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RESUMO 
 
A presente dissertação tem como principais objectivos a determinação de uma metodologia para o 

cálculo das emissões de gases de efeito de estufa em edifícios, e sua posterior aplicação. Foram 

assim analisadas três diferentes tipologias de edifícios. Estas tipologias foram, em primeiro lugar, 

edifícios de escritório e comerciais em fase de operação e construção, seguindo o ‘GHG Protocol’. A 

terceira tipologia diz respeito ao sector residencial, tendo-se caracterizado uma habitação típica 

portuguesa, e tendo sido posteriormente calculadas as emissões associadas a consumos energéticos 

e de gás natural. 

 
A análise baseada no ‘GHG Protocol’ assentou em três ‘scopes’, tendo sido contabilizadas as 

emissões associadas aos consumos de gás natural e gasóleo, e às deslocações em frota automóvel 

da empresa no ‘scope 1’, aos consumos energéticos no ‘scope 2’ e aos consumos de água e fluxos 

de materiais no ‘scope 3’. Constatou-se que na fase de operação, o ‘scope 2’ se destacou face aos 

restantes, estando aos consumos energéticos associada a maior fracção de emissões nos edifícios 

comerciais e de escritório. No caso do edifício comercial em construção, os outros ‘scopes’ surgem 

como desprezáveis quando comparados com o ‘scope 3’, devendo-se tal facto essencialmente às 

emissões associadas aos fluxos de materiais utilizados em obra. Para a habitação familiar, verificou-

se que esta pode ser responsável pela emissão de cerca de 2,2 toneladas de CO2eq por ano, 

devendo-se grande parte destas emissões a equipamentos de climatização, seguidos por 

equipamentos a gás natural. 

 
A contabilização é importante para que cada utilizador ou proprietário dos edifícios conheça as suas 

emissões de gases de efeito de estufa. Porém, trata-se apenas de um primeiro passo na gestão 

sustentável do edificado, podendo sobre esta informação agir-se no sentido de minimizar as referidas 

emissões. Como tal, por último, e como complemento do trabalho desenvolvido, são apresentadas 

algumas medidas de minimização das emissões.  

 
Por último, deve salientar-se que toda esta metodologia poderá ser utilizada em outras avaliações 

semelhantes, consistindo como tal uma ferramenta de gestão de possível aplicação a quaisquer 

edifícios. 

 

Palavras-chave: Edifícios, Gases de Efeito de Estufa, Avaliação de Ciclo de Vida, Consumos 

Energéticos, Fluxos de Materiais. 
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ABSTRACT 
 
In this paper we discuss the determination of a methodology for the estimation of the greenhouse 

gases emissions in buildings, and its later application. Therefore, three different building typologies 

were analyzed. These typologies were, firstly, office and commercial buildings in construction and 

operation phases, according to the 'GHG Protocol'. The third typology relates to the residential sector. 

A typical Portuguese house has been characterized and then calculated the emissions associated with 

energy and natural gas consumption. 

 
The analysis based on the ‘GHG Protocol’ was based in three scopes: in scope 1 were counted the 

emissions associated to the consumption of natural gas and diesel and movements in the company's 

vehicle fleet; in scope 2 were counted the emissions associated with energy consumptions and in 

scope 3 the emissions associated with water consumption and material flow. We noticed that, in the 

operation phase, scope 2 stood out, where the energy consumption was associated mainly with the 

commercial and office buildings. As for the commercial construction building, the other scopes appear 

as negligible when compared to scope 3. This arises mainly to the emissions associated to the 

material flow used in the construction of the building. For the family residence, we have verified that it 

can be responsible for the emission of about 2,2 Tones of CO2 per year, mainly because of the 

acclimatization equipments, followed by the natural gas equipments.  

 
The accounting is important so that every owner of the buildings knows its greenhouse gases 

emissions. However, it’s only a first step in the buildings sustainable management, and then according 

with this information, one can perform in order to minimize such emissions. In that way, for last, are 

presented some measures to minimize the emissions.  

 
Lastly, we should point out that this methodology can be used in other similar evaluations, consisting 

in a management tool with a possible application in any buildings.  

 

Keywords: Buildings, Greenhouse Effect, Life Cycle Assessment, Energy Consumption, Materials 

Flow 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Objectivos 

A presente dissertação tem como principais objectivos a determinação de uma metodologia para 

cálculo das emissões de gases de efeito de estufa (GEE) associadas a edifícios, nas fases de 

construção e operação, e a posterior aplicação dessa mesma metodologia a um caso de estudo em 

particular. 

 
Em relação ao primeiro objectivo, este surge como resultado da preocupação crescente, a nível 

mundial, com o aumento da concentração de GEE na atmosfera, e da forma como os edifícios têm 

contribuído em grande parte para este fenómeno. Assim, a metodologia desenvolvida focou-se na 

contabilização de emissões de GEE associadas à fase de operação de edifícios de três diferentes 

tipologias, nomeadamente edifícios de escritório, comerciais e residenciais, e à fase de construção de 

um edifício comercial. 

 
No que respeita ao segundo objectivo, no caso dos edifícios comerciais e de escritório, tomou-se 

como caso de estudo oito imóveis pertencentes à empresa imobiliária Chamartín, aplicando-se a 

metodologia a quatro edifícios comerciais e três de escritório, em fase de operação, e a um edifício 

comercial em fase de construção. No entanto, estando a presente dissertação sujeita a um acordo de 

confidencialidade, não será possível nesta versão apresentar os resultados finais obtidos, 

apresentando-se no entanto a descrição destes últimos de forma qualitativa. Para o caso dos edifícios 

residenciais, a metodologia centrou-se na estimativa das emissões de GEE associados apenas a 

consumos energéticos e de gás natural relativos a uma habitação típica portuguesa. Em ambos os 

casos, o intervalo de tempo considerado foi o ano de 2007.  

 
Após aplicação da metodologia, e determinação dos principais focos de emissões de GEE, são 

enumeradas no final do trabalho algumas medidas de minimização que, depois de estudadas, podem 

contribuir para o aumento do desempenho ambiental dos edifícios, no que respeita ao tema ambiental 

supracitado. 

 

1.2 Enquadramento 

Em meados do século XX, começaram a destacar-se preocupações associadas a questões de 

salubridade, bem como à exploração desregrada dos recursos naturais e do ambiente pelo homem. 

Com a crise do petróleo, a sociedade começou a aperceber-se da não renovabilidade dos recursos 

naturais, e tornou-se evidente que o desenvolvimento tecnológico acarreta, por vezes e nesta fase, 

impactes a nível ambiental. Tais factos originaram alguma inquietação, no que dizia respeito aos 

objectivos do progresso técnico e o modo como colidiam com as limitações ambientais (Silva, 2003). 

 
Contudo, no início dos anos 80 observou-se um grande progresso a nível tecnológico e económico, 

onde o bem-estar material continuou a prevalecer, independentemente dos prejuízos à natureza que 

a sua produção pudesse ocasionar (Schenini et al, 2004). Assim, de acordo com Cepinha (2007), foi 

criada a World Commission on Environment and Development (WCED), constituída por especialistas 
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em diferentes áreas, com o intuito de resolver problemas relacionados com o aumento da degradação 

a nível ambiental e o seu reflexo nos aspectos económicos e sociais da sociedade. Assim, a WCED 

apresentou em 1987 no Relatório Our Common Future, também conhecido como relatório de 

Brundtland, aquela que seria a primeira e mais mediática definição sobre desenvolvimento 

sustentável, e que se encontra descrita como: “Por desenvolvimento sustentável entende-se o 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades actuais sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras para satisfazerem as suas necessidades” (Brundtland, 1987). 

 
Segundo Pearce et al (1995) e Mateus (2004), esta definição introduziu a ideia de que o 

desenvolvimento humano não deverá estagnar, mas sim progredir de uma forma sustentada, tendo 

em conta os recursos ambientais disponíveis e a capacidade do planeta para absorver as actividades 

humanas.  

 
O conceito de desenvolvimento sustentável foi mais tarde incorporado na Conferência das Nações 

Unidas em Ambiente e Desenvolvimento (CNUAD), também conhecida por Conferência do Rio, que 

decorreu na cidade do Rio de Janeiro em 1992 e da qual um dos documentos resultantes se intitulou 

de Agenda 21. Nesta agenda podem ser encontradas recomendações e referências específicas a 

tomar pelos governos e autoridades locais, em todas as áreas onde as actividades humanas, de 

algum modo, interferem com o ambiente, tendo como principal objectivo o alcance de um 

desenvolvimento sustentável até ao final do século XXI (Mateus, 2004). Portugal, ciente dos 

compromissos assumidos no âmbito da Agenda 21, elaborou em 2002, aquando da preparação da 

Cimeira de Joanesburgo, um documento intitulado de Estratégia Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável (ENDS). Após discussão pública foi apresentada uma nova proposta de ENDS, em Julho 

de 2004, com um horizonte temporal de 2005-2015. O seu principal objectivo passa pelo alcance de 

um forte crescimento económico, assente numa sociedade coesa e com valores determinantes no 

que diz respeito à protecção do ambiente (Plano de Implementação da Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável, 2007). 

 
As três dimensões do desenvolvimento sustentável acima referidas são conhecidas como Triple 

Bottom Line e reflectem a necessidade de um balanço entre o desenvolvimento económico e social, 

e a protecção ambiental (Lützkendorf e Lorenz, 2005). O desenvolvimento sustentável só será 

alcançado quando se atingir um equilíbrio entre estas três dimensões, tornando possível, em 

simultâneo, a protecção do ambiente e dos recursos naturais, o desenvolvimento de sociedades 

equilibradas e com oportunidades de desenvolvimento humano e um sistema económico que 

possibilite a geração de riqueza (Silva, 2003). No entanto, de acordo com Mateus (2004), continua a 

ser dada mais importância à dimensão económica do que às restantes. Deve ainda assim salientar-se 

que a sustentabilidade é um conceito dinâmico e intertemporal, tendo os decisores um papel crucial, 

na medida em que devem ser flexíveis, de modo a que, aquando das suas escolhas, aproximem as 

dimensões ambientais e os avanços tecnológicos às necessidades humanas (Vanegas et al, 1995). 

 
A Figura 1 remete para a relação teórica, actual e desejável do equilíbrio das dimensões do 

desenvolvimento sustentável. Pode ser observado que se na teoria, deveríamos ter um equilíbrio 
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entre as três dimensões, na actualidade se verifica que é dada muito mais importância ao 

desenvolvimento económico, tornando-se assim emergente a tomada de abordagens 

multidisciplinares, que permitam a integração de medidas de defesa do ambiente na política 

económica e social (Asif et al, 2007; Pinheiro, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Teoria       Realidade   Atitude desejável 

Figura 1 – As três dimensões do desenvolvimento sustentável: teoria, realidade e atitude desejável 
(Adaptado de Sousa, 2007; Fonte IUCN, 2004). 

  

No entanto, o aumento da preocupação a nível global, no que respeita à situação ambiental do 

planeta, principalmente devido ao aquecimento global, à destruição da camada do ozono e à perda 

de habitats naturais e de biodiversidade, começa a dar evidências da necessidade de análise da 

sustentabilidade ambiental das actividades em todos os sectores. Só desta forma se torna possível a 

incorporação do ambiente aquando das tomadas de decisão e o alcance daquela que é a atitude 

desejável acima referida (Asif et al, 2007). 

 
Assim, a indústria da construção civil tem merecido uma atenção redobrada, uma vez que o ritmo de 

desenvolvimento e investigação neste sector, bem como o longo período de vida útil dos edifícios têm 

constituído entraves para a implementação das mudanças necessárias ao nível do desempenho 

ambiental (Erlandsen e Borg, 2003). Apesar de não existir um acordo global sobre a magnitude dos 

impactes da indústria da construção, esta caracteriza-se pela sua grande contribuição na exploração 

de recursos não renováveis, na produção e acumulação de resíduos e na ocupação e 

impermeabilização de terrenos (Spence e Mulligan, 1995; Sjöström e Bakens, 1999). Em todo o 

mundo, este sector tem sido também responsável por elevados níveis de poluição resultantes não só 

dos excessivos consumos energéticos, mas também do processamento e transporte de matérias-

primas (Ding, 2005).  

 
Os edifícios são responsáveis pelo menos por 40% da energia utilizada na maioria dos países, 

estando o cenário absoluto a crescer fortemente em países como a China e a Índia. Em relação ao 

panorama europeu, estima-se que este valor ronde os 40-45%. No que respeita às emissões de GEE, 

estas devem-se essencialmente à produção de materiais de construção e sua posterior aplicação em 

obra e à energia consumida aquando das fases de construção, operação e manutenção (Horvath, 

2004; Mateus, 2004). No entanto, é durante a fase de operação que se verifica uma maior 

intensidade das emissões de GEE, quando comparados por exemplo com a fase de construção, 

associadas essencialmente a consumos energéticos, aquecimento de água e geração de resíduos. 

Economia Sociedade 
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Estima-se que, a nível mundial, só o sector energético seja responsável por 40-50% das emissões de 

GEE (Pinheiro, 2006; Mateus, 2004). 

 
A União Europeia, no âmbito do Protocolo de Quioto, comprometeu-se a reduzir as emissões de GEE 

em 8%, face ao nível de emissões em 1990, no período compreendido entre 2008 e 2012. 

Contribuindo os edifícios de uma forma tão significativa para a problemática das alterações 

climáticas, a metodologia adoptada na presente dissertação surge como uma ferramenta importante, 

na medida em que permite a quantificação dos GEE associados aos seus principais focos de emissão 

em edifícios. No final será também possível aferir, no âmbito dos parâmetros analisados, aquele que 

mais se destaca pela sua contribuição negativa para o aumento das emissões de GEE. Na posse 

desta informação, é possível a qualquer proprietário de edifícios determinar formas de redução das 

suas emissões. 

 

1.3 O Sector da Construção  

A indústria da construção civil surge como uma actividade de transformação caracterizada pela 

geração de um produto final, de posição fixa, cujo ciclo de vida é geralmente longo (Casarotto, 1995). 

De acordo com o referido por Ofori (1990), podem ser encontradas diversas descrições para definir o 

sector da construção civil, sendo que a grande maioria se baseia na natureza do processo de 

construir propriamente dito, e nas características do produto final gerado. Exemplo disso é a definição 

dada por Pinheiro (2006), que faz referência à Directiva 89/106/CE de 21 de Dezembro, relativa aos 

produtos da construção, onde esta actividade é descrita como: “tudo o que é construído ou resulta de 

operações de construção e que está fixo ao solo. Assim, incluem-se nas construções: habitações 

(vivendas), edifícios industriais, comerciais, de escritório, de saúde, educacionais, recreativos e 

agrícolas, pontes, estradas, caminhos-de-ferro, estádios, piscinas, cais, plataformas, docas, canais, 

barragens, torres, tanques, túneis, entre outras”. 

 
A nível nacional, a cadeia produtiva da construção civil é um dos sectores económicos mais 

importantes, continuando no entanto a basear-se excessivamente nos sistemas construtivos 

convencionais. Apesar das diferentes realidades climáticas existentes no nosso país, as soluções 

construtivas utilizadas em todo o território nacional são semelhantes, desprezando-se as diferenças 

existentes ao nível do clima, localização geográfica, disponibilidade de matérias-primas e função do 

edifício (Mateus, 2004). Como factores que impedem a evolução deste sector, essencialmente ao 

nível do desempenho ambiental, destacam-se (Mateus, 2004): 

• Factores económicos – Existe uma elevada concorrência ao nível dos sistemas de construção 

convencionais. Esta deve-se essencialmente ao elevado número de produtores de materiais de 

construção usados nestes sistemas e à abundância de industriais da construção/empreiteiros, que ao 

dominarem as soluções construtivas convencionais, as tornam muito mais competitivas ao nível de 

custo de construção; 

• Qualificação reduzida dos operários de construção – Dada a pouca atractividade dos 

aspectos práticos e de produção na construção sobre os jovens, somada com uma imagem 

associada a trabalhadores pouco qualificados, envelhecidos e imigrantes, a existência de 
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trabalhadores mais qualificados para a aplicação de tecnologias construtivas mais evoluídas é 

reduzida; 

•  Falta de formação dos técnicos de construção – A formação dada aos técnicos da 

construção, nomeadamente engenheiros e arquitectos, baseia-se essencialmente nas soluções 

construtivas convencionais, não dominando estas características técnico-funcionais de outro tipo de 

soluções. 

 
O aumento verificado nos últimos temos, no que respeita aos consumos energéticos, tem-se devido 

essencialmente ao crescimento do nível de vida dos portugueses e das exigências de conforto 

individual e das famílias. O planeamento do edifício tem assim, na actualidade, um papel muito mais 

importante uma vez que é nesta fase que são delineadas técnicas que vão definir o desempenho do 

edifício nas restantes fases do seu ciclo de vida. Se nesta etapa se considerarem os princípios, 

regras ou normas que promovam a utilização racional de energia, a procura de equipamentos mais 

eficientes, o uso de materiais de construção reciclados, e se se verificar uma maior exigência ao nível 

do conforto térmico, o impacto gerado pelos edifícios será reduzido, uma vez que se reduz em grande 

parte os seus consumos globais (Mateus, 2004). 

 

Figura 2 – Consumos energéticos por actividade 
(Adaptado de Mateus, 2004; Fonte: Balanço Energético Nacional, 2000). 

 

Como se pode verificar pela Figura 2, o consumo energético associado ao sector residencial 

corresponde a cerca de 9,1% do consumo total do país, estando por sua vez 8,7% dos consumos 

totais associados a serviços. Assim, a necessidade de conceber edifícios que utilizem os recursos 

naturais (sol, água e vento) como elementos fundamentais, que gerem conforto térmico e permitam 

em simultâneo a redução dos consumos surge então como um desafio para o alcance de um 

ambiente construído sustentável (Mateus, 2004). 

 

1.3.1 Construção Sustentável 

Tratando-se a indústria da construção de um sector com tanta importância a nível da sociedade 

mundial, e constituindo um dos seus principais suportes de desenvolvimento económico, surgiu como 

emergente a necessidade de melhorar o desempenho do ambiente construído e tornar as actividades 

da construção mais sustentáveis (Ding, 2005). De acordo com Vanegas et al (1995), a construção 
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tradicional apresentava um paradigma assente em três factores, nomeadamente o custo, o tempo e 

qualidade. De acordo com este paradigma, uma construção competitiva passava pela execução de 

edifícios com um elevado nível de qualidade, usando sistemas construtivos competitivos que 

reduzissem o período de construção, sem alteração dos custos de construção (Mateus, 2004).  

 
 
 

 

 

 

 
Figura 3 - Paradigma Tradicional da Construção (Adaptado de: Vanegas et al, 1995) 

 
Assim, em 1994, ocorre em Tampa aquela que foi a Primeira Conferência Internacional sobre 

Construção Sustentável (First International Conference on Sustainable Construction), onde o conceito 

de construção sustentável foi definido pela primeira vez por Charles Kibert como “a criação e 

manutenção responsável de um ambiente construído saudável, baseado em recursos eficientes e 

princípios ecológicos” (Bourdeau, 1999). 

 
Na conferência acima mencionada discutiu-se o futuro da construção no âmbito da sustentabilidade 

(Pinheiro, 2003). A Construção Sustentável passou então a ser considerada como um meio para o 

alcance do desenvolvimento sustentável, na medida em que surge como uma estratégia ambiental 

onde são atribuídas responsabilidades ao sector para a protecção do meio ambiente (Pinheiro, 2003; 

Ding, 2005). Segundo a literatura (Pinheiro, 2003, que cita Kilbert, 1994), desta conferência 

resultaram seis princípios para o alcance da sustentabilidade na indústria da construção, 

nomeadamente: 

1. “Minimizar o consumo de recursos”; 

2. “Maximizar a reutilização de recursos”; 

3. “Utilizar recursos renováveis e recicláveis”; 

4. “Proteger o ambiente natural”; 

5. “Criar um ambiente saudável e não tóxico”; 

6. “Fomentar a qualidade ao criar o ambiente construído”. 

 
Assim, a definição de construção sustentável resultante da conferência supracitada, bem como os 

princípios acima enumerados, deram origem àquele que seria o ponto de partida para a formulação 

de definições mais consistentes, onde os conceitos do desenvolvimento sustentável fossem tidos em 

conta ao longo de todo o ciclo de vida de um edifício (Bourdeau, 1999).  

 
Ciente dos extensos impactos ambientais introduzidos pela indústria da construção, Kibert acabou 

por introduzir algumas alterações no paradigma tradicional acima referido, inserindo-lhe 3 novos 

critérios: consumo mínimo de materiais e energia; minimização de impactes ambientais negativos e 

satisfação humana (Vanegas et al, 1995). 

 
Para cada um destes critérios, tem-se que (Vanegas et al, 1995; Vanegas e Pearce, 1997): 

Custo Tempo 

Qualidade 
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• Consumo mínimo de materiais e energia – O uso de energias não renováveis e de 

recursos naturais deve ser minimizado, de forma evitar o decréscimo do seu potencial de utilidade 

para as futuras gerações. A minimização do consumo de materiais e energia corresponde a um 

elemento fundamental para o alcance da sustentabilidade, aquando da criação, operação e 

desmantelamento de um edifício. Como estratégias para esta redução temos: 

1. Melhoria da eficiência e da eficácia das tecnologias de construção existentes: o uso de 

técnicas, materiais e processos de construção mais eficientes podem contribuir, em grande parte, 

para reduzir o consumo de recursos não renováveis; 

2. Reutilização, reabilitação e ajustamento de edifícios já existentes: uso de técnicas que 

possibilitem a reutilização, reabilitação e adaptação, de edifícios já existentes, contribuindo assim 

com uma poupança significativa em recursos, materiais e custos associados à construção de novos 

edifícios; 

3. Criação de novas tecnologias construtivas: consumo de materiais e energia podem ser 

reduzidos através do desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis, que se distanciem em 

certos aspectos das tecnologias tradicionais, satisfazendo as exigências a nível de desempenho do 

edifício; 

4. Adaptação das tecnologias construtivas tradicionais: a combinação de técnicas tradicionais, 

em que se verifique a ausência de impactes a nível ambiental, com determinados aspectos das novas 

tecnologias existentes, pode dar origem a uma nova geração de tecnologias construtivas 

sustentáveis; 

5. Modelação das aspirações humanas: introdução de melhorias a nível educativo, de modo a 

promover a consciencialização dos impactes sobre os ecossistemas derivados das técnicas 

construtivas existentes, fomentando a escolha de alternativas que contribuam para o alcance da 

sustentabilidade no sector. 

 
• Minimização de impactes ambientais negativos – a redução de impactes negativos 

corresponde a um importante objectivo de sustentabilidade, na medida em que contribui para a 

existência de ecossistemas saudáveis, essenciais para a sobrevivência do homem no Planeta. Em 

suma, a sustentabilidade da espécie humana requer a protecção e preservação dos ecossistemas, 

num ambiente saudável, mantendo a biodiversidade, habitats adequados e uma capacidade de 

recuperação rápida dos ecossistemas. Para contribuir para esta redução deve ser tido em conta: 

1. Recuperação de Resíduos: introdução de técnicas que permitam a redução, reutilização e 

reciclagem de materiais, permitindo uma diminuição significativa de resíduos gerados e sua posterior 

utilização em novas formas produtivas; 

2. Reutilização, recuperação e remodelação de instalações já existentes: através de técnicas 

como a reutilização adaptativa e a reabilitação de edifícios existentes, tornando possível a 

modificação e a melhoria destes últimos, evitando a construção de novos edifícios e reduzindo os 

custos associados ao consumo de recursos naturais; 

3. Integração do ambiente construído nos sistemas ecológicos: a sustentabilidade deve ocorrer 

no tecido dos sistemas ecológicos naturais, dado que são eles que fornecem os recursos sobre os 

quais assentam todas as actividades humanas. Assim, o ambiente construído deve ser integrado no 
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contexto do seu ambiente natural local, para que as trocas de materiais e energia entre o interior e 

exterior do ambiente construído, não excedam a capacidade de assimilação dos sistemas ecológicos. 

Tais factos podem reflectir-se numa relação simbiótica entre o homem e a natureza, desde que não 

sejam excedidas as capacidades assimilativas do sistema; 

4. Evitar a necessidade de novas infra-estruturas: a utilização eficiente de locais e edifícios já 

usados, em vez de zonas verdes e de solo natural, minimiza os impactes ambientais negativos, na 

medida em que se evita a implantação de novas infra-estruturas. 

 

• Satisfação Humana – as tecnologias usadas devem satisfazer as necessidades da 

população que está a servir, tendo em conta as preferências do homem e as diferenças culturais. 

