ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICA DA APLICAÇÃO DE
COBERTURAS E FACHADAS VERDES EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS:

O CASO DE ESTUDO DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS

Catarina Filipa Lages Tavares de Almeida
Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em

Engenharia Civil

Orientadores
Professora Doutora Maria Cristina de Oliveira Matos Silva
Professor Doutor Carlos Paulo Novais Oliveira da Silva Cruz

Júri
Presidente: Professor Doutor Nuno Gonçalo Cordeiro Marques de Almeida
Orientador: Professora Doutora Maria Cristina de Oliveira Matos Silva
Vogal: Professor Doutor Pedro Manuel Gameiro Henriques
Nome completo

Maio de 2018

DECLARAÇÃO
Declaro que o presente documento é um trabalho original da minha autoria e que cumpre
todos os requisitos do Código de Conduta e Boas Práticas da Universidade de Lisboa.

i

AGRADECIMENTOS
Primeiramente agradeço aos meus professores orientadores deste trabalho, a Professora
Cristina Matos Silva e o Professor Carlos Oliveira Cruz, por me terem dado a oportunidade de estudar
um tema de grande interesse como este, por toda a sua dedicação e disponibilidade, pelos
conhecimentos transmitidos e pelo seu apoio e motivação.
Agradeço às colegas “companheiras de tese”, a Inês Teotónio, a Joana Serro e a Catarina
Melo, pela sabedoria partilhada e pelo tempo que me dedicaram.
À professora Graça, diretora da escola do Bairro do Armador, e ao professor Manuel Bento,
diretor da escola Manuel Teixeira Gomes, assim como a todos os seus funcionários, pela
disponibilidade, pela dedicação e ajuda. Pela sua sabedoria e experiência.
Ao engenheiro José Amaral Silva da Junta de Freguesia de Marvila, por todo o tempo dedicado,
pela simpatia e pela partilha de dados relevantes à realização desta dissertação.
Aos meus amigos, aos que de longe ou de perto me acompanharam no meu período
académico, pelo companheirismo, pela paciência e compreensão, pelo apoio e interajuda.
Agradeço ao meu companheiro, melhor amigo, colega e namorado Francisco e a toda a sua
família. Pelo carinho, paciência e motivação, pelo tempo e pela sabedoria.
Por fim, mas não menos relevante, agradeço aos orientadores da minha vida, a minha família.
Em particular agradeço aos meus pais, irmã e avós. Por todo o apoio e carinho dado, pelos incentivos
e motivação, pela compreensão e paciência, pela sabedoria e experiência, pelas dicas, conselhos e
ajuda na resolução de problemas que surgiram ao longo desta dissertação, por serem a minha
fundação.

ii

RESUMO
Ao longo dos anos têm vindo a ser aplicadas infraestruturas verdes em meio urbano. O intuito
é mitigar os efeitos negativos da urbanização massiva e transformar as cidades em ambientes mais
sustentáveis. Os benefícios são inúmeros, públicos e privados, transversais a várias dimensões.
Beneficiam os utilizadores, as infraestruturas e a sua envolvente. Respondem a problemas estéticos, a
problemas de desconforto, a problemas ambientais, entre outros.
Ainda assim, a viabilidade económica destas soluções ainda é discutida, levando à
necessidade de se realizarem mais análises custo-benefício (ACB) a variados cenários.
Este estudo sugere uma metodologia de análise da viabilidade económica da aplicação de
coberturas e fachadas verdes em edifícios públicos e, em particular, em escolas primárias, com base
numa revisão bibliográfica e que se encontra organizada tendo em conta as fases de ciclo de vida deste
tipo de estruturas e os diferentes âmbitos dos edifícios públicos e das escolas primárias, integrando
componentes financeira, económica e socioambiental.
Aplica-se essa metodologia às escolas primárias EB1+JI Manuel Teixeira Gomes e à EB1+JI
do Bairro do Armador, localizadas em Marvila, Lisboa. Avaliam-se cinco cenários de infraestruturas
verdes por cada escola em estudo.
A ACB, realizada a 40 e 50 anos com taxas de atualização de 6,71% e 6,67%, demonstra que
existe viabilidade económica para nove dos dez cenários avaliados. Os valores atualizados líquidos
variam entre -17 076,61 € e 2 377 917,25 €. Parâmetros como a melhoria estética e do isolamento
sonoro têm um impacto relevante no VAL, alterando o valor até 21% e 8%, respetivamente.

