmente se centrava no(s) piso(s) superior(es). Relativamente ao piso térreo, 

destinava-se ao auxílio da atividade empregadora do agregado familiar, sendo que, nos casos de 

elevada notoriedade social da família, este também tomava o carácter habitacional. A figura 2 procura 

demonstrar este tipo de habitação. 

Além da sua imponência, as casas solarengas patenteiam um estilo arquitetónico marcante, 

denominado por Estilo Micaelense1. O Estilo Micaelense revela-se por meio de uma estrutura formal, 

suportada por motivos decorativos inspirados numa simbologia de origem popular. Materializa-se 

segundo fachadas enquadradas por socos, cunhais ou pilastras e cornijas em pedra bem aparelhada, 

bem como por vãos frequentemente contemplados por janelas de sacada, envoltas em pesadas 

molduras de cantaria e encimadas por duplo lintel e cornija (Direção Regional da Cultura, 2007). Já em 

1982, a Associação dos Arquitetos Portugueses realizou um levantamento que permitiu identificar 

vários dos seus melhores exemplares. 

 

                                                           
1 Estilo Micaelense – Estrutura formal classicizante que suporta motivos decorativos inspirados numa simbologia 
de origem popular (Direção Regional da Cultura, 2007). 

Figura 1 – Área de Reabilitação Urbana da Ribeira Grande. Adaptado de www.cm-ribeiragrande.pt. 
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Contudo, nem todo o tipo de construção da época era representativa de notoriedade. Neste sentido, 

surgem as chamadas casas típicas, de reduzidas dimensões e construídas apenas sobre um piso, de 

acordo com a figura 3. Apesar de manterem a forma retangular, as casas “porta a porta”, também assim 

conhecidas, foram construídas à base de paredes de tabique estucadas, apenas presenciando-se 

alvenaria de pedra nas paredes limítrofes da habitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim sendo, a presença do Estilo Micaelense no edificado, para além do seu crescente valor 

patrimonial e arquitetónico, conferia um certo regozijo social aos seus proprietários, acabando por 

originar uma certa diferença social, transversal a toda a sociedade de então. 

Figura 3 – Casa Típica. 

Figura 2 – Casa Solarenga. 
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Em resumo, no anexo II, expõem-se as principais características geométricas e arquitetónicas dos 

referidos tipos de habitações segundo parâmetros médios, permitindo assim adquirir maior 

conhecimento sobre as mesmas. 

2.3. Edificado do século XX 

A descoberta do cimento, em meados do século XIX, antevia uma revolução ao nível da construção. 

Foi então que, já para o final do referido século, surgiu o betão armado, alavancando assim um novo e 

arrojado modo construtivo, com maior segurança e diferentes soluções construtivas, oferecendo ao 

setor outra capacidade operacional. 

Deu-se, então, lugar a um edificado de métrica rígida e plantas padronizadas. A alvenaria de pedra 

aparelhada deu lugar a blocos de betão de agregados, o parquet começou a introduzir-se em vários 

pavimentos da habitação, assim como, ao nível do telhado, a “telha lusa” passou a substituir a antiga 

telha de canudo. 

Relativamente à cidade, começou a surgir outra tipologia construtiva, a casa de dois pisos. Ilustrada na 

figura 4, este tipo de habitação caracteriza-se por apresentar quatro assoalhadas de médias 

dimensões, distribuídas assimetricamente pelos pisos, garagem, logradouro de tamanho médio e uma 

cobertura de duas águas. De realçar o grande uso de carpintarias, desde elementos interiores a 

exteriores, bem como a aplicação da pedra de lavoura2 empregue nos socos e contornos de vãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Pedra de lavoura – Nome característico empregue ao resultado da serração da rocha basáltica, após todo o 

processo de extração e limpeza. 

 

Figura 4 – Casa de dois pisos. 
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Durante o mesmo espaço temporal, e paralelamente ao aparecimento das habitações de dois pisos, 

começaram a ser construídas as primeiras moradias. Geograficamente descentralizadas do nicho da 

cidade e implementadas sobre grandes lotes de terreno, este tipo de construção não constituía regra, 

uma vez que estava associado a uma classe social de maior posse económica. Tipicamente, 

apresentavam-se apenas sobre o piso térreo, havendo casos com aproveitamento de sótão. 

Em consequência do aparecimento das novas tipologias construtivas, isenta de elementos decorativos 

nas suas fachadas, a presença do Estilo Micaelense, tão característico da cidade, acabou por 

desaparecer ao longo do tempo. 

2.4. Edificado do século XXI 

Com o decorrer do tempo, e na base do conhecimento adquirido, o setor da construção começou a 

evoluir em outras vertentes. 

Novos e melhorados processos construtivos passaram a constar em obra. As descobertas de outros 

materiais, tanto por via do estudo das próprias características como pela necessidade de diversificação 

no âmbito da aplicação, bem como a preocupação com a sustentabilidade das edificações, passaram 

a tornar-se os novos paradigmas da construção. 

Desta forma, e potenciado também pelo crescimento da malha urbana, na cidade da Ribeira Grande, 

o conceito “bairro” passou a surgir com grande preponderância. Como tal, começaram a erguer-se as 

primeiras casas geminadas. 

Com intuito de albergar um agregado de média dimensão, a referida tipologia construtiva, apresentada  

na figura 5, prima pela sua simplicidade em projeto. Constituídas unicamente por três quartos, 

integralmente no piso superior, oferece maior comodidade e ergonomia ao piso térreo. A existência de 

um simples jardim em detrimento de maior área em logradouro, mostra ser outra das suas 

características. Ao nível material, o alumínio, assim como os elementos em “PVC”, passam a fazer 

parte da constituição do edificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5 – Casas geminadas. 
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2.5. A afirmação da moradia geminada 

É sobre a construção alicerçada no século XXI que se assenta o plano de estudo, o que ao nível da 

cidade da Ribeira Grande se traduz pelas moradias unifamiliares geminadas. 

Uma análise destas moradias revela que se diferenciam pelas características: 

• Localização em bairros; 

• Dimensão média; 

• Estruturalmente compostas apenas por dois pisos; 

• Apresentam cobertura em duas águas (em geral); 

• Distribuição de quartos apenas no piso superior; 

• Apresentam um jardim; 

• Estacionamento no interior da área do lote. 

Nesse sentido, foi realizado um mapeamento da cidade, como se ilustra na figura 6, com o intuito de 

se identificar todos os bairros de casas geminadas existentes. De entre os demais, e de forma criteriosa, 

foram escolhidos três bairros de habitações, catalogados com as letras A, B e C, sendo cada um 

representado pela sua “habitação tipo”. Os critérios de escolha recaíram sobre a localização, dimensão, 

orientação solar e ano de construção do bairro. 

 

Como forma de se poder analisar cada um dos bairros e consequentemente as habitações em estudo, 

foi realizado uma ampliação da figura anterior. Desde modo, é possível visualizar com rigor, através 

Figura 6 – Mapeamento e catalogação dos bairros de casas geminadas da cidade da Ribeira Grande. Adaptado 
de www.earth.google.com. 
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das figuras 7, 8 e 9, a forma, disposição e dimensão dos bairros A (construção em 2006), B (em 1996) 

e C (2004), respetivamente, e suas correspondentes “habitações tipo”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Bairro A. 

Figura 8 – Bairro B. 

Figura 9 – Bairro C. 
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2.6. Sistematização das características 

Com o intuito de se poder ter um certo conhecimento sobre as referidas habitações, foi efetuado um 

levantamento das suas principais características. 

Numa primeira fase, analisaram-se as características geométricas, pois pretendia-se estudar que 

dimensão ocupacional os bairros tinham perante a cidade, e qual a volumetria do ambiente construído, 

nomeadamente na relação das suas cérceas. No quadro 1, elencam-se as características geométricas 

referentes às “habitações tipo” em análise.  

 

 

Posteriormente, procedeu-se à análise das características arquitetónicas do edificado em estudo. 

Nesse segmento, procurou-se conhecer o interior do edificado, evocando-se como critérios de maior 

relevo a orientação solar, tendo como preocupação a salubridade da construção, o número de vãos 

envidraçados, para a quantificação de luz natural na habitação, e ainda o nível de compartimentação, 

em busca do estudo da ventilação e conforto térmico do espaço interior. O quadro 2 traduz as referidas 

características arquitetónicas, sob forma quantitativa e qualitativa. 

Outro aspeto em análise foi a componente material. O foco centrou-se sobre a constituição das 

paredes, tanto no plano exterior como interior, pretendendo-se estudar os intercâmbios térmicos e 

acústicos entre os espaços, revelando vital importância os materiais presentes nos vãos envidraçados 

e no revestimento dos pavimentos. Sob forma estruturada, no quadro 3 descrevem-se os materiais 

empregues nas “habitações tipo” em estudo. 

 

 

Habitação Tipo A Habitação Tipo B Habitação Tipo C

Área do lote (m2) 330 300 252

Área de implantação (m2) 170 109.2 105.4

Formato em planta Retangular Retangular Retangular

Área de construção (m2) 561 279.5 192.8

Área do jardim (m2) 85 135 55

Área de logradouro (m2) 75 55.5 91.6

Área verde (m2) 53 34 62

Cércea (m) 10 10 9

Características 

Geométricas

Quadro 1 – Características geométricas das “habitações tipo” em estudo. 

 

. 
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Habitação Tipo A Habitação Tipo B Habitação Tipo C

2 2 2

3 3 3

5 5 6

3 2 2

10 11 11

Nível de
Elevado (≥12 

divisões)

compartimentação
Médio (8 a 12 

divisões)
11 9 11

Reduzido (<8 

divisões)

Duas Águas Duas Águas Duas Águas

Sim Sim Sim

Sim Sim Sim

Este Sul Este

Branco Branco BrancoCor

Número de pisos

Pé direito (m)

Número de assoalhadas

Número de Wc (s)

Número de vãos

Tipo de cobertura

Chaminé

Garagem

Orientação Solar

Características 

Arquitetónicas

Quadro 3 – Materiais aplicados nas “habitações tipo” em estudo. 

 

 

Quadro 2 – Características arquitetónicas das “habitações tipo” em estudo. 

Habitação Tipo A Habitação Tipo B Habitação Tipo C

Base
Blocos de betão de 

agregados

Blocos de betão de 

agregados

Blocos de betão de 

agregados

Revestimento

Reboco de base 

cimentícia + tinta 

plástica

Reboco de base 

cimentícia + tinta 

plástica

Reboco de base 

cimentícia + tinta 

plástica

Mosaico cerâmico de 

exterior

Mosaico cerâmico de 

exterior

Mosaico cerâmico de 

exterior

Alumínio Alumínio Alumínio

Telha lusa Telha lusa Telha lusa

Base
Blocos de betão de 

agregados

Blocos de betão de 

agregados

Blocos de betão de 

agregados

Isolamento Térmico Não Não Não

Isolamento Acústico Não Não Não

Revestimentos

Reboco de base 

cimentícia + tinta 

plástica

Reboco de base 

cimentícia + tinta 

plástica

Reboco de base 

cimentícia + tinta 

plástica

Áreas Comuns
Mosaico cerâmico de 

interior

Mosaico cerâmico de 

interior

Mosaico cerâmico de 

interior

Quartos Soalho flutuante Soalho flutuante
Mosaico cerâmico de 

interior

Madeira Madeira Madeira

Betão armado Betão armado Betão armado

Base Betão armado Betão armado

Revestimento Madeira Madeira
Aço

Laje

Materiais 

Aplicados

Exterior

Paredes

Pavimentos

Vãos

Cobertura

Interior

Paredes

Pavimentos

Vãos

Escadas
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3. Caracterização e modelação construtiva 

Tendo por base a criação de um modelo de construção sustentável, tornou-se fundamental a procura 

por uma matriz construtiva característica da cidade. Neste sentido, tentou-se materializar o modelo com 

recurso à modelação computacional, tendo em conta as “habitações tipo” identificadas no capítulo 

anterior.  

Previamente à elaboração do modelo de construção, descreveram-se sob linhas gerais as principais 

características e amenidades dos bairros em análise. 

 

Bairro A 

Descrição sucinta 

Localizado na freguesia de Matriz, este bairro encontra-se à cota mais elevada da cidade, sendo 

constituído apenas por uma rua ladeada de casas geminadas. Encontra-se numa zona calma, de fácil 

acessibilidade e envolta de alguma atividade económica. Ao nível predial, as habitações apresentam 

boas áreas de ocupação, acompanhadas por materiais de  qualidade, tanto ao nível estrutural, por 

intermédio da aplicação da classe de resistência à compressão C20/25, como em termos de 

acabamentos, pela adoção de janelas de alumínio com corte térmico. A figura 10 ilustra o referido 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquadramento da habitação 

Denominada por “habitação tipo” A, a presente moradia é servida por uma via de duplo sentido, 

situando-se praticamente a meio da mesma. Conexas ao seu perímetro, encontram-se duas casas, 

localizadas lateralmente à habitação, um terreno agrícola no seu tardoz, e uma ampla frente rua. 

Figura 10 – Bairro A - Vista em perspetiva. 
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Orientada a Este, a casa poderá sentir problemas face à ventilação natural, uma vez que o vento 

predominante provém do quadrante Sul (consultar anexo II). Por outro lado, face à iluminação natural, 

a sua disposição permitirá obter grande proveito ao longo de todo o dia, não criando problemas de 

salubridade.  

 

Desenho arquitetónico 

Comum a todos os bairros desta tipologia construtiva, a “habitação tipo” A, presente na figura 11, 

apresenta apenas um piso elevado, assim como uma cobertura em duas águas. Não obstante, 

caracteriza-se pelo seu avultado pé direito, que lhe confere uma certa imponência, quando comparado 

com as suas homólogas. 

A parte dianteira da casa é constituída por um pequeno jardim, que dá acesso à antecâmara de entrada 

na habitação, como por um corredor de acesso à garagem. O seu tardoz é composto por um largo 

alpendre, posteriormente contemplado por uma zona ajardinada. Todos os alçados da habitação são 

contemplados por vãos envidraçados de média dimensão, destacando-se a presença de uma varanda 

na parte frontal da casa. Este facto permite ao edificado iluminar-se de forma natural com o decorrer 

do dia nas suas variadas assoalhadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais 

Ao nível exterior, toda a habitação apresenta paredes constituídas por apenas um pano de blocos de 

betão de agregados, com 20 cm de largura, sem isolamento térmico, revestidas por um reboco de base 

cimentícia. Nos vãos envidraçados encontram-se janelas em alumínio de vidro duplo e com corte 

térmico tendo por objetivo um melhor isolamento acústico e, simultaneamente, a melhoria do conforto 

habitacional.  

Figura 11 – “Habitação tipo” A. 
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Interiormente, toda a habitação é contemplada por um pavimento suportado por uma laje de betão 

armado e revestido com mosaico cerâmico, nas zonas comuns, e por soalho flutuante na zona dos 

quartos. Relativamente às paredes, a sua diferença face às exteriores centra-se apenas na dimensão 

do seu maior constituinte, tendo o bloco de betão de agregados uma largura de 15 cm.. Quanto aos 

vãos internos, a madeira passou a substituir o alumínio, oferecendo maior notoriedade em termos 

decorativos.  

As figuras seguintes, 12, 13 e 14, procuram de certo modo retratar o transcrito nos parágrafos 

anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – “Habitação tipo” A - Vista frontal. 

Figura 13  – “Habitação tipo” A - Vista superior. 

Figura 14 – “Habitação tipo” A - Vista de tardoz. 
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Bairro B 

Descrição Sucinta 

O presente bairro caracteriza-se pela sua forte componente ambiental, por intermédio do corredor de 

árvores que ladeia a sua única via de circulação. Uma vez situado na principal artéria da freguesia da 

Ribeira Seca, apresenta algum tráfego automóvel, correspondendo a uma zona agitada. Por seu turno, 

consegue conjugar boa acessibilidade e excelente localização, quer face a serviços quer a comércio. 

A figura 15 ilustra o anteriormente referido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquadramento da Habitação 

Também a meio do bairro encontra-se a “habitação tipo” B, muito por culpa deste possuir um reduzido 

número de habitações em comparação com os demais. Desta forma, os limites do lote em análise 

apresentam habitações no plano lateral, sendo que também a sua parte posterior é composta por uma 

moradia.  

Tendo em consideração o exposto no anexo II, o qual revela que a direção dominante do vento para a 

ilha provém do quadrante Sul, o vigente edificado assegura boas e constantes taxas de renovação de 

ar na plenitude das suas assoalhadas, visto estar orientado sob o mesmo quadrante. Porém, a 

iluminação natural não se apresenta como um dos seus pontos fortes, também contribuindo para isso 

a alta vegetação presente na frente rua.  

 

Desenho Arquitetónico 

A grande característica do bairro consiste no seu aspeto visual, representado por habitações de igual 

modelo, conforme a figura 16, concebidas segundo uma planta simples e de traço retilíneo. 

Figura 15 – Bairro B - Vista em perspetiva. 
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São casas servidas por uma generosa área de jardim, acoplada de um corredor de serventia à 

garagem, em contraste com a sua reduzida área de logradouro, compensada pela existência de um 

balcão sobre a garagem. 

Ainda de realçar na fachada da moradia, o mesmo alinhamento tomado para os vãos de ambos os 

pisos, bem como a existência de uma antecâmara de entrada e uma ampla varanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais 

De idêntica configuração, quer ao nível exterior quer ao nível interior, as paredes são constituídas no 

seu núcleo por blocos de betão de agregados, sendo posteriormente revestidas por um reboco de base 

cimentícia, e, como acabamento final, por uma tinta plástica. À semelhança do sucedido com a 

“habitação tipo” A, também as paredes da “habitação tipo” B não apresentam isolamento térmico na 

sua constituição. 

Face aos vãos envidraçados exteriores, toda a habitação é dotada de caixilhos e janelas em alumínio, 

com vidro duplo, tendo o propósito da diminuição do ruído, visto a zona “gozar” de alguma agitação. 

No interior, as portas são em madeira, conjugando-se com a restante ornamentação. 

Ao nível do pavimento, distinguem-se duas zonas, os quartos, onde é usado o soalho flutuante, e as 

zonas de espaço comum, de frequente utilização, tendo o mosaico cerâmico como revestimento. 

As figuras 17, 18 e 19, abaixo apresentadas, pretendem ilustrar o anteriormente descrito, tendo por 

base fotografias atuais. 

 

 

 

 

Figura 16 – “Habitação tipo” B. 
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Figura 17 – “Habitação tipo” B - Vista frontal. 

Figura 18 – “Habitação tipo” B - Vista superior. 