Como estratégias para a satisfação humana deve ser tido em conta: 

1. Melhorar a viabilidade económica dos projectos: com o desenvolvimento de melhores 

ferramentas de análise custo-benefício e revisão de regimes de avaliação económica que atribuam 

valores significantes às reservas ecológicas, recursos naturais e habitats. Trata-se de instrumentos 

muitas vezes ignorados, mas que surgem como essenciais para avaliação da viabilidade económica 

de projectos sustentáveis; 

2. Introdução dos utilizadores no processo de tomada de decisão: os utilizadores devem 

participar activamente em todos os processos de decisão, ao longo das fases do ciclo de vida do 

edifício. Esta prática reflectir-se-á numa consciencialização do utilizador em relação aos fluxos de 

materiais e energia, associados ao ambiente construído, ao longo de tempo; 

3. Criação de um ambiente construído saudável: Um edifício saudável requer a consideração 

de interfaces entre o ambiente construído e o ambiente natural, a utilização de materiais não tóxicos 

(na fase de construção, operação e demolição) e a introdução de soluções construtivas que se 

adaptem ao tipo de uso do edifício; 

 
De acordo com Vanegas et al (1995), que cita Yeang (1995), para caminhar rumo à construção 

sustentável, além de se contabilizarem os investimentos de capital inicial, devem ter-se em conta os 

custos e os benefícios ao longo de toda a vida útil de um edifício. O ambiente construído não deve 

ser visto como um objecto separado do ambiente natural, mas sim como parte dos fluxos energéticos 

e de materiais que ocorrem de forma natural no planeta. Por último, as componentes inanimadas que 

fazem parte do ambiente construído não devem ser analisadas separadamente das componentes 

vivas, como a flora, a fauna e os indivíduos, funcionando o conjunto como um sistema que interage 

com os ecossistemas naturais. 

 

1.3.2 Evolução do Sistema Construtivo Nacional nos Últimos Anos 

À semelhança do que acontece noutros países europeus, o sector da construção civil em Portugal 

contribui significativamente no conjunto da economia nacional e distancia-se dos restantes sectores 

de actividade quer em termos produtivos, quer em termos de mercado de trabalho. Além de 

apresentar uma cadeia de valores muito extensa, uma vez que recorre a uma vasta rede de inputs, a 

indústria da construção civil propicia o aparecimento de externalidades positivas às restantes 

actividades que estão lhe estão associadas. Geram-se assim efeitos multiplicadores significativos 
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quer a montante (em empresas de materiais e de equipamentos de construção, sendo exemplo as 

indústrias de cimento, aço, vidro e equipamentos usados na fase de construção de um edifício), quer 

a jusante (empresas de equipamentos tais como empresas de mobiliário, equipamento doméstico, 

material de escritório, abastecimento de energia, manutenção e decoração) (Baganha et al, 2003). 

 
De acordo com a informação publicada no relatório da Euroconstruct, a Dezembro de 2006, e 

apresentada na Figura 4, verifica-se que o mercado imobiliário residencial corresponde a, 

aproximadamente, 50% do volume de negócio do sector da construção civil (este valor surge como 

resultado da soma das parcelas correspondentes à construção nova e a reabilitação de edifícios 

residenciais). No caso do mercado imobiliário não residencial, verifica-se um volume de negócios que 

ronda em média os 22%, estando a restante parcela associada a obras de Engenharia Civil. 

 

Figura 4 - Evolução do sector da construção (Fonte: Euroconstruct, 2006) 
 

Assim, por observação directa do gráfico, verifica-se que a tendência nos próximos anos será de um 

pequeno declínio no investimento em obras públicas. O investimento neste segmento está 

intimamente associado à construção de novas infra-estruturas, especialmente vias de comunicação, 

impulsionadas pelos contributos dos fundos comunitários, sendo o Estado o principal cliente e 

produtor (Baganha et al, 2003). 

 
O segmento residencial permanecerá na liderança, sendo que a construção nova vai sofrer um 

pequeno declínio face à reabilitação de edifícios. A tendência do aumento da reabilitação deve-se 

essencialmente ao facto de existir na actualidade um grau de satisfação relativo das necessidades de 

habitação nova, os aumentos de preços e das taxas de juro e a uma expansão da segunda habitação 

(que na maioria muitas vezes corresponde a reconstrução de edifícios existentes (Baganha et al, 

2003).  

 
No caso dos edifícios não residenciais, cuja parcela mais importante corresponde à construção de 

edifícios privados, nomeadamente industriais, comerciais e de escritórios, o prognóstico futuro remete 

para a estabilização da reabilitação e para um pequeno acréscimo na construção nova. A 

médio/longo prazo, antevê-se um abrandamento no crescimento deste segmento devido a uma forte 
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aposta que se fará sentir na criação de parques de escritório, inserida na preocupação crescente com 

o reordenamento do território e com o objectivo de se atingir maior produtividade por m2 (Baganha et 

al, 2003).  

 
No que respeita ao sector não residencial, o gráfico que se segue mostra a tendência da procura nos 

próximos anos, de acordo com a função do edifício. 

 
Figura 5 - Procura de acordo com a função do edifício (Fonte: Gomes, 2008) 

 
Verifica-se assim que a procura de espaços comerciais e de escritórios manterá a tendência nos 

próximos anos. O maior aumento de procura estará associado aos espaços dedicados ao turismo, em 

contraste com o que se verificará em edifícios escolares. 

  
Pretendendo a presente dissertação abordar a contribuição dos edifícios comerciais, residenciais e de 

escritório nas emissões antropogénicas de GEE, e observando as tendências de evolução do sector 

da construção nos próximos anos, surge como relevante a procura de soluções que visem reduzir as 

emissões associadas a este tipo de edifícios. A definição de uma metodologia para quantificação de 

GEE vai surgir como uma ferramenta útil na medida em que permite, de uma forma quantitativa, 

determinar o impacte ambiental gerado pelos edifícios no que respeita ao fenómeno das alterações 

climáticas. 

 

1.4 Estado da Arte 

De acordo com Scheuer et al (2003), a análise do ciclo de vida dos edifícios existentes surge como 

uma ferramenta essencial para avaliar o seu desempenho a nível ambiental. Sendo os edifícios 

responsáveis por parte dos impactes que a sociedade tem sobre o ambiente, nomeadamente nas 

emissões de GEE, alguns estudos têm sido desenvolvidos neste âmbito. 

 
Como ponto de partida para esta análise, tomou-se o estudo de Kofoworola e Gheewala, (2008), que 

efectuaram uma estimativa das emissões de GEE associadas ao ciclo de vida de um edifício de 

escritório na Tailândia. O inventário das emissões na fase de fabrico dos materiais de construção 

incorporados no edifício foi analisado, assim como das etapas de construção, operação, manutenção 

e demolição. Os resultados mostraram que a maior fracção de emissões de GEE se verifica ao longo 

da fase de operação, seguida pela fase de fabrico dos materiais de construção. Por observação da 

Figura 6, pode-se constatar que a fase de operação surge como responsável pela emissão de cerca 
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de 32000 toneladas de CO2eq, seguindo-se a fase de fabrico dos materiais, responsável pela 

emissão de aproximadamente 25000 toneladas de CO2eq para a atmosfera. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 6 - Emissões de GEE em cada fase do ciclo de vida de um edifício de escritório 

(Fonte: Kofoworola e Gheewala, 2008) 
 
No caso do fabrico de materiais de construção, verificou-se que o aço e o betão são os materiais que 

mais contribuem para as emissões de GEE nesta fase, salientado que apenas o betão é responsável 

por 8% das emissões associadas à fase de produção dos materiais de construção. No que respeita à 

fase de operação, os valores determinados prendem-se essencialmente com os consumos 

energéticos associados à climatização, seguidos pela iluminação. Também Luffina (2004) realizou um 

estudo onde quantificou as emissões de GEE associadas ao ciclo de vida de um edifício de escritório, 

tendo chegado a resultados semelhantes aos de Kofoworola e Gheewala, (2008). Luffina (2004) 

demonstrou que os consumos energéticos são os principais responsáveis pelo baixo desempenho 

ambiental dos edifícios na totalidade do seu ciclo de vida, no que respeita a emissões de GEE. 

Concluiu que mais de 50% do valor total determinado de emissões ocorre ao longo da fase de 

operação do edifício devido a consumos energéticos, contribuindo para este fenómeno de forma mais 

acentuada os equipamentos de climatização e a iluminação. O fabrico de materiais de construção 

surgiu como responsável de 15% das emissões de GEE associadas ao ciclo de vida do edifício.  

 
Seo e Hwang (2001) definiram uma metodologia para estimar as emissões de CO2 emitidas durante o 

ciclo de vida de diversos tipos de edifícios residenciais. No âmbito da metodologia adoptada, 

analisou-se o ciclo de vida dos edifícios em quatro fases: produção de materiais de construção, 

construção, operação e demolição. Os resultados mostraram que as emissões associadas à 

produção de materiais de construção, em simultâneo com a etapa de construção, são responsáveis 

por 381,1 a 620kg de CO2 por cada 10m2 de área, consoante o edifício em análise. O estudo permitiu 

também concluir que a sua fase de operação dos edifícios residenciais é responsável por 87,5 a 

96,9% das emissões totais de CO2. Tendo em conta a forma como a produção dos materiais de 

construção influencia o desempenho ambiental do edifício, Suzuki et al (1995) quantificaram o 

consumo total de energia e de emissões de CO2 associados à construção de dois edifícios. Como 

resultado, verificou-se que o consumo de energia na construção de uma estrutura essencialmente 

composta por aço e betão é de 2250kWh/m2, enquanto que numa estrutura onde predomine a 

madeira, este valor decresce para cerca de 833,3kWh/m2. As emissões de CO2 associadas 

correspondem a 850kg/m2 e 400kg/m2 respectivamente. 
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Por sua vez Suzuki e Oka (1998) apresentaram uma estimativa para o consumo de energia e de 

emissões de CO2 em cada etapa do ciclo de vida de um edifício de escritório, não tendo no entanto 

analisado a fase de demolição. Num horizonte temporal de 40 anos, os autores constataram que o 

consumo de energia associado à totalidade do ciclo de vida do edifício em análise correspondia a 

16500kWh/m2, e que este era responsável pela emissão para atmosfera de 4430kgCO2/m
2. A fase de 

operação destacou-se também por ser aquela em que se verificaram maiores consumos energéticos 

(cerca de 13445kWh/m2) e maiores emissões de CO2 (3480 kg CO2/m
2). Assim, à fase de operação 

estão associados 82% do valor de consumo energético total, bem como 78% das emissões totais de 

CO2.  

 
Algumas entidades começaram também a prestar mais atenção ao desempenho ambiental das infra-

estruturas onde exercem a sua actividade. Exemplo disso é o Smith College onde em 2004, foi 

efectuado um inventário das emissões de GEE associadas ao edifício, concluindo que este foi 

responsável pela emissão de 33025 toneladas de CO2eq nesse mesmo ano. O estudo permitiu 

concluir que 59% destas emissões se devem essencialmente a fontes estacionárias (queima de 

petróleo e gás natural para aquecimento do edifício e de água), e 31% à produção de electricidade 

comprada e utilizada no edifício. Os restantes 10% das emissões estão associados à frota de 

transportes do colégio, à gestão de resíduos e à agricultura (Thomas, 2005). 

 
Por último Scheuer et al (2003) tomaram como caso de estudo um recente edifício universitário 

americano, com uma área total de cerca de 7300m2 distribuída por seis pisos, sendo que os três 

primeiros são constituídos por salas de aula e escritórios, e os restantes por quartos de hotel. A 

intensidade energética primária associada ao ciclo de vida do edifício foi avaliada em 87780kWh/m2. 

A produção de materiais de construção e seu transporte para o local, bem como a construção do 

edifício, correspondem a 2,2% do consumo total de energia primária, destacando-se a tecnologia 

Heating, ventilating, and air conditioning (HVAC) e a iluminação como responsável por 94,4% do 

consumo total determinado. Ao consumo de água corresponde cerca de 3,3% do consumo total de 

energia primária, com o aquecimento de água a destacar-se devido à presença de quartos de hotel 

no edifício. A fase de construção e demolição e o transporte de resíduos representam apenas 0,2% 

deste valor. Em relação às emissões de GEE, o valor total determinado está intimamente relacionado 

com a procura de energia primária, e corresponde a cerca de 135000 toneladas de CO2eq. Concluiu-

se que a fase de operação é responsável por cerca de 96,5% destas emissões, seguida pela 

produção dos materiais de construção do edifício, com cerca de 3,0%.  

 
A nível nacional, deve também ser referido o caso da Sonae, que em 2007 procedeu à monitorização 

dos consumos de electricidade e das emissões directas e indirectas de CO2 associadas à sua 

actividade. Constatou-se que nesse mesmo ano, os consumos energéticos nos seus edifícios, foram 

responsáveis pela emissão de 155234ton de CO2 (Sonae, 2008). 
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2. IMPACTES AMBIENTAIS DOS EDIFÍCIOS 
 

2.1. O Ciclo de Vida dos Edifícios e Impactes Ambientais Associados 

A interacção dos edifícios com o meio ambiente dá-se nas diferentes fases do seu ciclo de vida, uma 

vez que é nestas que se desenvolvem actividades que podem gerar impactes a nível ambiental 

(Degani e Cardoso, (2003); Mateus, (2004)). Os impactes ambientais dos edifícios podem ser 

classificados, de acordo com Mateus (2004), em três categorias: 

• Impactes associados a consumos energéticos: alterações climáticas, chuvas ácidas e 

degradação da camada do ozono; 

• Impactes não associados a consumos energéticos: produção de resíduos; 

• Destruição de ecossistemas: desflorestação e desertificação. 

As fases constituintes do ciclo de vida de um edifício encontram-se descritas de seguida, bem como 

os possíveis impactes ambientais que lhes estão associados (Degani e Cardoso, 2003; Pinheiro, 

2006; Cepinha et al, 2007; Pun et al, 2006): 

 
� Planeamento: Diz respeito à fase onde se efectua o levantamento das condições que 

permitem projectar o edifício, bem como onde são estudadas estratégias e soluções fundamentais 

para o desempenho dos edifícios nas fases seguintes. Nesta etapa destacam-se os estudos da 

viabilidade física e económica, em paralelo com as especificações e o programa de desenvolvimento 

das actividades construtivas. É importante a reunião do máximo de informação sobre a área onde se 

pretende implementar o edifício, uma vez que, face ao impacte que os edifícios têm sobre o solo, o 

seu uso apropriado deve ser considerado logo neste estádio inicial. Também aqui devem ser 

delineadas as estratégias para minimização do impacte provocado pela construção do edifício, 

garantindo a criação de uma infra-estrutura que possa ser adaptado a diferentes usos durante um 

longo período de tempo.  

 
No que respeita aos impactes ambientais directos associados a esta fase, estes devem-se 

essencialmente aos trabalhos de concepção do edifício e de levantamento de dados da zona de 

implementação. São impactes pouco significativos, quando comparados com as restantes etapas, e 

devem-se essencialmente a (1) emissões de efluentes líquidos no local onde se está a desenvolver o 

projecto, (2) emissões de poluentes associados ao transporte e deslocações aquando da fase de 

levantamento de dados e (3) consumos e emissões associadas à operação dos escritórios onde esta 

etapa se encontra a decorrer, nomeadamente consumos associados a fluxos energéticos e de água. 

 
� Construção: Corresponde à fase de produção do edifício projectado na etapa anterior e com 

uma escala de tempo variável. Nela recai uma especial atenção uma vez que é aqui que se começam 

a reflectir as primeiras consequências decorrentes das opções construtivas tomadas na fase de 

projecto.  

 
É neste estádio que se avultam impactes mais relevantes e alterações mais significativas, geralmente 

num curto espaço de tempo. Destaca-se assim a extracção de recursos naturais, para posterior 

consumo de matérias-primas essenciais para construção do edifício, bem como o aumento do 
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consumo de combustíveis fósseis e emissões atmosféricas associados ao transporte destas últimas. 

Outro factor importante passa também pela quantidade de resíduos gerados em obra, a interferência 

das actividades desenvolvidas com o ambiente natural (nomeadamente a fauna e a flora) e as 

possíveis alterações causadas na dinâmica dos ecossistemas. Problemas associados à 

impermeabilização de terrenos não devem também ser esquecidos, uma vez que tal fenómeno 

aumenta a escorrência superficial, em função da área impermeabilizada, dando origem a uma maior 

drenagem e um aumento da probabilidade de fenómenos de cheias. 

 
Deve ser prestada atenção à presença de materiais combustíveis e outras substâncias perigosas em 

obra, e também ao seu transporte e utilização em equipamentos uma vez que, embora pontualmente, 

podem contribuir para a contaminação de solos. Também os fluxos energéticos nesta fase vão 

contribuir para as emissões de GEE, bem como o tratamento dos efluentes produzidos em obra.  

 
� Operação: Fase mais longa do ciclo de vida de um edifício e que está associada à sua 

ocupação e utilização. É caracterizada pela existência de impactes ambientais que, embora mais 

discretos, se verificam lentos e progressivos durante geralmente várias dezenas de anos. Estes 

impactes vão culminar em alterações nos sistemas ambientais naturais de uma forma mais 

significativa do que aquando da fase de construção. 

 
Os consumos energéticos que se verificam nesta fase têm sido uma problemática, podendo estes ser 

atenuados se se adoptarem medidas tais como a adopção de sistemas eficientes de iluminação, 

ventilação e condicionamento de ar (aquecimento e arrefecimento), bem como de dispositivos que 

permitam uma redução de energia e água. No que respeita aos consumos de água, as emissões que 

lhes estão associadas correspondem essencialmente ao seu tratamento antes do consumo, e ao 

tratamento aquando da passagem a efluente (que é posteriormente encaminhado para Estações de 

Tratamento de Águas Residuais - ETAR), resultando daqui também consumos de energia e de 

reagentes e produção de lamas. 

 
Outro impacte ambiental importante resulta de emissões, nomeadamente de clorofluorcarbonetos 

(CFC), resultantes na sua maioria de equipamentos de refrigeração, de sistemas de ar condicionado 

e refrigeração de edifícios e de sistemas de isolamento. Também a quantidade de resíduos 

produzidos nesta fase apresenta consequências ambientais significativas. 

 
Uma medida importante a tomar nesta fase passaria pela existência de mecanismos de 

monitorização que permitam a avaliação da eficiência das soluções implementadas aquando da etapa 

de planeamento, de modo a avaliar a eficiência do edifício. 

 
� Manutenção: Etapa associada à reposição de componentes num edifício, e que possibilita a 

expansão e modernização de um empreendimento, evitando assim demolições parciais 

desnecessárias e possibilitando o reaproveitamento de determinados elementos. Nesta etapa é 

importante que as técnicas utilizadas aperfeiçoem os edifícios, introduzindo sistemas eléctricos, 
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hidráulicos e de ventilação eficientes, que permitam a redução no consumo de recursos, sobretudo 

água e energia. 

 
� Demolição: Diz respeito à fase de desactivação do edifício e nela se destacam três técnicas, 

nomeadamente a demolição mecânica, a desconstrução e a implosão. Esta etapa tem recebido um 

maior destaque nos últimos anos, dada a pressão que os resíduos da construção e demolição (RCD) 

gerados exercem sobre o ambiente. Outros impactes gerados resultam de consumos de energia e 

queima de combustíveis associados à operação de maquinaria, bem como vibrações, ruídos e 

emissões de material particulado aquando do acto da demolição.  

 
2.1. Gases com Efeito de Estufa 

A temperatura superficial terrestre aumentou cerca de 0.5ºC desde 1975, existindo um consenso de 

que este aquecimento global é em parte consequência do aumento das emissões antropogénicas de 

GEE. A presença de determinados gases na atmosfera, nomeadamente os GEE, tem um papel 

importante no controlo da temperatura do planeta. A radiação proveniente do sol atinge a superfície 

terrestre sendo parte desta radiação absorvida, e a restante reflectida para o espaço (IPCC, 2001). 

Após o aquecimento da superfície terrestre, a radiação infravermelha é emitida para o espaço, 

podendo este equilíbrio ser alterado pela presença de GEE na atmosfera. Estes últimos absorvem na 

mesma gama de comprimento de onda e re-emitem novamente para a superfície terrestre a radiação, 

desencadeando um sequestro de energia interna. Estes gases contribuem em parte para a redução 

na eficiência com que a Terra irradia para o espaço, desencadeando um aumento da temperatura da 

superfície terrestre (IPCC, 2001). Como GEE temos: o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o 

óxido nitroso (N2O), os hidrofluorocarbonetos (HFC), os perfluorocarbonetos (PFC), os hexafluoreto 

de enxofre (SF6), o vapor de água (H2O) e o ozono (O3) (Wiegard, 2001).  

 
Estes gases têm diferentes potenciais de aquecimento global (GWP – Global Warming Potential), que 

de uma forma muito sucinta, correspondem à capacidade que determinado gás possui para 

sequestrar a radiação na atmosfera, num determinado horizonte temporal. Trata-se de uma escala 

relativa que compara determinada quantidade de gás, com a mesma quantidade de dióxido de 

carbono, tomando este último um valor de GWP de 1 (Association of Environmental Professionals, 

2007). 

 
São apresentados de seguida os GWP associados a alguns dos GEE existentes na atmosfera, 

constando no ANEXO I os valores associados a todos os gases analisados ao longo da presente 

dissertação. 

 
Tabela 1 - GWP e tempos de vida na atmosfera de determinados GEE (Adaptado de IPCC, 2007) 

Gás 
Tempo de Vida na 
Atmosfera (Anos) 

Global Warming Potential  
(GWP – 100 anos) 

Dióxido de Carbono 50 - 200 1 

Metano 12 ± 3 25 

Óxido Nitroso 120 298 
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Gás 
Tempo de Vida na 
Atmosfera (Anos) 

Global Warming Potential  
(GWP – 100 anos) 

HFC - 23 264 14800 

HFC-134a 14.6 1430 

HFC-152a 1,5 124 

Tetrafluorometano (CF4) 50000 7390 

Hexafluoretano (C2F6) 10000 12200 

Hexafluoreto de Enxofre (SF6) 3200 22800 

 
Em suma, os GWP podem ser usados para definir o impacto que os GEE terão sobre o aquecimento 

global em diferentes intervalos de tempo, que correspondem normalmente a 20, 100 e 500 anos. Na 

maioria dos GEE, o GWP decresce com o aumento do horizonte temporal, devendo-se tal facto em 

grande parte ao aumento gradual da remoção dos GEE da atmosfera, essencialmente através de 

mecanismos de remoção natural (www.global-greenhouse-warming.com, visitado em 19/06/2008). 

Assim, a influência dos GEE sobre o fenómeno supracitado vai diminuir ao longo do tempo, tendo o 

IPCC sugerido como intervalo de tempo específico para comparações o horizonte temporal de 100 

anos, daí que seja este o valor apresentado na Tabela 1. 

 
A estabilização da concentração de GEE na atmosfera, para um nível em que se torne possível evitar 

a interferência antropogénica sobre o sistema climático natural é, na actualidade, um dos principais 

objectivos das nações mundiais. Estas últimas pretendem cada vez mais desenvolver soluções que 

assegurem o desenvolvimento sustentável da economia, dependendo estas soluções directamente 

do conhecimento sobre o modo como a actividade humana influencia o ambiente (INE, 2007). A 

aprovação do Protocolo de Quioto na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 

Climáticas (CQNUAC), em 1997, foi uma grande conquista para o desenvolvimento de uma resposta 

internacional às emissões de GEE. Este Protocolo corresponde a um tratado internacional no âmbito 

do qual os países desenvolvidos se comprometeram a limitar as suas emissões de GEE (Wiegard, 

2001). No âmbito deste Protocolo, Portugal comprometeu-se a não apresentar um aumento de 

emissões superior a 27%, relativamente ao ano de referência de 1990, durante o período de 2008 a 

2012. 

 

2.2. Contribuição dos Edifícios no Aumento das Emissões de Gases com Efeito 

de Estufa 

De acordo com Tzipkopoulos et al (2004), que usa como fonte a OCDE (Organization for Economic 

Co-operation and Development), nos países industrializados a energia consumida pelos edifícios é 

responsável por cerca de 50% das emissões de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera. Por sua 

vez, Ürge-Vorsatz et al (2007) referem que entre 35 a 40% destas emissões provêm directamente do 

uso de combustíveis fósseis. As emissões associam-se, na generalidade, ao uso do gás natural e do 

petróleo, nomeadamente em acções de aquecimento e arrefecimento de habitações, bem como à 

produção da energia eléctrica que é posteriormente consumida nos edifícios. No entanto, no caso das 



17 
 

emissões de CO2 em países subdesenvolvidos, estas provêem essencialmente de fontes energéticas 

usadas para aquecimento, como o carvão e a biomassa. A queima destas matérias-primas traduz-se, 

inevitavelmente, em impactes muito significativos a nível ambiental (Ürge-Vorsatz et al, 2007). 

 
O ambiente construído, devido aos elevados consumos energéticos que lhe estão associados, 

corresponde a uma das maiores fontes de emissões de GEE a nível mundial. Estas emissões foram 

responsáveis, no ano de 2002, por 7.85 Gt de CO2 na atmosfera, mais concretamente, cerca de 33% 

da totalidade de emissões mundiais associadas a consumos energéticos nesse ano (Ürge-Vorsatz et 

al, 2007). 

 
Para sustentar a pesquisa efectuada, no que respeita à contribuição dos edifícios no aumento das 

emissões de GEE, foi analisado um documento elaborado pela Comissão Europeia, designado por 

‘Environmental Impact of Products’ (EIPRO). O EIPRO resultou de um projecto cujo principal 

objectivo passou pela identificação dos produtos com maior impacto ambiental, ao longo da totalidade 

do seu ciclo de vida. A metodologia adoptada neste estudo consistiu na análise de uma quantidade 

elevada de outros estudos existentes sobre esta temática, e posterior combinação com novas 

pesquisas, de forma a colmatar lacunas existentes em algumas áreas fundamentais. A estas novas 

pesquisas encontra-se associada a aplicação de um modelo de input-output - CEDA EU-25 Products 

and Environment model (EIPRO, 2006).  

 
Numa primeira instância, a equipa do projecto escolheu sete estudos para uma análise e avaliação 

completa, tendo em conta aspectos como as metodologias utilizadas, as abordagens efectuadas, as 

fontes de dados recorridas e o nível de detalhe. Após a revisão bibliográfica, concluiu-se que os 

estudos, embora importantes, utilizavam metodologias variadas e não forneciam informação que 

permitisse obter uma imagem completa do consumo na União Europeia a 25 países. No entanto, esta 

metodologia forneceu informação bastante relevante em relação ao agrupamento de produtos, 

consoante as principais áreas funcionais de consumo (EIPRO, 2006).  

 
Num segundo passo, a equipa desenvolveu o CEDA EU-25 Products and Environment model, um 

modelo de input-output que permite uma análise sistemática dos impactes ambientais associados aos 

produtos consumidos na União Europeia a 25 países (produzidos e importados) incluindo todas as 

fases do seu ciclo de vida, nomeadamente extracção, transporte, produção, utilização e gestão de 

resíduos. O CEDA EU-25 adapta o mais recente modelo desenvolvido com dados sectoriais nos 

Estados Unidos (CEDA 3.0) para a Europa, e a sua estrutura básica assenta em matrizes que 

quantificam as relações dos sistemas de produção e de consumo europeus, em termos de compra e 

venda de produtos, bem como a utilização dos recursos e respectivas emissões associadas à 

produção, utilização e eliminação da totalidade de produtos consumidos (admitindo semelhanças nos 

processos de produção na Europa e nos Estados Unidos). Os limites dos sistemas são estabelecidos 

para cobrir a totalidade do ciclo de vida dos produtos envolvidos, bem como para cobrir tanto o 

consumo final privado como o consumo final público, em termos de despesas. Para dar um elevado 

nível de detalhe, o modelo usa uma combinação de diferentes fontes de dados, extrapolações e 

hipóteses (EIPRO, 2006).  
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A análise utilizou oito categorias de impacte ambiental, nomeadamente (1) depleção de recursos 

naturais abióticos, (2) acidificação, (3) ecotoxicidade, (4) aquecimento global, (5) eutrofização, (6) 

toxicidade humana, (7) destruição da camada do ozono e oxidação fotoquímica (EIPRO, 2006).  

 
De acordo com estas categorias, foram identificados os produtos de maior impacte nas três áreas que 

se seguem: (1) alimentos e bebidas, (2) transporte privado e (3) habitação. Não existe uma clara 

hierarquia no que respeita à sua importância a nível de impacte, mas em simultâneo, eles são 

responsáveis por cerca de 70 a 80% do impacto ambiental do consumo, e representam cerca de 60% 

das despesas de consumo na Europa. De uma forma mais detalhada, os alimentos e bebidas causam 

entre 20 a 30% dos impactos ambientais associados ao consumo privado, para a maioria das 

categorias acima referidas, à excepção da eutrofização, em que se verifica um aumento deste valor 

para 50%. Em relação ao transporte de passageiros, para o total dos impactos ambientais do 

consumo privado, este valor varia entre 15 a 35%, de acordo com a categoria de impacte.  

 
Por último, no caso das habitações, a análise incluiu imóveis, mobiliário, utensílios domésticos, e 

equipamentos para aquecimento de água e de climatização. Em suma, estes últimos como um todo 

são responsáveis por 20 a 35% da totalidade de impactes dos produtos, consoante as categorias em 

análise. A utilização da energia é a maior responsável por este fenómeno, principalmente devido aos 

equipamentos de aquecimento de águas e de climatização, seguindo-se os trabalhos estruturais 

(construção, manutenção, reparação e demolição das habitações) e os aparelhos domésticos, tais 

como frigoríficos e máquinas de lavar roupa (EIPRO, 2006).  

 
De forma a tornar-se possível a avaliação do potencial de redução do consumo energético em 

edifícios a uma escala global, torna-se então importante conhecer os diferentes tipos de utilizações 

de energia, de acordo com a tipologia do edifício. Assim, as Figuras apresentadas de seguida 

mostram o tipo de utilização de energia em edifícios comerciais e residenciais. 

 

Figura 7 - Utilização de energia em edifícios residenciais na União Europeia (1998). 
(Fonte: Comissão Europeia, 2001) 

 

A Figura 8 apresenta uma estimativa nacional, no que respeita à utilização de energia em edifícios 

residenciais. 
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Figura 8 - Consumo Energético por uso final no sector residencial 

(Fonte: DGEG, 2004) 
 

Por observação directa da Figura 7, verifica-se que, para os Estados-Membros da União Europeia, o 

aquecimento corresponde, em edifícios residenciais, à maior parcela de consumos energéticos, 

seguido pelo aquecimento da água, electrodomésticos e iluminação e cozinha. Em relação ao 

panorama nacional, observando a Figura 8, constata-se que a maior fracção de consumos 

energéticos se deve à electricidade, seguindo-se a climatização do edifício, a iluminação e a 

categoria ‘outros’. 

 
Figura 9 - Utilização de energia em edifícios comerciais na União Europeia (1998). 

(Fonte: Comissão Europeia, 2001) 
 

Por sua vez, visualizando a Figura 9, verifica-se que em edifícios comerciais os consumos 

energéticos associados ao aquecimento são relativamente inferiores aos estimados para edifícios 

residenciais. Note-se que na categoria “outros” estamos perante, essencialmente, equipamentos de 

escritório tais como computadores, impressoras, entre outros (European Commission, 2001). 

 
Outro foco de emissões de GEE no sector dos edifícios encontra-se associado à produção de 

resíduos sólidos. A Figura 10 demonstra as emissões de GEE associadas aos respectivos sectores 

de actividade. 
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Figura 10 - Emissões de GEE em 2005, repartidas pelos principais sectores da actividade 
(Fonte: Relatório de Estado do Ambiente, 2006) 

 

Por observação da Figura 10 verifica-se que uma parcela das emissões de GEE, a nível nacional, se 

deve ao sector dos resíduos. Tomando como referência a informação disponibilizada pela Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), sabe-se que estes 9,1% das emissões estão associadas a um total 

de 34 milhões de toneladas de resíduos produzidos em 2005, sendo que 14% deste valor 

corresponde a Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e 22% a Resíduos da Construção e Demolição 

(RCD) (www.apambiente.pt, visitado a 23 de Maio de 2008).  

 
Sendo os edifícios, ao longo do seu ciclo de vida, responsáveis por uma quota-parte das emissões de 

GEE associadas ao sector dos resíduos, a análise da forma como a gestão destes últimos influencia 

o desempenho ambiental de um edifício, no âmbito das emissões de GEE, mereceu também um 

especial destaque na elaboração da presente dissertação.  
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3. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA 
 
No que respeita à metodologia desenvolvida na presente dissertação para edifícios comerciais e de 

escritório em fase de operação, esta assenta essencialmente em três pontos, nomeadamente: 

• Caracterização da totalidade de fluxos de energia e de água inerentes à etapa de operação 

dos edifícios, de modo a identificar todas as principais fontes de emissão de GEE; 

• Quantificação das emissões de GEE com base nos fluxos energéticos, de água e de 

materiais, recorrendo a factores de emissão nacionais e/ou internacionais ajustados à realidade 

nacional/local; 

• Contabilização dos GEE emitidos com base numa metodologia internacional já estabelecida – 

‘GHG Protocol’ – onde as emissões são expressas em termos de emissão equivalente de dióxido de 

carbono (CO2eq). 

 
No caso de edifícios comerciais em fase de construção, a metodologia adoptada foi semelhante à 

anteriormente descrita, introduzindo-se apenas um novo ponto que se descreve mais à frente: 

• Caracterização da totalidade de fluxos de energia e de água inerentes à etapa de construção 

de edifícios, de modo a identificar todas as principais fontes de emissão de GEE; 

• Quantificação das emissões de GEE com base nos fluxos energéticos, de água e de 

materiais, recorrendo a factores de emissão nacionais e/ou internacionais ajustados à realidade 

nacional/local; 

• Contabilização dos GEE emitidos com base numa metodologia internacional já estabelecida – 

‘GHG Protocol’ – onde as emissões são expressas em termos de emissão equivalente de dióxido de 

carbono (CO2eq). 

 
Em relação aos edifícios residenciais, a metodologia aplicada diferiu das anteriormente expostas, 

consistindo essencialmente em: 

• Caracterização dos principais fluxos energéticos inerentes à fase de operação dos edifícios, 

de modo a identificar todas as principais fontes de emissão de GEE; 

• Quantificação das emissões de GEE com base nos fluxos energéticos, recorrendo a factores 

de emissão nacionais. 

 

���� ‘The GHG Protocol’ 

Trata-se de um protocolo que estabelece as normas internacionais para a contabilização e afectação 

de emissões de GEE de determinada organização. Nele são expressos os vários grupos de emissão, 

ou ‘scopes’, diferenciados entre eles consoante a sua fonte e localização. Deste modo ficam reunidos 

os âmbitos nos quais se englobam as diversas fontes de GEE causados directamente (‘scope 1’) ou 

indirectamente (‘scope 2’ ou scope 3’) pela actividade da empresa. De uma forma mais detalhada, o 

‘scope 1’ abrange as emissões provenientes de fontes que são controladas pela empresa, como por 

exemplo instalações de combustão, consumo de combustíveis associados a frota automóvel ou 

processos físicos e químicos. No que respeita ao ‘scope 2’, este abrange as emissões de GEE 

resultantes da geração de electricidade por outra entidade, que é comprada e consumida pela 
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empresa. Finalmente, em relação ao ‘scope 3’, este abrange todas as emissões indirectas 

(exceptuando a electricidade comprada) que ocorram a partir de fontes que não sejam propriedade 

ou controladas pela empresa. A Figura 11 esquematiza a informação descrita (www.ghgprotocol.org, 

visitado em 22/06/2008). 

 
Figura 11 – ‘GHG Protocol Scopes’ (Fonte: The Green House Gas Protocol, 2004) 

 
���� Factores de emissão 

Para quantificação das emissões de GEE, efectuou-se uma multiplicação dos fluxos de energia, de 

água e de materiais por factores de emissão adequados, para posteriormente se proceder à 

conversão dos fluxos em quantidades de GEE emitidos. Em relação aos factores de emissão, tentou-

se, sempre que praticável, utilizar fontes nacionais para realização dos cálculos. Recorreu-se assim, 

tanto quanto possível, ao Programa Nacional de Alterações Climáticas (PNAC), uma vez que este 

contempla os factores utilizados para o relatório das emissões portuguesas no âmbito do Protocolo 

de Quioto. 

 
Em relação aos factores de emissão associados aos fluxos de materiais, utilizou-se o método da 

Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), que quantifica os impactes ambientais de determinado produto ou 

serviço na totalidade do seu ciclo de vida. A ACV foi desenvolvida recorrendo à ferramenta de 

trabalho SimaPro 7.1, software desenvolvido pela Pré-Consultants, cuja descrição é feita mais à 

frente. 

 
De salientar que tanto para a quantificação de GEE associados aos fluxos de energia e de água, 

quanto para os fluxos de materiais, quando não foi possível obter valores nacionais para os factores 

de emissão, utilizaram-se fontes internacionais para processos análogos.  

 

3.1. A Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) 

A ACV, internacionalmente conhecida como Life Cycle Assessment (LCA), corresponde a uma 

técnica de avaliação de impacte ambiental associada a um produto ou serviço, ao longo do seu ciclo 

de vida (Ferrão, 1998; Goedkoop et al, 2007). Asif et al (2007) fazem referência à International 

Organization Standardization (ISO), nomeadamente à ISO 14040, onde a ACV vem definida como 

uma técnica para avaliação dos potenciais impactes ambientais associados a determinado produto ou 

serviço, compilados num inventário com as entradas e saídas do sistema. Os impactes ambientais 
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são posteriormente avaliados, verificando-se também uma interpretação dos resultados do inventário, 

tendo em conta o objectivo do estudo. 

 
No que respeita à metodologia, a técnica de ACV inclui, de acordo com a norma ISO 14040, quatro 

fases principais que se inter-relacionam entre si. Estas etapas, na sua totalidade, permitem obter um 

estudo completo do ciclo de vida de determinado produto ou serviço e correspondem a (Ferrão, 

1998): 

1. Definição do objectivo e do âmbito da análise; 

2. Inventário dos processos envolvidos, com as entradas e saídas associadas ao sistema 

enumeradas; 

3. Avaliação dos impactes ambientais associados às entradas e saídas dos sistemas; 

4. Interpretação dos resultados das fases de inventário e avaliação, ponderando os objectivos 

do estudo. 

 
Em relação à primeira etapa de uma ACV, esta consiste essencialmente na definição de metas e 

objectivos da análise a efectuar, incluindo as limitações, amplitude e profundidade do estudo (Asif et 

al, 2007). Esta etapa deverá incluir, obrigatoriamente, os pontos que se seguem (Ferrão, 1998): 

• função do produto/serviço; 

• fronteiras temporais e espaciais do sistema,   

• dados essenciais para a caracterização do sistema; 

• hipóteses consideradas; 

• limitações do estudo; 

• tipo de avaliação de impacte a usar; 

• qualidade dos resultados pretendidos; 

• tipo de revisão crítica a realizar; 

• tipo e estrutura do relatório final. 

 
Nesta etapa, surge como necessária a especificação das funções desempenhadas pelo produto ou 

serviço sobre o qual incide a análise. Tal facto resulta na definição de uma unidade funcional, que 

permite responder à necessidade de quantificação do desempenho do produto ou serviço, ao 

executar a função que lhe está associada. Assim, a unidade funcional constitui uma referência sobre 

a qual se efectuará o inventário, sendo os dados de entrada e de saída determinados sobre ela. 

Aquando da selecção desta unidade funcional dever-se-á ter em conta, essencialmente, a função do 

objecto em estudo de acordo com a perspectiva do utilizador e a sua eficácia e durabilidade (Ferrão, 

1998). 

 
No que diz respeito ao inventário da ACV, este surge como o núcleo de estudo da análise. É 

composto por várias sub-etapas, que são necessárias percorrer por diversas vezes, e que 

discriminam a recolha e o processamento dos impactes ambientais originados aquando do Ciclo de 

Vida do produto ou serviço em estudo. As sub-etapas correspondem a (1) definição das fronteiras do 

sistema, (2) esquematização do diagrama de blocos representativo do sistema, (3) recolha de 
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informação, (4) processamento dos dados, (5) análise dos resultados e eventual redefinição das 

fronteiras do sistema (Ferrão, 1998). 

 
O inventário vai assim incidir na determinação e quantificação de inputs e outputs associados ao ciclo 

de vida do produto ou serviço em análise. Daqui resulta uma quantidade de dados significativa que 

pode, no entanto, não ser suficiente para definir de forma correcta o inventário do processo em 

estudo. De salientar que a análise de dados pode ser composta por balanços de massa ou energia, 

extrapolações, modelos numéricos ou qualquer outro medo que se reconheça como adequado para 

obtenção do resultado pretendido (Ferrão, 1998; Goedkoop et al, 2007). 

 
A análise da grande quantidade de dados acima referida, consequente da fase de inventário, impõe 

uma limitação da informação recolhida de forma a ajudar o seu processamento. Deste modo, facilita-

se não só a leitura da informação obtida mas também a fase seguinte da ACV, nomeadamente a 

Avaliação do Impacte Ambiental (Ferrão, 1998). 

 
Na etapa de Avaliação do Impacte Ambiental, é feita uma caracterização/classificação dos impactes 

ambientais, com o objectivo primordial de avaliar a forma como o produto ou sistema afectam o meio 

ambiente. Através de uma abordagem quantitativa, determina-se a contribuição das diferentes 

intervenções de um sistema, para um conjunto de categorias de impacte ambiental reconhecidas 

como tal (Asif et al, 2007; Ferrão, 1998). 

 
Por último vem a etapa de Interpretação, onde os resultados do inventário e da avaliação anterior são 

agrupados e analisados, em concordância com o objectivo e âmbito da análise inicialmente definidos. 

Esta análise deve compreender a análise de sensibilidade e de incertezas, para que a informação daí 

resultante permita a elaboração de conclusões e recomendações que identifiquem na perfeição os 

pontos críticos do ciclo de vida do produto ou serviço em estudo, e que necessitam de melhorias 

(Gama e Torres, 2005; http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/index.vm, visitado em 31/07/2008). 
 

Figura 12 - Esquema simplificado da ACV (Fonte: Ferrão, 1998; Gama & Torres, 2005). 
 

3.2. Introdução ao SimaPro 7.1 

As ACV efectuadas na presente dissertação tiveram como suporte o software informático SimaPro 

7.1, desenvolvido pela empresa holandesa Pré Consultants. Trata-se de uma ferramenta profissional 
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em que a informação é disponibilizada de forma organizada, em projectos que podem abranger 

variados ciclos de vida de um ou vários produtos, e cujos processos podem ser extraídos das bases 

de dados disponíveis no programa. Estas bases de dados encontram-se organizadas em sete 

categorias, nomeadamente (Ferrão, 1998): 

• materiais; 

• energia; 

• transportes; 

• processos; 

• utilizações; 

• estratégia de Condicionamento; 

• estratégia de processamento de resíduos. 

 
Com esta ferramenta, o utilizador pode analisar facilmente ciclos de vida complexos de modo 

sistemático e de acordo com as recomendações da norma ISO 14040. No que respeita à estrutura do 

ciclo de vida, no SimaPro 7.1 esta assenta em duas componentes, designadamente (Ferrão, 1998): 

• Assembly Principal – Conjunto de processos que conduz ao fabrico, distribuição e utilização 

do produto ou serviço em estudo em que se baseia a ACV. 

• Waste/Disposal Scenario – Situação de tratamento final, onde são descritas as operações 

às quais o produto ou serviço está sujeito após a sua utilização, e inclui os processos de triagem, 

reutilização e reciclagem. 

 
O ‘Ecoindicator 95’ foi o método usado para a determinação dos factores de emissão na ferramenta 

SimaPro 7.1. Trata-se de um método desenvolvido para aplicação em ACV, recorrendo ao inventário 

complexo de fluxos de energia e massa, para e de um determinado sistema (Simões et al., 2004). 

Este método encontra-se descrito no ANEXO V, sendo que de todas as categorias ambientais que o 

‘Ecoindicator 95’ contempla, apenas foi considerada a categoria de Efeito de Estufa na presente 

dissertação. 

 

3.3. Determinação dos factores de emissão utilizados para quantificação das 

emissões em edifícios de escritório e comerciais 

No que respeita aos fluxos de energia e de água, os cálculos efectuados para quantificação das 

emissões de GEE tiveram como base a informação disponibilizada pela empresa em análise, 

referente ao ano de 2007. O mesmo aconteceu para o caso dos fluxos de materiais. Os factores 

utilizados em cada ‘scope’ encontram-se descritos de seguida. 

 
3.3.1. Factores de emissão utilizados em ‘Scope 1’ 

No âmbito deste ‘scope’, procedeu-se à determinação dos factores de emissão associados aos 

consumos da frota automóvel e aos consumos de gás natural e gasóleo afectos a cada edifício em 

análise. O trabalho apresentado neste subcapítulo foi parcialmente desenvolvido em parceria com o 

Engenheiro Pedro Neto, encontrando-se os resultados obtidos descritos nos pontos que se seguem. 
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3.3.1.1. Factores de emissão utilizados em consumos da frota automóvel 

Para cálculo dos factores de emissão, recorreu-se à informação disponibilizada pelo PNAC, neste 

caso concreto PNAC – Transportes. Assim, tomaram-se como referência os valores disponíveis neste 

relatório para automóveis ligeiros, assumindo que se trata de valores representativos para o caso em 

análise. Obtiveram-se assim as emissões específicas de GEE, em kgCO2eq por veículo*quilómetro 

(v.km), bem como os consumos específicos em gramas equivalentes de petróleo [geq] por 

veículo*quilómetro (v.km). O factor de emissão do combustível, ccombustível, foi obtido recorrendo à 

densidade de cada um dos combustíveis e à conversão entre grama equivalente de petróleo e grama 

de combustível. O factor de emissão pode então ser obtido pela seguinte expressão: 

lcombustivekg,kgep
lcombustive,esp

lcombustive,esp
lcombustive C

E
c ρ×π×=

     
(1) 

          
onde ccombustível corresponde ao factor de emissão do combustível (kg CO2eq/l), Eesp,combustivel às 

emissões específicas de cada combustível (g/veiculo.km), Cesp,combustível  ao consumo específico de 

cada combustível (l/veiculo.km), πkgep,kg  à razão entre o conteúdo energético (expresso em gramas 

equivalentes de petróleo) e a massa (expressa em gramas) do combustível e lcombustiveρ  à densidade 

do combustível (g/l). 

 
Na Tabela que se segue encontram-se descritos os valores necessários para a aplicação da equação 

(1) e o resultado obtido para os factores de emissão: 

 
Tabela 2 - Factores de emissão para as emissões associadas a consumos da frota automóvel. 

Tipo de Combustível Unidades Simbologia Gasolina Gasóleo Fonte 

Emissões específicas de CO2eq g/v.km Eesp,combustivel 215,0 188,0 PNAC - 
Transportes 

Consumo específico gep/v.km Cesp,combustível 69,0 59,0 
PNAC - 

Transportes 

Razão entre conteúdo energético e a massa 
do combustível kgep/kg πkgep,kg 1,073 1,045 Portaria 

228/1990 

Densidade do combustível g/l lcombustiveρ  0,720 0,835 Portaria 
228/1990 

Factor de emissão kgCO2eq/l ccombustível 2,407 2,780 Equação (1) 

 

3.3.1.2. Factores de emissão utilizados em consumos de gás natural e gasóleo 

Em relação aos factores de emissão associados ao consumo de gás natural, recorreu-se à 

informação que consta na Tabela de Valores de Poder calorífico Inferior e de Factor de Emissão de 

CO2 utilizados no Inventário Nacional de Gases de Efeito de Estufa, cedida pela APA, e ao PNAC - 

Transportes. No caso do gasóleo, os valores foram determinados no ponto anterior. Assim, 

recorrendo às referências acima mencionadas, foram obtidos os valores que constam na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Factores de emissão para as emissões associadas a consumos de gás natural e gasóleo 

Tipo de Combustível Factor de Emissão Unidades Fonte 

Gás Natural 2,173 

201,960 
kg CO2eq/m3 

kg CO2eq/MWh APA 

Gasóleo 2,780 kg CO2eq/litro Equação (1) 

 

3.3.2. Factores de emissão utilizados em ‘Scope 2’ 

Para este ‘scope’, procedeu-se à determinação dos factores de emissão associados ao consumo de 

energia eléctrica dos edifícios em análise. Os valores determinados encontram-se descritos nos 

pontos que se seguem. 

 
3.3.2.1. Factores de emissão utilizados em consumos de energia eléctrica  

Os factores de emissão utilizados para cálculo das emissões associadas a consumos de energia 

eléctrica tiveram como base a informação disponibilizada pelo grupo Electricidade de Portugal (EDP) 

para electricidade com origem em gás natural, carvão, fuelóleo e importações (Combined Cycle Gas 

Turbine – CCGT). No caso de electricidade com origem hídrica, eólica, fotovoltaica e biomassa, não 

se verificando a existência de informação disponível, a nível nacional, quanto aos factores de 

emissão a utilizar, recorreu-se ao relatório do Parliament Office of Science and Technology (Reino 

Unido). Em relação ao gasóleo, foi utilizado o factor de emissão determinado em 3.3.1.1. Para efeitos 

de cálculo, nos casos em que a fonte utilizada refere um intervalo de valores, utilizou-se um valor 

intermédio. Na tabela que se segue são apresentados os valores utilizados. 