Figura 19 – “Habitação tipo” B - Vista de tardoz. 
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Bairro C 

Descrição sucinta 

É um bairro com forte cumplicidade entre o edificado e o meio em que se insere, tanto pelo seu 

entrosamento na paisagem urbana, como pela harmónica convivência com o espaço natural, como se 

comprova pela figura 20. Visto em planta, apresenta-se sob a forma de polígono fechado, o que 

possibilita boas relações intersociais. Situa-se também na freguesia da Ribeira Seca, e embora se 

encontre um pouco mais afastado do centro da cidade, em seu redor localizam-se várias estruturas 

nevrálgicas, com o quartel dos bombeiros, esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP), entre 

outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquadramento da habitação 

Derivado à orientação solar, a Este, como à sua ampla frente rua, despida de vegetação, e sinaléticas 

rodoviárias, tendo como ponto de vista uma alegre praceta, a fachada da “habitação tipo” C é 

contemplada por uma excelente iluminação natural até metade do dia. No restante período diurno, a 

habitação gradualmente arrefece, uma vez ladeada por outras casas, e limitada a tardoz por um terreno 

agrícola de vegetação alta. 

Embora a predominância do vento surja do quadrante sul, a casa não sofrerá problemas de ventilação 

natural por se encontrar numa zona bastante aberta e arejada. 

 

Desenho arquitetónico 

A “habitação tipo” C, embora visualmente atrativa pelo seu aspeto familiar, é a “habitação tipo” que 

menor volumetria apresenta. 

A sua construção demarca-se das restantes pela ousada arquitetura, através da conjugação de 

diferentes aspetos na fachada, acabando por "romper" com a generalista fachada em forma 

Figura 20 – Bairro C - Vista em perspetiva. 
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quadrangular, pelo que se observa na figura 21.Acesso à garagem e jardim de pequenas dimensões, 

também compõe a parte frontal da moradia. Resume-se ao logradouro a maior área ajardinada, bem 

como uma zona de churrasqueira. 

Outro aspeto a salientar é a excelente relação entre a área do vão envidraçado e a área do alçado, à 

razão de 1/3,permitindo o edificado estar isento de problemas com a humidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais 

Apesar do seu conforto habitacional, corroborado pela pequena volumetria do próprio espaço, as 

paredes da casa foram construídas na ausência de isolamento térmico. A sua constituição assenta 

unicamente num pano de blocos de betão de agregados, revestidos, de ambos os lados, por um reboco 

de base cimentícia. A posteriori, foi aplicada uma tinta plástica, resultando no seu acabamento final. 

Mesmo localizada numa zona de grande tranquilidade, todos os vãos exteriores compõem-se por 

caixilharia e janelas de alumínio, com vidro duplo, otimizando assim as performances do conforto 

habitacional. 

Relativamente ao interior da habitação, em todas as suas divisões o pavimento, em termos de 

acabamento, assume apenas um tipo de material, o mosaico cerâmico. Este facto, além de inestético, 

poderá provocar desconforto térmico aos seus utilizadores. Quanto às paredes interiores, mantêm a 

mesma estrutura das exteriores, apenas diferindo por uma menor espessura. 

De acordo com as seguintes figuras, 22, 23 e 24, procurou-se reproduzir o anterior conteúdo. 

 

 

Figura 21 – “Habitação tipo” C. 
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Figura 22 – “Habitação tipo” C - Vista frontal. 

Figura 23– “Habitação tipo” C - Vista superior. 

Figura 24 – “Habitação tipo” C - Vista de tardoz. 



 

22 
 

4. Modelos de avaliação da sustentabilidade 

No presente capítulo, pretende-se estabelecer a ligação entre o domínio do edificado e a componente 

sustentável. 

Para melhor se avaliar esta relação, recorreu-se, numa primeira fase, à análise das metodologias 

anteriormente adotadas na cidade da Ribeira Grande. Verificou-se uma total despreocupação em 

relação à dimensão ambiental da sustentabilidade da construção, muito embora para tal contribuísse a 

riqueza patrimonial do vasto legado da cidade.  

Esta despreocupação deveu-se a não contemplar um pensamento ecológico no emprego da sua 

componente material, nem à conceção de um processo construtivo que adotasse e fomentasse o uso 

da energia solar como fonte de energia primária. 

Posteriormente, procurou-se implementar uma metodologia capaz de colmatar a lacuna sustentável, 

de raízes ecológicas e padrões intrinsecamente ambientais. A valorização do meio ambiente, o respeito 

pela política dos 4R´s (Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recuperar) e a interação socio-ambiental, 

assumiam-se como os seus princípios base. 

4.1. Sistema LiderA 

O presente segmento procura aprofundar o estudo sobre o edificado. Assumido como objetivo a 

implementação de medidas de caráter sustentável, a aplicação do Sistema LiderA preconiza-se como 

fator crucial ao seu desempenho. 

O Sistema LiderA consiste num sistema voluntário de avaliação da sustentabilidade do edificado. 

Segundo o seu fundador, Manuel Duarte Pinheiro (2005): 

“o sistema através dos seus princípios e critérios, permite apoiar o desenvolvimento 

de projetos que procurem a sustentabilidade e certificar a procura de sustentabilidade 

de produtos no ambiente construído (edifícios, zonas urbanas, empreendimentos, 

materiais e produtos) desde a fase de projeto, construção até operação”.  

Segundo o sítio LiderA (2018), “o sistema destina-se (…), (2) avaliar e posicionar o seu desempenho 

na fase de conceção, obra e operação, quanto à procura da sustentabilidade, (3) suportar a gestão na 

fase de construção e operação, (4) atribuir a certificação por marca registada, através de verificação 

por uma avaliação independente e (5) servir como instrumento de mercado distintivo para os 

empreendimentos e clientes que valorizem a sustentabilidade”. 

Como resultado da implementação do Sistema LiderA, é assim privilegiada a interação social e 

ambiental, sendo criados saudáveis elos de ligação entre o ambiente construído e o meio em que este 

se insere. Ao mesmo tempo, tentam-se desenvolver inovadores processos construtivos com o intuito 

de alcançar um melhor desempenho ecológico, conferindo uma maior qualidade construtiva e conforto 

habitacional. 
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A política de implementação da sustentabilidade, é planeada com base na adoção de um conjunto de 

critérios, através dos quais é efetuado um processo de verificação independente, sendo posteriormente 

atribuída a classe LiderA (C a A++), de acordo com os níveis de avaliação previamente estabelecidos 

pelo Sistema LiderA (LiderA, 2018). 

Concetualmente, o processo de verificação desenvolve-se segundo seis vertentes, das quais derivam 

áreas de diversos âmbitos, cujos conteúdos se manifestam por um conjunto de critérios.  

As vertentes do Sistema LiderA procuram abranger todo o domínio da sustentabilidade. Como tal, 

abordam diferentes temáticas segundo o panorama da construção. Abaixo, são descritos os seus 

conteúdos de forma sintética. 

De acordo com a vertente Integração Local, é valorizada não só a organização territorial do solo, sob a 

lógica da proximidade populacional e integração paisagística, como também a componente ecológica 

junto do edificado. 

Na vertente Recursos, pretende-se quantificar e qualificar os consumos de recursos decorrentes da 

fase de operação e estudar a sua capacidade de regeneração. Do ponto de vista construtivo, procura-

se analisar toda a sua componente material.  

Relativamente à vertente Cargas Ambientais, a sua origem, dimensão e capacidade de produção 

afiguram-se como os pontos de principal análise. 

Quanto à vertente Conforto Ambiental, procura-se estudar os níveis de conforto habitacional do ponto 

de vista da iluminação e da qualidade do ar e o comportamento térmico e acústico da habitação. Como 

tal, é analisada a constituição de toda a envolvente exterior, opaca e vãos envidraçados, bem como a 

parte interior do edificado. A ventilação é ainda outro aspeto abordado. 

Segundo a vertente Vivência Socioeconómica, é fomentada a interação entre o edificado e meio em 

que este se insere, registando-se medidas direcionadas para o bem-estar de todos os moradores da 

comunidade. Do ponto de vista predial, são acautelados aspetos propícios a desencadearem 

preocupações futuras, como é o caso dos custos no ciclo de vida da habitação. 

No que concerne à vertente Uso Sustentável, incita-se o desenvolvimento de processos de 

monitorização ambiental e a gestão e controlo das operações de manutenção aos demais componentes 

do edificado. 

Cada critério, na sua área, apresenta um determinado valor, denominado por “proposta”, atribuído em 

função da avaliação do seu desempenho na moradia. O quadro 4 ilustra a anterior associação. 
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Assim, para cada área, à média ponderada das suas propostas (em termos percentuais) dá-se o nome 

de “valor na área”.  

Por sua vez, cada uma das áreas expressa um certo peso (consultar anexo III), de acordo com o seu 

grau de importância no seio do Sistema LiderA. Este peso traduz-se segundo uma percentagem. 

Do produto entre o “valor na área” e o seu peso, resulta o peso ponderado da área. Após o seu 

somatório, e tendo por base a informação do quadro 5 obtém-se a classificação LiderA. 

 

 

 

 

 

 

Em suma, ao edificado classificado com bom desempenho corresponde uma classificação entre A++ 

(classificação máxima) e C (classificação mediana). Por outro lado, o edificado classificado com mau 

desempenho assume uma classificação entre D e G (classificação mínima). 

4.2. Avaliação do caso 

4.2.1. Descrição  

Em termos práticos, procurou-se, de uma forma razoável, eleger o tipo de habitação com maior 

expressão numérica em toda a cidade, assumindo-a como modelo construtivo capaz de representar o 

Quadro 4 – Escala de valores da classe de avaliação LiderA. 

 

 

Classe de Avaliação LiderA Valor (proposta)

A++ 10

A+ 4

A 2

B 1,6

C 1,33

D 1,14

E 1

F 0,89

Quadro 5 – Classes dos valores globais ponderados. 

Máximo (<) Valor Médio Mínimo (≥) Classes

100% 90,00% 65,00% A++

65,00% 40,00% 30,00% A+

30,00% 20,00% 18,00% A

18,00% 16,00% 14,50% B

14,50% 13,00% 12,20% C

12,20% 11,40% 10,70% D

10,70% 10,00% 9,45% E

9,50% 8,90% 8,45% F

8,50% 8,00% 0,00% G

Classes dos valores globais ponderadas
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seu atual edificado. Verificou-se então que a habitação unifamiliar geminada cumpria com o 

predisposto. 

Com o intuito de se poder uniformizar o modelo construtivo, ao nível das suas características 

geométricas e arquitetónicas, foram analisados três modelos. De entre os selecionados, “habitação 

tipo” A, B e C, escolheu-se a “habitação tipo” B, por corresponder àquele que em maior número se fazia 

representar na cidade. 

Por forma a poder representar e melhor o descrever, servindo ainda de modelo para a proposta de 

medidas a implementar, efetuou-se a sua modelação segundo o software Revit, com o se mostra pelas 

figuras 25 e 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no mesmo, e de acordo orientações elencadas no projeto LiderA, foi posteriormente efetuada 

uma análise exaustiva sobre a sua performance sustentável. O objetivo consistia na atribuição de uma 

classe (classe LiderA) ao edificado no estado atual, estando este isento de qualquer tipo de melhorias. 

Figura 25 – “Habitação tipo” B - Perspetiva 1. 

Figura 26 – “Habitação tipo” B - Perspetiva 2. 
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4.2.2. Aplicação do Sistema LiderA  

Como forma de segmentar o processo da avaliação de sustentabilidade, este foi realizado segundo 

cada uma das vertentes constituintes do Sistema LiderA. Simultaneamente, procurou-se apresentar as 

razões justificativas do bom desempenho dos critérios. 

Vertente: Integração local 

Relativamente à primeira vertente, apresentam-se com melhores desempenhos os critérios valorização 

territorial (C1), integração paisagística (C5) e proteção e valorização do património (C6), o que entronca 

no que é ilustrado no quadro 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Solo 

Relativamente à valorização territorial (C1), de referir que a construção do bairro prosperou num local 

previamente infraestruturado, na proximidade de outras construções, permitindo assim estabelecer um 

contacto próximo com zonas já desenvolvidas. Foi também atendido ao preenchimento de um vazio 

urbano, facto que contribuiu para a valorização das especificações definidas no PDM local.  

Área: Paisagem e património 

Face à integração paisagística (C5), a construção encontra-se completamente integrada na sua 

paisagem natural, uma vez que se adequa à estrutura verde existente, assim como promove e 

proporciona o desenvolvimento de espécies aborígenes endógenas. Ao nível do edificado, verifica-se 

consonância de coloração e materiais entre todas as habitações do bairro, bem como o perfeito 

nivelamento de cérceas. 

Em relação à proteção e valorização do património (C6), de referir que, recentemente, a habitação foi 

sujeita a um profundo processo de remodelação/conservação, sob o qual foram restauradas todas as 

carpintarias interiores, tendo sido ainda introduzida uma nova escada em madeira, de linha moderna e 

simples. Exteriormente, todos os vãos envidraçados foram intervencionados, sendo-lhes aplicados 

caixilharias e janelas de vidro em alumínio, em detrimento dos elementos em madeira, assim como 

estores elétricos. 

VERTENTE ÁREA Wi
Pre-

Req.
CRITÉRIO NºC Classe Avaliação

Valorização territorial C1 C

Optimização ambiental 

da implantação
C2 F

Valorização ecológica C3 D

Interligação de habitats C4 E

Integração paisagística C5 A++

Protecção e 

valorização do 

património 

C6 A++

PAISAGEM E 

PATRIMÓNIO
2% S

INTEGRAÇÃO LOCAL 

SOLO 7% S

ECOSSISTEMAS 

NATURAIS
5% S

 Critério com melhor desempenho 

 

 

 

Quadro 6 – Critérios com melhores desempenhos referentes à vertente: Integração Local. 
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Vertente: Recursos 

Na presente vertente, os melhores desempenhos aferidos manifestam-se nos critérios desenho passivo 

(C8), consumo de água potável (C10), durabilidade (C12), materiais nacionais e locais (C13) e materiais 

de baixe impacte (C14), segundo o que se mostra no quadro 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Energia 

Respeitante aos princípios de desenho passivo (C8), a “habitação tipo” B apresenta um vasto conjunto 

de boas práticas. De realçar o valor de fator de forma de 0,42, substancialmente inferior ao valor de 

1,21 estipulado pelo LiderA; a orientação a sul de metade das suas assoalhadas; vãos envidraçados 

dotados de caixilharias com corte térmico, de vidro duplo; sombreamento, expressamente pelo exterior 

e verificação de fenestração seletiva em toda a casa, premiando a ventilação natural de todos os 

espaços interiores.  

De acordo com o gráfico 1, que traduz o consumo anual de energia elétrica da “habitação tipo” B, 

procurou-se quantificar o resultado da adoção dos referidos princípios de desenho passivo. 

Este gráfico teve por base os reais consumos de energia elétrica da habitação ao longo de todos os 

meses de um ano. A figura 27 é exemplo de um destes meses. 

Deste modo, e segundo a área de implantação da “habitação tipo” em análise, 109.2 m2, resulta um 

consumo de energia elétrica anual de aproximadamente 24.9 kWh/m2. 

 Critério com melhor desempenho 

 

 

VERTENTE ÁREA Wi
Pre-

Req.
CRITÉRIO NºC Classe Avaliação

Eficiência nos consumos - 

Certif icação energética 
C7 E

Desenho passivo C8 A+

Intensidade em carbono C9 E

Consumo de água potável C10 C

Gestão das águas locais C11 E

Durabilidade C12 A

Materiais locais C13 A++

Materiais de baixo 

impacte
C14 A

PRODUÇÃO 

ALIMENTAR
2% S

Produção local de 

alimentos
C15 E

RECURSOS

ENERGIA 17% S

ÁGUA 8% S

MATERIAIS 5% S

Quadro 7 – Critérios com melhores desempenhos referentes à vertente: Recursos. 
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Área: Água 

De acordo com o critério 10, a preocupação no consumo efetivo de água potável foi registada, tendo 

em conta o uso de torneiras misturadoras e de autoclismos de dupla descarga nas casas de banho e 

de sistemas de monitorização acessíveis. A conduta de poupança foi também mantida ao nível do 

jardim, visto terem sido plantadas espécies autóctones como é o caso da sardinheira. 

ÀÁ semelhança do protagonizado para área da energia, também se pretendeu quantificar o resultado 

proveniente da implementação da conduta de poupança de água, sendo este materializado pelo gráfico 

2. 

 

 

Gráfico 1 – Consumo anual de energia elétrica. 

Figura 27 – Consumo mensal de energia elétrica (fevereiro de 2018). 
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A figura 28, por sua vez, espelha o consumo mensal de água registado num dos referidos meses na 

“habitação tipo” B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta que o agregado familiar da habitação é de 3 pessoas, regista-se um consumo anual 

de 42 m3 de água por morador. 

Área: Materiais 

No que diz respeito à durabilidade (C12), foram contemplados quatro setores: o estrutural, os 

acabamentos, equipamentos e canalizações. Segundo a classificação atribuída (classe A), os setores 

apresentam uma durabilidade correspondente a 100, 20, 20 e 40 anos, respetivamente. Nesse sentido, 

a remodelação efetuada à 3 anos (2015), tanto ao nível de acabamentos como de equipamentos, foi 

condizente com os prazos perpetuados, uma vez que a moradia foi construída no ano de 1996 (final do 

século XX).  

Gráfico 2 – Consumo anual de água. 

Figura 28 – Consumo mensal de água (fevereiro de 2018). 
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A origem dos materiais foi outro critério que revelou bom desempenho.. Inserida num concelho de 

elevada exploração de inertes, toda a habitação foi construída com materiais locais, desde a sua 

conceção estrutural, através do uso de um sistema de vigotas pré-esforçadas e abobadilhas, presentes 

na constituição de pavimentos aligeirados., à fase de acabamentos, por via dos seus blocos de betão 

de agregados (alvenaria), , telhas, entre outros. 

Também a aplicação de materiais de baixo impacte foi tida em conta, materializada pela grande 

utilização de carpintarias no interior da habitação, com expresso recurso à madeira local, a criptoméria, 

e o emprego em tintas de baixo teor de compostos voláteis. 

 

Vertente: Cargas ambientais 

De acordo com esta vertente, apuraram-se como critérios de melhores desempenhos o caudal de 

emissões atmosféricas (C18), a produção de resíduos (C19), a gestão de resíduos perigosos (C20), a 

valorização de resíduos (C21) e poluição ilumino-térmica (C23). O quadro 8 procura atender ao 

mencionado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Emissões atmosféricas 

Na habitação em estudo é escassa a existência de aparelhos alimentados a gás, salvo exceção do 

fogão e esquentador, ao nível interior, e da churrasqueira no exterior. O facto de existir um corredor de 

serventia à garagem, permite que os veículos estacionem no exterior da garagem. Ainda de referir que 

a ausência da prática do tabagismo na casa, também contribui para um ambiente saudável e “limpo”. 