 

Tabela 4 - Factores de emissão para as emissões associadas a consumos de energia eléctrica 
Fonte de Produção de 

Electricidade 
Factor de Emissão adoptado  

(kg CO2eq/MWh) Fonte 

Gasóleo 239 Tabela 21 

Fuelóleo 720 EDP 

Gás Natural 365 EDP 

Carvão 1050 EDP 

Hídrica - Albufeira 20 Parliament Office of Science and 
Technology 

Hídrica – Fio de água 5 
Parliament Office of Science and 

Technology 

PRE2- Térmico 59 Parliament Office of Science and 
Technology 

PRE - Hidráulico 5 Parliament Office of Science and 
Technology 

                                                           

1 Gasóleo utilizado para o funcionamento de geradores 
2 Produção em Regime Especial 
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Fonte de Produção de 
Electricidade 

Factor de Emissão adoptado  
(kg CO2eq/MWh) Fonte 

PRE - Eólico 5 
Parliament Office of Science and 

Technology 

PRE - Fotovoltaico 35 Parliament Office of Science and 
Technology 

Importações 732 EDP 

 
Em relação ao valor obtido para o gasóleo, este foi obtido considerando a equivalência entre 1 tep 

(tonelada equivalente de petróleo) e 11628kWh. Para o caso do carvão, hídrica – albufeira e PRE 

térmico, os factores de emissão adoptados tiveram como base as fontes acima referidas, tendo-se 

efectuado as aproximações apresentadas na Tabela 5. 

 
Tabela 5 - Aproximações efectuadas para determinação de factores de emissão associadas à 

emissão de consumos em electricidade. 

Fonte de Produção de Electricidade 
Intervalo de Emissão 

(kg CO2eq/MWh) 
Factor de Emissão Adoptado 

(kgCO2eq/MWh) 

Carvão 900-1200 1050 

Hídrica - Albufeira 10-30 20 

PRE - Térmico 25-93 59 

 

3.3.2.2. Factores de conversão entre energia final e energia primária 

O Regulamento das Características de Comportamento Térmico de Edifícios (RCCTE) prevê a 

conversão entre energia útil (neste caso considerada como energia final, pois os dados 

disponibilizados correspondem a consumos de energia e não a energia útil por operação dos 

equipamentos) e energia primária. De notar que, no caso da electricidade, o valor contêm perdas de 

eficiência na transformação e perdas no transporte, enquanto no caso dos combustíveis sólidos, 

líquidos e gasosos é considerada uma eficiência de transformação de 100%. Isto justifica o facto de, 

para produzir a mesma quantidade de energia final, ser necessária mais energia primária no caso da 

electricidade do que no caso do uso de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos. Os valores obtidos 

são apresentados na Tabela 6, sendo que, apesar de não terem sido utilizados nos cálculos, foram 

introduzidos nesta secção por poderem ser usados para controlo de qualidade dos cálculos 

efectuados. 

Tabela 6 - Factores de conversão entre energia final e energia primária 

 Factor de Conversão entre Energia Final e 
Energia Primária (Fpu) 

Unidades Fonte 

Electricidade 0,290 kgep/kWh RCCTE 

Combustíveis sólidos, 
líquidos e gasosos 0,086 kgep/kWh RCCTE 

 

As emissões associadas ao consumo de energia eléctrica variam de acordo com o padrão de 

consumo diário. Tal facto prende-se essencialmente com a variação na estrutura de produção ao 

longo do dia, mais concretamente o diferente peso relativo das várias fontes de produção de 
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electricidade ao longo das diferentes horas (ver Figura 13). Assim, dado que cada uma das diferentes 

fontes apresenta diferentes factores de emissão (ver Tabela 4), o resultado final em termos de 

emissões por kWh é variável. Assim, recorrendo à informação disponibilizada pela Rede Eléctrica 

Nacional (REN), foi possível obter a variação das fontes de produção de electricidade, em cada 15 

minutos diários, e respectiva energia produzida, ao longo do ano de 2007. De seguida, estes valores 

foram aglutinados hora a hora, tendo-se posteriormente efectuado uma estimativa média diária para o 

ano atrás referido e, que consta na Figura 13. 

 

 
Figura 13 - Perfil de produção total de electricidade ao longo do ano de 2007 (Fonte: REN) 

 

As emissões de CO2eq por MWh variam ao longo do dia devido aos diferentes factores de emissão 

de cada uma das fontes (Figura 14). 

 

 
Figura 14 – Coeficiente de emissão de GEE da electricidade produzida ao longo de um dia 

(média de 2007) 
 

Assim, observando a variação do factor de emissão associado à produção de electricidade ao longo 

do dia, constatou-se que é durante o período nocturno (entre as 0 e as 6h) que se verificam maiores 

valores de factores de emissão. Este fenómeno prende-se essencialmente com o facto de a produção 

de electricidade a partir de carvão (que apresenta o maior factor de emissão quando comparado com 

as restantes fontes de produção de electricidade) se manter aproximadamente constante ao longo do 

dia, ao contrário do que acontece por exemplo com o gás natural e com a hídrica – albufeira (cujos 
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factores de emissão são bastante inferiores ao valor do carvão) em que a produção no período 

nocturno é relativamente inferior à produção verificada no período diurno.  

 
Assim, o coeficiente final, c, em cada hora, j, diz respeito a uma média ponderada que vem dada por: 
 

∑

∑ ×

=

i
j,i

i
j,ij,i

j
Ep

Epc

c        (2) 

onde ci corresponde ao coeficiente de emissão de cada fonte de energia e Epi a energia produzida em 

cada uma das fontes. 

 
• Utilização de Electricidade para equipamento e iluminação em escritórios 

Para um cálculo mais apurado das emissões, surge como necessária a diferenciação dos consumos 

de electricidade ao longo do dia, para todos os dias considerados. Neste caso concreto, utilizaram-se 

os perfis de percentagem de iluminação e de equipamentos de escritório disponíveis no RCCTE, para 

edifícios de escritório, e que constam no ANEXO II. 

 
De seguida, recorrendo a bibliografia, procurou encontrar-se uma estimativa que permitisse 

determinar qual a percentagem de consumos associados à iluminação, face à factura total de 

electricidade (Tabela 7). 

 
Tabela 7 - Estimativa de gastos em iluminação com escritórios 

Estimativa de gastos em iluminação com 
escritórios Fonte 

25% 
Agência Regional da Energia da Região Autónoma dos 

Açores 

15% CarbonoZero 

20-25% Portal das Energias Renováveis 

 
Face aos valores determinados, e efectuando uma média, entre eles, admitiu-se então que os 

consumos associados à iluminação representam cerca de 20% do consumo total de electricidade. No 

que respeita à metodologia de cálculo utilizada, esta é descrita pormenorizadamente de seguida. 

 
���� Cálculo da percentagem de energia diária consumida em cada hora, %Ediari, tendo em 

conta a utilização esperada para iluminação e equipamento: 

 

∑∑
==

×+×=
23

0j
j

j
equip23

0j
j

j
ilumj

Equip%

Equip%
P

Ilum%

Ilum%
PEdiar%

      

(3)

 

onde Pilum diz respeito ao peso da iluminação no consumo total de electricidade (20%), Pequip 

corresponde ao peso do equipamento no consumo total de electricidade (100%-20%=80%),% Eilumj 

ao factor de utilização da iluminação em cada hora e finalmente %Equipj ao factor de utilização do 

equipamento em cada hora. Note-se que os valores utilizados variam consoante os dias da semana. 
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���� Cálculo da percentagem de energia mensal consumida em cada dia, %Emens, para 

cada um dos dias, de acordo com o dia da semana e com o número de dias do mês: 

 
1=×+× −−−−− fdsfds,escsextaasegundadiassextaasegunda,esc nEmens%nEmens%        (4) 

 
em que %Emenssegunda-a-sexta corresponde à percentagem de energia mensal consumida em cada um 

dos dias de segunda a sexta, %Emensfds à percentagem de energia mensal consumida em cada um 

dos dias de fim-de-semana, ndias-segunda-a-sexta o número de dias úteis da semana em cada mês e ndias-fds 

o número de dias de fim-de-semana em cada mês. 

De seguida, através da informação disponível no Regulamento dos Sistemas Energéticos de 

Climatização dos Edifícios (RSECE), relacionou-se os consumos durante os dias da semana com os 

consumos durante os dias de fim-de-semana através da seguinte equação: 

 

272,0

Equip%PIlum%P

Equip%PIlum%P

Emens%

Emens%
23

0j
sextaasegunda,jequip

23

0j
sextaasegunda,jilum

23

0j
fds,jequip

23

0j
fds,jilum

sextaasegunda,esc

fds,esc
≅

×+×

×+×

=

∑∑

∑∑

=

−−

=

−−

==

−−

(5) 

Substituindo a equação (5) na equação (4), é possível obter um sistema de equações que permita 

calcular a percentagem de energia mensal consumida nos escritórios, em cada dia, consoante o dia 

da semana: 

( )






×=

×+=

−−

−−−−−−

sextaasegundafds,esc

fdsdiassextaasegundadiassextaasegunda,esc

Emens272,0Emens%

n272,0nEmens%

     

(6) 

 
Através da multiplicação das equações (3) e (6), é possível calcular a percentagem de energia 

mensal consumida em cada hora. 

 
Após todo o procedimento acima referido é então praticável o cálculo das emissões de CO2eq em 

cada mês, somando as emissões de todas as horas, através da equação: 

 

( )∑ ××=

mes_horas_n

j
jjesceqCO cEdiarEmens%Emissões

2

     

(7) 

 

• Utilização de Electricidade para equipamento e iluminação em centros comerciais em 

fase de operação 

Como acima referido, as emissões associadas ao consumo de energia variam consoante o padrão de 

consumo ao longo do dia. Assim, recorrendo à expressão (2), calcularam-se os coeficientes de 

emissão associados a cada hora do dia. De seguida, para maior pormenorização dos cálculos 

efectuados, diferenciaram-se os consumos de electricidade ao longo do dia, para todos os dias 
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considerados. No que respeita aos perfis de percentagem de iluminação e de equipamento para 

centros comerciais, utilizou-se a informação disponível no RSECE, para esta tipologia de edifícios, e 

que constam no ANEXO III. 

 
A metodologia apresentada no caso de edifícios de escritório é análoga à escolhida para edifícios 

comerciais. No entanto, essa metodologia será recordada de seguida, procedendo-se às devidas 

alterações/simplificações sempre que se justifique. 

 
���� Cálculo da percentagem de energia diária consumida em cada hora, %Ediari, tendo em 

conta a utilização esperada para iluminação e equipamento: 

 

∑∑
==

×+×=
23

0j
j

j
equip23

0j
j

j
ilumj

Equip%

Equip%
P

Ilum%

Ilum%
PEdiar%

      

(3)

 

���� Cálculo da percentagem de energia mensal consumida no centro comercial, %Emenscc: 

Uma vez que no caso desta tipologia de edifícios não ocorrem variações entre os dias da semana, a 

expressão (6) pode ser simplificada, dando origem a: 

 
( ) 1

mesdiascc nEmens% −
−=  (8) 

 
onde ndias-mês  corresponde ao número de dias em cada mês. 
 

���� Cálculo da percentagem de energia mensal consumida em cada hora, %Emenscc: 

Este valor pode ser obtido por multiplicação das equações (3) e (8). 

 
As emissões de CO2eq mensais totais podem então ser obtidas seguindo todo este procedimento, 

somando as emissões de todas as horas, recorrendo à equação que se segue: 

 

( )∑ ××=

mes_horas_n

j
jjesceqCO cEdiarEmens%Emissões

2

     

(7) 

• Utilização de Electricidade para equipamento e iluminação em edifícios comerciais em 

fase de construção 

Na presente dissertação foi analisado um edifício comercial em fase de construção. De acordo com a 

informação disponibilizada pela empresa em análise, o perfil de ocupação aquando da fase de obra 

corresponde ao apresentado no ANEXO IV (tendo-se assumindo que o perfil de ocupação da obra 

corresponde ao perfil de utilização de electricidade). A metodologia de cálculo seguida é semelhante 

à anteriormente utilizada, procedendo-se às devidas alterações sempre que necessário, e encontra-

se descrita seguidamente. 
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���� Cálculo da percentagem de energia diária consumida em cada hora, %Ediari: 
 

∑
=

=
23

0j
j

j
j,obra

Eutil%

Eutil%
Ediar%

      

(9) 

em que %Eutilj é o factor de utilização de energia para cada hora. 

 
���� Cálculo da percentagem de energia mensal consumida em cada dia, %Emens: 

Uma vez que não há qualquer distinção entre dias da semana, nem entre consumos para iluminação 

e equipamento, podemos utilizar a equação  

( ) 1
mesdiascc nEmens% −

−=  (8) 
 

em que ndias-mês  corresponde ao número de dias em cada mês. 
 

���� Cálculo da percentagem de energia mensal consumida em cada hora: 

Este valor pode ser obtido por multiplicação das equações (8) e (9). 

 
���� Cálculo das emissões de CO2eq durante a fase de obra devido aos consumos de 

energia eléctrica: 

A partir do procedimento anterior é possível calcular as emissões de CO2eq em cada mês somando 

as emissões de todas as horas: 

( )∑ ××=
mes_horas_n

j
jjobraobra,eqCO cEdiarEmens%Emissões

2

  

(10) 

 
 

3.3.3. Factores de emissão utilizados em ‘Scope 3’ 

Neste último ‘scope’, procedeu-se à determinação dos factores de emissão associados ao consumo 

de água e à utilização de materiais e produção de resíduos. Os valores determinados encontram-se 

descritos nos pontos que se seguem. 

 
3.3.3.1. Factores de emissão utilizados em consumos de água 

Os factores de emissão associados aos consumos de água, na fase de tratamento antes do 

consumo, foram obtidos através do relatório de sustentabilidade da Empresa Portuguesa de Águas 

Livres (EPAL). Recorrendo-se aos valores disponíveis entre 2004 e 2006, efectuou-se uma projecção 

para 2007, tendo-se obtido os resultados que constam na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Emissões totais e factor de emissão associadas ao tratamento de água de consumo 

 

O valor obtido para 2007 resulta da subtracção ao valor do factor de emissão em 2006, do valor 

médio entre a variação das emissões que se verificaram entre o ano de 2004 e 2005, e entre 2005 e 

2006. 

 
No caso das emissões associadas ao tratamento de efluentes líquidos, recorreu-se à informação 

disponibilizada pelo PNAC – Resíduos e o Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de 

Água e Águas Residuais (INSAAR). Em relação ao valor determinado, este resulta da consideração 

de emissões de 2,55 MtonCO2eq (PNAC – Resíduos) associadas ao tratamento de 327,35 milhões de 

m3 de águas residuais (INSAAR). 

 
Tabela 9 - Factores de emissão considerados para tratamento de água antes e após o consumo 

Fase do tratamento 
Factor de emissão 

(kg CO2eq/m3) 
Fonte 

Anterior a consumo 0,410 Cálculo próprio a partir de informação 
disponibilizada pela EPAL 

Posterior a consumo 
(águas residuais) 

7,790 PNAC – Resíduos; INSAAR 

 

3.3.3.2. Factores de emissão utilizados na produção de resíduos 

Os factores de emissão associados à produção de cada um dos resíduos em análise foram 

determinados através do software SimaPro 7.1, recorrendo ao método acima descrito ‘EcoIndicator 

95’ (ver ANEXO V). Como resultado, obtivemos as emissões de GEE agregadas a todo o ciclo de 

vida do produto ou processo em análise. Nesta ferramenta de trabalho, a conversão das emissões 

dos diferentes GEE em toneladas de CO2eq é realizada através de factores denominados de ‘Global 

Warming Potential’ (GWP). Uma vez que a grande parte dos valores de GWP associados aos gases 

contemplados pelo ‘Ecoindicator 95’ diferem dos estipulados pelo Painel Intergovernamental das 

Alterações Climáticas (IPCC - Intergovernmental Panel for Climate Change), ajustaram-se os valores 

resultantes da análise pelo ‘Ecoindicator 95’ aos valores que constam no IPCC Fourth Assessment 

Report - “Climate Change 2007” para um horizonte temporal de 100 anos (ver ANEXO I). 

                                                           
3 Não disponível 

 2004 2005 2006 2007 Fonte 

Volume total de água fornecida 
(milhões de m3) 

222,70 218,90 211,20 N.d.3 

EPAL 

Emissões directas 
(ton CO2eq) 1,33 1,31 1,30 N.d. 

Emissões indirectas 
(ton CO2eq) 

107,10 100,19 90,73 N.d. 

Emissões totais 
(ton CO2eq) 108,43 101,50 92,03 N.d. 

Factor de emissão 
(kg CO2eq/m3) 0,487 0,464 0,446 0,410 Valor médio para 2004-2006 

e extrapolação para 2007 
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Em relação ao transporte de materiais e de resíduos, considerou-se como representativa a utilização 

de veículos pesados, com capacidade de transporte de 18 toneladas, com consumos médios de 

40l/100km (Fonte:www.scania.pt) e utilização de gasóleo como combustível. Considerou-se também 

que em cada viagem o camião circula sempre com a carga completa, independentemente da 

quantidade transportada. As emissões imputadas à empresa em análise correspondem assim a uma 

fracção das emissões totais do veículo que transporta o material (correspondente ao rácio entre o 

peso transportado e as 18 toneladas de capacidade do camião). Os factores de emissão associados 

ao consumo de combustível utilizados encontram-se dispostos na Tabela 3. 

 
As distâncias associadas ao transporte de materiais e resíduos foram calculadas recorrendo à 

aplicação Google Maps (maps.google.com, visitado entre Abril e Agosto de 2008) tendo os percursos 

calculados correspondido essencialmente a: 

• Transporte do local de produção do material virgem até ao edifício em análise, desprezando-

se percursos intermédios (por exemplo, no caso do cartão utilizado para empacotamento de 

determinado material, desprezou-se a distância entre a fábrica de cartão e o local onde se procede ao 

empacotamento do mesmo material, e deste último ponto para o edifício em análise). Uma vez que 

esta informação não foi disponibilizada pela empresa em análise, arbitraram-se sempre os locais de 

produção; 

• Transporte do material, na forma de resíduo, do edifício para as respectivas estações de 

triagem (no caso de Resíduos Sólidos Urbanos verificou-se o transporte directo do edifício ou para 

aterro sanitário ou para a incineradora). A informação referente às estações de triagem e aterros para 

onde os resíduos foram enviados foi disponibilizada pela empresa; 

• Transporte de resíduos da estação de triagem para a entidade recicladora. As entidades 

recicladoras foram arbitradas por falta de dados disponibilizados pela empresa; 

• Transporte de resíduos da estação de triagem para aterro sanitário. Os aterros sanitários 

também foram arbitrados, tendo-se sempre escolhido locais de deposição que tornassem os 

percursos mínimos. 

 
No caso dos edifícios comerciais e de escritório em fase de operação, efectuou-se a avaliação do 

ciclo de vida dos resíduos produzidos em cada uma das infra-estruturas em análise (sempre que se 

verifique uma inventariação dos resíduos produzidos). Quando se verificou que a informação obtida 

pelo SimaPro 7.1 não se enquadrava com a realidade nacional, recorreu-se a informação encontrada 

em referências bibliográficas. 

 
Assim, de acordo com a informação disponibilizada pela empresa em estudo, foram determinadas os 

seguintes factores de emissão de GEE associados à produção de cada fluxo de material em análise. 

A Tabela 10 apresenta as escolhas realizadas na base de dados do SimaPro para cada material, e o 

respectivo factor de emissão. 
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Tabela 10 - Factores de emissão determinados para a produção de materiais usados em edifícios em 
fase de exploração 

Material 
Factor de emissão 

(kg CO2eq/kg) 
Base de dados utilizada em  

SimaPro 7.1 

Cartão 1,07 Packaging, corrugated board, mixed fibre, single 
wall, at plant/RER S 

Vidro 1,34 Glass, Virgin RER S 

PET (Polietileno tereftalato) 4,68 PET bottles E 

Esferovite 
(Poliestireno expandido) 

2,67 Polystyrene, expandable, at plant/RER S 

Cruzetas (Polipropileno) 2,01 Polypropylene, granulate, at plant/RER S 

Latas de alumínio 12,46 Aluminum can FAL 

Filme de plástico 
(Polietileno de Baixa densidade) 

2,47 Packaging film, LDPE, at plant/RER S 

Embalagens metálicas 1,83 Steel ETH S 

Embalagens plásticas 
(Polietileno de Alta Densidade) 2,54 HDPE bottles E 

 

Estes valores foram considerados independentemente do edifício em análise, uma vez que apenas foi 

disponibilizada pela empresa informação sobre as categorias dos materiais (não tendo sido fornecida 

uma estimativa detalhada sobre a constituição de cada fluxo de material). Na escolha das bases de 

dados procurou recorrer-se, sempre que possível, àquela que correspondesse a uma média europeia 

(RER), em detrimento de valores específicos para países (na inexistência de dados para Portugal). 

Quando tal não foi possível, tentou optar-se pelo inventário que melhor se adaptasse à análise a 

efectuar.  

 
É de salientar nos dados da Tabela 10 o elevado valor associado à produção das latas de alumínio. O 

alumínio primário é produzido em três estágios, nomeadamente a extracção do minério de baixite, a 

sua posterior refinação em óxido de alumínio e a fundição deste último em lingotes de alumínio. Esta 

última etapa requer elevadas quantidades de energia, confirmando-se numa análise discriminatória 

do processo em SimaPro, que são estes elevados consumos energéticos que desencadeiam, 

inevitavelmente, o valor elevado de emissões de GEE que se verifica (Switkes, 2005). No caso das 

cruzetas e das embalagens metálicas, não existindo bases de dados específicas para estes produtos, 

assumiu-se como representativo o factor de emissão associado à produção do material que os 

constitui, não tendo por isso sido contabilizadas as emissões associadas ao processamento do 

material. 

 
De forma a aferir da fiabilidade dos valores obtidos, procurou-se, sempre que possível, efectuar uma 

análise de sensibilidade aos resultados. Para isso, recorreu-se a um método disponível na ferramenta 

SimaPro, o Método de Monte Carlo, utilizado para calcular um intervalo de incertezas com base nos 

dados do inventário utilizados, tendo-se determinado o intervalo de confiança de 95%. Verificou-se 
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que esta análise apenas se pode efectuar em duas das bases de dados acima analisadas, 

encontrando-se os resultados obtidos compilados na Tabela 11. 

 
Tabela 11 – Análise de sensibilidade para as categorias de cartão e vidro 

Material Factor de emissão obtido (kg CO2eq/kg) Intervalo de Confiança a 95% 

Cartão 1,07 [0,91;1,37] 

Vidro 1,34 [1,24;1,56] 

 

Os intervalos de confiança traduzem o facto de, em qualquer ACV de qualquer produto, existir uma 

multiplicidade de efeitos indirectos a montante, cada um destes também com uma incerteza 

associada. Assim, os valores apontados não são de estranhar no contexto da ACV.  

 
Para verificar se as escolhas de itens para cada material nas bases de dados do SimaPro 

influenciariam os resultados significativamente, efectuou-se uma nova ACV para uma outra hipótese 

existente no software para um mesmo material. Assim, consoante a discrepância de resultados 

verificada, poderá aferir-se sobre o erro que poderá estar associado à estimativa efectuada. A Tabela 

12 mostra os resultados obtidos. 

Tabela 12 – Análise comparativa para cada categoria de material 

Material 
Factor de emissão 

(kg CO2eq/kg) 
Base de dados utilizada em 

SimaPro 7.1 

Cartão 

1,07 
Packaging, corrugated board, mixed fibre, single 

wall, at plant/RER S 

1,08 
Packaging, corrugated board, mixed fibre, single 

wall, at plant/CHU 

Vidro 
1,34 Glass, Virgin RER S 

1,40 Glass (Virgin) B250 

PET 
4,68 PET bottles E 

3,77 PET ETH S 

Esferovite 2,67 Polystyrene, expandable, at plant/RER S 

Cruzetas  
2,01 Polypropylene, granulate, at plant/RER S 

1,84 PP granulate Average 250 

Latas de alumínio 
12,46 Aluminum can FAL 

12,26 Aluminium 0% recycled ETH S 

Filme de plástico 
2,47 Packaging film, LDPE, at plant/RER S 

2,03 Polyethylene, LDPE, granulate, at plant/RER S 

Embalagens metálicas 
1,83 Steel ETH S 

1,22 Reinforcing steel, at plant/RER S 

Embalagens plásticas 
2,54 HDPE bottles E 

2,42 HDPE ETH S 
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Por observação da Tabela 12, para cada categoria em análise, verificou-se que: 

���� Cartão: Existe uma variação de cerca de 1% entre base de dados escolhida para efectuar a 

comparação e aquela que foi estipulada para utilização ao longo do trabalho. Analisando todo o ciclo 

de vida de ambas, verifica-se que esta pequena variação se deve essencialmente ao facto de, no 

primeiro caso, estarmos perante uma estimativa dos produtores europeus e, no segundo caso, se 

tratar de uma base de dados que contempla uma média resultante da análise limitada a nove 

produtores suíços; 

���� Vidro: Analisando ambas as categorias, verifica-se que os dois factores de emissão diferem 

em cerca de 5%. Da análise do processo foi possível concluir que esta variação se deve ao facto de, 

no primeiro caso, se estar perante uma base de dados que dá uma estimativa média europeia, 

relativa ao ano de 2000 e, no segundo caso, se tratar de uma base de dados Suíça de 1994; 

���� PET: Da análise efectuada, verificou-se que a variação entre as duas categorias é de cerca 

de 19%, estando esta diferença essencialmente associada ao processamento do plástico em garrafas 

(maiores consumos energéticos), processamento este que não é contemplado no caso da base de 

dados PET ETH S. Outro factor que também deve ser tido em conta é que, no caso da base de dados 

PET bottles E, esta provém de um sistema designado por ‘Ecoprofiles Plastic Europe 2005’, em que 

os resultados obtidos correspondem a uma média das indústrias plásticas europeias, com dados 

referentes ao ano de 2005, enquanto a outra base de dados corresponde a uma média das indústrias 

de plástico suíças e alemãs, que remonta ao ano de 1996; 

���� Esferovite: Uma vez se tratando da única categoria existente na ferramenta de trabalho sobre 

poliestireno expandido, não foi possível efectuar outra análise para comparação de valores; 

���� PP: Da análise efectuada, verifica-se que a variação neste caso se encontra na ordem dos 

8%, devendo-se esta essencialmente ao facto de um dos valores corresponder a uma média europeia 

de 2000, e no outro caso a uma estimativa que decorreu entre os anos de 1992 e 1995; 

���� Latas de alumínio: A variação é muito reduzida, não ultrapassando os 2%. Apesar de a base 

de dados estipulada para utilização ao longo do trabalho corresponder a uma média americana, que 

remonta ao ano de 1998, e a utilizada para comparação corresponder a uma base de dados Suíça e 

Alemã de 1996, verifica-se que os resultados obtidos para ambas são consistentes entre si; 

���� Filme de plástico: pela avaliação de todo o processo associado à produção de ambas as 

bases de dados contempladas, verifica-se que a diferença de 18% verificada se deve ao posterior 

processamento que o polietileno sofre para produção do filme de plástico; 

���� HDPE: Verifica-se uma variação de cerca de 4% entre cada uma das bases de dados. Esta 

variação têm as mesmas causas do que as apresentadas para o PET. 

 
Em suma, verifica-se que as variações entre os factores de emissão estipulados para utilização ao 

longo do presente trabalho e os factores de emissão determinados para comparação são sempre da 

mesma ordem de grandeza e nunca são superiores a 20%. Constata-se também que se recorreu, 

sempre que possível, às bases de dados mais actuais disponíveis, e que, uma vez que não existem 

valores nacionais nas bases de dados, se ajustassem o mais possível a estimativas médias 

europeias. Assim sendo, mesmo perante a variação indicada, é de crer que as escolhas realizadas 

foram as mais correctas. 
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A empresa disponibilizou também as quantidades de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) produzidos 

nos seus centros, verificando-se o seu posterior envio para aterros sanitários sem unidades de 

geração de energia eléctrica a partir do biogás produzido, à excepção de um centro em que se 

verificou o envio dos RSU para uma central de valorização energética. No que respeita às emissões 

associadas à produção dos materiais constituintes dos RSU, dada a falta de informação disponível 

relativamente à constituição de RSU em espaços comerciais e de escritório, não foi efectuada 

qualquer contabilização, pelo que este factor deve ser tido em conta no balanço das emissões 

associadas a materiais e resíduos. Assim, o valor das emissões de RSU em aterro sanitário foi 

determinado recorrendo ao software SimaPro 7.1, bem como a respectiva análise de sensibilidade, 

encontrando-se os resultados obtidos compilados na Tabela 13. 

 
Tabela 13 – Factor de emissão associado à deposição de RSU em aterro e respectiva análise de 

sensibilidade 

Factor de emissão (kg CO2eq/kg) 
Base de dados utilizada em SimaPro 

7.1 
Intervalo de 

Confiança a 95% 

0,69 
Disposal, municipal solid waste, 22.9% water, 

to sanitary landfill/CH S 
[0,26;0,72] 

De modo a conferir a veracidade deste valor, e uma vez que o intervalo de confiança denota grande 

incerteza no valor, foi efectuada uma revisão bibliográfica com o intuito de determinar se o valor das 

emissões associadas à decomposição de RSU em aterros sanitários nacionais coincidia com o valor 

obtido através do software SimaPro. Para tal, tomou-se o estudo de Gomes et al (2008) como a 

melhor referência, onde os valores apontados para as emissões de GEE em aterro sanitário, no ano 

de 2003, corresponderam a 0,54 kgCO2eq/kg de RSU. Assim, uma vez que se trata de um valor com 

a mesma ordem de grandeza do que o obtido através do software SimaPro 7.1, admitiu-se a 

viabilidade dos factores de emissão determinados a partir desta ferramenta. Contudo, para 

determinação das emissões de RSU em aterro, utilizou-se o factor de emissão obtido aquando da 

pesquisa bibliográfica, de forma a ajustar o valor tanto quanto possível à realidade nacional. 

 
Para o caso da incineração de RSU, recorrendo à ferramenta de trabalho supracitada, obteve-se: 

 
Tabela 14 - Factor de emissão associado à incineração de RSU e respectiva análise de sensibilidade 

Factor de emissão (kg CO2eq/kg) 
Base de dados utilizada em 

SimaPro 7.1 
Intervalo de 

Confiança a 95% 

1,23 
Disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to 

municipal incineration/CH S 
[0,99;1,53] 

 

De salientar que a base de dados utilizada prevê a produção de energia eléctrica a partir da 

incineração de RSU, tendo-se admitido que o valor obtido é representativo para a realidade nacional. 

A informação disponibilizada pela empresa, no que respeita ao destino dado aos resíduos produzidos 

no ano de 2007, apenas contemplava as estações de triagem para onde estes tinham sido enviados, 

não tendo sido possível obter qualquer informação relativamente às entidades recicladoras para onde 

os resíduos foram posteriormente enviados, bem como a fracção reciclável para cada tipologia de 

resíduo. Assim, recorrendo ao Plano de Actuação e Monitorização das medidas do Sector dos 

Resíduos no Programa Nacional para as Alterações Climáticas (APA, 2007), assumiram-se os 

seguintes proporções de reciclagem de materiais: 
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Tabela 15 – Percentagem de reciclagem, em 2007, de acordo com a tipologia do resíduo 

Resíduo % Reciclagem estimada em 2007 

Vidro 46 

Plástico 13 

Papel/Cartão 86 

Metal 81 

 

Dispondo das quantidades totais de resíduos produzidos no ano de 2007, assumiram-se as 

percentagens de reciclagem acima referidas, considerando que a fracção de resíduo não reciclável foi 

encaminhada para o aterro sanitário mais próximo.  

 
No que respeita às emissões associadas à reciclagem dos resíduos produzidos, obtiveram-se os 

resultados que contam na Tabela 16. 

 
Tabela 16 – Factores de emissão associados à reciclagem de resíduos e respectiva análise de 

sensibilidade 

Resíduo 
Factor de emissão  

(kg CO2eq/kg) 
Base de dados utilizada em 

SimaPro 7.1 
Intervalo de 

Confiança a 95% 

Cartão -0,06 Recycling Cardboard/RER S N.d. 

Vidro -0,74 Recycling glass/RER S [-0,92; -0,60] 

PET -2,29 Recycling PET/RER S [-3,00; -1,87] 

Esferovite N.a.4 N.a. N.a. 

Cruzetas -1,64 Recycling PP/RER S N.d. 

Latas de alumínio -11,06 Recycling aluminium/RER S N.d. 

Filme de plástico -1,54 Recycling PE/RER S N.d. 

Embalagens metálicas -0,94 
Recycling steel and iron/ 

RER S 
N.d. 

Embalagens plásticas -1,54 Recycling PE/RER S N.d. 

 

No caso da reciclagem de filme de plástico e de embalagens plásticas, não se verificando a 

existência de dados na ferramenta de trabalho utilizada para plásticos de polietileno de alta e de 

baixa densidade, assumiram-se como representativas, em ambos os casos, as emissões associadas 

ao processo de reciclagem de plásticos de polietileno. Em relação à esferovite, uma vez que não se 

verifica em Portugal a reciclagem deste material, considerou-se que a totalidade do fluxo obtido foi 

encaminhada para aterro.  

 
Em relação aos valores negativos obtidos aquando do processo de reciclagem, estes evidenciam o 

facto de que o processo permite evitar a produção de material virgem e, consequentemente, a 

libertação de GEE associados à produção. No que respeita às emissões associadas à deposição de 

resíduos em aterro, estas encontram-se compiladas na Tabela 17. 

                                                           
4 N.a. – Não aplicável 
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Tabela 17 – Factores de emissão associados à deposição em aterro de resíduos e respectiva análise 
de sensibilidade 

Resíduo 
Factor de emissão 

(kgCO2eq/kg) 
Inventário utilizada em  

SimaPro 7.1 
Intervalo de 

Confiança a 95% 

Cartão 0,98 Disposal, packaging cardboard, 19,6% water, 
to sanitary landfill/CH S 

[0,61; 1,54] 

Vidro N.a. N.a. N.a. 

PET 0,04 Disposal, polyethylene terephtalate, 0,2% 
water, to sanitary landfill/CH S [0,03;0,10] 

Esferovite 0,07 Disposal, polystyrene 
, 0,2% water, to sanitary landfill/CH S 

[0,04;0,13] 

Cruzetas 0,06 
Disposal, polypropylene, 15,9% water, to 

sanitary landfill/CH S [0,04;0,16] 

Latas de alumínio 0,02 Disposal, aluminium, 0% water, to sanitary 
landfill/CH S [0,01; 0,03] 

Filme de plástico 0,07 Disposal, polyethylene, 0. 
4% water, to sanitary landfill/CH S 

[0,04;0,16] 

Embalagens 
metálicas 0,14 Landfill ECCS steel B250(1998) N.a. 

Embalagens 
plásticas 0,07 Disposal, polyethylene, 0.4% water, to sanitary 

landfill/CH S [0,04;0,16] 

 

No caso das emissões associadas à deposição em aterro de filme de plástico e de embalagens 

plásticas, assim como para a reciclagem, não se encontram disponíveis bases de dados específicas 

para plásticos de polietileno de alta e de baixa densidade. Assumiu-se assim como representativas, 

para ambos os casos, as emissões associadas à deposição em aterro de plásticos de polietileno. 

Para o caso do vidro, uma vez se tratando de um material inerte, não existem emissões associadas à 

sua deposição em aterro. 

 
Por último, há que referir que não foi efectuada uma análise de fiabilidade dos resultados obtidos 

semelhante à realizada para os materiais. Tal acontece uma vez que não se dispunha de processos 

alternativos nas bases de dados contidas no SimaPro que permitissem comparar os factores de 

emissão obtidos para os processos escolhidos com outros processos semelhantes de reciclagem e 

deposição de resíduos em aterro.  

 
Como tal, não será possível aferir sobre a variação a que este valor pode estar associado. Note-se, 

porém, que este caso é significativamente diferente do caso dos materiais. Enquanto os processos de 

reciclagem e deposição em aterro apenas podem variar por motivos tecnológicos ou logísticos, no 

caso de materiais existem vários produtos dentro de uma mesma designação comum (vários tipo de 

cartão e papel, vários tipos de plástico, etc.). Portanto, seria mais expectável que uma escolha 

inapropriada de material tivesse impacte sobre os resultados do que para o destino final. Como tal, 

considera-se que esta limitação no que toca à análise de fiabilidade dos valores para destino final é 

aceitável.  

 
Em relação à contabilização das emissões associadas ao fluxo de materiais no centro comercial em 

fase de construção em análise, recorreu-se novamente à ferramenta de trabalho SimaPro 7.1, e 
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com a informação disponibilizada pela Empresa, determinaram-se os valores de emissão para os 

diferentes tipos de materiais, e que se encontram compilados na Tabela 18. 

 
Tabela 18 – Factores de emissão associados à produção de materiais usados no edifício, em fase de 

construção 

Resíduo 
Factor de 
emissão 

Unidades 
Base de dados utilizada em 

SimaPro 7.1 
Intervalo de 

Confiança a 95% 

Cartão 1,07 kgCO2eq/kg 
Packaging, corrugated 

board,mixed fibre, single wall, at 
plant/RER S 

[0,91;1,37] 

Madeira -2,42 kgCO2eq/kg Wood Board ETH S N.d. 

Plástico 2,67 kgCO2eq/kg Polystyrene, expandable, at 
plant/RER S 

N.d. 

Ferro 1,23 kgCO2eq/kg Cast Iron/RER S N.d. 

Betão 9,05 kgCO2eq/kg Concrete, normal, at plant/ 
CH S [6,09;12,30] 

Betão/Tijolo/ 
Ladrilho 

0,37 kgCO2eq/kg Ceramics ETH S N.d. 

Óleos usados 2,85 kgCO2eq/l Lubricant oil N.d. 

Óleos Vegetais 0,41 kgCO2eq/l Soya oil, at plant/RER S [-0,01; 0,90] 

Resíduos de Construção e 
Demolição (RCD) 

0,63 kgCO2eq/kg - - 

Solos Contaminados - kgCO2eq/kg - - 

 

No caso da madeira, uma vez que o edifício se encontra em construção, o factor de emissão utilizado 

contabiliza as emissões associadas à produção da madeira e ao seu processamento em tábuas para 

posterior aplicação em obra. O valor negativo obtido está intimamente associado à captura de CO2 no 

período a jusante do corte. No caso dos plásticos, não existindo dados sobre a sua constituição, 

admitiu-se por excesso que a totalidade do plástico utilizado em obra foi o poliestireno expandido 

(esferovite). Esta hipótese foi utilizada tendo em conta que a constituição destes plásticos deve ser 

essencialmente esferovite (isolamentos), filme de plástico (empacotamento) e embalagens plásticas, 

verificando-se em ambos os casos factores de emissões muito semelhantes (ver Tabela 10).  

 
Em relação à categoria de Betão/Tijolo/Ladrilho, admitiu-se desprezível a fracção de betão face às 

quantidades de tijolo e ladrilho, tendo sido calculado o factor de emissão associado à produção de 

cerâmicas. Para os óleos usados foi usada a categoria de óleos lubrificantes, de acordo como a 

informação disponibilizada pela Empresa. No que respeita aos óleos vegetais, não dispondo o 

SimaPro de nenhuma base de dados para a determinação de emissões associadas à produção de 

óleo de girassol (o mais vulgar em Portugal), assumiu-se como representativo o factor de emissão 

associado à produção de óleo de soja (tendo conhecimento que não se verifica a sua produção em 

território nacional).  

 
No caso dos RCD, uma vez que não foi disponibilizada qualquer informação em relação à sua 

constituição, tomou-se como referência o estudo efectuado por Pereira (2002) que, verificando a 
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inexistência de uma estimativa fiável no que respeita à composição média dos RCD em Portugal, 

apresentou uma projecção nacional resultante de um extenso trabalho de investigação, e que consta 

na tabela que se segue: 

 
Tabela 19 - Estimativa da composição média de RCD em Portugal (Pereira, 2002) 

Resíduos Proporções (%) 

Betão, tijolos, alvenarias 35,0 

Madeira 5,0 

Papel/cartão 1,0 

Vidro 0,5 

Plásticos 0,5 

Metais 5,0 

Isolamentos 0,5 

Solos e britas 40,0 

Asfalto, betuminoso 6,0 

Outros resíduos 6,5 

Total 100,0 

 

Assim, para determinação do factor de emissão associado à produção dos materiais que constituem 

os RCD, utilizou-se a informação acima compilada. Para as categorias de betão, tijolo e alvernarias, 

dispondo da informação das quantidades de betão e de betão/tijolo/ladrilho produzido em obra, 

efectuou-se uma extrapolação para estimativa das quantidades destas categorias que constituem os 

RCD produzidos em obra. Obteve-se assim: 

 
Tabela 20 – Percentagem de Betão e Tijolo/Ladrilho nos RCD 
Material Percentagem (%) 

Betão 89,2 

Betão/Tijolo/ladrilho 10,8 

 

De acordo com estes valores e com os factores de emissão que constam na Tabela 18, procedeu-se 

ao cálculo das emissões associadas a esta categoria. Em relação às categorias de isolamentos e 

brita, para cálculo dos seus factores de emissão, recorreu-se ao software SimaPro, não tendo sido no 

entanto possível encontrar o intervalo de confiança a 95% para cada uma destas categorias, por 

indisponibilidade de dados. 

 
Tabela 21 – Factor de emissão para a produção de isolamentos e brita 

Material Factor de emissão (kg CO2eq/kg) Base de dados utilizada em SimaPro 7.1 

Isolamentos 3,358 Polystyrene foam slab, at plant/RER S 

Brita 0,004 Gravel, crushed, at mine/CH U 

 

Em relação à categoria “outros resíduos”, apesar de ter um peso de 6% na composição de RCD, não 

foi possível determinar qual a sua constituição. Não se efectuaram assim quaisquer cálculos nesta 
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categoria, devendo-se ter-se em consideração este facto aquando da discussão dos resultados 

obtidos. Outro factor que deve também ser salientado diz respeito à presença de madeira nos RCD. 

Sendo o factor de emissão que está associado à sua produção negativo, a sua presença no RCD 

reduz o valor total de emissões associadas à produção destes resíduos. 

 
Assim, tal como para o caso dos edifícios comerciais em fase de operação, para verificar a 

consistência dos valores escolhidos nas bases de dados para cada tipo de material analisado, 

efectuou-se uma nova ACV para um material semelhante. Assim, consoante a discrepância de 

resultados verificada, poderá aferir-se sobre o erro que poderá estar associado à estimativa 

efectuada. No caso em que se verifica que as escolhas são as mesmas que as consideradas na fase 

de operação, assumiu-se as categorias estudadas anteriormente, e como tal não constam dos 

resultados na Tabela 22.  

 
Tabela 22 – Análise comparativa para cada categoria de material 

Material 
Factor de 
emissão 

Unidade Base de dados utilizada em SimaPro 7.1 

Madeira 
-2,42 kgCO2eq/kg Wood Board ETH S 

-1,91 kgCO2eq/kg Wood Massive ETH S 

Ferro 
1,23 kgCO2eq/kg Cast Iron RER S 

4,09 kgCO2eq/kg Cast Iron ETH S 

Betão 
9,05 kgCO2eq/kg Concrete, normal, at plant/CH S 

7,38 kgCO2eq/kg Concrete, exacting, at plant/CH S 

Betão/Tijolo/Ladrilho 
0,37 kgCO2eq/kg Ceramics ETH S 

0,22 kgCO2eq/kg Ceramics I 

Óleos usados 2,85 kgCO2eq/l Lubricant oil 

Óleos Vegetais 0,41 kgCO2eq/l Soya oil, at plant/RER S 

 

Por observação da Tabela 22, para cada categoria em análise, verificou-se que: 

���� Madeira: Existe uma variação de cerca de 21% entre a base de dados escolhida para 

efectuar a comparação, e aquela que foi estipulada para utilização ao longo do trabalho. Analisando 

todo o ciclo de vida de ambas, verificamos que a diferença de valores se deve essencialmente ao 

diferente processamento que cada categoria da madeira sofre; 

���� Ferro: Analisando ambas as categorias, verifica-se que os dois factores de emissão diferem 

em cerca de 70%. Da análise detalhada efectuada ao processo, foi possível concluir que esta 

variação se deve essencialmente ao facto de, no primeiro caso, se estar perante uma base de dados 

que dá uma estimativa média europeia, relativa ao ano de 2000, e no segundo caso, se tratar de uma 

base de dados que corresponde às industrias do ferro suíças e alemãs, e que remonta ao ano de 

1996; 

���� Betão: Da análise efectuada, verificou-se que a variação entre as duas categorias é de cerca 

de 23%, estando esta diferença essencialmente associada ao processamento distinto que cada uma 



45 
 

das categorias de betão sofre. Esta variação, analisando todo o ciclo de vida associado a cada uma 

das categorias, prende-se essencialmente com as matérias-primas incorporadas nos dois tipos de 

cimento em análise; 

���� Betão/Tijolo/Ladrilho: Os factores de emissão obtidos para cada base de dados apresentam 

uma diferença de 41%. As diferenças verificadas prendem-se essencialmente com o facto que o 

factor de emissão associado à base de dados Ceramics I corresponde a uma média relativa a 52 

fábricas holandesas, em 1992, enquanto que para Ceramics ETH S se verifica que os valores obtidos 

correspondem a uma base de dados alemã e suíça, com dados referentes ao ano de 1996 (mas 

actuais e mais representativos que os da categoria anterior). 

 
Tanto na categoria de óleos usados como na categoria de óleos vegetais, não foi encontrada 

nenhuma base de dados que de alguma forma pudesse ser comparada com aquelas que se estão a 

analisar. No caso dos RCD, uma vez que o factor de emissão não foi directamente determinado pelo 

software SimaPro, e resultando o factor obtido de uma estimativa efectuada sobre várias bases de 

dados, não se tornou possível efectuar esta comparação. 

 
Em suma, verifica-se que as variações entre os factores de emissão estipulados para utilização ao 

longo do presente trabalho, e os factores de emissão determinados para comparação, apresentam 

uma variação significativa em alguns casos, nomeadamente no caso do ferro. Porém, no caso do 

ferro, é possível verificar que um dos valores (a média europeia) é mais apropriado que o outro. 

Também a variação dos valores obtidos para a categoria Betão/Tijolo/Ladrilho foi significativa, 

devendo no entanto se ter em conta que para a base de dados Ceramics I, se estão a trabalhar 

dados com cerca de 16 anos, e com uma amostra muito reduzida (cerca de 52 fabricantes).  

 
De acordo com a informação disponibilizada pela Empresa, quanto ao destino dado aos resíduos 

produzidos em obra, foram efectuadas as seguintes aproximações: 

���� Cartão: em relação ao fluxo de cartão em obra assumiu-se (assim como para o caso de 

edifícios comerciais em fase de exploração) a reciclagem de 86% deste resíduo, sendo a restante 

fracção enviada para o aterro sanitário mais próximo; 

���� Madeira: não havendo referências em relação ao destino dado à madeira após a chegada à 

entidade receptora, tomou-se como referência o estudo de Martinho et al (s.d.), que apresenta as 

estimativas da proporção em massa de resíduo constituinte dos RCD, consoante o seu destino final. 

 
Tabela 23 - Estimativa de destinos finais para os constituintes de RCD em Portugal (% mássica) 

(Adaptado de: Martinho et al,s.d.) 

Composição do Resíduo Reutilização Reciclagem Incineração Aterro Total 

Betão, tijolo, alvernarias 15 - - 85 100 

Madeira 10 30 30 30 100 

Papel/cartão - 20 30 50 100 

Vidro - - - 100 100 

Plásticos - 10 5 85 100 

Metais (incluindo aço) 10 60 - 30 100 
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Composição do Resíduo Reutilização Reciclagem Incineração Aterro Total 

Isolamentos - - - 100 100 

Solos e Britas 40 - - 60 100 

Asfaltos e Betuminosos 10 - - 90 100 

Outros resíduos - 10 5 85 100 

 

Assim, estimou-se que 40% da madeira recebida sofreu pré-tratamento e foi encaminhada para dar 

origem a aglomerados de madeira, e os restantes 60% foram enviados para aterro sanitário 

(madeiras contaminadas). Este valor foi estipulado após garantia das incineradoras nacionais de que 

não tinham recebido quaisquer resíduos provenientes da entidade de triagem em questão, pelo que 

se estimou que a fracção correspondente à queima em incineração foi no presente caso enviada para 

aterro; 

���� Plástico: dada a entidade para onde este plástico foi enviado, assumiu-se que a totalidade de 

resíduo gerado sofreu um processamento, dando origem a agregados reciclados (utilizados na 

construção civil essencialmente na construção de aterros, na regulação de caminhos ou enchimentos 

de valas); 

���� Ferro: a sucata ferrosa é 100% reciclável, pelo que se admitiu que toda a sucata enviada para 

a entidade recicladora foi reciclada; 

���� Betão: situação semelhante à dos plásticos; 

���� Betão/Tijolo/Ladrilho: situação semelhante à dos plásticos; 

���� Óleos Usados: por falta de dados não foi possível determinar o factor de emissão associado 

ao tratamento destes resíduos; 

���� Óleos vegetais: a entidade receptora deste resíduo produz biodiesel a partir de óleos usados, 

pelo que o factor de emissão estipulado corresponde às emissões associadas à produção de 

biodiesel a partir de óleos alimentares usados; 

���� RCD: estes resíduos encontram-se dispostos em obra pelo que não foi efectuada qualquer 

contabilização nesta categoria; 

���� Solos Contaminados: por falta de dados não foi possível determinar o factor de emissão 

associado ao tratamento destes resíduos. 