 

 

VERTENTE ÁREA Wi
Pre-

Req.
CRITÉRIO NºC Classe Avaliação

Tratamento das águas 

residuais
C16 F

Caudal de reutilização de 

águas usadas
C17 E

EMISSÕES 

ATMOSFÉRICAS
2% S

Caudal de emissões 

atmosféricas - PartÍculas 

e/ou substâncias com 

potencial acidif icante 

(Emissão de outros 

poluentes: SO2 e NOx)

C18 A

Produção de resíduos C19 A

Gestão de resíduos 

perigosos
C20 A+

Valorização de resíduos C21 C

RUÍDO EXTERIOR 3% S
Fontes de ruído para o 

exterior
C22 D

POLUIÇÃO 

ILUMINO-TÉRMICA
1% S Poluição ilumino-térmica C23 A

EFLUENTES 3% S

RESÍDUOS 3% S

CARGAS 

AMBIENTAIS

 Critério com melhor desempenho 

 

 

Quadro 8 – Critérios com melhores desempenhos referentes à vertente: Cargas Ambientais. 
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Área: Resíduos 

A produção de resíduos (C19) está diretamente associada à fase de obra. Como tal, procurou-se 

recorrer à entidade executante da mesma, no sentido de se esclarecer r  algumas questões. Apurou-

se que foram mantidas todas as condições de segurança e saúde no trabalho, a eliminação das 

condições precárias de armazenamento do material em obra bem como o uso de resíduos perigosos. 

O contínuo contato entre a entidade executante e o dono de obra permitiu ao último a escolha de vários 

elementos, agilizando todo o processo construtivo e favorecendo a ideia de “zero desperdício”. 

Por seu turno, a gestão de resíduos perigosos (C20) relaciona-se com a fase de operação. Verificou-se 

que o tema incute grande responsabilidade em todos os moradores, pelo que foi assegurada a 

existência de uma arrumação segura para as embalagens de limpeza e manutenção. 

Ao nível da valorização de resíduos (C21), é assumido no seio da moradia um compromisso com a 

reciclagem. Contribuindo para tal, encontram-se nas imediações do bairro B (a menos de 100 m), na 

qual se insere a “habitação tipo” B, ecopontos para a deposição de resíduos para a reciclagem. 

Área: Poluição ilumino-térmica 

No que reporta à poluição ilumino-térmica (C23), a conceção da habitação contemplou a implementação 

de materiais e soluções construtivas adequados às condições climatéricas locais, assim como a 

construção de áreas sombreadas permanentes sobre superfícies impermeáveis. Em relação aos efeitos 

térmicos, é notória a presença de cores claras em todos os elementos do edificado, perspetivando-se 

baixos índices de refletância. Disposta a Sul, e em conivência com um corredor de ar, a “habitação tipo” 

B não padece de problemas de ventilação, premiando-se assim o efeito de atenuação da “ilha de calor”. 

 

Vertente: Conforto ambiental 

Segundo a corrente vertente, os melhores desempenhos aferidos apresentam-se sob os níveis de 

qualidade do ar (C24), conforto térmico (C25), níveis de iluminação (C26) e conforto sonoro (C27), de 

acordo com o ilustrado no quadro 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTENTE ÁREA Wi
Pre-

Req.
CRITÉRIO NºC Classe Avaliação

QUALIDADE   DO 

AR
5% S Níveis de qualidade do ar C24 A

CONFORTO 

TÉRMICO
5% S Conforto térmico C25 A++

Níveis de iluminação C26 A++

Conforto sonoro C27 C

ILUMINAÇÃO E 

ACÚSTICA
5% S

CONFORTO 

AMBIENTAL

 Critério com melhor desempenho 

 

 

 

Quadro 9 – Critérios com melhores desempenhos referentes à vertente: Conforto Ambiental. 
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Área: Qualidade do ar 

Usufruindo de boas condições de ventilação natural, e como tal, de constantes taxas de renovação de 

ar, o nível de qualidade do ar no edificado é garantido. As boas práticas de higiene e de comportamento 

cívico, proporcionam uma redução, e no limite, a extinção de emissões de contaminantes do ambiente 

interior. A partilha de estruturas verdes com o espaço exterior, é outro fator que enriquece a qualidade 

do referido ar. 

Área: Conforto térmico 

No que concerne ao critério do conforto térmico (C25), afirma-se como mais-valia para o edificado a sua 

orientação a Sul, potenciando desta forma os ganhos solares, a massa térmica, considerada média a 

forte, bem como a disposição adequada dos seus espaços interiores. Simultaneamente, a fenestração 

seletiva presente em todas as assoalhadas da habitação, dotada de envidraçados com coeficiente de 

transmissão térmica (U) adequada, de 1,46 W/m2.K, o sombreamento, regulável e efetuado 

expressamente pelo exterior, a aplicação de caixilharias estanques e de corte térmico adequado e de 

janelas que permitam regular a posição dos envidraçados, são fatores que ativamente contribuem para 

o equilíbrio térmico. 

Área: Iluminação e acústica 

Tal como referido no anterior parágrafo, à exceção da casa de banho do piso térreo, todas as divisões 

da casa dispõem de iluminação natural, de forma adequada em termos de orientação e área do 

envidraçado face ao espaço a iluminar. Em todos os elementos do ambiente interior, insere-se uma 

palete de cor clara, sendo evitadas superfícies refletoras. Quanto à iluminação artificial, verifica-se uma 

correta iluminação dos planos de trabalho nas demais assoalhadas da habitação, reproduzidos por 

lâmpadas “LED”, a par de mecanismos de regulação dos níveis de intensidade da iluminação artificial. 

Em relação ao conforto sonoro (C27), veicula-se a inerente preocupação do ruído exterior, tendo em 

conta que a “habitação tipo” em análise insere-se num bairro conivente com uma via principal de 

trânsito. Neste propósito, o edificado acautela esse aspeto por via da introdução de vãos envidraçados 

de vidro duplo, e de uma caixilharia estanque contendo isolante na zona limítrofe entre o vidro e o 

caixilho. Sob o domínio interno, foi comprovada a correta organização espacial de acordo com as 

instalações existentes, alocando-se somente no piso superior todos os quartos.  

 

Vertente: Vivência socioeconómica 

De acordo com esta vertente, manifestam-se com os melhores desempenhos o acesso aos transportes 

públicos (C28), flexibilidade – adaptabilidade de usos (C31), dinâmica económica (C32), trabalho local 

(C33), amenidades locais (C34), interação com a comunidade (C35), capacidade de controlo (C36), 

condições de participação e governança (C37), controlo de riscos naturais (C38), controlo de ameaças 

humanas (C39) e os custos no ciclo de vida (C40), como é demonstrado no quadro 10. 
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Área: Acesso para todos  

No que respeita ao acesso aos transportes públicos (C28), na proximidade de até 1000 m do bairro, 

localiza-se um terminal de autocarros, único meio de transporte público existente na ilha de São Miguel. 

Área: Diversidade económica 

A flexibilidade – adaptabilidade aos usos (C31) dispõe-se segundo dois planos, o interior e o exterior. 

No caso da moradia unifamiliar em análise, e após consulta das plantas presentes no seu projeto, 

observou-se a adoção de courettes para a passagem de tubagem tanto na cozinha como nas 

instalações sanitárias. Apesar das tubagens se encontrarem embutidas, estão acessíveis os seus 

mecanismos de controlo. No exterior nota-se a extrema facilidade de mobilidade do mobiliário existente, 

por este ser em plástico visto desta forma melhor resistir ao ambiente exterior. 

Relativamente à dinâmica económica (C32), a frente rua da “habitação tipo” B, assim como do restante 

bairro, é constituída por um amplo estabelecimento comercial de bricolagem, ferragens e produtos de 

construção. 

Quanto ao trabalho local (C33), o edificado oferece condições para o desenvolvimento de atividade 

laboral. O facto da garagem ser usada meramente como arrumação, potenciaria o espaço como local 

de interesse na implementação de algum negócio. Uma vez situada perto do centro da cidade da 

Ribeira Grande, a zona na qual se insere a “habitação tipo” B proporciona oportunidades de emprego 

em diversas áreas. 

 

 

 Critério com melhor desempenho 

 

 

VERTENTE ÁREA Wi
Pre-

Req.
CRITÉRIO NºC Classe Avaliação

Acesso aos transportes 

Públicos
C28 A

Mobilidade de baixo 

impacte
C29 E

Soluções inclusivas C30 D

Flexibilidade - 

Adaptabilidade aos usos
C31 C

Dinâmica económica C32 B

Trabalho local C33 C

Amenidades locais C34 A+

Interacção com a 

comunidade
C35 B

Capacidade de controlo C36 B

Condições de 

participação e 

governância

C37 C

Controlo dos riscos 

naturais -  (Safety)
C38 B

Controlo das ameaças 

humanas - (Security)
C39 B

CUSTOS NO 

CICLO DE VIDA
2% S Custos no ciclo de vida C40 A+

VIVÊNCIA 

SOCIOECON

ÓMICA

4% S

AMENIDADES E                       

INTERACÇÃO 

SOCIAL

4% S

PARTICIPAÇÃO E 

CONTROLO
4% S

ACESSO PARA 

TODOS
5% S

DIVERSIDADE 

ECONÓMICA

Quadro 10  – Critérios com melhores desempenhos referentes à vertente: Vivência Socioeconómica. 

 Critério com melhor desempenho 
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Área: Amenidade e interação social 

Vincando a excelente localização da habitação, na sua proximidade (até 500 m) encontra-se vários 

tipos de amenidades. Sob a esfera ambiental regista-se a presença de um parque e de uma ribeira. No 

domínio humano, assinala-se o centro de saúde, os bombeiros, a polícia, junta de freguesia, igreja, 

uma escola primária e uma superfície de géneros alimentares. Ao nível “predial” releva-se a presença 

do jardim. 

Derivado à morfologia das casas geminadas e à disposição do bairro face à via pública, apenas existe 

interação do edificado com o espaço público pela zona frontal da habitação, na qual se encontra um 

jardim e um corredor de acesso à garagem. Porém, a interação com a comunidade (C35) é fortalecida 

por intermédio de um parque localizado na sua proximidade (até 500 m). 

Área: Participação e controlo  

Uma vez que a “habitação tipo” B não foi concebida com um mecanismo de climatização, a gestão do 

controlo das condições de conforto interior é efetuado, na íntegra, por meio de um processo manual. 

No entanto, a utilização de aparelhos portáteis nas suas divisões, pode indiciar que o controlo das 

mesmas condições se processe por meio mecânico não programável. 

Tendo em conta que a entidade executante da moradia se sedeia na mesma freguesia do bairro em 

análise, da qual são originários os moradores, apurou-se a existência de grande proximidade, entre 

ambas as partes, ao longo de todas as fases da obra. Foram também assegurados o controlo de todos 

os riscos naturais inerentes à mesma. 

Além da total segurança da zona do bairro residencial B, a moradia, a par do bairro, é servida por uma 

frente rua com campo de visão aberto e bem iluminada no período noturno. Conclui-se, portanto, que 

o controlo de ameaças humanas (C34) é completamente satisfeito. 

Área: Custos no ciclo de vida  

A presente área está diretamente relacionada com a fase de operação. Neste sentido, procurou-se 

conhecer, junto dos moradores, os seus princípios relativamente à manutenção da habitação, ou seja, 

de que forma procurariam gerir o seu edificado em termos do custo/benefício. De um modo geral, os 

moradores manifestaram grande responsabilidade no sentido da preservação e manutenção de todos 

os elementos e constituintes da moradia, e inclusive implementação de melhorias ao longo do tempo, 

uma vez que não faziam pretensões de ter outra casa. 

 

Vertente: Uso sustentável 

Nesta vertente, apurou-se com o melhor desempenho o critério condições de utilização ambiental (C41), 

tal como é possível verificar-se pelo quadro 11. 
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Área: Gestão ambiental 

Durante todo o processo de avaliação de sustentabilidade da moradia, os moradores prontamente se 

disponibilizaram para a livre consulta do projeto e manuais de funcionamento de equipamentos bem 

como para o esclarecimento de eventuais dúvidas sobre a habitação. 

Em virtude da avaliação de sustentabilidade realizada à “habitação tipo” B, obteve-se a classe de 

avaliação LiderA A, tal como reflete o quadro 12. Os resultados apuraram que 29 dos 43 critérios, ou 

seja, cerca de 67% dos critérios, apresentaram bom desempenho.  

 

 

 

 

Com o objetivo de se alcançar melhores índices de sustentabilidade, procurou-se analisar os restantes 

catorze critérios que obtiveram mau desempenho. O desenvolvimento desta temática ocorre no capítulo 

quinto. 

 

 

 

 

 

 

 

VERTENTE ÁREA Wi
Pre-

Req.
CRITÉRIO NºC Classe Avaliação

Condições de utilização 

ambiental
C41 C

Sistema de gestão 

ambiental
C42 D

INOVAÇÃO 2% S Inovações C43 E

GESTÃO 

AMBIENTAL
6% SUSO 

SUSTENTÁVEL

 Critério com melhor desempenho 

 

 

Quadro 11 – Critérios com melhores desempenhos referentes à vertente: Uso Sustentável. 

Quadro 12 – Classe de avaliação LiderA obtida. 

Vertente Área Wi Pré-Req. Critério NºC Classe Avaliação

A

25,7%
Classe obtida na avaliação:
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5. Possibilidades de melhorias 

A essência deste capítulo centra-se na procura da valorização do edificado, por via da implementação 

de efetivas melhorias sob o ponto de vista sustentável, na tentativa de se aprimorar a sua classe LiderA. 

Através da realização da avaliação de sustentabilidade à “habitação tipo” B, verificou-se que catorze 

critérios não corresponderam a bons níveis da escala classificativa do Sistema LiderA. Procedeu-se 

então à sua análise, sendo posteriormente propostas medidas que premiassem a beneficiação 

sustentável da moradia, procurando garantir a obtenção de uma melhor classe. Não obstante, foram 

também atendidos os potenciais casos de melhorias em relação aos critérios anteriormente bem 

cotados. 

Nos parágrafos seguintes elencam-se as propostas de implementação de melhorias, com vista a 

favorecer a classificação dos critérios antes mencionados. 

 

Vertente: Integração local 

Relativamente à vertente em análise, recomendam-se medidas de melhoria na otimização ambiental 

da implantação (C2), valorização ecológica (C3) e interligação de habitats (C4), de acordo com o 

demonstrado no gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Solo  

Relativamente à otimização ambiental da implantação (C2), a proposta de melhoria assenta no aumento 

da área permeável do solo. Pretende-se ajardinar o terraço sobre a garagem (A Terraço = 24 m2) e ampliar 

a zona ajardinada do logradouro em 40 m2. Em suma, a melhoria visa um aumento de área permeável 

de 64 m2. 

Área: Ecossistemas  

Sobre a valorização ecológica (C3), aponta a proposta de melhoria para a introdução de um maior 

número de plantas e espécies autóctones, de preferência com grandes copas, não só com o objetivo 

Gráfico 3 – Possibilidades de melhoria da classe de avaliação dos critérios abrangidos pela vertente: Integração Local. 
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de proporcionar áreas sombreadas, como também para a alocação ninhos. A implementação de um 

jardim vertical na zona do logradouro, mais concretamente na face exterior da parede da garagem, é 

outra medida que visa enaltecer o presente critério.  

Além das medidas tomadas na anterior proposta beneficiarem a interligação de habitats (C4), a 

introdução de um chafariz, também ajudará o seu desenvolvimento. 

Deste modo, é ilustrada no quarto 13 a evolução da classe de avaliação dos critérios sujeitos a 

propostas de melhorias.  

 

 

 

 

 

 

 

Vertente: Recursos 

Sob a presente vertente, apresentam-se propostas de melhoria em relação à intensidade em carbono 

(C9), consumo de água potável (C10), gestão de águas locais (C11) e produção local de alimentos (C15), 

pelo que se pode comprovar pelo gráfico 4. 

Área: Energia  

Localizada a menos de 500 metros da orla costeira, mostra-se de grande utilidade a inclusão de 

sistemas de captação de vento junto da “habitação tipo” B, com o propósito de armazenamento de 

energia. Também neste sentido, visa-se incorporar, ao nível do telhado, painéis fotovoltaicos.  

Prevê-se que ambos os dispositivos sejam capazes de satisfazer o consumo doméstico de energia 

elétrica do edificado na ordem dos 50%, apresentando-se no capítulo seguinte a quantificação do seu 

valor. 

Além de reduzir de forma significativa a fatura elétrica da habitação, a presente proposta de melhoria 

procura contribuir para a redução da pegada ecológica. 

VERTENTE ÁREA Wi
Pre-

Req.
CRITÉRIO NºC Classe Avaliação Melhorias

Valorização territorial C1 C C

Optimização ambiental da 

implantação
C2 F D

Valorização ecológica C3 D B

Interligação de habitats C4 E D

Integração paisagística C5 A++ A++

Protecção e valorização 

do património 
C6 A++ A++

PAISAGEM E 

PATRIMÓNIO
2% S

INTEGRAÇÃO LOCAL 

SOLO 7% S

ECOSSISTEMAS 

NATURAIS
5% S

Quadro 13 - Melhoria da classe de avaliação dos critérios abrangidos pela vertente: Integração Local. 

 

   Critério com melhor desempenho   Critério sem melhoria   Melhoria em classe de avaliação desfavorável 
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Área: Água  

Procurando respeitar o meio ambiente, as propostas de melhoria visam controlar um dos seus principais 

elementos, a água. Desta forma, propõe-se implementar na moradia, equipamentos eficientes nos 

consumos, autoclismos capazes de reutilizar as águas “cinzentas” tratadas após a descarga, e ainda a 

inclusão de caleiras, tanto ao nível do telhado como na zona do logradouro (através de um roço no 

solo), para aproveitamento de águas pluviais, propícias ao desempenho de tarefas secundárias.  

Ao mesmo tempo, as melhorias recomendadas apontam para a redução da fatura de água do agregado 

familiar, aspeto este devidamente quantificado no capítulo sexto. 

Área: Poluição alimentar 

Uma vez que o logradouro da “habitação tipo” B não dispõe de área suficiente para a plantação de uma 

horta, propõe-se que a produção local de alimentos (C15) manifeste-se pela inclusão de árvore de frutos 

e de um espaço para criação de ervas e especiarias. 

Para além de um melhor uso do solo, as anteriores medidas possibilitam suavizar a fatura final da 

mercearia, pelo menos no que aos produtos hortícolas diz respeito. 