 
Em relação aos factores de emissão associados à reciclagem de resíduos, os factores de emissão 

obtidos encontram-se compilados na Tabela 24. 

 
Tabela 24 – Factor de emissão associados à reciclagem de resíduos produzidos na fase de 

construção do edifício 

Resíduo Factor de emissão (kg CO2eq/kg) Fonte 

Cartão -0,06 Tabela 16 

Ferro -0,94 Recycling steel and iron/RER S (SimaPro 7.1) 

 

No caso da madeira contaminada, o factor de emissão associado à sua deposição em aterro vem 

dado por: 
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Tabela 25 – Factor de emissão associados à deposição de madeira contaminada em aterro 

Resíduo Factor de emissão (kg CO2eq/kg) Base de dados utilizada em SimaPro 7.1 

Madeira 1,47 
Disposal, building, waste wood, untreated, to final 

disposal/CH S 

 

Como acima descrito, tanto os fluxos de plásticos, como de betão e de betão/tijolo/ladrilho, foram 

enviados para uma entidade cuja função passa pela produção de agregados reciclados a partir de 

resíduos provenientes da indústria da construção civil. Este processo de produção de agregados 

passa por cinco fases, nomeadamente (1) pesagem, (2) descarga (3) trituração e separação 

magnética, (4) crivagem e (5) armazenamento. Assim, as emissões resultantes do tratamento destes 

resíduos prendem-se essencialmente com consumos energéticos nas fases (3) e (4). Não tendo sido 

possível obter em bibliografia dados para as emissões associadas a este processamento, admitiu-se 

por excesso as emissões associadas ao processo que ocorre na britagem de pedra, assumindo que 

se trata de um processo análogo. Recorrendo à ferramenta SimaPro, obtiveram-se os resultados que 

constam na Tabela 26 (www.ecolabor.pt, visitado em 13/08/2008): 

 
Tabela 26 – Factor de emissão associados à produção de agregados reciclados a partir de plásticos, 

betão e betão/tijolo/ladrilho 

Factor de emissão (kg CO2eq/kg) Base de dados utilizada em SimaPro 7.1 

0,0002 Crushing, rock, RER S 

 

Em relação aos óleos usados, devido à falta de informação disponibilizada por parte da entidade 

receptora do resíduo, e não tendo encontrado informação relevante na bibliografia sobre esta 

temática, não foi determinado o factor de emissão associado ao tratamento deste tipo de resíduo. No 

entanto, sabe-se que o tratamento destes óleos passa, numa fase inicial, pela eliminação de água e 

sedimentos sólidos, seguida pelo posterior tratamento térmico de evaporação. Após estas duas fases, 

é efectuada uma condensação em que se produzem dois produtos, nomeadamente um combustível 

ligeiro e um similar a gasóleo. O primeiro produto é reutilizado no processo de tratamento mas o 

segundo não, pelo que se torna necessário proceder à sua estabilização. Numa segunda fase, este 

último produto é então utilizado em grupos motor/gerador, equipados com motores diesel marítimos 

convencionais, permitindo assim a exportação para a rede pública de todo o excedente energético 

(www.enviroil.pt, visitado a 23 de Agosto de 2008).  

 

No que respeita à produção de biodiesel a partir de óleos vegetais, de acordo com Machado (2008), 

temos: 

Tabela 27 – Factor de emissão associados à produção de biodiesel. 

Resíduo Factor de emissão (kg CO2eq/l) 

Óleo Vegetal 0,26 

 

Note-te que este valor abrange o pré-tratamento dos óleos antes da produção de biodiesel. 
 
Por último, no que respeita às emissões associadas ao tratamento de solos contaminados, assim 

como para o caso dos óleos usados, não foi disponibilizada informação por parte da entidade 
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receptora do resíduo, sobre o tratamento efectuado. Não conhecendo assim a técnica utilizada para a 

descontaminação de solos, e não tendo sido possível obter na bibliografia dados que permitissem 

aferir sobre o factor de emissão associado a este tipo de tratamento, não foi possível determinar o 

valor das emissões associadas ao tratamento deste resíduo. 

 
Contudo, apesar de não terem sido contabilizadas as emissões associadas ao tratamento dos óleos 

usados e de solos contaminados, foram contabilizadas as emissões associadas ao seu transporte da 

obra para o receptor do resíduo. 

 

3.4. Determinação dos factores de emissão utilizados para quantificação das 

emissões em edifícios residenciais 

Para os edifícios residenciais, a abordagem efectuada diferiu da anteriormente apresentada, na 

medida em que foram apenas analisados os fluxos energéticos e consumos de gás natural 

associados a uma habitação portuguesa, no decorrer do ano de 2007. Tomando como base o valor 

disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), referente aos Censos de 2001, relativo ao 

número médio de divisões de um alojamento típico familiar de residência habitual, e que corresponde 

a 4,6, admitiu-se como representativo um apartamento com cinco divisões, nomeadamente uma 

cozinha, uma sala, uma casa de banho e dois quartos. 

 
De seguida, recorreu-se aos valores de emissão de CO2eq que constam nos relatórios de 

sustentabilidade da EDP, entre 2001 e 2005, efectuando uma extrapolação das emissões para 2007, 

tendo-se obtido os seguintes resultados: 

 
Tabela 28 – Estimativa das emissões de CO2eq associadas à produção de electricidade em 2007 

Electricidade - EDP gCO2eq/kWh 

Portugal 2001 859,0 

Portugal 2002 805,0 

Portugal 2003 855,0 

Portugal 2004 718,0 

Portugal 2005 831,0 

Média 813,6 

 

De salientar que este factor de emissão apresenta um valor ligeiramente superior a qualquer um dos 

valores atrás obtidos aquando da determinação dos factores de emissão médios associados à 

produção de electricidade ao longo do dia, no ano de 2007 (ver Figura 14). Tal facto prende-se 

possivelmente, com a consideração de factores de emissão associados a determinadas fontes de 

produção de energia (nomeadamente Hídrica – Albufeira, Hídrica – Fio de água, PRE Térmico, PRE 

Eólico e PRE Fotovoltaico) diferentes do que os considerados pela EDP. 

 
De seguida, foram arbitradas as potenciais fontes de emissões de GEE, numa habitação com as 

características acima referidas. De salientar que foram tidas em conta duas categorias adicionais, 
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nomeadamente o corredor da habitação e uma categoria designada por “geral”, onde constam 

equipamentos que não estão associados directamente a nenhuma das divisões consideradas. Os 

equipamentos arbitrados para a contabilização de emissões encontram-se compilados no ANEXO VI. 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Como atrás referido, a presente dissertação encontra-se sujeita a um acordo de confidencialidade, 

pelo que os resultados obtidos, no caso dos edifícios de escritório (em fase de operação) e 

comerciais (em fase de construção e operação), serão apresentados de forma qualitativa. No caso da 

habitação típica portuguesa, os valores obtidos podem ser encontrados no ponto 4.4.. 

 

4.1. Edifícios de Escritório em Fase de Operação 

Foram analisados três edifícios de escritório em fase de operação, da empresa imobiliária Chamartín. 

Para cada um dos casos foram contabilizadas as emissões associadas aos ‘scopes’ 1, 2 e 3. Os 

valores das emissões de GEE obtidos para cada ‘scope’ foram determinados através da multiplicação 

dos factores de emissão determinados no capítulo 3 e os valores de consumos disponibilizados pela 

Chamartín. 

 
Nesta tipologia de edifícios, para as emissões associadas a consumos de água (‘scope 3’), o 

processamento efectuado correspondeu a 

���� No caso da água destinada a rega, considerou-se que esta não se transforma em efluente 

líquido (admitindo que toda a rega aplicada é aproximadamente apenas a necessária para processos 

vitais das plantas, ficando portanto retida na parte superficial de solo e não existindo perda para 

camadas inferiores), pelo que as emissões consideradas correspondem apenas ao tratamento da 

água antes de ser consumida; 

���� Em relação à água destinada a limpeza, considerou-se que esta se transformou em 

efluente líquido, pelo que foram consideradas as emissões associadas ao tratamento anterior ao 

consumo, bem como, posteriormente, aquando da passagem da água a efluente.  

 
Dos resultados obtidos, verificou-se que o ‘scope 2’, nos três edifícios analisados, foi o maior 

responsável pelas emissões de GEE. O ‘scope 3’, por sua vez, foi o segundo maior responsável 

(embora numa proporção muito inferior à do ‘scope 2’), seguido pelo ‘scope 1’. Verificou-se assim que 

os resultados obtidos vão de encontro com o estudado aquando da revisão bibliográfica, e que os 

consumos energéticos em edifícios são, na fase de operação, os maiores responsáveis pelas 

emissões de GEE que lhes estão associadas. Por sua vez, para as emissões associadas ao ‘scope 

2’, os valores obtidos prendem-se essencialmente com o tratamento de águas, uma vez que, dadas 

as características do serviço prestado por este tipo de edifícios, não foi considerada a utilização de 

materiais e a geração de resíduos. Em todos os casos se verificou que as porções de resíduos eram 

muito reduzidas, correspondendo apenas a pequenas quantidades de produtos destinados a 

manutenção e limpeza das áreas comuns. 

 

4.2. Edifícios Comerciais em Fase de Operação 

No presente ponto, foram analisados quatro edifícios comerciais em fase de operação, da empresa 

imobiliária Chamartín. A metodologia aplicada nestes edifícios foi semelhante à aplicada nos edifícios 

de escritório em fase de operação, diferindo apenas no seguinte ponto: 
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� ‘scope 2’ - Foram consideradas as percentagens de consumos associados a iluminação e 

a equipamentos que foram determinadas aquando das auditorias energéticas efectuadas aos centros 

comerciais, à excepção de um dos edifícios. Para este último, as percentagens de consumos 

associados a iluminação e a equipamentos corresponderam à média dos restantes edifícios 

comerciais analisados. 

 
Dos resultados obtidos constatou-se que, assim como no caso dos edifícios de escritório, o ‘scope 2’ 

é responsável pela grande maioria das emissões de GEE associadas aos edifícios comerciais na fase 

de operação. Os consumos energéticos exercem um papel fundamental no desempenho dos edifícios 

analisados. Por sua vez, o ‘scope 3’ surge como o segundo maior responsável pelas emissões de 

GEE associadas aos edifícios em análise, devendo-se este desempenho em grande parte às 

emissões associadas a fluxos de materiais e resíduos. Os RSU e o cartão (muito utilizado em 

edifícios comerciais devido ao empacotamento de produtos) surgiram como os maiores responsáveis 

pelas emissões neste ‘scope’. Por último, verificou-se que as emissões associadas ao ‘scope 1’ se 

apresentaram sempre como desprezáveis, quando comparadas com as obtidas para os restantes 

‘scopes’.  

 
Uma vez que, aquando da comparação de bases de dados para aferição dos factores de emissão 

estipulados, se constatou que as variações entre estas nunca ascenderam os 20%, acrescentou-se 

20% às emissões associadas à produção de materiais, com o intuito de depreender a variação que 

poderia causar nos resultados obtidos. No que respeita ao transporte de materiais e resíduos, uma 

vez que muitos dos produtores e receptores de determinado material foram estipulados e se recorreu 

a uma ferramenta para cálculo de distâncias, também se introduziu um aumento de 20% no valor das 

emissões associadas ao transporte a fim de perceber o que estas alterações provocam no resultado 

final. Constatou-se que mesmo com este aumento, em todos os edifícios, os consumos energéticos 

continuaram a destacar-se, permanecendo o ‘scope 2’ como o maior responsável pelas emissões de 

GEE em edifícios comerciais. 

 

4.3. Edifícios Comerciais em Fase de Construção 

Para o cálculo das emissões associadas a um edifício comercial em fase de construção, foi seguida a 

metodologia aplicada até este ponto, então, diferindo apenas no seguinte aspecto: 

� ‘scope 3’ - No caso da contabilização de emissões associada aos consumos de água, 

considerou-se que a totalidade das águas utilizadas em obra se transformou em águas residuais, 

uma vez que não existia indicação da proporção de água que não foi lançada no esgoto.  

 
Os valores obtidos neste caso vão de encontro com a informação compilada aquando da revisão 

bibliográfica, constatando-se que na fase de construção, os fluxos de materiais são os principais 

responsáveis pelo elevado valor de emissões de GEE verificado. Os valores obtidos para as 

emissões associadas ao ‘scope 3’ são muito superiores aos verificados para os restantes ‘scopes’. 
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Em suma, contrariando a tendência verificada nos edifícios comerciais em fase de operação 

analisados, verifica-se que na fase de obra, os materiais e resíduos foram responsáveis por uma 

esmagadora maioria das emissões de GEE. Tal facto demonstra a pressão da fase de construção de 

edifícios no meio ambiente, sendo que, neste caso concreto, se verifica que as maiores emissões 

estão associadas à produção de betão, de ferro e dos constituintes de RCD. De salientar que o 

balanço global obtido, no que respeita às emissões associadas à produção e gestão de resíduos, 

deverá ter um erro associado, nomeadamente devido à não contabilização das emissões associadas 

à produção, na categoria “outros” dos RCD, ao tratamento de óleos usados e à descontaminação de 

solos. Também aquando da comparação das escolhas nas bases de dados do SimaPro, para aferir o 

possível erro associado, se constatou que determinadas categorias apresentavam algumas 

discrepâncias (nomeadamente o ferro que apresentava uma variação de 70% entre a base de dados 

utilizada como base para a comparação, embora tal acontecesse com uma clara justificação 

geográfica). No entanto, mesmo tendo em conta este desvio, é perceptível que, aquando da fase de 

construção, as emissões associadas aos consumos energéticos passam a ser desprezáveis quando 

comparadas com as emissões associadas a fluxos de materiais, constatando a veracidade dos 

conteúdos descritos aquando da revisão bibliográfica. 

 

4.4. Residência familiar 

Seguindo a metodologia descrita na secção 3.4, associou-se a cada equipamento um intervalo de 

tempo de utilização ao longo do dia, tendo tido em conta, se aplicável, o funcionamento de 

equipamentos em stand-by. As suposições efectuadas para esta contabilização constam no ANEXO 

VI, tendo-se obtido no final os resultados que se encontram compilados na Tabela que se segue. 

 

Tabela 29 – Emissões estimadas para um apartamento com cinco divisões no ano de 2007  

 
Equipamento kgCO2eq/ano 

 
 
 
 
 
 

Cozinha 
 
 
 
 
 
 

Frigorifico 146,5 

Fogão/Esquentador 652,0 

Forno Eléctrico 124,5 

Microondas 99,0 

Máquina de lavar roupa 97,6 

Máquina de lavar louça 63,1 

Exaustor 23,6 

Torradeira 17,3 

Jarro Eléctrico/Máquina de Café 5,4 

1 Lâmpada Fluorescente 5,7 

Sala 

Televisão 15,8 

DVD 6,9 

Leitor de CD/Aparelhagem 9,4 

5 Lâmpadas Fluorescentes 28,4 
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Equipamento kgCO2eq/ano 

WC 

2 Lâmpadas Fluorescentes 11,4 

Secador de Cabelo 49,5 

Máquina de Barbear 6,2 

Quarto 

Televisão 15,8 

Relógio 56,9 

7 Lâmpadas Fluorescentes 39,8 

Quarto 

Computador Pessoal 174,3 

Leitor de CD/Aparelhagem 9,4 

Relógio 56,9 

6 Lâmpadas Fluorescentes 34,1 

Corredor 3 Lâmpadas Fluorescentes 17,1 

Geral 

Aspirador 53,1 

Aquecimento/Arrefecimento 253,3 

Ferro de Engomar 127,4 

 

Assim, estima-se que ao longo de um ano, o valor total de emissões associado a um apartamento 

residencial com as características referidas seja de 2,25 toneladas de CO2eq por ano. Por análise da 

Tabela 29, verifica-se que os maiores responsáveis por estas emissões são o Fogão/Esquentador 

(gás natural) e o Aquecimento/Arrefecimento da habitação. Também o computador pessoal e o 

frigorífico se destacaram ao nível do mau desempenho ambiental verificado. 
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5. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
 

5.1. Técnicas para o Aumento da Sustentabilidade em Edifícios 

A sustentabilidade na construção pode ser atingida se suportada por três medidas essenciais, 

nomeadamente (1) a melhoria dos projectos em termos de eficiência energética, diminuindo as 

necessidades de iluminação, ventilação e climatização artificias, (2) a substituição do consumo de 

energia convencional por energia renovável, não poluente e gratuita e finalmente (3) a utilização de 

materiais locais, de um modo preferencial os materiais de fontes renováveis ou com possibilidade de 

reutilização e que minimizem os impactes ambientais (Lanham et al, 2004). 

 
Nos dois subcapítulos que se seguem encontram-se descritas as duas tecnologias construtivas que 

se destacam pela sua grande contribuição para a construção sustentável, e que devem ser tomadas 

em conta em conta de forma a reduzir as emissões associadas ao ambiente construído. 

 
5.1.1. Arquitectura Bioclimática 

A energia no seu processo de conversão/utilização contribui com aproximadamente dois terços do 

total de emissões de GEE em Portugal. Dada a tendência de crescimento do consumo energético 

associada ao sector dos edifícios nos últimos anos, a necessidade de introduzir princípios que 

promovam a utilização racional de energia neste sector tem merecido especial destaque (Mateus, 

2004). Uma das técnicas construtivas alternativas que tem sido utilizada para minimizar este 

problema é a arquitectura bioclimática. De acordo com Tzikopoulos et al (2004) na arquitectura 

bioclimática os edifícios são concebidos tendo em conta as condições climáticas locais e 

determinadas tecnologias solares passivas, com o principal objectivo de aumentar a sua eficiência 

energética. 

 
O edifício é então projectado tendo em conta toda a sua envolvência climática e as características 

ambientais do local em que se insere (Lanham et al, 2004). As estruturas bioclimáticas são 

construídas de modo a que durante os meses de inverno, as exposições a baixas temperaturas sejam 

minimizadas e se maximizem os ganhos solares, e que, durante os meses de verão, os edifícios 

permaneçam o máximo de tempo em sombreamento e que várias técnicas de 

arrefecimento/aquecimento sejam aplicadas, em conjunto com o auxílio de fontes de energia 

renováveis (Tzipokoulos et al, 2004). A construção de edifícios mais eficientes pode reduzir em cerca 

de 60% as emissões totais a nível mundial de CO2, o que permite uma poupança de emissões deste 

gás na atmosfera na ordem dos 1,35 biliões de toneladas. Torna-se também possível reduzir os 

consumos energéticos, bem como a concentração de GEE. Comparativamente aos edifícios 

convencionais europeus, Tzipokoulos et al (2004), que cita Badescu e Sicre (2003), referem que os 

edifícios bioclimáticos podem ser economicamente tão eficientes, que possibilitam a redução de 

consumos energéticos em aquecimento até dez vezes menos. Refere também ainda que de acordo 

com Pimentel e Rodrigues (1994), na generalidade, os custos adicionais associados a uma estrutura 

bioclimática, quando comparados com uma estrutura convencional típica, nunca são superiores a 

10%, afirmando que o período de retorno deste custo adicional é de apenas alguns anos.  
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Como factores bioclimáticos mais importantes a ter em conta, aquando da etapa de planeamento, 

destacam-se: (1) as condições climáticas locais, (2) a direcção e velocidade dos ventos dominantes, 

(3) a possibilidade de captação de luz natural no edifício, sem elevar excessivamente a carga térmica, 

(4) a escolha de materiais de construção opacos e translúcidos, consoante a sua disponibilidade no 

local, (5) a amplitude térmica do local, (6) a humidade relativa do ar, (7) a topografia do terreno e 

finalmente (8) o movimento solar e o seu impacto no local ao longo do ano (Romero e Barreto, 1995). 

 

5.1.2.  ‘Green Buildings’ 

Os ‘green buildings’ destacam-se dos restantes edifícios pelas suas reduzidas cargas ambientais, 

pela maior eficiência energética e pela economia de recursos na totalidade do seu ciclo de vida. Em 

simultâneo, os ‘green buildings’ proporcionam conforto, segurança e ambientes saudáveis para a 

população que os habita. Tratam-se de exemplos da aplicação da ecologia aos edifícios, em que os 

arquitectos depreendem a constituição, organização e estrutura dos ecossistemas, considerando os 

impactes da construção de determinado edifício numa perspectiva ambiental. Em suma, utilizando os 

conceitos, métodos e linguagem da ecologia, os arquitectos criam edifícios tendo em conta o sistema 

natural afecto ao local da implementação (Zhai et al, 2008).   

 
O principal objectivo desta tecnologia passa assim pela construção de infra-estruturas com um 

impacte ambiental mínimo, e se possível, com a possibilidade de criar edifícios com consequências 

reparadoras para o ambiente (por exemplo através da substituição de um edifício por outro com 

efeitos menos prejudiciais sobre o meio ambiente). Pretende-se assim que o ambiente construído se 

integre em todos os aspectos dos sistemas ecológicos (ecossistemas) da biosfera durante a 

totalidade do ciclo de vida do edifício (Mateus, 2004). 

 
Nesta tecnologia procura-se também reduzir os consumos energéticos, bem como o uso de 

combustíveis fósseis, promovendo-se a utilização de energias renováveis, como são exemplo a 

energia solar, eólica e geotérmica (Xia et al, 2008). O conceito de ‘green buildings’ tem sido muitas 

vezes confundido com o conceito de arquitectura bioclimática. No entanto, esta primeira técnica de 

construção é mais abrangente, uma vez que inclui preocupações ao nível da redução da delapidação 

dos recursos naturais, da produção de resíduos e emissão de gases poluentes e nocivos à saúde 

humana, e ao nível da conservação da biodiversidade (Mateus, 2004). A Tabela que se segue 

exemplifica as diferenças entre estas duas técnicas construtivas. 

 
Tabela 30 - Comparação entre Construção Convencional, Arquitectura Bioclimática e 'Green 

Buildings’ (Adaptado de Mateus, 2004) 

 
Construção 

Convencional 
Arquitectura 
Bioclimática 

‘Green Buildings’ 

Configuração do 
Edifício 

Sem influência Influenciada pelo clima Influenciada pelo meio 
ambiente 

Orientação do Edifício Pouco Importante Crucial Crucial 

Fachadas e Janelas Sem influência Dependentes do clima Dependentes do meio 
ambiente 

Fonte de Energia Gerada Gerada/ambiente Gerada/ambiente/local 
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Construção 

Convencional 
Arquitectura 
Bioclimática 

‘Green Buildings’ 

Consumo Energético Geralmente elevado Reduzido Reduzido 

Fontes de matérias-
primas 

Pouco importante Pouco importante Reduzido impacte ambiental 

Tipos de Materiais Pouco importante Pouco importante Reutilizáveis/recicláveis/ 
reciclados 

 

5.2. Reciclagem de Materiais de Construção 

Aquando da etapa de planeamento, tem-se verificado uma maior consciência na escolha dos 

materiais de construção a aplicar nos edifícios. Cada vez menos se consideram apenas os requisitos 

tradicionais do proprietário e ocupantes do edifício, para se dar destaque aos recursos utilizados para 

a produção dos materiais de construção, e os seus efeitos sobre o ambiente, nomeadamente nas 

etapas de extracção, produção e processamento (Börjessen e Gustavsson, 2000, que citam 

Buchanan e Mel, 1994). A extracção e purificação dos minerais do seu ambiente natural para 

produção de materiais, são exemplos de actividades responsáveis por elevados consumos 

energéticos (aos quais estão geralmente associadas grandes emissões de GEE) (Asif et al, 2007). 

 
Após incorporação no edifício, os materiais são usados durante determinado intervalo de tempo, até 

se tornarem resíduos na fase de demolição do edifício. (Mateus, 2004; Pun et al, 2006). O tipo e a 

quantidade de energia primária utilizada na produção destes materiais e o destino final que lhes é 

dado, após a etapa de demolição, podem afectar o fluxo de GEE na atmosfera de diferentes maneiras 

e em diferentes intervalos de tempo (Börjessen e Gustavsson, 2000). Estes resíduos tomam o nome 

RCD e representam um imenso volume de materiais que são muitas vezes depositados, sem 

qualquer consideração, em aterros sanitários. A indústria da construção tem sido em grande parte 

responsabilizada pelas crescentes quantidades de RCD depositadas em aterro nos últimos anos 

(Kartam et al, 2004). Situações ainda mais graves são por vezes verificadas aquando do depósito 

destes RCD em locais ilegais (Kartam et al, 2004). 

 
De modo a equacionar soluções para esta problemática, inúmeros estudos têm sido desenvolvidos no 

âmbito da reciclagem e reutilização de resíduos resultantes da construção e da demolição, 

destacando as vantagens que tal prática pode ter a nível económico e ambiental. De acordo com Tam 

(2008), a reciclagem de materiais de construção surge como uma opção estratégica na medida em 

que reduz a procura de recursos naturais não renováveis, o tempo de transporte de materiais, bem 

como as emissões para a atmosfera associadas a esse mesmo transporte, os consumos energéticos 

na fase de produção de materiais e a quantidade de resíduo depositado em aterro. A direcção a 

seguir corresponde assim à minimização de resíduos enviados para aterro e a conservação de 

recursos naturais extraídos para a produção de matérias-primas posteriormente incorporadas nos 

edifícios. Na actualidade, a gestão dos RCD tem um elevado grau de dificuldade associada à sua 

constituição variável e as elevadas quantidades produzidas (Pun et al, 2006).  
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A Figura 15 exemplifica as diferenças consequentes de duas diferentes opções de gestão de RCD, 

nomeadamente o envio da totalidade de RCD para 

aterro, ou a reciclagem/reaproveitamento de parte dos 

RCD e envio da restante fracção não 

reciclável/reutilizável para aterro. Verifica-se que o não 

reaproveitamento dos RCD e posterior envio para 

aterro desencadeia um maior fluxo de extracção de 

recursos naturais (a). Por sua vez, em (b), verifica-se 

que uma gestão adequada dos RCD, associada 

essencialmente a estratégias de reciclagem e 

reutilização, contribui para a redução de materiais 

depositados em aterro, bem como a necessidade de 

extracção de recursos naturais.   

Figura 15 - Gestão dos RCD (Fonte: Pun et al, 2006) 

 
De acordo com a informação disponibilizada pela APA, em 2005 foram produzidos em Portugal cerca 

de 7,5 milhões de toneladas de RCD, sendo que deste volume cerca de 1,8 milhões de toneladas 

foram depositados em aterros de inertes, 100 mil toneladas em aterros sanitários e 20 mil toneladas 

em aterros de resíduos industriais banais (www.apambiente.pt, 23 de Maio de 2008). Verifica-se 

assim que a maior tendência continua a incidir no envio destes resíduos para aterro, tendo-se neste 

mesmo ano verificado o envio para reciclagem de apenas 5% dos RCD produzidos. 

 
Por último, há que referir a forma como a reciclagem dos materiais de construção pode influenciar o 

seu ciclo de vida. Em relação ao ciclo de vida de um material de construção virgem, este cruza-se 

com o ciclo de vida do edifício nos estádios de (1) pré-construção, (2) construção e (3) pós-

construção. Observando a Figura 16 em (a), verifica-se na fase de pré-construção o acréscimo 

gradual do valor do material associado às actividades de extracção, processamento e transporte, 

atingindo-se um máximo aquando da construção do edifício. De seguida, o valor do material vai 

diminuindo ao longo do seu ciclo de vida, atingindo um novo máximo aquando de acções como a 

renovação/manutenção do edifício. No final do ciclo de vida do edifício, os resíduos resultantes das 

actividades de demolição/desmantelamento, caso sejam enviados para aterro, vêem o seu valor ser 

reduzido para zero (Pun et al, 2006).  

Figura 16 – Variação do valor de um material de construção ao longo do seu ciclo de vida 
(a) sem reciclagem; (b) com reciclagem (Fonte: Pun et al, 2006) 
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Contudo, o final do ciclo de vida de um edifício não tem necessariamente de corresponder ao final do 

período de vida útil dos materiais de construção que o constituíram. Observando a Figura 16 (b), 

verifica-se que reciclagem/reutilização destes materiais, além de permitir a preservação do seu valor 

económico, acrescenta-lhe valor aquando da incorporação num novo edifício, reduzindo a 

necessidade de extracção de novos recursos. Assim, torna-se possível atingir um novo máximo 

aquando da aplicação no novo edifício, aumentando o período de vida útil do material (Pun et al, 

2006).  

 
5.3. Estado da Arte 

A nível empresarial, a preocupação no que respeita às emissões de GEE, pode trazer benefícios 

directos referentes à redução dos custos associados aos fluxos energéticos e de materiais, bem 

como uma maior diferenciação da organização no mercado. A consciencialização e sensibilidade 

destas entidades face ao tema das alterações climáticas, e as suas acções para redução dos GEE, 

têm trazido vantagens competitivas e contribuído em grande parte para o aumento da sua eco-

eficiência (BCSD, 2000).  

 
A eco-eficiência é uma filosofia de gestão que estimula as empresas a encontrar soluções, a nível 

ambiental, que potenciem paralelamente benefícios económicos, evocando o tecido empresarial da 

organização para atingir mais valor, utilizando menos materiais e energia e reduzindo as emissões. 

Tem como principais objectivos (1) a redução do consumo de recursos (minimização de fluxos 

energéticos, de materiais, de água e o uso do solo, favorecendo a reciclabilidade e durabilidade do 

produto), (2) a redução do impacto na natureza (minimização das emissões gasosas, descargas de 

efluentes, eliminação de desperdícios e utilização sustentável de recursos renováveis) e finalmente 

(3) a melhoria do valor do produto ou serviço (fornecendo mais benefícios aos clientes) (BCSD, 

2000). 

 
Os benefícios associados a uma redução de emissões de GEE já foram apreendidos por algumas 

empresas do sector imobiliário, que procederam a estratégias de redução de emissões de GEE. Um 

exemplo é o da Sonae Sierra, que em 2006 desenvolveu um “Plano de Gestão das Emissões de 

Carbono”, com o objectivo de reduzir, a longo prazo, as suas emissões de GEE. Adicionalmente, 

foram instalados em 3 centros comerciais nacionais e em 3 centros comerciais espanhóis, infra-

estruturas necessárias para a medição e monitorização de consumos individuais de energia 

(nomeadamente aquecimento, ventilação e ar condicionado, iluminação e transporte vertical). A 

recolha e monitorização de dados é realizada através de uma base de dados centralizada on-line 

(‘Work Area’) que permite às equipas de gestão dos centros inserir dados de desempenho ambiental 

e emitir relatórios sobre o desempenho energético, permitindo ainda, estabelecer avaliações 

comparativas no portfólio de centros detidos e geridos pela Sonae Sierra. A Sonae Sierra propôs 

também como meta, o aumento da reciclagem de resíduos (por peso) em todos os seus escritórios e 

centros comerciais (Sonae Sierra, 2006).  

 
Em 2007, foi tomado um conjunto de iniciativas com vista à redução de consumos energéticos em 

áreas como a iluminação e tecnologia HVAC, promovendo acções de sensibilização a inquilinos e 
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fornecedores. A organização refere que com estas acções foi possível reduzir em 3,7% o consumo 

energético total por m2 de área de centro comercial. A preocupação pela gestão dos resíduos 

produzidos também foi tida em conta, sendo que se procurou reduzir as quantidades de resíduos 

enviadas para aterro. Assim foram efectuados investimentos em formação para os lojistas, sobre a 

consciencialização necessária para uma correcta gestão de resíduos, bem como a colocação de 

sinalizações mais claras para encorajar as pessoas a separarem os resíduos correctamente. Em 

vários dos centros da organização, foram implementadas unidades de compostagem de resíduos 

orgânicos produzidos, porta a porta, pelos lojistas de restauração. Assim, os resíduos compostados 

podem ser posteriormente utilizadas pelos jardineiros nas áreas verdes dos centros, evitando uma 

quantidade considerável de resíduos transportados e eliminadas em aterro (Sonae Sierra, 2007). 

 
A nível da redução de resíduos produzidos em fase de construção de edifícios, foi implementado um 

projecto de reutilização de resíduos no Shopping Penha (Brasil), que consiste no armazenamento dos 

resíduos gerados em obra para posterior reutilização, evitando assim custos associados à compra de 

novos materiais. Para o ano de 2008, a Sonae Sierra prevê a alteração do tipo de combustível usado 

em sistemas de cogeração, a instalação de sistemas de geração de energia com recurso a energias 

renováveis, bem como a utilização de combustíveis “verdes” na frota automóvel. No que diz respeito 

a consumos de electricidade, estão previstas auditorias e campanhas de sensibilização para redução 

de consumos, bem como a compra de electricidade “verde” sempre que possível. Outra medida 

proposta passa por planos de racionalização de viagens, encorajando por exemplo a realização de 

videoconferências, que inevitavelmente evitam emissões associadas a viagens de avião (Sonae 

Sierra, 2007).  

 
Outro exemplo a tomar como referência é o da empresa British Land, uma das maiores empresas de 

serviços de investimento e promoção imobiliário no Reino Unido. Esta organização pretende tornar-se 

neutra, no que respeita às emissões de GEE referentes a emissões directas, e a emissões indirectas 

associadas a fluxos energéticos comprados a terceiros (‘scope 1’ e ‘scope 2’ do GHG Protocol). Para 

alcançar este objectivo, a British Land pretende (1) reduzir os consumo de energia, (2) aumentar o 

uso de energias renováveis e finalmente, (3) compensar as suas emissões de GEE (British Land, 

2008). Em 2007, uma série de iniciativas foram tomadas com o principal objectivo de reduzir os 

consumos energéticos nos centros comerciais desta entidade. Assim, foram instalados sensores nos 

sistemas de iluminação das áreas públicas dos edifícios, de forma a que as luzes estejam activas 

apenas quando necessário. Na iluminação, as lâmpadas existentes foram substituídas por lâmpadas 

LED, energeticamente mais eficientes e que mantêm o mesmo nível de iluminação reduzindo o 

consumo de energia em 66%. A preocupação com a eficiência energética de novos edifícios também 

não foi esquecida, sendo que para 2007/2008 se pretende atingir a meta de redução de 25% dos 

consumos energéticos, através de um melhor desempenho energético, tomando a arquitectura 

bioclimática um papel importante nesta medida.  

 
No que respeita ao aquecimento dos espaços, também se pretende implementar tecnologias mais 

eficientes de recolha e reutilização de calor residual proveniente de equipamentos electrónicos, luzes 
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e ocupantes. A neutralidade pretendida passa também pelo uso de fontes de energia com baixas 

emissões de carbono e com fontes de energias renováveis, estando a ser estudada a viabilidade da 

instalação de turbinas eólicas para fornecimento de energia em vários shoppings da empresa, 

estimando-se que desta atitude resultaria a produção de 25000kWh por ano. No âmbito de reduzir as 

emissões associadas ao aquecimento de água, a empresa pretende implementar painéis solares para 

aquecimento (British Land, 2008). 

 
A British Land introduziu ainda medidas para reduzir os consumos de água no Eastgate Shopping 

Center, um dos centros desta entidade, instalando um tanque de 20000 litros para armazenamento 

de água da chuva recolhida a partir dos mais de 1500m2 de telhado, tendo esta água sido utilizada 

em instalações sanitárias, nomeadamente em descarregadores sanitários, e na rega dos espaços 

verdes do centro. Estima-se que este depósito irá fornecer cerca de 1000m3 de água por ano, 

reduzindo-se assim cerca de 25% do consumo anual de água. Assim, além de se reduzir o impacto 

sobre os sistemas de drenagem de águas pluviais, através da redução do escoamento superficial a 

partir dos telhados, esta medida conduz vantagens económicas ao centro. Também se procedeu à 

implementação de torneiras com sensores para redução dos consumos. Em relação ao plano de 

gestão de resíduos, foram delineadas como metas para 2007/2008 a reciclagem de 73% dos 

resíduos produzidos. Na sede da empresa, por exemplo, em cada mesa pode ser encontrada uma 

bandeja para reciclagem de papel, tendo todas as áreas comuns recipientes para colocação de vidro, 

papel, latas de alumínio e garrafas plásticas. Reduzir os resíduos orgânicos produzidos nos centros e 

escritórios também tem sido uma constante preocupação, estando a ser analisada a viabilidade de 

unidades de compostagem nos centros. Em relação à gestão de resíduos produzidos aquando da 

construção de novos edifícios, a meta a alcançar passa pelo uso de 20% de materiais de construção 

reciclados e pela reciclagem em obra de 50% dos resíduos de construção produzidos. Os resíduos de 

materiais que não sejam reaproveitados em obra devem ser enviados para entidades que permitam o 

seu reaproveitamento e reciclagem (British Land, 2008). 

 
Também o exemplo da empresa LandSecurities deve ser tido em conta. Líder britânica na promoção 

imobiliária, esta entidade assume a intenção de reduzir as emissões de GEE associadas aos seus 

edifícios, tendo por isso participado no ‘UK Carbon Emissions Trading Scheme’, um sistema 

voluntário de comércio de emissões. No âmbito deste projecto foi possível a redução dos consumos 

de energia por parte dos lojistas e ocupantes em cerca de 8,3%, em três anos, graças 

essencialmente à instalação de sistemas de iluminação mais eficientes. Esta medida, em conjunto 

com o uso de águas pluviais em sanitários e o aumento da taxa de reciclagem, permitiu evitar a 

libertação de 1,439 toneladas de CO2eq, no horizonte temporal acima referido. Adicionalmente, as 

energias renováveis têm sido exploradas, nomeadamente o aquecimento de águas utilizando 

colectores solares, de forma a aumentar a fracção de energia renovável utilizada face à energia total 

consumida pelos imóveis. 

 
No que respeita à diminuição dos consumos por parte dos lojistas, a empresa segue uma política de 

responsabilização directa, em que cada um é responsável pela energia por si consumida. Deste 
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modo a colaboração dos ocupantes no sentido de obter uma redução dos consumos está à partida 

garantida, uma vez que tal se reflecte na diminuição da sua factura energética. Em relação aos 

consumidores finais, a redução das emissões associadas às viagens de automóvel continua a ser um 

grande desafio para a empresa, existindo investimentos efectuados na rede de transportes públicos e 

na elaboração de planos de viagem ‘verdes’. Adicionalmente, as estruturas dos centros comerciais 

albergam exposições que visam melhorar as práticas ambientais da população em geral 

(LandSecurities, 2008). 

 
Como último exemplo temos o grupo Hammerson, um grande operador britânico imobiliário, cuja 

redução das emissões de CO2eq surge como prioridade máxima para o seu negócio. Em 2007, as 

preocupações com a fase de planeamento de novos edifícios centraram-se em assegurar a presença 

de depósitos de armazenamento de águas pluviais (para reciclagem de águas recolhidas no telhado) 

e aumentar o recurso a fontes de energia renováveis. Na fase de construção de novos imóveis, a 

empresa estimula a cooperação com os empreiteiros, promovendo sistemas de comunicação formais 

sobre a eficiência de uma correcta gestão dos consumos energéticos, de água e de materiais em fase 

de obra. No que respeita aos edifícios em fase de utilização, verificou-se a instalação de lâmpadas 

LED mais eficientes, a introdução de dispositivos de descarga sanitários de baixo fluxo bem como a 

redução da quantidade de resíduos enviadas para aterro (Hammerson, 2008). 

 

5.4. Medidas Propostas para Trabalho Futuro 

Após a revisão no que respeita às medidas adoptadas por determinadas entidades para redução das 

emissões de GEE associadas à sua actividade, procurou-se apresentar algumas medidas, que após 

um estudo mais pormenorizado, podem contribuir em grande parte para a redução das emissões de 

GEE associadas a cada ‘scope’.  

 

����  ‘Scope 1’ 

• Utilização de biocombustíveis na frota automóvel 

A promoção de uma política de transportes sustentada pode surgir como uma mais-valia para a 

empresa, uma vez que permitirá reduzir parte das emissões associadas ao ‘scope 1’. Assim, o uso de 

biocombustíveis, com qualidades para motores diesel, na sua frota automóvel pode contribuir em 

grande parte para este fenómeno. Propõe-se assim o estudo da viabilidade do uso de biodiesel na 

frota automóvel afecta aos edifícios, sendo que desta acção podem resultar reduções de emissões na 

ordem dos 50% para o monóxido de carbono, 78% para o dióxido de carbono e eliminar emissões de 

enxofre (em utilizações a 100% de biodiesel) (Machado, 2008). 

 
• Alteração no tipo de combustível utilizado em sistemas de cogeração (gás natural ou biomassa) 

A utilização de gás natural em sistemas de cogeração apresenta-se como bastante favorável, na 

medida em que este gás, devido às suas características físico-químicas, apresenta vantagens face 

aos outros combustíveis fósseis. A combustão do gás natural permite a redução significativa nas 

emissões de poluentes atmosféricos, sendo possível reduzir até 20% das emissões em relação ao 

fuelóleo e até 50% em relação ao carvão (ADENE, 2008). 
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• Alteração nas temperaturas de operação de sistemas HVAC 

A alteração das temperaturas de operação de sistemas HVAC deve passar pela distribuição de calor 

à temperatura mais baixa possível na estação fria e ao arrefecimento à temperatura mais quente 

possível na estação quente. Por exemplo, muitas vezes as temperaturas encontradas em sistemas de 

ar condicionado dos edifícios no Verão são significativamente inferiores às necessárias. Assim, 

devem ser estabelecidos ‘set-points’ adequados à climatização (ADENE, 2008). 

 
• Optimização dos horários de operação dos sistemas HVAC 

Instalação de sistemas de controlo que permitam controlar de forma adequada o funcionamento dos 

sistemas de climatização durante os períodos não ocupados (ADENE, 2008). 

 
• Utilização de arrefecimento/aquecimento solar passivo (ventilação natural, sombreamento e 

substituição de vidros) 

A energia solar pode ser utilizada para o aquecimento passivo, através do uso de janelas de alto 

desempenho viradas para sul, por exemplo. A situação ideal passa então pela utilização de um vidro 

que contribua para a redução da captação de energia solar por radiação. Na maioria dos casos, são 

utilizados vidros com baixa emissividade, para reduzir os ganhos de calor. A ventilação corresponde a 

um dos factores essenciais, aquando da elaboração do projecto de um edifício, sendo tomado como 

desafio a entrada do ar dentro da infra-estrutura sem provocar alterações na sua temperatura interior. 

A orientação do edifício toma também um papel muito importante, nomeadamente ao nível da 

exposição solar. O ideal será a exposição da maior fachada do edifício voltada a sul, de forma a 

possibilitar os maiores ganhos de calor possíveis. No entanto, devem ser programados 

sombreamentos para evitar aquecimentos excessivos durante o Verão, assim como efectuar um 

estudo relativo aos ventos dominantes e a forma como estes últimos influenciam a ventilação natural 

e as infiltrações (Lanham et al, 2004). 

 
• Utilização de ‘borehole system’ realizando bombagem de água a grande profundidade (a 

temperatura constante durante todo o ano) para climatização 

Os sistemas naturais de calor geotérmicos acoplados a uma bomba oferecem, em muitos casos, uma 

maneira eficaz de arrefecimento e aquecimento de espaços. A captação da energia geotérmica é 

efectuada através de circuitos de tubagens enterradas onde circula um fluido de transferência, neste 

caso a água, e um aditivo anti-congelante. Na estação fria verifica-se a libertação da energia para o 

espaço a aquecer através de uma bomba de calor e, na estação quente, o inverso ocorre sendo o 

excesso de calor do espaço a arrefecer transferido para o solo (ADENE, 2008). 

 
• Instalação de tecnologias de microgeração, nomeadamente energia eólica e fotovoltaica 

As tecnologias de microgeração surgem como uma opção bastante promissora na medida em que 

permitem a geração de energia pela própria empresa, utilizando equipamentos de pequena escala. 

Neste caso concreto propõe-se a instalação de micro-turbinas eólicas e de painéis solares 

fotovoltaicos. Em relação às micro-turbinas eólicas, embora a sua colocação seja mais comum em 

terreno, equipamentos de menores dimensões têm vindo a ser desenvolvidos, de forma a permitir a 

sua colocação no topo dos edifícios. Estes equipamentos surgem como uma excelente hipótese de 
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investimento, uma vez que podem reduzir os consumos de electricidade de 50 a 90%. Em relação 

aos painéis solares fotovoltaicos, também serão uma hipótese a ter em conta, dado que permitem a 

conversão da luz solar em energia eléctrica por meio do efeito fotovoltaico. Esta tecnologia encontra-

se bastante desenvolvida, conseguindo encontrar-se soluções esteticamente agradáveis na maioria 

das situações. Os painéis solares fotovoltaicos apresentam ainda como vantagem o facto da 

cobertura dos painéis, que na maioria dos casos é de vidro, ter de ser resistente para permitir que as 

células fotovoltaicas não sejam afectadas por alterações significativas de temperatura. Daqui resulta 

um isolamento térmico e acústico superior a qualquer material no mercado utilizado para este fim 

(EDP, 2008). 

 
• Aproveitamento de calor residual proveniente de equipamentos electrónicos e iluminação 

Recomenda-se uma análise sobre a viabilidade de determinadas tecnologias, para recolha do calor 

residual proveniente de equipamentos electrónicos e iluminação. A recuperação desta energia pode 

reflectir-se numa redução de consumos que ronda os 30%, uma vez que permitirá atenuar a 

necessidade de aquecimento do edifício, nomeadamente através do funcionamento dos 

equipamentos de ar condicionado (EDP, 2008). 

 
• Aquecimento de águas utilizando energia solar 

Corresponde a um dos sistemas mais acessíveis para aquecimento de água, através da captação da 

energia solar e posterior transformação em calor. São sistemas que permitem poupar até 70% da 

energia necessária para o aquecimento das águas, uma vez que quando a radiação solar não chega 

para aquecer a água às temperaturas desejadas, permite o seu pré-aquecimento (EDP, 2008). 

 
���� ‘Scope 2’ 

• Instalação de sensores de iluminação (temporais, de movimento ou luminosos) 

Todos os pontos de passagem ou de utilização pouco frequente devem ter reduzidos níveis de 

iluminação. Ao instalar sensores de iluminação é possível desligar a mesma quando o espaço não 

está ocupado ou quando exista iluminação natural, garantindo que esta é desligada quando não está 

a ser necessária (ADENE, 2008). 

 
• Instalação de lâmpadas LED  

As lâmpadas LED possuem uma elevada duração e reduzem drasticamente os consumos 

energéticos, uma vez que são de muito baixo consumo e não produzem calor. Com este tipo de 

lâmpadas é possível reduzir até 64% dos consumos, sendo que deste fenómeno, em simultâneo com 

a não produção de calor e a elevada duração, resultam ganhos substanciais na factura energética e 

no custo associado à substituição de lâmpadas (ADENE, 2008). 

 
• Aumento de eficiência no consumo através de auditorias e sensibilização junto do staff A 

sensibilização dos inquilinos deve ser vista como prioridade, apresentando ao staff um leque de 

opções estratégicas que permita obter benefícios para ambas as partes. 
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• Compra de electricidade ‘verde’ 

A compra de electricidade ‘verde’ promove a redução das emissões de GEE associadas à produção 

convencional de energia eléctrica, pelo que a aquisição deste tipo de energia deve ser vista como 

uma estratégia para aumento do desempenho ambiental do edifício. 

 
���� ‘Scope 3’ 

• Armazenamento de águas das chuvas e posterior reutilização de águas ‘cinzentas’ e utilização de 

tecnologias de redução do consumo de água 

A recolha de água das chuvas e posterior armazenamento surge como uma medida importante para 

a redução dos consumos de água. Assim, a implementação de um tanque que permita recolher 

determinado volume de água pluvial, e o uso posterior dessa mesma água em descarregadores 

sanitários e nos sistemas de rega do edifício, pode reduzir consideravelmente as emissões 

associadas ao tratamento de água. Em relação às tecnologias de redução do consumo de água, 

propõe-se a instalação de torneiras com sensores para a redução de consumos. 

 
• Instalação de unidades de compostagem 

A instalação de uma unidade de compostagem no edifício permite, através da recolha de resíduos 

orgânicos porta a porta aos lojistas de restauração, reduzir o volume de RSU enviados para aterro. A 

degradação destes resíduos origina a formação de um composto que pode posteriormente ser 

utilizado como fertilizante nos espaços verdes afectos ao edifício. 