A melhoria da classe de avaliação dos critérios referidos anteriormente é de seguida apresentada no 

quadro 14. 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Possibilidades de melhoria da classe de avaliação dos critérios abrangidos pela vertente: Recursos. 
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Vertente: Cargas ambientais 

De acordo com esta vertente, e tendo em conta o gráfico 5, as propostas de melhorias desenvolvem-

se segundo o tratamento de águas residuais (C16), caudal de reutilização de águas usadas (C17), 

produção de resíduos (C19), gestão de resíduos perigosos (C20), valorização de resíduos (C21), fontes 

de ruído para o exterior (C22) e poluição ilumino-térmica (C23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Efluentes 

Ao nível do tratamento das águas residuais (C16), admite-se a implementação de um sistema para o 

seu efeito, preparado para uma taxa de tratamento não inferior a 50%. Uma vez tratada, e na ótica da 

VERTENTE ÁREA Wi
Pre-

Req.
CRITÉRIO NºC Classe Avaliação Melhorias

Eficiência nos consumos - 

Certif icação energética 
C7 E E

Desenho passivo C8 A+ A+

Intensidade em carbono C9 E B

Consumo de água potável C10 C A+

Gestão das águas locais C11 E A+

Durabilidade C12 A A

Materiais locais C13 A++ A++

Materiais de baixo 

impacte
C14 A A

PRODUÇÃO 

ALIMENTAR
2% S

Produção local de 

alimentos
C15 E C

S

RECURSOS

ENERGIA 17% S

ÁGUA 8% S

MATERIAIS 5%

   Critério com melhor desempenho    Critério sem melhoria    Melhoria em classe de avaliação desfavorável 

   Melhoria em classe de avaliação favorável 

 

 

Gráfico 5 – Possibilidades de melhoria da classe de avaliação dos critérios abrangidos pela vertente: Cargas Ambientais. 

Quadro 14 – Melhoria da classe de avaliação dos critérios abrangidos pela vertente: Recursos. 
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sua reutilização, tenciona-se direcionar a água para diversos fins, como, por exemplo, o 

reabastecimento de autoclismos, lavagem de pavimentos, entre outros. 

Área: Resíduos 

Acerca da importante temática dos resíduos, a proposta de melhoria visa a criação de um plano de 

gestão de resíduos perigosos, inerente à boa prática ambiental na fase de operação (dia-a-dia), a 

presença de um local para a deposição de óleos alimentares e ainda a introdução de um pilhão no 

interior da habitação. 

Área: Ruído exterior 

Tendo em conta que o bairro B é servido por uma via principal, fonte de elevado ruído, a proposta de 

melhoria incide especificamente nas paredes exteriores dos quartos da frente da habitação, sendo 

contemplada a aplicação de isolamento acústico pelo interior, de aglomerado negro de cortiça 

expandida, com revestimento em gesso cartonado e acabamento em tinta de cor clara. 

Área: Poluição ilumino-térmica 

Os indicadores de melhoria apenas focam os efeitos térmicos do espaço exterior. Foi sugerida a criação 

de sombreamento em parte do corredor de acesso à garagem, recorrendo-se a uma superfície opaca, 

prevendo-se também que toda esta área se transforme em área permeável, com recurso a uma 

superfície drenante para suporte de veículos. 

Através do quadro 15, procura-se apresentar a evolução da classe de avaliação dos critérios sujeitos a 

propostas de melhorias.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTENTE ÁREA Wi
Pre-

Req.
CRITÉRIO NºC Classe Avaliação Melhorias

Tratamento das águas 

residuais
C16 F A

Caudal de reutilização de 

águas usadas
C17 E A++

EMISSÕES 

ATMOSFÉRICAS
2% S

Caudal de emissões 

atmosféricas - PartÍculas 

e/ou substâncias com 

potencial acidif icante 

(Emissão de outros 

poluentes: SO2 e NOx)

C18 A A

Produção de resíduos C19 A A+

Gestão de resíduos 

perigosos
C20 A+ A++

Valorização de resíduos C21 C B

RUÍDO EXTERIOR 3% S
Fontes de ruído para o 

exterior
C22 D C

POLUIÇÃO 

ILUMINO-TÉRMICA
1% S Poluição ilumino-térmica C23 A A+

EFLUENTES 3% S

RESÍDUOS 3% S

CARGAS AMBIENTAIS

   Critério com melhor desempenho    Critério sem melhoria    Melhoria em classe de avaliação desfavorável 

   Melhoria em classe de avaliação favorável 

 

 

Quadro 15 – Melhoria da classe de avaliação dos critérios abrangidos pela vertente: Cargas Ambientais. 
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Vertente: Vivência socioeconómica 

Face à vertente Vivência Socioeconómica, a análise das medidas de melhorias manifesta-se em termos 

da mobilidade de baixo impacte (C29), soluções inclusivas (C30), flexibilidade – adaptabilidade aos usos 

(C31), capacidade de controlo (C36), controlo de ameaças humanas (C39) e custos no ciclo de vida (C40), 

de acordo com o evidenciado pelo gráfico 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Acesso para todos  

Dispondo a zona de amplos passeios e de muitos espaços livres, como proposta de melhoria face à 

mobilidade de baixo impacte (C29), sugere-se a construção de ciclovias, também como forma de 

incentivar a sociedade à prática de atividade física. 

Porém o dito “acesso para todos” não foi contemplado no projeto da “habitação tipo” B, visto registar-

se a presença de barreiras arquitetónicas no seu interior. Com o objetivo de colmatar esta lacuna, foi 

proposto a construção de um corredor, à cota de soleira, entre a garagem e a moradia, assim como a 

beneficiação do acesso ao logradouro por via de uma rampa. 

Área: Diversidade económica 

Relativamente à flexibilidade – adaptabilidade aos usos (C31), a moradia carece de evoluções 

tecnológicas passíveis de lhe conferir melhor conforto habitacional. Como medida de melhoria 

preconiza-se a multiplicação de fichas do tipo tomadas de rede e a pré-instalação para climatização, 

em todas as suas assoalhadas. 

Área: Participação e controlo 

Apesar da “habitação tipo” B usufruir de ventilação natural, nem todas as suas divisões são abrangidas. 

É o caso da instalação sanitária do piso térreo e da cozinha. Neste sentido, a proposta de melhoria 

Gráfico 6 – Possibilidades de melhoria da classe de avaliação dos critérios abrangidos pela vertente: Vivência Socioeconómica. 
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procura implementar um sistema de ventilação artificial com recurso a dispositivos automatizados para 

o efeito. 

Uma vez que a moradia se situa numa via considerada de acesso direto ao centro da cidade da Ribeira 

Grande, além do elevado tráfego automóvel, é também de registar o trânsito de peões. Como forma de 

salvaguarda do edificado, recomenda-se a instalação de um sistema de videovigilância. 

Assim sendo, no quadro 16 apresenta-se a evolução da classe de avaliação dos critérios sujeitos a 

propostas de melhorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertente: Uso sustentável 

Respeitante à vertente Uso Sustentável, e segundo o gráfico 7, as propostas de melhoria visam as 

condições de utilização ambiental (C41), assim como o critério relativo às inovações (C43). 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 16 – Melhoria da classe de avaliação dos critérios abrangidos pela vertente: Vivência Socioeconómica. 

VERTENTE ÁREA Wi
Pre-

Req.
CRITÉRIO NºC Classe Avaliação Melhorias

Acesso aos transportes 

Públicos
C28 A A

Mobilidade de baixo 

impacte
C29 E D

Soluções inclusivas C30 D A+

Flexibilidade - 

Adaptabilidade aos usos
C31 C A

Dinâmica económica C32 B B

Trabalho local C33 C C

Amenidades locais C34 A+ A+

Interacção com a 

comunidade
C35 B B

Capacidade de controlo C36 B A

Condições de 

participação e 

governância

C37 C C

Controlo dos riscos 

naturais -  (Safety)
C38 B B

Controlo das ameaças 

humanas - (Security)
C39 B A+

CUSTOS NO 

CICLO DE VIDA
2% S Custos no ciclo de vida C40 A+ A++

ACESSO PARA 

TODOS
5% S

VIVÊNCIA 

SOCIOECONÓMICA

4% S

AMENIDADES E                       

INTERACÇÃO 

SOCIAL

4% S

PARTICIPAÇÃO E 

CONTROLO
4% S

DIVERSIDADE 

ECONÓMICA

   Critério com melhor desempenho    Critério sem melhoria    Melhoria em classe de avaliação desfavorável 

   Melhoria em classe de avaliação favorável 

 

 

Gráfico 7 – Possibilidades de melhoria da classe de avaliação dos critérios abrangidos pela vertente: Uso Sustentável. 
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Área: Gestão ambiental 

No que respeita às condições de utilização ambiental (C41), procura-se que os moradores depreendam 

a sua importância, pelo que se propõe a afixação de informação e sensibilização sobre os consumos 

nas divisões comuns da habitação. 

Área: Inovações 

Seja ao nível construtivo como tecnológico, pretende-se que o edificado incorpore determinadas 

inovações, que de certo modo possam contribuir para um melhor desempenho ecológico e comodidade 

dos seus moradores. Como exemplo, sugere-se a implementação de um sistema automático de 

reconhecimento de viaturas, por intermédio de sensores, aplicados no portão frontal da moradia. 

O quadro 17, reflete a evolução da classe de avaliação dos critérios submetidos a propostas de 

melhorias. 

 

 

 

 

 

 

Face às medidas propostas para a “habitação tipo” B, obteve-se a classe de avaliação LiderA A+, 

traduzindo-se numa melhoria de um grau classificativo. O quadro 18 demonstra esta melhoria. 

 

 

 

 

Para que se efetive esta melhoria da classificação LiderA, é necessário materializar-se todas as 

propostas apresentadas. Neste sentido, as figuras 29 e 30 e 31, procuram ilustrar o modelo de 

construção sustentável dotado das referidas medidas sustentáveis. 

Quadro 17 – Melhoria da classe de avaliação dos critérios abrangidos pela vertente: Uso Sustentável. 

VERTENTE ÁREA Wi
Pre-

Req.
CRITÉRIO NºC Classe Avaliação Melhorias

Condições de utilização 

ambiental
C41 C B

Sistema de gestão 

ambiental
C42 D D

INOVAÇÃO 2% S Inovações C43 E D

GESTÃO 

AMBIENTAL
6% S

USO SUSTENTÁVEL

   Critério com melhor desempenho    Critério sem melhoria    Melhoria em classe de avaliação desfavorável 

   Melhoria em classe de avaliação favorável 

 

 

 

Quadro 18 – Classe de avaliação LiderA obtida pós melhorias. 

Habitação sem melhorias Habitação com melhorias

A A+

25,70% 34,40%

Determinação da Classe Global do Empreendimento
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Figura 29 – “Habitação tipo” B - Perspetiva 1 obtida pós melhorias. 

Figura 30 – “Habitação tipo” B - Perspetiva 2 obtida pós melhorias. 

Figura 31 – “Habitação tipo” B - Perspetiva 3 obtida pós melhorias. 
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6. Benefícios e recomendações 

O presente capítulo procura descrever, de forma concreta, todo o processo evolutivo afeto à classe de 

avaliação LiderA da moradia unifamiliar em estudo.  

Tendo por base as propostas de melhorias, a sua implementação obrigou a uma criteriosa avaliação. 

Neste sentido, recorreu-se a um gerador de preços para a construção civil em Portugal (CYPE 

Ingenieros,2018), parametrizado em função da localização e características arquitetónicas da 

“habitação tipo” B, com o propósito de se obter diferentes soluções construtivas e simultaneamente 

uma ajustada análise de custo/benefício. 

De referir que o processo desenvolvido neste capítulo atendeu também aos critérios detentores de bom 

desempenho na avaliação de sustentabilidade, tal como também fora referido no anterior capítulo. 

 

6.1. Análise das propostas de melhoria 

No desenvolvimento da análise custo/benefício, foi adotada a ordem numérica dos critérios elencados 

no Sistema LiderA. 

 

Vertente: Integração local 

Área: Solo 

Critério 2 – Otimização ambiental da implantação. 

Melhoria: Aumento da área permeável do solo. 

Para a ampliação da área ajardinada no quintal, será necessário proceder-se, numa primeira fase, à 

remoção dos ladrilhos cerâmicos do pavimento correspondente à área a ajardinar, 40 m2.  

Com o recurso ao gerador de preços, apurou-se que o preço unitário por hora de um operário não 

qualificado de construção é de 5.99 €. Para a presente tarefa estimou-se um tempo de trabalho de 5 

horas, o que se traduziu, conforme a equação (1), num custo de:  

Custo da operação = 5,99 
€

h
 x 5 h = 30 €                                                                                  (1) 

Em relação à operação de colocação de relva, e uma vez que está associada a um maior número de 

tarefas, o seu processo de cálculo foi produzido segundo uma folha Excel, representada no anexo IV. 

Segundo o mesmo procedimento, mas no anexo V, descreve-se o custo total da implementação de 

uma cobertura verde na área do terraço sobre a garagem.  

Abreviadamente, conclui-se que: 

Custo total da área ajardinada no logradouro: 275,05 € 
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 Custo total da cobertura verde: 3473,62 € 

Área: Ecossistemas 

Critério 3 – Valorização ecológica. 

Melhoria: Introdução de espécies de árvores.. 

A escolha da espécie recaiu em árvores de médio porte, de folha perene, mas de aspeto colorido, capaz 

de oferecer vivacidade ao ambiente construído em redor da habitação. Assim sendo, foi adotado o 

exemplar Jacarandá, cujo valor associado à sua plantação é de 51,31 € (consultar o anexo VI). 

Critério 4 – Interligação de habitats 

Melhoria: Colocação de um lago artificial. 

Tendo o propósito de potenciar o desenvolvimento de várias espécies de aves, além de transmitir um 

arrojado aspeto estético, introduziu-se no logradouro um pequeno chafariz com um custo final de 

429,4€. 

 

Vertente: Recursos 

Área: Energia 

Critério 9 – Intensidade em Carbono. 

Melhoria: Inclusão de sistemas de captação de vento e painéis fotovoltaicos. 

Os painéis fotovoltaicos acabaram por surgir como a única fonte de energia renovável, visto que a 

introdução de um gerador eólico imputaria uma transgressão à lei do ruído. 

Desta forma, urge-se conhecer resposta a algumas questões colocadas no ato de um investimento: 

Qual o investimento? Que custo terá? Que poupança trará a curto/médio prazo?  

Atendendo à pertinência das mesmas, procurou-se objetivamente, para a “habitação tipo” B, 

fundamentar a obtenção das respostas. 

Pretende-se montar dois painéis de potência 260 Watts. Por recurso ao gerador de preços, obteve-se 

o preço total de 532,3 €, incluindo montagem. Associado à sua instalação, está o inversor fotovoltaico. 

Para se obter o valor da poupança, recorreu-se aos dados do Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) para a Região Autónoma dos Açores (RAA) 

atualizados de acordo com o vigente Regulamento de Edifícios de Habitação (REH), segundo  com os 

quadros 20 e 21 abaixo apresentados, referentes aos valores da energia solar média mensal de ambas 

as estações do ano, aquecimento (inverno) e arrefecimento (verão), tendo em conta as suas zonas 

climáticas, ilustradas segundo a figura 32.  
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Foram ainda apuradas as durações das referidas estações do ano, pelo que se mostra no quadro 19. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 19 - Duração média da estação de aquecimento (inverno). 

Quadro 20 – Energia solar incidente numa superfície vertical orientada a Sul na estação de aquecimento (inverno). 

Quadro 21 – Radiação solar na estação de arrefecimento (verão). 

Figura 32 – Zona climática da estação de aquecimento (Inverno) e arrefecimento (Verão). 
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Segundo as suas características construtivas, o painel fotovoltaico apresenta uma área de 1,28 m2 e 

um rendimento de 15,39 %. Assim sendo, o ganho solar mensal (poupança mensal) dos painéis 

fotovoltaicos obtém-se de acordo com a equação (2): 

Ganhos solares = [ [ (2,56 m2 x 370 
𝐾𝑊ℎ

m2
 x 5h*) x 0,1539 ] x 4 meses + [ (2,56 m2 x 70**                  

𝐾𝑊ℎ

m2
. 𝑚ê𝑠) x 0,1539 ] x 8 meses ] / 12 meses                                                                                        (2) 

Ganhos solares = 261,4 kWh/mês 

*atendeu-se que o período de consumo de energia elétrica do agregado familiar no verão corresponde 

a 5 horas. Apesar do ganho solar do painel realizar-se durante um maior período, o cálculo foi feito 

apenas para o período do consumo, sem prejuízo do restante ganho de energia elétrica, posteriormente 

devolvida à rede elétrica. 

**apesar dos painéis fotovoltaicos estarem orientados a Sudeste, considerou-se o mesmo valor para a 

intensidade da radiação solar orientada a Sul, visto a proximidade dos pontos cardeais. 

Sabendo que no contrato do agregado familiar (3 pessoas) com a operadora de eletricidade da RAA, 

Eletricidade dos Açores (EDA), vincula o regime de baixa tensão normal, segundo uma potência 

contratada e energia ativa em tarifa simples de 6,90 kva, como no quadro 22 se ilustra, a fatura mensal 

de energia elétrica da habitação é apresentada pela equação (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 22 – Preçário do regime de energia elétrica presente na moradia. Adaptado de www.eda.pt. 
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 Fatura mensal = 0,3062 
€

𝑑𝑖𝑎
 x 30 dias + 7 

𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
 * x 30 dias x 0,1637 

€

𝑘𝑊ℎ
                                   (3) 

Fatura mensal = 43,55 €                  

* Consumo médio diário de energia elétrica de um agregado familiar em Portugal (fonte: www.ccbs-

energia.pt), sendo o efetivo do agregado familiar em Portugal de 3 pessoas (fonte: www.pordata.pt). 

Ora, o real consumo mensal da habitação, presente na equação (4), resultará do quociente entre o 

valor da fatura mensal e o preço do quilowatt-hora (kWh). 

Consumo mensal: 43,55 € / 0,1637 
€

𝑘𝑊ℎ
                                                                                    (4) 

Consumo mensal: 266 kWh 

É deste modo satisfeito o objetivo da presente proposta de melhoria, em reduzir pelo menos, 50% a 

fatura da energia elétrica da moradia. 

Resta apenas saber qual o período de retorno do investimento, que resulta do quociente entre o valor 

investido e a poupança anual. 

Para o correto funcionamento de todo o sistema, é obrigatória a montagem de um inversor fotovoltaico. 

A sua aquisição e montagem, segundo o gerador de preços, tem o valor de 1998 €. Adicionando o 

preço dos dois painéis fotovoltaicos, o custo total do sistema é de 2530,3 €.  

O valor da poupança anual, representada na equação (5), traduz-se no produto do somatório dos 

ganhos solares ao longo do ano com o preço o quilowatt-hora: 

Poupança anual = (261,3 
𝑘𝑊ℎ

𝑚ê𝑠
  x 12 meses) x 0,1637 

€

𝑘𝑊ℎ
                                                        (5) 

Poupança anual = 513,30 
€

𝑎𝑛𝑜
 

Segundo a equação (6), calcula-se o período de retorno: 

Período de retorno = 2530,3 € / 513,30 
€

𝑎𝑛𝑜
                                                                                (6) 

Período de retorno = 4,9 anos ≈ 5 anos 

Apesar de associada à eficiência nos consumos – certificação energética (C7), e como tal, não seguir 

a ordem cronológica adotada, a aplicação de isolamento térmico na vertente opaca da “habitação tipo” 

B também figurou no plano de propostas de melhorias. 