 
• Aumento da reciclagem de resíduos através da disseminação de contentores de recolha 

O aumento do número de contentores de recolha, em simultâneo com uma publicidade apelativa, 

pode contribuir para o aumento da recolha selectiva. 

 
• Disponibilização de autocarro capaz de assegurar o transporte de e para o centro comercial dos 

empregados 

Ao promover os transportes colectivos reduzir-se-ão em grande parte as emissões associadas a frota 

automóvel da empresa, e aos visitantes que se deslocam aos edifícios. 

 
• Diminuição de viagens de executivos por encorajamento de vídeo-conferências 

As deslocações associadas a trabalho podem ser evitadas, se se verificar uma correcta gestão das 

novas tecnologias disponíveis no mercado. Tal acção pode contribuir em grande parte na redução de 

emissões associadas a frota automóvel. 

 
No que respeita aos edifícios em fase de construção, temos como medidas: 
 
• Criar espaços na obra para a separação e armazenamento de resíduos em obra: A criação destes 

espaços permite a posterior valorização destes resíduos, potencializando a sua utilização em obra. 

No final da obra, os resíduos remanescentes serão mais facilmente reutilizados/reciclados se 

estiverem separados por tipo. 
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• Optar por contractos ‘just-in-time delivery’: Neste tipo de contractos, os fornecedores 

comprometem-se a fornecer os materiais apenas na data em que estes são necessários. Optando por 

este método, em detrimento da aquisição da quantidade total do material na fase inicial da 

construção, previne a degradação dos materiais devido à decomposição aos agentes atmosféricos e 

permite um melhor controlo da quantidade de material necessária. 

 
• Promoção de práticas de gestão local: Promoção de melhores práticas de gestão local, obrigando 

os empreiteiros a executar planos de gestão de resíduos sustentáveis e com as melhores práticas. 

Os pagamentos “pela limpeza do local” e “pela gestão de resíduos” devem ser incorporados nos 

requerimentos dos contratos para garantir que os pagamentos só serão efectuados quando os 

contratantes cumpram os requisitos estipulados no contrato, a um nível satisfatório (Mateus, 2004).  

 
• Devolver ao fornecedor as embalagens que acompanham os materiais: As embalagens que 

acompanham os materiais, produtos e componentes da construção contribuem significativamente 

para a geração de resíduos na fase de construção. A maior parte das embalagens tem como única 

função o acondicionamento correcto dos produtos aquando do transporte, sendo que algumas das 

embalagens não servem mais do que para ostentar o logótipo da empresa produtora do produto. Se 

no contrato ficasse estipulada a obrigatoriedade do fornecedor na recolha destas embalagens, 

decerto que os produtores, para reduzir os gastos associados a esta recolha, reutilizariam as 

embalagens (Mateus, 2004). 

 
• Monitorização do desempenho dos contratantes na gestão de resíduos: As performances dos 

contratantes em termos de gestão ambiental devem ser estritamente monitorizadas e avaliadas numa 

base, por exemplo, trimestral. Desta forma, a empresa tem sempre conhecimento da forma como a 

gestão dos resíduos está a ser levada a cabo (Mateus, 2004). 

 
• Estabelecimento de metas de incorporação de materiais reciclados no edifício em construção: A 

imposição de metas de incorporação de materiais reciclados em obra deve ser promovida, de forma a 

reduzir a necessidade de extracção de novas matérias-primas para a produção de materiais de 

construção (Mateus, 2004). 
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6. CONCLUSÕES 
 
Com a presente dissertação pretendeu-se avaliar o desempenho ambiental dos edifícios, utilizando 

para o efeito como indicador as suas emissões de GEE. Neste sentido, procurou-se contabilizar as 

emissões de GEE, em 2007, associadas a três diferentes tipologias de edifícios, nomeadamente de 

escritório, comerciais e residenciais. De referir que no caso dos edifícios de escritório e comerciais 

analisados, uma vez que a presente dissertação se encontra sujeita a um acordo de 

confidencialidade, os resultados obtidos foram descritos de forma qualitativa. 

 
A metodologia utilizada para esta contabilização, no que respeita a edifícios comerciais e de escritório 

em fase de operação, baseou-se no ‘GHG Protocol’, um protocolo que estabelece as normas 

internacionais para a contabilização e afectação das emissões de GEE de determinada organização. 

Assim, para o caso de edifícios comerciais e de escritório, foram analisados três ‘scopes’. O ‘scope 1’ 

abrangeu as emissões provenientes de fontes que são controladas pela empresa, tendo-se 

contabilizado por isso as emissões associadas a consumos de gasóleo, gás natural e a frota 

automóvel. No ‘scope 2’ foram contabilizadas as emissões de GEE resultantes da geração de 

electricidade por outra entidade, e que é comprada e consumida pela empresa. Finalmente, no ‘scope 

3’ foram contabilizadas as emissões indirectas que ocorram a partir de fontes que não sejam 

propriedade ou controladas pela empresa, neste caso concreto associadas a consumos de água e 

fluxos de materiais.  

 
A informação relativa aos fluxos de energia e materiais foi recolhida pela empresa analisada, bem 

como os consumos de água. No que diz respeito aos factores de emissão utilizados, sempre que 

possível foram utilizados factores de emissão nacionais (também usados para o relatório das 

emissões portuguesas no âmbito do Protocolo de Quioto). No caso de estes dados não estarem 

disponíveis, foram utilizadas fontes internacionais. Isto aconteceu sobretudo para materiais e destinos 

finais de resíduos em que se utilizou um método de ACV. Este método, que segue os impactos de um 

produto ou serviço desde a sua concepção até ao seu final de vida, pretende contabilizar as emissões 

totais ao longo desta cadeia. Para a sua simulação foi utilizado o software SimaPro 7.0 da Pré 

Consultants. Apesar do acréscimo de imprecisão nos valores obtidos, esta abordagem justifica-se 

pelo facto de ser o único modo possível de contabilizar este tipo de emissões indirectas. 

 
Da análise efectuada aos edifícios de escritório em fase de operação, verificou-se também a grande 

maioria das emissões associadas aos edifícios estão associadas a consumos energéticos, sendo que 

a restante fracção de emissões se deve essencialmente ao ‘scope 3’, de um modo particular ao 

tratamento de águas. Tal constatação vai de encontro com o verificado aquando da revisão 

bibliográfica, concluindo-se que, em fase de operação, os consumos energéticos são os principais 

responsáveis pela emissão de GEE associada a edifícios. 

 
Em relação aos centros comerciais em fase de operação, verificou-se que, assim como no caso dos 

edifícios de escritório, os consumos energéticos são os principais responsáveis pelas emissões de 

GEE nesta tipologia de edifícios. Seguem-se as emissões associadas ao ‘scope 2’, devido 
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essencialmente a fluxos materiais, sendo os RSU e o cartão os principais responsáveis por este 

fenómeno. 

Em relação ao edifício comercial em fase de construção, verificou-se que os fluxos de materiais 

surgiram como os principais responsáveis pelas emissões associadas ao edifício. Nesta fase foi 

possível constatar que as emissões associadas aos ‘scopes’ 1 e 2 surgem como desprezáveis 

quando comparadas com o ‘scope 3’. Também se verificou que o betão, nesta fase, é responsável 

por mais de dois terços das emissões associadas à produção dos materiais usados em obra, seguido 

do ferro. Em suma, comparando com a informação recolhida aquando da revisão bibliográfica, 

verifica-se que, efectivamente, as emissões associadas ao processamento das matérias-primas a 

incorporar nos edifícios se destacam em grande escala. Deve ser referido que, neste caso concreto, o 

uso da ACV para os resíduos produzidos em obra surge como de extrema importância, uma vez que 

é essencial envolver a indústria da construção no caminho do desenvolvimento sustentável em 

edifícios. A ACV surge como uma ferramenta útil na medida em que, para além de se ter em conta os 

materiais e energia associados a determinado produto, medem-se também os impactes ambientais 

associados à totalidade do processo (Asif et al, 2007) 

 
Um dos pormenores que deve ser tido em conta é o erro que poderá estar associado aos factores de 

emissão obtidos através da ferramenta SimaPro. O SimaPro surge como resultado de uma base de 

dados elaborada pela Holanda, Suíça, Alemanha e Norte da Europa, com os dados referentes a estes 

países. Apesar de existirem bases de dados que pretendem representar valores médios para a 

Europa, e se ter recorrido a elas sempre que possível, também estas são construídas com base nos 

países referidos, tornando os valores como uma aproximação grosseira para aplicação noutros 

países, e, neste caso concreto, Portugal. Por isto mesmo, tentou realizar-se uma análise de 

sensibilidade dos valores intermédios e finais. Para o efeito, testou-se de que forma as decisões 

tomadas para determinados produtos escolhidos de entre os disponíveis na base de dados do 

SimaPro influenciavam o resultado final. Foi então possível mostrar que estas escolhas, bem como a 

incerteza associada aos valores, não influenciam os resultados finais, tanto na sua relação como na 

sua ordem de grandeza. 

 
Por último, através da estimativa efectuada aos edifícios residenciais, verifica-se que uma habitação 

típica portuguesa pode ser responsável pela emissão de cerca de 2,2 toneladas de CO2eq por ano. 

Pela observação dos resultados obtidos, verifica-se que as maiores fracções de emissão se 

encontram associadas essencialmente a consumos de gás natural e a equipamentos de 

aquecimento/arrefecimento.  

 
Em suma, os maiores impactes ambientais associados aos edifícios, no que respeita à emissão de 

GEE, são verificados na fase de operação, essencialmente devido a consumos energéticos, e na fase 

de construção, pela utilização de materiais de construção a incorporar nos edifícios. Apesar de ainda 

não ser vasta a bibliografia disponível no âmbito da contabilização de emissões associadas ao ciclo 

de vida dos edifícios, da revisão efectuada verificou-se alguma conformidade nos resultados obtidos. 
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Estes resultados surgiram como uma aplicação concreta e uma calibração da metodologia definida, 

surgindo esta última como a principal ferramenta que surge do presente trabalho. Ela poderá 

futuramente ser utilizada em outras avaliações semelhantes e em múltiplos casos de estudo. Avaliar 

o impacte em termos de emissões de GEE é o primeiro passo rumo a uma gestão sustentável do 

espaço edificado, sendo o seguinte propor formas de reduzir emissões e contabilizar essa redução. 

Apesar de ter sido feita no presente documento, como nota final, uma tentativa neste sentido, tal 

exercício é proposto para trabalho futuro. As medidas propostas surgiram como resultado de um 

benchmarking efectuado relativamente ao sector dos edifícios, e respectivas estratégias para redução 

das emissões de GEE. As medidas devem então ser analisadas segundo uma análise custo-

benefício, de forma a se apreender as vantagens da sua adopção. 
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ANEXO I – Global Warming Potential associado aos GEE analisados de acordo com o IPCC e a 

ferramenta SimaPro 7.1 

 

Gases com Efeito de Estufa associados ao 
processo 

GWP(SimaPro)  
(kg CO2eq/kg) 

GWP (IPCC)  
(kg CO2eq/kg) 

Carbon dioxide, in air 1 1 

Carbon dioxide, biogenic 1 N.a.5 

Carbon dioxide, fossil 1 N.a. 

Chloroform 25 N.a. 

Dinitrogen monoxide 270 298 

Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a 1200 1430 

Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114 7000 10000 

Ethane, hexafluoro-, HFC-116 6200 N.a. 

Methane, biogenic 11 25 

Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211 4900 1890 

Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 4900 7140 

Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 1600 1810 

Methane, dichloro-, HCC-30 15 N.a. 

Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 7100 10900 

Methane, fossil 11 N.a. 

Methane, tetrachloro-, CFC-10 1300 N.a. 

Methane, tetrafluoro-, FC-14 4500 4500 

Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 3400 4750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Não aplicável 
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ANEXO II – UTILIZAÇÃO DE ELECTRICIDADE PARA EQUIPAMENTOS E ILUMINAÇÃO EM 

ESCRITÓRIOS 

 

 

 

 

 

 

  

 

Horas 

% de Equipamento % de Iluminação 

Segunda a Sexta Fins-de-semana Segunda a Sexta Fins-de-semana 

0h as 1h 5 5 15 15 

1h as 2h 5 5 15 15 

2h as 3h 5 5 15 15 

3h as 4h 5 5 15 15 

4h as 5h 5 5 15 15 

6h às 7h 10 5 30 15 

7h as 8h 30 5 70 15 

8h as 9h 75 5 85 15 

9h as 10h 85 5 95 15 

10h as 11h 100 5 100 15 

11h as 12h 100 5 95 15 

12h as 13h 50 5 70 15 

13h as 14h 85 5 70 15 

14h as 15h 95 5 95 15 

15h as 16h 100 5 100 15 

16h as 17h 95 5 90 15 

17h as 18h 50 5 70 15 

18h as 19h 30 5 45 15 

19h as 20h 25 5 25 15 

20h as 21h 5 5 15 15 

21h as 22h 5 5 15 15 

22h as 23h 5 5 15 15 

23h as 24h 5 5 15 15 
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ANEXO III – UTILIZAÇÃO DE ELECTRICIDADE PARA EQUIPAMENTOS E ILUMINAÇÃO EM 

CENTROS COMERCIAIS EM FASE DE OPERAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Horas 
% de Equipamento % de Iluminação 

Segunda a sexta Fins-de-semana Segunda a Sexta Fins-de-semana 

0h as 1h 40 40 50 50 

1h as 2h 15 15 40 40 

2h as 3h 15 15 20 20 

3h as 4h 15 15 20 20 

4h as 5h 15 15 20 20 

5h as 6h 15 15 20 20 

6h as 7h 15 15 20 20 

7h as 8h 15 15 40 40 

8h as 9h 60 60 70 70 

9h as 10h 60 60 70 70 

10h as 11h 100 100 100 100 

11h as 12h 100 100 100 100 

12h as 13h 100 100 100 100 

13h as 14h 100 100 100 100 

14h as 15h 100 100 100 100 

15h as 16h 100 100 100 100 

16h as 17h 100 100 100 100 

17h as 18h 100 100 100 100 

18h as 19h 100 100 100 100 

19h as 20h 100 100 100 100 

20h as 21h 100 100 100 100 

21h as 22h 100 100 100 100 

22h as 23h 100 100 100 100 

23h as 24h 40 40 50 50 
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ANEXO IV – UTILIZAÇÃO DE ELECTRICIDADE PARA EQUIPAMENTOS E ILUMINAÇÃO EM 

CENTROS COMERCIAIS EM FASE DE CONSTRUÇÃO 

 

Hora % de Utilização 

0h as 1h 0 

1h as 2h 0 

2h as 3h 0 

3h as 4h 0 

4h as 5h 0 

5h as 6h 0 

6h as 7h 0 

7h as 8h 0 

8h as 9h 100 

9h as 10h 100 

10h as 11h 100 

11h as 12h 100 

12h as 13h 50 

13h as 14h 100 

14h as 15h 100 

15h as 16h 100 

16h as 17h 100 

17h as 18h 100 

18h as 19h 50 

19h as 20h 50 

20h as 21h 0 

21h as 22h 0 

22h as 23h 0 

23h as 24h 0 
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ANEXO V – ‘ECO-INDICATOR 95’ 

 
O ‘Eco-Indicator 95’ diz respeito a um método desenvolvido para aplicação em ACV recorrendo ao 

inventário completo de fluxos de energia e de massa, de e para um determinado produto ou sistema. 

Este método é composto por três fases, nomeadamente (Simões et al, 2004): 

• Classificação/caracterização – onde os itens resultantes da etapa de inventário são 

agregados de acordo com diferentes categorias de impacto. No caso do ‘Ecoindicator 95’, as 

categorias consideradas são: camada de ozono, carcinogenia, meta pesados, smog de verão, smog 

de inverno, efeito de estufa, eutrofização, acidificação e pesticidas; 

• Normalização – esta fase caracteriza-se pela determinação da importância relativa de cada 

impacto, de acordo com o impacto de um cidadão Europeu médio em 1990 (encontrando-se 

excluídos os países da antiga URSS). 

• Avaliação - depois de obtidos os valores normalizados, devidamente multiplicados pelos 

pesos de avaliação, é possível efectuar a soma das diferentes contribuições de cada categoria de 

impacto analisada. 

 
Em suma, o processo vai agregar os impactes ambientais associados ao produto ou serviço em 

análise em categorias, de forma a facilitar a sua avaliação, de acordo com o dano causado. Os 

resultados desta avaliação são então de seguida, através de uma avaliação subjectiva, convertidos 

num “single score” (Goedkoop, 1998). 

 

 
 
Como se pode constatar pela Figura, no que respeita ao resultado do inventário, este é representado 

pelos danos causados na saúde, na degradação de ecossistemas e no aumento marginal da 

mortalidade.  
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ANEXO VI – EMISSÕES ASSOCIADAS A HABITAÇÃO FAMILIAR TÍPICA 
 

Divisões/Categoria Fontes de emissões de CO2 

Cozinha 

• Frigorifico 
• Fogão/Esquentador 
• Forno eléctrico 
• Microondas 
• Máquina de lavar roupa 
• Máquina de lavar loiça 
• Exaustor 
• Torradeira 
• Jarro Eléctrico/Máquina de Café 
• 1 Lâmpadas fluorescentes 

Sala 

• Televisão 
• DVD 
• Leitor de CD/Aparelhagem 
• Aquecedor Eléctrico 
• 5 Lâmpadas fluorescentes (candeeiro) 

Casa de Banho 
• 2 Lâmpadas fluorescentes (Espelho + Tecto) 
• Secador de Cabelo 
• Máquina de Barbear 

Quarto 

• Televisão 
• Relógio 
• 7 Lâmpadas fluorescentes (5 para o candeeiro de tecto + 
2 para os candeeiros de mesa de cabeceira [Quarto de 
Casal]) 

Quarto 

• Computador Pessoal 
• Leitor de CD/Aparelhagem 
• Relógio 
• 6 Lâmpadas (5 para o candeeiro de tecto + 1 para 
candeeiro de mesa de cabeceira [Quarto de Solteiro]) 

Corredor • 3 Lâmpadas Fluorescentes 

Geral 
• Aspirador 
• Aquecimento/Arrefecimento; 
• Ferro de Engomar 

 
Cozinha 
 
Para os resultados obtidos nesta divisão, foram efectuadas as seguintes considerações: 

1. Frigorífico  

• Foi utilizada como fonte, para determinação do consumo médio anual de um frigorífico, 

o valor fornecido pelo relatório do Projecto Ecocasas; 

2. Fogão/Esquentador  

• Estimou-se um consumo médio mensal de vinte e cinco metros cúbicos de gás natural 

(Fonte: Projecto Ecocasas); 

• Usou-se o valor estipulado pelo Instituto do Ambiente (2005) para as emissões de 

CO2/m
3 de gás natural. 

3. Forno eléctrico 

• Estipulou-se um tempo de funcionamento do equipamento de duas horas semanais; 
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• O valor de consumo médio anual foi simulado na página do projecto “Utilização Racional 

de Energia” 

4. Microondas  

• O valor de potência utilizado para os cálculos, aquando do funcionamento do 

microondas, teve como fonte um equipamento da marca Whirlpool; 

• O valor usado da potência do equipamento, em stand-by, teve como base o relatório do 

Projecto Ecocasas; 

• Admitiu-se o funcionamento do microondas durante dez minutos diários; 

• Admitiu-se que o aparelho se encontra desligado da tomada durante duas horas 

mensais. 

5. Máquina de lavar roupa 

• O valor de consumo médio mensal usado teve como base o Projecto Ecocasas. 

6. Máquina de lavar louça 

• Admitiu-se um período de funcionamento, em cada lavagem, de 50 minutos; 

• Estipulou-se o valor de 4 lavagens semanais; 

• O consumo do equipamento em funcionamento teve como base um equipamento, da 

marca BALAY. 

7. Exaustor 

• A potência admitida teve como base um equipamento da marca Whirpool; 

• Admitiu-se um funcionamento diário de dez minutos. 

8. Torradeira 

• A potência admitida teve como base um equipamento da marca Moulinex; 

• Admitiu-se um período de funcionamento diário do equipamento de cinco minutos. 

9. Jarro Eléctrico/Máquina de café 

• A potência admitida teve como base um equipamento da marca Ariete; 

• Admitiu-se um período de funcionamento diário do equipamento de dez minutos. 

10. 1 Lâmpada Fluorescente 

• Valor de emissão utilizado teve como base o relatório do Projecto Ecocasas. 

 

 
Equipamento gCO2eq/ano 

Cozinha 

Frigorifico 146 448 

Fogão/Esquentador 260 798 

Forno Eléctrico 124 481 

Microondas 98 962 

Máquina de lavar roupa 97 632 

Máquina de lavar louça 63 148 

Exaustor 23 585 

Torradeira 17 335 

Jarro Eléctrico/Máquina de Café 54 479 

1 Lâmpada Fluorescente 5 687 
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Sala 
 

1. Televisão 

• Foram utilizadas como fontes, para determinação do consumo médio anual de um 

frigorífico, o valor fornecido pelo relatório do projecto Ecocasas e dados 

disponibilizados pela Marktest; 

2. DVD 

• O valor de potência do equipamento, em funcionamento e em stand-by, teve como 

base um equipamento da marca Philips; 

• Supôs-se um funcionamento semanal do equipamento de 3 horas. 

• Supôs-se que o equipamento se encontrava desligado da tomada durante duas horas 

mensais. 

3. Leitor de CD/Aparelhagem 

• O valor de potência do equipamento, em funcionamento e em stand-by, teve como 

base um equipamento da marca Sony; 

• Supôs-se um funcionamento diário de 30 minutos. 

• Supôs-se que o equipamento se encontrava desligado da tomada durante duas horas 

mensais. 

 

 
Equipamento gCO2eq/ano 

Sala 

Televisão 15 754 

DVD 6 862 

Leitor de CD/Aparelhagem 9 425 

5 Lâmpadas Fluorescentes 28 435 
 
 
Casa de Banho 
 

1. Secador de Cabelo 

• A potência admitida teve como base um equipamento da marca Philips; 

• Admitiu-se um período de funcionamento diário de 5 minutos. 

2. Máquina de Barbear 

• A potência admitida teve como base um equipamento semelhante da marca Bosh; 

• Admitiu-se um funcionamento diário de 5 minutos. 

 Equipamento gCO2eq/ano 

WC 

2 Lâmpadas Fluorescentes 11374 

Secador de Cabelo 49528 

Máquina de Barbear 6191 
 
Quarto 
 

1. Relógio 

• Admitiu-se como base o valor de potência deste equipamento, estipulado no Projecto 

Ecocasas. 
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• Supôs-se que o equipamento se encontrava desligado da tomada durante duas horas 

mensais. 

 
Equipamento gCO2eq/ano 

Quarto 

Televisão 15 754 

Relógio 56 900 

7 Lâmpadas Fluorescentes 39 809 
 

Quarto 
 

1. Computador Pessoal 

• Admitiu-se como base valor que consta no projecto “Planeta Sustentável”, onde consta 

que uma hora de funcionamento de um computador fixo, se reflecte num consumo de 

5kWh/mês. 

• Supôs-se um funcionamento do equipamento de vinte e cinco horas semanais.  

2. Leitor de CD/Aparelhagem 

• O valor de potência do equipamento, em funcionamento e em stand-by, teve como 

base um equipamento da marca Sony; 

• Supôs-se um funcionamento diário de 30 minutos. 

• Supôs-se que o equipamento se encontrava desligado da tomada durante duas horas 

mensais. 

 

 
Equipamento g CO2eq/ano 

Quarto 

Computador Pessoal 174 343 

Leitor de CD/Aparelhagem 9 425 

Relógio 56 900 

6 Lâmpadas Fluorescentes 34 122 
 

Geral 
 

1. Aspirador 

• A potência admitida teve como base um equipamento semelhante da marca Moulinex; 

• Admitiu-se um período de funcionamento semanal de uma hora. 

2. Aquecimento 

• A potência admitida teve como base um equipamento semelhante da marca Samsung; 

• Admitiu-se um período de funcionamento de uma hora diária durante meio ano 

(estações de Outono e Inverno); 

3. Arrefecimento 

• A potência admitida teve como base um equipamento semelhante da marca Samsung; 

• Admitiu-se um período de funcionamento de uma hora diária durante meio ano 

(estações de Primavera e Verão). 

4. Ferro de engomar 

• A potência admitida teve como base um equipamento da marca Moulinex; 
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• Admitiu-se um período de funcionamento do equipamento de três horas semanais 

 

 
Equipamento gCO2eq/ano 

Geral 

Aspirador 53 066 

Aquecimento/Arrefecimento 253 335 

Ferro de Engomar 127 357 
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