Neste sentido, procurou-se conhecer o coeficiente de transmissão térmica superficial (U) da zona 

corrente (quantidade de calor por unidade de tempo que atravessa uma superfície de área unitária 

desse elemento da envolvente por unidade de diferença de temperatura entre os ambientes que ele 

separa (RCCTE, atualmente substituído pelo REH)), com o intuito de se obter o valor anual de calor 

transferido através dos elementos da envolvente exterior. 



 

50 
 

Com o recurso ao conteúdo do manual “Informação Técnica de Edifícios 50” (ITE 50) do Laboratório 

Nacional Engenharia Civil (LNEC), comparou-se os valores do coeficiente de transmissão térmica 

superficial (U) da solução construtiva atual, presentes no quadro 23, com os da solução construtiva de 

isolamento térmico incorporado, apresentados no quadro 24, para o caso das paredes de fachada. As 

figuras 33 e 34, correspondem, respetivamente, a cada das soluções construtivas em análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 23 – Coeficiente de transmissão térmica (U) em parede simples com revestimentos 
aderentes em ambas as faces.  

 

Figura 33 – Solução construtiva atual – Parede simples de fachada sem isolamento térmico. 

., 

Quadro 24 – Coeficiente de transmissão térmica (U) em parede simples com sistema de 
isolamento térmico pelo exterior com revestimento aplicado sobre o isolante (ETICS). 
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Novamente recorrendo ao manual ITE 50 do LNEC, comparou-se, para o caso da cobertura inclinada, 

os valores do coeficiente de transmissão térmica superficial (U) da atual solução construtiva, de acordo 

com o quadro 25, com os da solução construtiva com isolamento térmico, conforme demonstrado pelo 

quadro 26. Respetivamente, as figuras 35 e 36 correspondem às referidas soluções construtivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Solução construtiva proposta - Parede simples de fachada com isolamento térmico  

. 

Figura 35 – Solução construtiva atual – Cobertura inclinada sem isolamento térmico. 

Quadro 25 – Coeficiente de transmissão térmica (U) de uma cobertura inclinada sem 
isolamento térmico (fluxo descendente). 
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O processo de cálculo foi efetuado com base nas folhas de cálculo da “ITeCons” [folha de cálculo de 

avaliação do comportamento térmico e do desempenho energético de edifícios, de acordo com o REH 

(Decreto-Lei nº. 118/2013 de 20 de agosto), versão V 3.10 de 9 de novembro de 2017]. De referir, 

ainda, que foi apenas atendida a envolvente opaca exterior, não tendo sido contemplada a envolvente 

interior nem contabilizados os efeitos das pontes térmicas lineares. 

De acordo com o mesmo, surgiram os seguintes resultados: 

Transferência de calor por transmissão (somatório de ambas as estações) 

Solução atual (sem isolamento térmico) = 7672,59 kWh/ano 

Solução adotada (com isolamento térmico) = 3225,70 kWh/ano 

Verifica-se que, pela adoção da nova solução evita-se uma perda de 4446.89 kWh/ano, o que se traduz, 

segundo a equação (7), numa poupança anual de: 

Poupança anual = 4446,89 
𝑘𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑜
  x 0,1637 

€

𝑘𝑊ℎ
                                                                           (7) 

Poupança anual = 727,9 
€

𝑎𝑛𝑜
  

Figura 36 – Solução construtiva atual – Cobertura inclinada com isolamento térmico nas vertentes. 

Quadro 26 – Coeficiente de transmissão térmica (U) em cobertura inclinada com isolamento 
térmico nas vertentes (fluxo descendente). 
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Através do cálculo da área da envolvente exterior, por recurso ao modelo Revit, e do custo unitário (por 

metro quadrado) relativo à implementação das novas soluções, por intermédio do gerador de preços 

(ver anexos VII e VIII), construiu-se o quadro 27: 

 

 

 

 

Deste modo, e de acordo com a equação (8), o período de retorno resulta em: 

Período de retorno = 2991,30 € / 727,9 
€

𝑎𝑛𝑜
                                                                                (8) 

Período de retorno = 4,1 anos 

Área: Água 

Critério 11 – Gestão de águas locais. 

Melhoria: Equipamentos eficientes nos consumos e implementação de caleiras ao nível do telhado e 

do logradouro. 

Apesar das variadas campanhas de sensibilização sobre o uso da água, está longe de se verificar a 

correta conduta ao nível do seu consumo. Neste sentido, procurou-se implementar limitadores de 

caudal nas torneiras e chuveiros da habitação. 

• Equipamentos eficientes nos consumos. 

Em relação aos chuveiros, o custo unitário de um chuveiro com limitador de caudal incorporado é de 

20,90 €. Havendo na “habitação tipo” B duas casas de banho, ambas servidas por banheira ou duche, 

o custo duplica, 41,80 €. 

Segundo a “ecosist”, um chuveiro convencional pode gastar cerca de 20 l/min, o que num banho de 5 

min pode representar um gasto de água na ordem dos 100 litros. Tendo em conta que o agregado 

familiar é composto por 3 pessoas, e que por dia ocorrem 3 banhos, mensalmente são gastos cerca de 

9000 litros de água. 

Como base na figura 37, referente ao tarifário da RAA para o consumo de água das habitações, é 

possível calcular-se o custo do consumo mensal de água, relativamente aos chuveiros, dos moradores 

da habitação em estudo. Esta operação manifesta-se de acordo com a equação (9). 

Quadro 27 – Custo das soluções construtivas com isolamento térmico. 

Descrição Custo

Paredes exteriores (Sistema de ETICS) 1.791,67 €

Cobertura Inclinada 1.199,60 €

Ambas as soluções 2.991,30 €
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Custo do consumo mensal: 5000 l x 0,44 € + 4000 l x 0,78 €                                                  (9) 

Custo do consumo mensal = 5,32 € 

Com a aplicação dos novos chuveiros, o gasto de água por banho será de 8 l/min, o que para as 

mesmas condições se traduzirá em 3600 litros de água por mês. Deste modo, e segundo a seguinte 

equação, o custo mensal reduzir-se-á para: 

Custo do consumo mensal (c/ limitador de caudal): 3600 l x 0,44 € = 1,58 €                         (10) 

Efetiva-se assim uma poupança mensal de 3,74 € 

No que concerne ao período de retorno, o seu valor materializa-se pela equação (11): 

Período de retorno = (41,80 €/ 3,74) € x 12 meses                                                                (11) 

Período de retorno = 0,93 anos ≈ 11 meses 

Quanto às torneiras, o custo de um redutor de caudal é de 5,67 €. Ora, aplicando em todas as torneiras 

da moradia (2 misturadoras, 2 lavatórios, 2 fontes para lavagem de loiça), o custo total traduz-se em 

cerca de 34 €. 

De acordo com a “ecosist”, uma torneira tem um gasto médio de 10 l/min. Assumindo que diariamente 

o tempo despendido pelo conjunto de moradores no uso de torneiras (maioritariamente lavagem manual 

de loiça) é de 30 minutos, facilmente se obtém o custo do consumo mensal de água do agregado 

familiar. O referido custo, é assim espelhado na equação seguinte, equação (12): 

Consumo mensal: 10 l/mim x 30 mim x 30 dias = 9000 l/mês 

Custo do consumo mensal = 5000 l x 0,44 € + 4000 l x 0,78 €                                               (12) 

Custo do consumo mensal = 5,32 € 

Figura 37 – Tarifário relativo ao consumo de água doméstico na Região Autónoma dos Açores. 
Adaptado de www.azores.gov.pt. 
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Por via da implementação dos redutores de caudal, o gasto de água passará para 4,5 l/min, o que a 

manterem-se as condições anteriormente enunciadas, provocará uma redução superior a 50% no valor 

do consumo mensal, 4050 l/mês, e em consequência do seu custo. A equação (13) traduz esta 

diferença: 

Custo do consumo mensal (com limitador de caudal) = 4050 l x 0,44 €                                      (13) 

Custo do consumo mensal (com limitador de caudal) = 1,78 € 

Em virtude desta medida, o valor da poupança mensal será de 3,54 €, pelo que respeitante ao período 

de retorno, e segundo a equação (14), vem que: 

Período de retorno = (34,02 € / 3,54 €) / 12 meses.                                                                (14) 

Período de retorno = 0,80 anos ≈ 10 meses. 

• Caleiras 

O dimensionamento do sistema de águas pluviais está intrinsecamente associado à utilização de 

caleiras. 

Este sistema é composto por caleira (s), tubo de queda, filtro para tudo de queda, ramal de descarga e 

reservatório. Porém, só é verificada a sua rentabilidade na presença de uma eletrobomba submergível, 

colocada no interior do reservatório, com a função de canalizar a água “aproveitada” para os diversos 

dispositivos. 

A montagem do sistema será realizada apenas a tardoz, visto a colocação do reservatório encontrar-

se no subsolo do logradouro. Consequentemente, apenas metade da área do telhado contribuirá para 

o referido aproveitamento, uma vez a cobertura da habitação é de duas águas. De referir, ainda, que 

se adotou o mesmo reservatório e eletrobomba submergível para o dimensionamento do sistema de 

águas pluviais e saponáceas. 

Em termos lineares, a caleira terá um desenvolvimento de 8 metros, correspondente à largura da 

habitação (excluindo a garagem), o tubo de queda um comprimento de 6 metros, relativos à altura de 

dois pisos, e o ramal de descarga uma extensão de 2 m.  

Tendo por base os custos por metro linear dos anteriores elementos presentes no anexo IX, é possível 

calcular-se o custo da sua montagem, de acordo com a equação (15): 

Custo de montagem = 125,81 € + 95,87 € +79,39 €                                                               (15) 

Custo de montagem = 301,1 € 

Adicionando o custo dos restantes constituintes do sistema (consultar anexo X), o seu custo total é 

apresentado na equação 16: 

Custo total do “sistema de caleiras” = 301,1 € + 46,11 € + 403,60 € + 358,75 €                   (16) 

Custo total do “sistema de caleiras” = 1109,6 € 
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Conhecido o custo do investimento, necessita-se agora de quantificar o gasto mensal dos referidos 

dispositivos, ou ações derivantes, para os quais é canalizada a água do reservatório, com o intuito de 

posteriormente se poder comparar com o valor da poupança do sistema. 

Todos os valores descritos de seguida tiveram por base registos de consumos reais, pelo que foi 

realizado um pequeno inquérito ao agregado familiar sobre a temática em discussão.  

• Sanitas 

Registou-se a presença de sanitas com reservatório de 6 litros, sendo a frequência média de descarga, 

por morador, correspondente a duas vezes ao dia. Depreende-se assim que o gasto diário do agregado 

familiar é 36 litros, o equivalente a 144 l/mês. 

▪ Rega 

Em média, a rega é efetuada em 3 dias da semana, num período de 15 min. Assumindo que o caudal 

da mangueira é idêntico ao de um chuveiro convencional, 20 l/min, o gasto mensal da operação obtém-

se da equação (17): 

Gasto mensal (rega) = (20 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
 x 15 min) x 3 dias x 4 semanas                                             (17) 

Gasto mensal (rega) = 3600 
𝑙

𝑚ê𝑠
  

▪ Tarefas domésticas 

Este aspeto está diretamente associado à atividade desempenhada pela empregada doméstica. 

Apurou-se que a sua frequência de limpeza é de uma vez por semana, e que demora sensivelmente 

50 min na limpeza do logradouro e jardim, dos quais 25 min são a usar a mangueira. No seu restante 

desempenho de tarefas, regista um gasto de 50 litros.  

Assim sendo, é calculado o valor do gasto mensal segundo a equação (18): 

Gasto mensal (tarefas domésticas) = (20 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
 x 25 min) x 4 dias                                            (18) 

Gasto mensal (tarefas domésticas) = 2000 
𝑙

𝑚ê𝑠
  

• Lavagem do carro 

No agregado familiar existem 2 viaturas. Registou-se que o tempo de lavagem de cada de viatura é 

aproximadamente 20 min, sendo que a lavagem apenas acontece numa cadência de 2 meses. 

Deste modo, o seu gasto mensal de água traduz-se de acordo com a equação (19): 

Gasto mensal (lavagem do carro) = (20 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
 x 20 min) / 2                                                       (19) 

Gasto mensal (lavagem do carro) = 200 
𝑙

𝑚ê𝑠
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Realizando agora um somatório de todos os anteriores gastos mensais, obtém-se, conforme a equação 

(20), o gasto mensal total associado aos referidos dispositivos, e por inerência segundo a equação (21), 

o seu custo associado. 

Gasto mensal total (dispositivos) = 144 
𝑙

𝑚ê𝑠
 + 3600 

𝑙

𝑚ê𝑠
 + 2000 

𝑙

𝑚ê𝑠
 + 200 

𝑙

𝑚ê𝑠
                        (20) 

Gasto mensal total (dispositivos) = 5944 
𝑙

𝑚ê𝑠
 

Custo mensal total (dispositivos) = (5000 l x 0,44 €) + (944 l x 0,78 €)                                  (21) 

Custo mensal total (dispositivos) = 2,94 € 

Interessa agora perceber qual a poupança que terão os moradores com a implementação do referido 

investimento. 

De acordo com o gráfico 8, verifica-se que o índice de pluviosidade médio mensal em São Miguel é de 

54,8 mm, isto é, 54,8 l/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por recurso ao modelo tridimensional da “habitação tipo” B, desenvolvido segundo o software Revit, 

verificou-se que a área correspondente a metade da cobertura (área contributiva) media 54,6 m2.  

Deste modo, do produto entre o índice de pluviosidade mensal e área contributiva resulta o volume de 

água “aproveitado” pelo sistema de águas pluviais. A equação (22) ilustra o anteriormente referido. 

Volume de água do sistema de águas pluviais = 54,8 
𝑙

𝑚2
  x 54,6 m2                                      (22) 

 Volume de água do sistema de águas pluviais = 2992,1 
𝑙

𝑚ê𝑠
   

Caso este volume de água fosse cobrado, teria um valor de 1,32 €, o que se traduz na poupança mensal 

do sistema de águas pluviais. 

Como tal, resulta o seguinte valor do período de retorno, apresentado pela equação abaixo: 

Gráfico 8 – Evolução do índice pluviométrico ao longo do ano na ilha de São Miguel. Adaptado de Climate-Data.org. 
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Período de retorno = (1109,6 € / 1,13 €) / 12 meses                                                             (23) 

Período de retorno = 70 anos 

Área: Poluição alimentar 

Critério 15 – Produção local de alimentos 

Melhoria: Introdução de espécies aborígenes de frutos. 

Por limitação de espaço, foi plantada na zona de área ajardinada do logradouro uma árvore de frutos, 

cabendo a todo o processo um valor de 144,91 € (consultar anexo XI, quadro N). 

 

Vertente: Cargas ambientais 

Área: Efluentes 

Critério 16 – Tratamento de águas residuais.  

Critério 17 – Caudal de reutilização de águas usadas. 

Melhoria: Implementação de um sistema de tratamento de águas residuais. 

Em detrimento do tratamento de águas residuais, promoveu-se a implementação do tratamento de 

águas saponáceas face à elevada diferença de custo. 

Relativamente ao sistema de tratamento de águas saponáceas, fazem parte o separador de gorduras 

e o depósito de armazenamento, sendo neste caso reaproveitada a tubagem atual da habitação. O 

valor do investimento (consular anexo XI, quadros O e P) ascende a 1437,11 €. 

O sistema pretende servir vários tipos de dispositivos da “habitação tipo” B, como duches, torneiras, 

máquinas de lavar roupa e loiça, sendo já conhecido alguns dos seus consumos mensais de água após 

a implementação de melhorias: 

Duches: 3600 l/mês 

Torneiras: 4050 l/mês 

Porém são desconhecidos os consumos da máquina de lavar roupa e da máquina de lavar loiça. Do 

inquérito realizado, foi também apurado a procura pela máxima eficiência no funcionamento de ambas 

as máquinas, o que se traduz pela sua total ocupação no ato de lavagem. 

 Assim sendo, no caso da máquina de lavar roupa, a lavagem procede-se com uma frequência de 2 

dias. Sabendo que o tambor da máquina tem de capacidade 5 litros, o que se efetiva num consumo de 

45 l/lavagem, facilmente se consegue calcular o gasto mensal do agregado familiar. A equação (24) 

procura representá-lo. 

Gasto mensal (máquina de lavar roupa) = 45 l/lavagem x 3 lavagens x 4 semanas              (24) 
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Gasto mensal (máquina de lavar roupa) = 540 l/mês 

Para o caso da máquina de lavar loiça, é utilizada quatro vezes por semana. Sabendo pelas 

características técnicas que o consumo médio de cada ciclo de lavagem atinge 8 litros, segundo a 

equação (25) obtém-se o seu consumo mensal. 

Gasto mensal (máquina de lavar loiça) = 8 l/lavagem x 4 lavagens x 4 semanas                 (25) 

Gasto mensal (máquina de lavar loiça) = 128 l/mês 

Do somatório relativo aos gastos mensais de cada dispositivo, resulta a equação (26):  

Gasto mensal total (dispositivos) = 3600 l + 4050 l + 540 l +128 l                                         (26) 

Gasto mensal total (dispositivos) = 8318 l/mês 

Já a equação (27) reporta ao seu custo mensal associado. 

Custo mensal total (dispositivos) = (5000 l x 0,44 €) + (3318 l x 0,78 €)                                (27) 

Custo mensal total (dispositivos) = 4,79 € 

No caso concreto, o valor da poupança está relacionado com a capacidade do reservatório do sistema, 

visto tratar-se de um sistema de reaproveitamento. 

Sendo o consumo diário do conjunto de dispositivos de aproximadamente 277 litros e sabendo que o 

volume de água “gerado” diariamente pelo sistema de águas pluviais é de sensivelmente 100 litros, 

pode-se afirmar que o sistema de tratamento de águas saponáceas confere uma rentabilidade, ao nível 

do consumo de água, na ordem de 36%. 

Como consequência, o período de retorno, presente na equação (27), é avaliado no seguinte valor: 

Período de retorno: (1437,1 € /4,79 €) / 12 meses                                                                 (28) 

Período de retorno = 25 anos 

Área: Ruído exterior 

Critério 22 – Fontes de ruído para o exterior 

Melhoria: Aplicação de isolamento acústico pelo interior nas paredes dos quartos dianteiros. 

Visto o ruído exterior poder afetar o conforto habitacional, recorreu-se à aplicação de isolamento 

acústico ao nível dos quartos dos moradores situados na frente da casa.  

Através do modelo tridimensional desenvolvido, obteve-se a área correspondente à aplicação do 

isolamento acústico, 34,4 m2. 

O custo unitário dos elementos associados a toda operação, tendo por base a consulta do gerador de 

preços, descrevem-se segundo o anexo XIII, resultando num custo de 27,66 €/m2. 

Assim sendo, e conforme a equação (29), o custo total da operação é de: 
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Custo total (aplicação isolamento acústico) = 34,4 m2 x 27,66 €/m2                                           (29) 

Custo total (aplicação isolamento acústico) = 951,5 € 

Área: Poluição ilumino-térmica 

Critério 23 – Poluição ilumino-térmica 

Melhoria: Criação de sombreamento no corredor exterior de acesso à garagem, transformando-se a 

área de solo correspondente numa superfície permeável. 

Prevê-se a montagem de um toldo em parte do corredor exterior de acesso à garagem, por forma a 

criar superfícies sombriadas. O objetivo passa também por tornar toda esta zona numa área permeável. 

Relativamente ao toldo, e uma vez que o bairro em análise se encontra numa zona de vento médio a 

forte, optou-se por uma estrutura um pouco mais robusta. Segundo o gerador de preços, o custo total 

da mesma, incluindo montagem, é de 640,68 € (consultar anexo XIV). 

Face à superfície permeável, projetou-se a aplicação de grelha de polietileno de alta densidade na 

possibilidade de estacionamento de uma viatura.  

No entanto, será necessário remover o revestimento existente, pelo que, de acordo com o gerador de 

preços, o custo unitário por hora de um operário não qualificado de construção é de 5.99 €. Estimando-

se uma duração de trabalho de 3 horas, de acordo com a seguinte equação obtém-se o custo da 

operação: 

Custo de demolição (ladrilhos cerâmicos) = 5,99 
€

ℎ
  x 3 h                                                      (30) 

Custo de demolição (ladrilhos cerâmicos) = 17,97 € 

Ainda do gerador de preços, obteve-se o preço de aplicação da referida grelha de polietileno de alta 

densidade, 29,53 €/m2. Sabendo que área a intervencionar tem uma dimensão de 21 m2, o custo da 

sua aplicação é de 398,18 € (ver anexo XIV). 

Em suma, esta proposta de melhoria terá um custo final de 1038,86 €. 

 

Vertente: Vivência socioeconómica 

Área: Acesso para todos 

Critério 30 – Soluções inclusivas 

Melhoria: Nivelamento do pavimento entre a habitação e a garagem, incluindo acesso ao logradouro 

para pessoas com mobilidade reduzida. 

 Foi contemplado o acesso a todas as divisões da habitação a pessoas de locomoção limitada, por via 

da colocação de uma superfície metálica, à cota de soleira, entre a habitação e garagem. O acesso ao 



 

61 
 

logradouro foi também garantido, sendo materializado por uma rampa de constituição metálica, 

derivante da anterior estrutura de acesso à habitação. 

O custo da implantação dos elementos mencionados, tendo por base o gerador de preços é de 443,65 

€ (consultar anexo XV). 

Critério 31 – Mobilidade de baixo impacte 

Melhoria: Multiplicação de fichas tipo tomadas de rede e a pré-instalação para sistemas de energias 

renováveis. 

No caso concreto, a proposta de melhoria visa servir as assoalhadas mais frequentadas pelos 

moradores. Neste sentido, foram introduzidas tomadas de rede em todas as divisões dos pisos 

superiores, resultando em 504,70 € o custo da operação de passagem de cabelagem de fibra ótica e 

montagem de equipamentos derivados (consultar anexo XVI). 

Área: Participação e controlo 

Critério 36 – Capacidade e controlo 

Melhoria: Implementação de um sistema de ventilação artificial com recurso a dispositivos 

automatizados. 

Uma vez não contemplada pela ventilação natural, a casa de banho do piso térreo da “habitação tipo” 

B urge da implementação de um extrator de ar. Também na cozinha existe esta necessidade, por 

inerência à sua normal utilização, assim como pelo espaço apresentar apenas uma chaminé para 

extração de fumo.  

O custo da medida proposta, disposta no anexo XVII segundo o gerador de preços, é de 221,7 €. 

Critério 39 – Controlo de ameaças humanas 

Melhoria: Instalação de um sistema de videovigilância. 

Em detrimento do sistema de videovigilância optou-se pela adoção de um sistema antirroubo. A opção 

tomada baseou-se na harmonia social existente no bairro e consequente proximidade entre os 

moradores, o que por si só confere um ambiente de bem-estar e segurança. 

De acordo com o gerador de preços, o custo de instalação de todo o sistema é de 469,40 € (consultar 

anexo XVIII, quadro A1). 

Área: Inovações 

Critério 43 – Inovações 

Melhoria: Introdução de um sistema automático de reconhecimento de viaturas, por intermédio de 

sensores. 

Na tentativa de também acautelar o conforto nos dias chuvosos, propôs-se a criação de um sistema de 

reconhecimento automático de viaturas, por intermédio de sensores magnéticos a implementar no 
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portão dianteiro da moradia, com o propósito de permitir os veículos chegarem à zona coberta no 

corredor de acesso à garagem, oferecendo assim total comodidade aos moradores. 

Com base nos valores do gerador de preços, a implementação do sistema inovatório tem um custo de 

aproximadamente 38 € (consultar anexo XVIII, quadro A2). 

6.2. Recomendações 

Todas as propostas descritas apontam para o desenvolvimento da sustentabilidade do edificado, 

promovendo a melhoria da sua classificação LiderA. Porém, a sua implementação poderá condicionar-

se pelo seu custo. 

Neste sentido, será relevante analisar o que simultaneamente satisfará o domínio humano e 

construtivo, tendo em conta o anteriormente orçado. 

A plantação de espécies de árvores juntamente com o ajardinamento de parte do logradouro, favorece 

toda a componente ambiental. Como tal, recomenda-se a adoção destas medidas, representando a 

equação (31) o custo da operação. 

Custo da operação = 275,05 € + 51,30 € + 144,9 €                                                              (31) 

Custo da operação = 471,25 € 

No que toca aos equipamentos, recomenda-se a implementação dos painéis solares, redutores de 

caudais em chuveiros e torneiras e, ainda, extratores de ar. 

Em relação aos painéis solares, além do seu ganho de energia mensal satisfazer no mesmo período 

de tempo, praticamente na íntegra, o consumo de energia elétrica da habitação, o seu investimento 

apresenta um baixo período de retorno, 5 anos.  

Já os aparelhos contemplados por redutores de caudal apresentam uma grande eficiência, oferecendo 

resultados de consumo de água 50% inferiores aos anteriormente registados. 

Zelando pela qualidade do ar interior, é também considerada a introdução de extratores de ar na 

cozinha e casa de banho do piso térreo. 

A implementação das referidas medidas ocasionará, de acordo com a equação (32), um custo total de: 

Custo da operação = 2530,3 € + 41,80 € + 34 € + 221,70 €                                                  (32) 

Custo da operação = 2827,8 € 

Ao nível exterior, recomenda-se a adoção do sombreamento sobre a zona de acesso à garagem e 

transformação da mesma em área permeável, a aplicação de estruturas que beneficiem o acesso à 

habitação, e logradouro, por parte de pessoas de mobilidade reduzida, como também a montagem do 

sistema de reconhecimento de viaturas por sensores. 
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Quanto ao sombreamento, tanto conferirá melhor resguardo ao estacionamento como possibilitará aos 

moradores um cómodo acesso à habitação em dias de chuva. A introdução do sistema de 

reconhecimento de viaturas por sensores tem por base o mesmo propósito. 

Sobre a área permeável, além de esteticamente favorável, permitirá escoar a água proveniente das 

tarefas domésticas do exterior e da lavagem das viaturas. 

No que respeita às estruturas de acesso ao edificado, a prevenção aponta para a sua implementação. 

É de seguida apresentado, conforme a equação (33), o custo das três anteriores propostas de 

melhorias: 

Custo da operação = 1038,9 € + 443,65 € + 38 €                                                                 (33) 

Custo da operação = 1520,55 € 

Relativamente à implementação das medidas propostas para a envolvente opaca exterior, verificou-se 

que permitirá uma poupança anual em energia elétrica de 4446,89 kWh. Sabendo que o consumo 

mensal de energia elétrica da habitação em análise é de 266 kWh (dado obtido no decurso do presente 

trabalho), resultando um consumo anual de 3192 kWh, e que o investimento apresenta um período de 

retorno de 5 anos, é de todo recomendado a adoção da presente medida. 

Por último, referir que em função do avanço tecnológico, bastará implementar um aparelho distribuidor 

de sinal Wifi, em detrimento da montagem das referidas tomadas de rede. Além de prático, torna-se 

uma solução cómoda e ecologicamente viável. Dizer ainda que, de todo, não será necessário a 

implementação do sistema antirroubo na habitação, por via da pacatez e segurança premente em toda 

a cidade da Ribeira Grande. 

A implementação das propostas de melhoria anteriormente elencadas por si só não traduz uma 

valorização efetiva da classe de avaliação LiderA, como se verificada no quadro 28.  

 

 
 

 

 

Neste sentido, recomenda-se a proposta de melhoria do critério 16 e 17 (C16 – Tratamento de águas 

residuais e C17 – Caudal de reutilização de águas usadas), por recurso à instalação de um sistema de 

tratamento de águas residuais, apto a uma taxa de tratamento superior a 50%, posteriormente 

canalizadas para o reabastecimento de autoclismos, lavagem de pavimentos entre outros fins. A 

presente medida de melhoria acarreta um custo total de 1491.56 €, tal como se pode comprovar pela 

consulta do anexo XI (quadro O e P). 

Recomenda-se ainda a proposta de melhoria do critério 20 (C20 – Gestão de resíduos perigosos), 

através da criação de um plano de gestão de resíduos perigosos, introdução de um pilhão, criação de 

Habitação sem melhorias
Habitação com melhorias relativas a 

recomendações

A A

25,70% 28,14%

Determinação da Classe Global da Habitação 

Quadro 28 – Classe de avaliação LiderA obtida apenas segundo as recomendações. 
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um local para a deposição de óleos alimentares. Esta medida, deve ser complementada com ações de 

sensibilização prestadas pela sociedade ponto verde, junto dos moradores da habitação. De referir que 

a componente material desta medida resulta do reaproveitamento de resíduos da prática corrente do 

quotidiano, não acarretando por isso nenhum custo.  

Assim, após a inclusão das melhorias dos critérios 16, 17 e 20, efetiva-se a beneficiação da classe de 

avaliação do Sistema LiderA, embora se mantenha a classe como se pode observar  no quadro 29. 

 

 

 

 

 

Esta análise das medidas consideradas, evidencia que existem medidas viáveis economicamente e 

que importa efetuar essa análise na lógica não só do investimento, mas também na operação e no seu 

ciclo de vida e na conjugação das diferentes medidas. Assim, é recomendável analisar a viabilidade no 

ciclo de vida, salientando-se o critério especifico do sistema LiderA dos custos no ciclo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitação sem melhorias
Habitação com melhorias relativas a 

recomendações

A A

25,70% 30,26%

Determinação da Classe Global da Habitação 

Quadro 29 – Classe de avaliação LiderA obtida segundo a maior número de recomendações. 
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7. Discussão de resultados e conclusões 

Tendo por base a cidade da Ribeira Grande, a presente dissertação enquadrou no domínio 

arquitetónico e construtivo as principais tipologias. Analisaram-se desde as tipologias construtivas dos 

séculos passados às atualmente projetadas, com o intuito de se compreender a sua evolução 

dimensional, arquitetónica e material. 

Foram adotadas as moradias unifamiliares geminadas como objeto de estudo, visto a sua grande 

representatividade ao nível da cidade, materializando-se em estudo de caso a “habitação tipo” B.  

Posteriormente, e segundo o Sistema LiderA, efetuou-se a avaliação de sustentabilidade à referida 

habitação, resultando na atribuição da classe de avaliação LiderA de nível A. 

Em busca da valorização da classificação LiderA, propôs-se a implementação de melhorias de carácter 

sustentável, que se refletiam sobretudo nas áreas da componente ambiental, envolvente opaca 

exterior, efluentes e ainda sobre equipamentos e acessórios. Em termos de resultados, verificou-se a 

melhoria efetiva da classe LiderA da “habitação tipo” em estudo, registando-se uma evolução da classe 

A para a classe A+.  

Como consequência, ao nível da habitação, esta melhoria permitiu, quase na sua plenitude, evitar o 

gasto de eletricidade por via da implementação dos painéis fotovoltaicos, possibilitou reduzir para 

metade o consumo de água por comparação com os anteriores registos, potenciou a qualidade do ar 

interior da habitação, conferiu maior comodidade interior e no acesso à mesma, proporcionou maior 

conforto habitacional, gerou um elevado índice de reaproveitamento de efluentes e, em geral, melhorou 

o aspeto estético da moradia através da introdução de espécies aborígenes e outros elementos de 

índole decorativa. 

Relativamente às propostas encontradas, em termos globais são consideradas viáveis e de importante 

mais-valia sob o ponto de vista do conceito da sustentabilidade. Porém, prevê-se que estejam limitadas 

segundo o plano económico, uma vez que para a sua concretização será necessário um certo 

investimento financeiro.  

Apesar de tudo, a sua implementação não exige alteração da sua estrutura construtiva nem mudanças 

de fundo na habitação. Maioritariamente as mudanças ocorrem no seu exterior, nomeadamente na 

zona do logradouro. 

A versatilidade das referidas propostas permite ainda que as mesmas possam ser aplicadas em outro 

tipo de habitações e mesmo em outras zonas, sem qualquer tipo de condicionante e implicações. De 

frisar que, em todo o caso, o processo de adaptação e adequação das propostas ao edificado pode ser 

considerado com uma limitação do próprio Sistema LiderA. 

No entanto, é aconselhável a consulta da legislação em vigor, quer em relação ao processo construtivo, 

através do REH, quer em relação a questões de índole técnica, através da consulta do antigo manual 

do RCCTE complementado pelo manual ITE 50 do LNEC, e mais especificamente sobre o domínio da 
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sustentabilidade, segundo o manual LiderA – Sistema Voluntário para a sustentabilidade dos ambientes 

construídos, versão 2.0. 

De referir ainda que a análise efetuada na determinação dos custos e benefícios assenta em 

pressupostos e simplificações, incluindo o período de retorno (payback), determinando-o como período 

de retorno simples não tendo em conta a taxa de atualização, sendo, no entanto, indicativa da 

viabilidade das propostas apresentadas. 

Estas melhorias vieram beneficiar determinados aspetos como o caso da integração de habitats, o 

ganho de energia solar, capaz de suprimir, em grande parte, a necessidade de energia elétrica da 

habitação, redução no consumo de água, melhoria da qualidade do ar interior, reutilização de águas 

saponáceas e a redução do ruído exterior. Por último, foi realizado uma criteriosa análise de 

custo/benefício das referidas propostas, tendo em vista a obtenção do valor total do investimento 

necessário à beneficiação da classe LiderA da habitação. 

Tendo em conta que o objetivo proposto pela presente dissertação visava promover a implementação 

de medidas de carácter sustentável com base em orientações do projeto LiderA, com o intuito de 

oferecer maior eficiência e durabilidade à construção e criar sinergias entre o meio e o próprio edificado, 

premiando assim a classificação da habitação segundo o Sistema LiderA, é possível que afirmar que 

os resultados obtidos coadunam com a metodologia e intensões enunciadas. 

Em termos de vantagens, as propostas contribuem para a diminuição da pegada ecológica, promoção 

da economia local, favorecem o ordenamento urbanístico valorizando os espaços abandonados, e 

promovem a interação com a comunidade numa espécie de simbiose entre o espaço público e privado. 

Apesar de apresentar um domínio de aplicação versátil, podendo enquadrar-se tanto em construções 

novas como em ambientes já construído, o presente tema também padece de limitações, como é o 

caso da sua aplicação em ambiente construído necessitar de uma matriz construtiva flexível. 

Procurando auxiliar a aplicação do modelo de construção sustentável, principalmente no domínio da 

construção nova, recomenda-se a adoção de determinadas medidas na fase de projeto e construção, 

tais como a conceção de áreas verdes no exterior da habitação, o respeito pela fenestração seletiva e 

um projeto que contemple o desenho passivo e a pré-instalação para sistemas de aproveitamento de 

energias solares. 

Ao nível da fase de projeto, é recomendado a introdução de zonas verdes ou permeáveis, apontando-

se, como exemplo, o aproveitamento das coberturas verdes. A conceção de vãos envidraçados de 

dimensões apropriadas, cujas janelas apresentem elevada estanquidade e os envidraçados um 

reduzido coeficiente de transmissão térmica a adoção de fenestração seletiva, soluções de desenho 

passivo, pé-direito regulamentar e baixo índice de compartimentação, são outros dos fatores 

recomendados. Também importante, a pré-instalação para sistemas de aproveitamento de energias 

renováveis e a construção de uma planta favorável à ventilação natural cruzada. 

Relativamente à fase de construção, recomenda-se a adoção de materiais reciclados de baixo impacte 

ambiental e que necessitem de pouca manutenção. O uso de materiais de curta rastreabilidade e a 
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racionalidade no processo construtivo, contribuindo para uma baixa produção de resíduos, são também 

medidas a considerar. No plano preventivo, e complementar à fase anterior, sugere-se a aplicação de 

um eficaz e condizente plano de segurança e saúde (PSS), assim como de um plano de gestão de 

resíduos da construção. 

O setor da construção tem um elevado impacte, e embora nalguns casos procure integrar orientações 

do domínio sustentável, encontra-se ainda distante dos padrões aceitáveis. Deste modo, a abordagem 

efetuada permitiu não só a promoção da temática da sustentabilidade, com claro incentivo à 

implementação do plano de avaliação de sustentabilidade na construção, como também de alerta para 

os perigos decorrentes da atual política adotada.  

Em suma, o presente trabalho procura contribuir para a interligação entre o edificado e o ambiente com 

a patente da sustentabilidade, concretizando os objetivos da tese e identificando medidas viáveis de 

sustentabilidade das moradias. 

Como desenvolvimentos futuros recomenda-se o alargar da aplicação da sustentabilidade à restante 

construção da Ribeira Grande, nas diferentes zonas urbanas de São Miguel e nos Açores como forma 

de procurar a sustentabilidade viável que se deseja.  
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Anexo I 
Distribuições mensais das direções do vento dominante 

Cidade da Ribeira Grande: passado das tipologias construtivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A – Distribuições mensais das direções do vento dominante segundo a estação meteorológica 

da cidade de Lagoa. Adaptado de www.windfinder.com. 

Figura B – Passado das tipologias construtivas da cidade de Ribeira Grande. Adaptado de 
Inventário do Património Imóvel dos Açores - ISBN 978-972-647-215-5. 
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Anexo II 
Casas solarengas e típicas: características geométricas e arquitetónicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Dados obtidos do Arquivo da Conservatória do Registo Predial da Ribeira Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro A - Características geométricas e arquitetónicas – Casas Solarengas. 
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Nota: Dados obtidos do Arquivo da Conservatória do Registo Predial da Ribeira Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Século 18
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Quadro B - Características geométricas e arquitetónicas – Casas típicas. 

 

 



 

76 
 

Anexo III 
Sistema LiderA – pesos das áreas 

VERTENTE ÁREA Wi Pre-Req. CRITÉRIO NºC

Valorização territorial C1

Optimização ambiental da implantação C2

Valorização ecológica C3

Interligação de habitats C4

6 Critérios Integração paisagística C5

14% Protecção e valorização do património C6

VERTENTE ÁREA Wi Pre-Req. CRITÉRIO NºC

Eficiência nos consumos - Certificação energética C7

Desenho passivo C8

Intensidade em carbono C9

Consumo de água potável C10

Gestão das águas locais C11

Durabilidade C12
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ALIMENTAR
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Anexo IV 
Custo da operação: colocação de relva 

 

 

 

Fonte:  www.geradordeprecos.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro C - Cálculo do custo da operação: colocação de relva. 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância Quantidade Tempo de trabalho

mt48tis020 m² Tapete de relva. 1,050 4,25 4,46 40

mt48tie030a m³ Terra vegetal crivada, fornecida a granel. 0,100 23,70 2,37 2

mt48tie040 kg Húmus limpo crivado. 4,000 0,03 0,12 1

mt48tif020 kg Adubo para pré-sementeira de relva. 0,100 0,41 0,04 1

mt08aaa010a m³ Água. 0,200 1,50 0,30 1

mq09rod010 h Cilindro leve. 0,052 3,50 0,18 1

mq09mot010 h Motocultor 60/80 cm. 0,052 2,70 0,14 1

mo040 h Oficial de 1ª jardineiro. 0,217 12,72 2,76 2

mo115 h Operário jardineiro. 0,271 11,90 3,22 2

% Custos directos complementares 2,000 13,59 0,27 219,61 55,44

Total unitário: 13,86 Total previsto: 275,05Custo de manutenção decenal: 26,06€ nos primeiros 10 anos.
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Anexo V 
Custo da operação: implementação de cobertura verde 

 

 

 

Fonte:  www.geradordeprecos.info

Quadro D - Cálculo do custo da operação: cobertura verde. 

 Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância Quantidade prevista Tempo de trabalho

mt04lpt010c Ud Tijolo cerâmico furado duplo, para revestir, 30x20x9 cm, segundo NP EN 771-1. 3,000 0,08 0,24 30

mt01arl040a m³ Argila expandida, de granulometria compreendida entre 3 e 8 mm e 350 kg/m³ de densidade, fornecida a granel, 

segundo NP EN 13055-1.

0,100 71,76 7,18 3

mt09lec020b m³ Leitada de cimento 1/3 CEM II/B-L 32,5 N. 0,010 105,10 1,05 1

mt08aaa010a m³ Água. 0,008 1,50 0,01 1

mt01arg005a t Areia de pedreira, para argamassa preparada em obra. 0,065 18,00 1,17 1

mt08cem011a kg Cimento Portland CEM II/B-L 32,5 R, cor cinzento, em sacos, segundo NP EN 197-1. 10,000 0,10 1,00 2

mt16pea020b m² Painel rígido de poliestireno expandido, segundo NP EN 13163, bordo lateral recto, de 20 mm de espessura, 

resistência térmica 0,55 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,036 W/(m°C), para junta de dilatação.

0,010 1,34 0,01 24

mt14iea020c kg Emulsão asfáltica aniônica com cargas. 0,300 1,72 0,52 24

mt14lga010mc m² Membrana de betume modificado com elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espessura, massa 

nominal 5 kg/m², com armadura de feltro de poliéster reforçado e estabilizado de 150 g/m², com auto-protecção 

mineral de cor verde, com resistência à penetração de raizes. Segundo EN 13707.

1,100 8,55 9,41 24

mt14lbz020a m² Membrana anti-raízes flexível de polietileno de baixa densidade, WSF 40 "ZINCO", de cor preto, para coberturas 

verdes.

1,030 2,40 2,47 24

mt14lbz040qa m² Manta de protecção e retenção SSM 45 "ZINCO", formada por geotêxtil de poliéster e polipropileno, de 5 mm de 

espessura, com uma retenção de água de 5 l/m², uma resistência à tracção longitudinal de 5,5 kN/m, uma 

resistência CBR ao punçoamento 2 kN, e uma massa superficial de 470 g/m², fornecida em rolos.

1,100 2,50 2,75 24

mt14lbz030ba m² Módulo drenante e retentor de água, Floradrain FD 25-E "ZINCO", de poliolefinas recicladas com perfurações na 

parte superior, fornecido em placas. Incluindo p/p de clips de união.

0,530 7,80 4,13 24

mt14lbz050a m² Filtro sistema SF "ZINCO", formado por um geotêxtil não tecido sintético, composto por fibras de polipropileno 

entrelaçadas, termosoldado por ambas as faces, de 0,6 mm de espessura, com uma resistência à tracção 

longitudinal de 7 kN/m, uma resistência CBR ao punçoamento 1,1 kN, e uma massa superficial de 100 g/m², 

fornecido em rolos.

1,030 1,20 1,24 24

mt48saz010a m³ Substrato Zincoterra Sedum "ZINCO", composto de cerâmica seleccionada triturada e outros componentes 

minerais misturados com composto vegetal e turfa, fornecido em sacos Big Bag, para coberturas verdes.

0,100 67,80 6,78 24

mt48epz010ha m² Plantas com torrão plano, Sedum Sediforme "ZINCO", fornecidas em tabuleiros de 60 unidades com uma 

espécie de sedum, para coberturas verdes.

1,030 10,08 10,38 24

mo020 h Oficial de 1ª construção. 0,102 12,72 1,30 16

mo113 h Operário não qualificado construção. 0,465 11,90 5,53 16

mo029 h Oficial de 1ª aplicador de lâminas impermeabilizantes. 0,269 12,72 3,42 16

mo067 h Ajudante de aplicador de lâminas impermeabilizantes. 0,269 12,41 3,34 0

mo040 h Oficial de 1ª jardineiro. 0,446 12,72 5,67 4

mo086 h Ajudante de jardineiro. 0,446 12,41 5,53 0

% Custos directos complementares 2,000 73,13 1,46 2825,3 648,32

Tota unitário: 74,59 Tota unitário: 3473,62Custo de manutenção decenal: 23,50€ nos primeiros 10 anos.
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Anexo VI 
Custo da operação: plantação de espécie aborígene 

 

 

 

Fonte:  www.geradordeprecos.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância

mt48eap010f Ud Jacarandá (Jacaranda mimosifolia) de 14 a 16 cm 

de perímetro de tronco a 1 m do solo, fornecido em 

contentor de 45 litros, D=45 cm.

1,000 39,00 39,00

mt48tie030a m³ Terra vegetal crivada, fornecida a granel. 0,100 23,70 2,37

mt48tie020 kg Adubo mineral complexo NPK 15-15-15. 0,010 0,75 0,01

mt08aaa010a m³ Água. 0,040 1,50 0,06

mq01exn020a h Retroescavadora hidráulica sobre pneus, de 105 

kW.

0,052 46,35 2,41

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,054 9,27 0,50

mo040 h Oficial de 1ª jardineiro. 0,163 12,72 2,07

mo115 h Operário jardineiro. 0,326 11,90 3,88

% Custos directos complementares 2,000 50,30 1,01

Total: 51,31Custo de manutenção decenal: 48,23€ nos primeiros 10 anos.

Quadro E - Cálculo do custo da operação: plantação de espécie aborígene. 
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Anexo VII 
Custo da operação: aplicação de isolamento térmico nas paredes exteriores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  www.geradordeprecos.info

Quadro F - Cálculo do custo da operação: aplicação de isolamento térmico nas paredes exteriores (ETICS). 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância Quantidade Tempo de trabalho

mt28mop080c m Perfil de arranque de alumínio, de 30 mm de largura, 

com pingadeira, para nivelação e suporte dos 

painéis isolantes dos sistemas de isolamento 

térmico pelo exterior sobre a linha de soco.

0,170 3,33 0,57 11,5

mt28mop085c m Perfil de fecho superior, de alumínio, de 30 mm de 

largura, para coroamento dos painéis isolantes dos 

sistemas de isolamento térmico pelo exterior.

0,170 13,73 2,33 13

mt28mop030g kg Argamassa composta de cimento branco, cal 

aérea, inertes leves, inertes calcários 

seleccionados, f ibras naturais, aditivos e resinas 

em pó, impermeável à água da chuva, permeável ao 

vapor de água e com resistência ao 

envelhecimento, para aplicar com palustra, para 

aderir os painéis isolantes e como camada base, 

prévia amassadura com água.

10,800 1,01 10,91 26 16

mt16pep010aa m² Painel rígido de poliestireno expandido, segundo NP 

EN 13163, de superfície lisa e bordo lateral recto, 

de cor branca, de 30 mm de espessura, com 

resistência ao envelhecimento e permeável ao 

vapor de água, resistência térmica 0,79 m²°C/W, 

condutibilidade térmica 0,038 W/(m°C), Euroclasse E 

de reacção ao fogo.

1,050 5,09 5,34 126,45 16

mt16pep100a Ud Bucha de expansão de polipropileno de 90 mm de 

comprimento, para f ixação de placas isolantes.

8,000 0,20 1,60

130
mt28mop050a m² Malha de f ibra de vidro, anti-álcalis, de 5x4 mm de 

vão de malha, de 0,6 mm de espessura, de 160 

g/m² de massa superficial e de 1x50 m, para armar 

argamassas.

1,100 1,55 1,71

126,45
mt28mop070b m Perfil de canto de PVC com malha, para reforço de 

cantos.

0,300 1,23 0,37

18
mt28mop075c m Perfil de fecho lateral, de alumínio, de 30 mm de 

largura.

0,300 3,02 0,91

0
mt28mop320a kg Primário acrílico composto por resinas acrílicas, 

pigmentos minerais e aditivos orgânicos e 

inorgânicos, impermeável à água da chuva e 

permeável ao vapor de água, para aplicar com 

trincha, rolo ou pistola, para regularizar a absorção 

e incrementar a aderência de argamassas acrílicas.

0,200 3,69 0,74

26
mt28mop310ma kg Argamassa acrílica cor branco, composta por 

resinas acrílicas, pigmentos minerais e aditivos 

orgânicos e inorgânicos, anti-caruncho e anti-

verdete, permeável ao vapor de água e com 

resistência ao envelhecimento, à contaminação 

urbana e aos raios UV, para revestimento de 

paramentos exteriores.

2,000 3,72 7,44

26
mt15bas010a m Cordão de polietileno expandido de células 

fechadas, de secção circular de 6 mm de diâmetro, 

para o enchimento de fundo de junta.

0,170 0,06 0,01

63,225
mt15bas035a Ud Cartucho de massa elastomérica tixotrópica, 

monocomponente, à base de polímeros híbridos 

(MS), de cor cinzento, de 600 ml, de alta aderência, 

com elevadas propriedades elásticas, resistência 

ao envelhecimento e aos raios UV, dureza Shore A 

aproximada de 25 e alongamento em ruptura > 

600%, segundo EN ISO 11600.

0,020 8,24 0,16

6
mo054 h Oficial de 1ª montador de isolamentos. 0,114 13,15 1,50 16
mo101 h Ajudante de montador de isolamentos. 0,114 12,41 1,41 0
mo039 h Oficial de 1ª rebocador. 0,681 12,72 8,66 16
mo079 h Ajudante de rebocador. 0,681 12,41 8,45 0

% Custos directos complementares 2,000 52,11 1,04 1377,75 413,92

Total unitário: 53,15 Total previsto: 1791,67Custo de manutenção decenal: 5,89€ nos primeiros 10 anos.
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Anexo VIII 
Custo da operação: aplicação de isolamento térmico na cobertura inclinada 
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Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância Quantidade Tempo de trabalho

mt16lra030a m² Painel rígido de lã de rocha vulcânica de alta 

densidade, não revestido, de 40 mm de espessura, 

segundo EN 13162, resistência térmica 1,1 m²°C/W, 

condutibilidade térmica 0,036 W/(m°C), Euroclasse 

A1 de reacção ao fogo, de aplicação como isolante 

térmico e acústico em sistemas compostos de 

isolamento pelo exterior de fachadas.

1,050 8,34 8,76 93,1

mt16bab020a Ud Espiga especial para madeira de 6 mm de diâmetro 

e 80 mm de comprimento.

6,000 0,58 3,48 24

mo054 h Oficial de 1ª montador de isolamentos. 0,072 13,15 0,95 16

mo101 h Ajudante de montador de isolamentos. 0,029 12,41 0,36 16

% Custos directos complementares 2,000 13,55 0,27 790,64 408,96

Total unitário: 13,82 Total previsto 1199,60Custo de manutenção decenal: 0,28€ nos primeiros 10 anos.

Quadro G - Cálculo do custo da operação: aplicação de isolamento térmico na cobertura inclinada. 
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Anexo IX 
Custo da operação: implementação do “Sistema de Caleiras” – parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.geradordeprecos.info 

 

 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância Quantidade Tempo de trabalho

mt36cal010a m Caleira circular de alumínio lacado, de 

desenvolvimento 250 mm e 0,68 mm de espessura. 

Inclusive suportes, esquinas, tampas, remates 

finais, peças de ligação a tubos de queda e peças 

especiais.

1,100 12,48 13,73 8

mo008 h Oficial de 1ª canalizador. 0,282 13,15 3,71 1

mo107 h Ajudante de canalizador. 0,282 12,40 3,50 1

% Custos directos complementares 2,000 20,94 0,42 100,26 25,55

Total unitário: 21,36 Total previsto: 125,81Custo de manutenção decenal: 1,71€ nos primeiros 10 anos.

Quadro H - Cálculo do custo da operação:colocação de caleira. 

 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância Quantidade Tempo de trabalho

mt36cal020a m Tubo de queda à vista de alumínio lacado, secção 

circular e 80 mm de diâmetro. Inclusive ligações, 

curvas e peças especiais.

1,100 10,10 11,11 6

mt36cal021a Ud Abraçadeira para tubo de queda à vista de alumínio 

lacado, secção circular e Ø 80 mm.

0,500 1,41 0,71

6

mo008 h Oficial de 1ª canalizador. 0,102 13,15 1,34 1

mo107 h Ajudante de canalizador. 0,102 12,40 1,26 1
% Custos directos complementares 2,000 14,42 0,29 70,32 25,55

Total unitário: 14,71 Total previsto: 95,87Custo de manutenção decenal: 1,18€ nos primeiros 10 anos.

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância Quantidade Tempo de trabalho

mt36tit400g Ud Material auxiliar para montagem e fixação das 

tubagens de PVC, série B, de 110 mm de diâmetro.

1,000 1,45 1,45 1

mt36tit010gc m Tubo de PVC, série B, de 110 mm de diâmetro e 3,2 

mm de espessura, segundo NP EN 1329-1, com o 

preço incrementado em 10% relativamente a 

acessórios e peças especiais.

1,050 10,61 11,14

2

mt11var009 l Líquido de limpeza para colagem com adesivo de 

tubos e acessórios de PVC.

0,040 12,22 0,49

1

mt11var010 l Cola para tubos e acessórios de PVC. 0,020 18,62 0,37 1

mo008 h Oficial de 1ª canalizador. 0,157 13,15 2,06 1

mo107 h Ajudante de canalizador. 0,078 12,40 0,97 1

% Custos directos complementares 2,000 16,48 0,33 53,84 25,55

Total unitário: 16,81 Total previsto: 79,39Custo de manutenção decenal: 0,84€ nos primeiros 10 anos.

Quadro J - Cálculo do custo da operação: colocação do ramal de descarga. 

 

Quadro I - Cálculo do custo da operação: reservatório. 
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Anexo X 
Custo da operação: implementação do “Sistema de Caleiras” – parte 2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.geradordeprecos.info 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância

mt36fpg010a Ud Filtro de águas pluviais auto-limpável, com uma 

entrada de 110 mm de diâmetro e duas saídas, uma 

de 110 mm de diâmetro e uma de 50 mm de 

diâmetro, com possibilidade de alteração do modo 

de funcionamento para verão e inverno, para 

instalar em tubo de queda.

1,000 40,00 40,00

mo008 h Oficial de 1ª canalizador. 0,204 13,15 2,68

mo107 h Ajudante de canalizador. 0,204 12,40 2,53

% Custos directos complementares 2,000 45,21 0,90

Total unitário: 46,11Custo de manutenção decenal: 7,84€ nos primeiros 10 anos.

Quadro K - Cálculo do custo da operação: filtro para o tubo de queda. 

 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância

mt37eqp040a Ud Electrobomba submergível de aço inoxidável, caudal 

máximo 250 l/min, altura máxima de impulsão 10 m, 

com motor, de 0,9 kW, alimentação a 220/240 V e 

50-60 Hz, com regulador de nível incorporado e 

cabo eléctrico de ligação de 10 metros com tomada 

tipo shuko.

1,000 375,15 375,15

mo008 h Oficial de 1ª canalizador. 0,804 13,15 10,57

mo107 h Ajudante de canalizador. 0,804 12,40 9,97

% Custos directos complementares 2,000 395,69 7,91

Total unitário: 403,60Custo de manutenção decenal: 44,40€ nos primeiros 10 anos.

Quadro M - Cálculo do custo da operação: eletrobomba submergível. 

 

Quadro L - Cálculo do custo da operação: reservatórios. 
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Anexo XI 

Custo da operação: plantação de espécie aborígene de frutos 

Custo da operação: sistema de tratamento de águas saponáceas 

 

 

 

 

 

Fonte: www.geradordeprecos.info 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância Quantidade Tempo de trabalho

mt48eac010e Ud Nogueira (Juglans regia) de 14 a 16 cm de 

perímetro de tronco a 1 m do solo, fornecido em 

contentor de 50 litros, D=50 cm.

1,000 42,00 42,00 1

mt48tie030a m³ Terra vegetal crivada, fornecida a granel. 0,100 23,70 2,37 1

mt48tie020 kg Adubo mineral complexo NPK 15-15-15. 0,010 0,75 0,01 1

mt08aaa010a m³ Água. 0,040 1,50 0,06 1
mq01exn020a h Retroescavadora hidráulica sobre pneus, de 105 

kW.

0,050 46,24 2,31

0
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,050 9,25 0,46 1
mo040 h Oficial de 1ª jardineiro. 0,151 17,19 2,60 2
mo115 h Operário jardineiro. 0,302 16,12 4,87 2

% Custos directos complementares 2,000 54,68 1,09 69,04 75,87

Total unitário: 55,77 Total previsto: 144,91Custo de manutenção decenal: 52,42€ nos primeiros 10 anos.

Quadro N - Cálculo do custo da operação: plantação de espécie aborígene de frutos. 

 

Quadro O - Cálculo do custo da operação: instalação de sistema de tratamento de águas saponáceas. 

 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância

mt46fer030a Ud Depósito de armazenamento de água depurada de 

polietileno de alta densidade, de 1150 litros, 

formado por um tanque.

1,000 914,34 914,34

mt46fer040a Ud Tampa amovível e aro de ferro fundido dúctil, de 

650 mm de diâmetro.

1,000 98,25 98,25

mt36tie010be m Tubo de PVC, série B, de 40 mm de diâmetro e 3 mm 

de espessura, com extremo abocardado, segundo 

NP EN 1329-1, com o preço incrementado em 20% 

relativamente a acessórios e peças especiais.

3,000 2,05 6,15

mt11var009 l Líquido de limpeza para colagem com adesivo de 

tubos e acessórios de PVC.

0,030 12,22 0,37

mt11var010 l Cola para tubos e acessórios de PVC. 0,240 18,62 4,47

mo008 h Oficial de 1ª canalizador. 1,269 13,15 16,69

mo107 h Ajudante de canalizador. 1,269 12,40 15,74

% Custos directos complementares 2,000 1056,01 21,12

Total: 1077,13Custo de manutenção decenal: 118,48€ nos primeiros 10 anos.

Quadro P - Cálculo do custo da operação: implementação do depósito de armazenamento de água tratada. 

 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância Quantidade Tempo de trabalho

mt37svc010c Ud Válvula adufa de latão fundido, para enroscar, de 

3/4".

2,000 6,83 13,66

1

mt37eqt010ae Ud Filtro de cartucho formado por cabeça, vaso e 

cartucho contentor de carvão activo, rosca de 3/4", 

caudal de 0,4 m³/h.

1,000 25,46 25,46

1

mt37eqt100aa Ud Descalcif icador compacto com comando por tempo 

de três ciclos, rosca de 3/4", pressão de trabalho 

de 1,5 a 6 bar, caudal de 0,3 m³/h e de 

200x400x650 mm, inclusive electroválvula para o 

bypass.

1,000 572,77 572,77

1

mt36tie010aa m Tubo de PVC, série B, de 32 mm de diâmetro e 3 mm 

de espessura, com extremo abocardado, segundo 

NP EN 1329-1.

0,500 1,35 0,68

1

mt37sve010b Ud Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar 

de 1/2".

1,000 4,13 4,13

1

mt37w w w 010 Ud Material auxiliar para instalações de abastecimento 

de água.

1,000 1,40 1,40

1

mo008 h Oficial de 1ª canalizador. 6,027 13,15 79,26 3

mo107 h Ajudante de canalizador. 6,027 12,40 74,73 3

% Custos directos complementares 4,000 772,09 30,88 1414,91 76,65

Total: 802,97 Total previsto: 1491,56Custo de manutenção decenal: 1.421,26€ nos primeiros 10 anos.
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Anexo XII 
Custo da operação: aplicação de isolamento acústico 

 

 

 

Fonte: www.geradordeprecos.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância

mt16aac010a Ud Bucha de expansão e prego de polipropileno 

ChovAFIX 6 "CHOVA", de 60 mm de comprimento, 

com aro de estanquidade, para f ixação mecânica 

de painéis isolantes.

5,250 0,15 0,79

mt16ptc020Eb m² Complexo multicamada ChovACUSTIC PLUS 

FIELTEX, "CHOVA", de 39 mm de espessura, 8,4 

kg/m² de massa superficial, formado por duas 

lâminas de feltro têxtil e uma lâmina viscoelástica de 

alta densidade de 4 mm de espessura; com 55 dB 

de índice global de redução sonora, Rw .

1,050 15,43 16,20

mt16ptc060j m Banda autocolante dessolidarizante ELASTOBAND 

"CHOVA", de 50 mm de largura e de 4 mm de 

espessura, formada por uma lâmina de poliolefinas 

de alta resistência e uma lâmina viscoelástica de 

alta densidade de 2 mm de espessura; 

proporcionando uma redução do nível global de 

pressão sonora a sons de percussão de 17 dB.

0,300 0,82 0,25

mt16lra060a m² Painel semi-rígido de lã mineral, espessura 45 mm, 

segundo EN 13162.

1,050 2,79 2,93

mo054 h Oficial de 1ª montador de isolamentos. 0,201 17,77 3,57

mo101 h Ajudante de montador de isolamentos. 0,201 16,81 3,38

% Custos directos complementares 2,000 27,12 0,54

Total: 27,66Custo de manutenção decenal: 0,55€ nos primeiros 10 anos.

Quadro Q - Cálculo do custo da operação: aplicação de isolamento acústico. 
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Anexo XIII 
Custo da operação: melhoramento da zona de estacionamento 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.geradordeprecos.info 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância Quantidade Tempo de trabalho

mt10hmf020ba m³ Betão simples C12/15 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0), 

fabricado em central, segundo NP EN 206-1.

0,010 86,67 0,87 0

mt08aaa010a m³ Água. 0,012 1,50 0,02 1

mt01arg000k m³ Areia crivada. 0,052 17,00 0,88 1

mt01arg001kd m³ Agregado grosso homogeneizado de tamanho 

máximo 12 mm.

0,093 25,00 2,33

1

mt08cem000k kg Cimento cinzento em sacos. 40,960 0,10 4,10 100

mt07aco040e kg Aço em varões nervurados, A400 NR, fornecido em 

obra em varões sem elaborar, de vários diâmetros.

4,000 0,60 2,40

50

mt07aco020a Ud Separador homologado para fundações. 0,800 0,13 0,10 32

mt07ala010m kg Aço laminado EN 10025 S275JR, em perfis 

laminados a quente, palas de protecção, para 

aplicações estruturais, inclusive placas de 

ancoragem à fundação, madres e peças especiais.

17,500 1,33 23,28

50

mt27pfi010 l Primário de secagem rápida, formulado com resinas 

alquídicas modif icadas e fosfato de zinco.

0,167 4,80 0,80

3

mt13ccg010a m² Chapa perfilada de aço galvanizado, espessura 0,6 

mm.

1,050 6,25 6,56

21

mt13ccg030d Ud Parafuso auto-roscante de 6,5x70 mm de aço 

inoxidável, com anilha.

3,000 0,50 1,50

80

mq01ret020b h Retroescavadora sobre pneus, de 70 kW. 0,101 36,43 3,68 0

mq06hor010 h Betoneira. 0,070 1,68 0,12 0,5

mq08sol010 h Equipamento de oxicorte, com acetileno como 

combustível e oxigénio como comburente.

0,010 7,36 0,07

1

mq08sol020 h Equipamentos e elementos auxiliares para 

soldadura eléctrica.

0,010 3,09 0,03

2

mo042 h Oficial de 1ª estruturista. 0,030 18,05 0,54 8

mo089 h Ajudante de estruturista. 0,030 17,64 0,53 0

mo018 h Oficial de 1ª serralheiro. 0,201 17,47 3,51 8

mo059 h Ajudante de serralheiro. 0,201 16,87 3,39 0

mo113 h Operário não qualif icado construção. 0,106 16,12 1,71 0

mo112 h Operário especializado construção. 0,111 16,62 1,84 0

% Custos directos complementares 4,000 58,26 2,33 342,14 298,54

Total unitário: 60,59 Total previsto: 640,68Custo de manutenção decenal: 8,48€ nos primeiros 10 anos.

Quadro R - Cálculo do custo da operação: sombreamento da área de estacionamento. 

 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância Quantidade Tempo de trabalho

mt01ard030b t Brita f iltrante não seleccionada. 0,330 9,50 3,14 0,1

mt01ara010 m³ Areia de 0 a 5 mm de diâmetro. 0,048 12,02 0,58 1

mt18rad010a m² Grelha alveolar de polietileno de alta densidade 

estável aos raios UV, de 50x42x4,5 cm, cor verde, 

para execução de superfícies transitáveis com 

relva ou inerte.

1,050 12,25 12,86

21

mt48tif020 kg Adubo para pré-sementeira de relva. 0,100 0,41 0,04 3

mt48tie030a m³ Terra vegetal crivada, fornecida a granel. 0,040 23,70 0,95 3

mt48tis010 kg Mistura de sementes para relva. 0,030 5,00 0,15 3

mt48tie040 kg Húmus limpo crivado. 2,000 0,03 0,06 3

mt08aaa010a m³ Água. 0,050 1,50 0,08 1

mq01pan070b h Mini pá carregadora sobre pneus, de 52 kW/1 m³ 

kW.

0,050 32,78 1,64

2

mo041 h Oficial de 1ª construção de obra civil. 0,083 17,19 1,43 8

mo087 h Ajudante de construção de obra civil. 0,181 16,81 3,04 8

mo040 h Oficial de 1ª jardineiro. 0,101 17,19 1,74 0

mo115 h Operário jardineiro. 0,201 16,12 3,24 0

% Custos directos complementares 2,000 28,95 0,58 359,14 39,04

Total unitário: 29,53 Total previsto: 398,18Custo de manutenção decenal: 4,13€ nos primeiros 10 anos.

Quadro S - Cálculo do custo da operação: aplicação de superfície drenante. 
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Anexo XIV 

Custo da operação: estruturas de acesso à moradia 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.geradordeprecos.info 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância Quantidade Tempo de trabalho

mt07rel010aaa m² Grelha electrossoldada anti-deslizante de 34x38 

mm de espaçamento da malha, acabamento 

galvanizado a quente, realizada com chapas 

portantes de aço laminado EN 10025 S235JR, em 

perfil plano laminado a quente, de 20x2 mm, 

separadas 34 mm entre si, separadores de varão 

quadrado retorcido, de aço com baixo conteúdo em 

carbono NP EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, 

separados 38 mm entre sí e aro de aço laminado EN 

10025 S235JR, em perfil omega laminado a quente, 

de 20x2 mm, inclusive peças de f ixação.

1,000 36,67 36,67 4

mo047 h Oficial de 1ª montador de estruturas metálicas. 0,311 13,36 4,15 1

mo094 h Ajudante de montador de estruturas metálicas. 0,311 13,04 4,06 1

% Custos directos complementares 2,000 44,88 0,90 147,58 26,4

Total unitário: 45,78 Total previsto: 173,98Custo de manutenção decenal: 1,37€ nos primeiros 10 anos.

Quadro T - Cálculo do custo da operação: colocação do passadiço. 

 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância Quantidade Tempo de trabalho

mt07ala010h kg Aço laminado EN 10025 S275JR, em perfis 

laminados a quente, peças simples, para aplicações 

estruturais.

1,050 0,99 1,04 20

mt27pfi010 l Primário de secagem rápida, formulado com resinas 

alquídicas modificadas e fosfato de zinco.

0,050 4,80 0,24

2

mq08sol020 h Equipamentos e elementos auxiliares para 

soldadura eléctrica.

0,016 3,10 0,05 1

mo047 h Oficial de 1ª montador de estruturas metálicas. 0,171 13,36 2,28 1
mo094 h Ajudante de montador de estruturas metálicas. 0,171 13,04 2,23 1

% Custos directos complementares 2,000 5,84 0,12 19,92 39,1

Total unitário: 5,96 Total previsto: 59,02Custo de manutenção decenal: 0,18€ nos primeiros 10 anos.

Quadro U - Cálculo do custo da operação: construção de estrutura para rampa. 

 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância Quantidade Tempo de trabalho

mt07rel010aaa m² Grelha electrossoldada anti-deslizante de 34x38 

mm de espaçamento da malha, acabamento 

galvanizado a quente, realizada com chapas 

portantes de aço laminado EN 10025 S235JR, em 

perfil plano laminado a quente, de 20x2 mm, 

separadas 34 mm entre si, separadores de varão 

quadrado retorcido, de aço com baixo conteúdo em 

carbono NP EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, 

separados 38 mm entre sí e aro de aço laminado EN 

10025 S235JR, em perfil omega laminado a quente, 

de 20x2 mm, inclusive peças de f ixação.

1,000 36,67 36,67 5

mo047 h Oficial de 1ª montador de estruturas metálicas. 0,311 13,36 4,15 1

mo094 h Ajudante de montador de estruturas metálicas. 0,311 13,04 4,06 1

% Custos directos complementares 2,000 44,88 0,90 184,25 26,4

Total: 45,78 Total previsto: 210,65Custo de manutenção decenal: 1,37€ nos primeiros 10 anos.

Quadro V - Cálculo do custo da operação: rampa. 
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Anexo XV 
Custo da operação: instalação de fibra ótica 
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Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância

mt40foa040 Ud Caixa de derivação de piso, de aço galvanizado, de 

80x80x30 mm, com capacidade para fusionar 8 

cabos, para instalações de fibra óptica. Inclusive 

elementos para a condução das fibras, fecho com 

chave, acessórios e fixações.

1,000 50,52 50,52

mo001 h Oficial de 1ª instalador de telecomunicações. 0,265 13,14 3,48

mo056 h Ajudante de instalador de telecomunicações. 0,265 15,10 4,00

% Custos directos complementares 2,000 58,00 1,16

Total: 59,16Custo de manutenção decenal: 2,96€ nos primeiros 10 anos.

Quadro W - Cálculo do custo da operação: ponto de distribuição de fibra ótica. 

 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância Quantidade Tempo de trabalho

mt40foc010b m Cabo dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas 

monomodo G657 em tubo central folgado, reacção 

ao fogo classe Dca-s2,d2,a2 segundo NP EN 

50575, cabos de aramida como elemento de reforço 

à tracção e coberta de material termoplástico 

ignífugo, livre de halogéneos de 4,2 mm de 

diâmetro. Segundo EN 60794.

1,000 0,38 0,38 50

mo001 h Oficial de 1ª instalador de telecomunicações. 0,053 13,14 0,70 3

mo056 h Ajudante de instalador de telecomunicações. 0,053 15,10 0,80 3

% Custos directos complementares 2,000 1,88 0,04 19,04 84,72

Total unitário: 1,92 Total previsto: 103,76Custo de manutenção decenal: 0,15€ nos primeiros 10 anos.

Quadro X - Cálculo do custo da operação: passagem de fibra ótica. 

 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância Quantidade Tempo de trabalho

mt40fod040 Ud Tomada com conector tipo SC duplo, para 

instalações de fibra óptica.

1,000 30,57 30,57 5

mo001 h Oficial de 1ª instalador de telecomunicações. 0,265 13,14 3,48 1

% Custos directos complementares 2,000 34,05 0,68 153,53 13,14

Total unitário: 34,73 Total previsto: 166,67Custo de manutenção decenal: 2,78€ nos primeiros 10 anos.

Quadro Y - Cálculo do custo da operação: introdução de tomadas de fibra ótica. 
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Anexo XVI 
Custo da operação: implementação de extratores 

 

 

 

Fonte: www.geradordeprecos.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância Quantidade Tempo de trabalho

mt32exs010a Ud Ventilador de extracção de cozinha, de dimensões 

218x127x304 mm, velocidade 2250 r.p.m., caudal 

de descarga livre 250 m³/h, com elementos de 

f ixação.

1,000 68,99 68,99 1

mt32exs040 Ud Regulador de velocidade por controlo de fase para 

ventiladores com motores monofásicos, para 

aplicação na parede. Segundo EN 60335 e EN 

55014.

1,000 56,30 56,30

1

mt20cme020d m Tubo flexível de alumínio natural, de 110 mm de 

diâmetro, inclusive p/p de curvas, derivações, 

uniões e peças especiais.

3,000 2,56 7,68

1

mo003 h Oficial de 1ª electricista. 0,205 13,15 2,70 2
mo102 h Ajudante de electricista. 0,205 12,40 2,54 2

% Custos directos complementares 2,000 138,21 2,76 130,61 51,1

Total: 140,97 Total previsto: 181,71Custo de manutenção decenal: 232,60€ nos primeiros 10 anos.

Quadro Z - Cálculo do custo da operação: montagem de extrator de fumo na cozinha. 

 

Figura C - Custo de aquisição: extrator de casa de banho. Adaptado de www.aki.pt. 
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Anexo XVII 
Custo da operação: implementação de sistema antirroubo 

Custo da operação: aplicação de sistema de sensores de movimento 

 

 

 

 

 

Fonte: www.geradordeprecos.info 

 

 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância

mt35tpt010be m Tubo rígido de PVC VD-M de 20 mm de diâmetro 

exterior e 1,5 mm de espessura. Resistência à 

compressão 750 N, resistência ao impacto 2 joules, 

temperatura de trabalho -5°C até 60°C, 

classif icação 3321, segundo NP EN 61386-1 e NP 

EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% 

relativamente a acessórios e peças especiais.

40,000 0,48 19,20

mt41rte100a m Cabo de segurança 4x0,22+2x0,75 mm². 42,000 0,38 15,96

mt41rte030c Ud Bateria de 12 V e 7 Ah. 1,000 20,86 20,86

mt41rte020a Ud Central microprocessada bidireccional de detecção 

e roubo, com capacidade para 4 zonas de alarme 

programáveis para roubo, fogo e assalto, 8 códigos 

de acesso intercambiáveis, memória, avisador de 

presença, armação total e parcial, fonte de 

alimentação, tempo de entrada e saída com 

regulação, marcação por pulsação e tons e 

capacidade para quatro teclados.

1,000 143,64 143,64

mt41rde011 Ud Detector volumétrico infra-vermelho passivo de 

lente Fresnel, de 12 m de alcance, com protecção 

de ângulo 0 e uma cobertura de 85°, com 

alimentação a 12 V.

2,000 60,25 120,50

mt41rte010 Ud Teclado alfanumérico digital de quartzo líquido com 

mensagem em display, capacidade para 16 

caracteres, indicadores de rede, armação, estado e 

teclas de emergência médica, bombeiros e polícia.

1,000 45,83 45,83

mo006 h Oficial de 1ª instalador de redes e equipamentos de 

detecção e segurança.

3,687 13,15 48,48

mo105 h Ajudante de instalador de redes e equipamentos de 

detecção e segurança.

3,687 12,40 45,72

% Custos directos complementares 2,000 460,19 9,20

Total: 469,39Custo de manutenção decenal: 1.314,29€ nos primeiros 10 anos.

Quadro A1 - Cálculo do custo da operação: implementação de sistema antirroubo. 

 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário Importância Quantidade Tempo de trabalho

mt41ing150a Ud Contacto magnético de superfície, abertura máxima 

da porta ou janela para activar o contacto 15 mm, 

com carcaça de plástico, de cor branca, régua de 

terminais, e contacto normalmente encerrado, para 

instalar em portas e janelas. Inclusive elementos de 

fixação.

1,000 6,15 6,15 2

mo006 h Oficial de 1ª instalador de redes e equipamentos de 

detecção e segurança.

0,205 13,15 2,70

1

mo105 h Ajudante de instalador de redes e equipamentos de 

detecção e segurança.

0,205 12,40 2,54 1

% Custos directos complementares 2,000 11,39 0,23 12,53 25,55

Total unitário: 11,62 Total previsto: 38,08Custo de manutenção decenal: 0,93€ nos primeiros 10 anos.

Quadro A2 - Cálculo do custo da operação: aplicação de sistema de sensores de movimento. 

 