Palavras-chave: Infraestruturas Verdes, Coberturas Verdes, Fachadas Verdes, Edifícios e
Espaços Públicos, Escolas Primárias, Estudo de Viabilidade Económica, Análise Custo-Benefício.
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ABSTRACT
Over the years green infrastructures have been applied in urban areas. The main goal is to
mitigate the negative effects of massive urbanization and transform cities into more sustainable
environments. The benefits are several, public and private, across multiple dimensions. They benefit
the users, the infrastructures and their surrounding environment and respond to aesthetic problems,
problems of discomfort, to environmental problems, among others.
Even so, the economic viability of these solutions is still discussed, leading to the need for more
cost-benefit analysis (CBA) in different scenarios.
This study suggests a methodology for analyzing the economic feasibility of the application of
green roofs and green facades in public buildings and in primary schools, based on a bibliographical
review and organized according to the life cycle phases of this type of structures and the different
dimensions of public buildings and primary schools, integrating financial, economic and socioenvironmental components.
This methodology is applied to primary schools EB1 and JI Manuel Teixeira Gomes and to EB1
and JI of Bairro do Armador, located in Marvila, Lisbon. Five scenarios of green infrastructure are
evaluated for each school under study.
The ACB, carried out at 40 and 50 years with updating rates of 6.71% and 6.67%, shows that
there is economic viability for nine of the ten scenarios evaluated. The net present values (NPV) diverge
between -17 076,61 € and 2 377 917,25 €. Parameters such as aesthetic improvement and increased
sound insulation have a significant impact on NPV, changing it until 21% and 8%, respectively.

Key-words: Green Roofs, Green Walls, Green Facades, Public Buildings and Spaces, Kindergartens
and Primary Schools, Viability Study, Cost-Benefit Analysis.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Enquadramento
Nos dias de hoje mais de metade da população mundial vive em cidades e por isso é muito
importante mostrar que a natureza consegue estar inserida e integrada nestes ambientes urbanos, de
forma a apelar aos seus residentes uma maior sensibilidade ao tema da sustentabilidade (Kmieć, 2014).
Os espaços verdes apresentam uma correlação direta com os benefícios ambientais para os cidadãos,
na medida em que minimizam os impactos da urbanização, proporcionando o equilíbrio entre o natural
e a industrialização do meio urbano. Atualmente em Portugal existem vários problemas de
sustentabilidade no seu edificado, destacando-se o elevado consumo de água e o seu deficiente
tratamento e as necessidades de aquecimento e arrefecimento do interior dos edifícios, sendo que
ainda assim, Portugal tem o consumo energético per capita mais baixo da União Europeia (Sousa,
2012).
Assim, nos últimos séculos, começam a aparecer as coberturas e fachadas verdes em áreas
urbanas. Estas infraestruturas verdes surgem como alternativa à proteção de superfícies tradicionais,
que têm vindo a ser progressivamente difundidas devido ao grande número de benefícios públicos e
privados que da sua aplicação advêm (Kmieć, 2014). São soluções com vantagens para a
infraestrutura, para os seus utilizadores e para a envolvente. Diversos autores e diversos estudos
demonstram esses benefícios, destacando-se entre eles: a diminuição da concentração de poluentes
na atmosfera (Bianchini & Hewage, 2012a; Rowe, 2011; Yang, Yu, & Gong, 2008); a regulação da
temperatura, que consequentemente contribuiu para a mitigação do efeito da ilha de calor urbano e a
sua consequente pegada de carbono, e para a redução do consumo energético dos edifícios na medida
em que diminui as suas necessidades de aquecimento e arrefecimento dos ambientes interiores
(Manso & Castro-Gomes, 2016; Refahi & Talkhabi, 2015; Santamouris, 2014); a atenuação de ruído,
através do aumento do isolamento sonoro conferido por estas soluções ao próprio edifício e pela sua
capacidade de absorção da poluição sonora e do ruído ambiente (Connelly & Hodgson, 2013; Yang,
Kang, & Choi, 2012); a melhor qualidade e gestão das águas pluviais, contribuindo para a retenção e
atraso do próprio escoamento (Hashemi, Mahmud, & Ashraf, 2015; Rowe, 2011; Vijayaraghavan,
2016); a valorização das propriedades, em particular devido à melhoria estética introduzida, à criação
de novos espaços úteis e ao isolamento sonoro e a maior durabilidade dos materiais de revestimento
e impermeabilização (Bianchini & Hewage, 2012b; Claus & Rousseau, 2012; Francis & Lorimer, 2011;
Vijayaraghavan, 2016); o aumento do bem-estar e saúde das pessoas, a nível físico, social e
psicológico (Bowler, Buyung-Ali, Knight, & Pullin, 2010; Dadvand et al., 2016; Salthammer et al., 2016),
entre muitos outros benefícios.
Na presente dissertação de mestrado estuda-se a aplicação destas infraestruturas verdes em
edifícios públicos ou espaços de uso público, particularizando a análise de viabilidade para escolas
primárias. Os edifícios públicos desempenham um papel muito relevante na nossa sociedade e no meio
urbano em si. Em 2014, o governo de Portugal contabilizou um total de 12 994 edifícios, instalações e
equipamentos onde se prestam serviços públicos e do setor empresarial do Estado, no âmbito da
elaboração de um relatório “Lista de edifícios, instalações e equipamentos públicos que contêm amianto
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na sua construção” (PORTUGAL.GOV.pt, 2014). É por isso claro que o número de pessoas que todos
os dias utiliza este tipo de edifícios ou que por eles passa é bastante relevante. O seu papel é relevante
a vários níveis, não só estes edifícios têm um impacto visual no meio onde se inserem, como também
são responsáveis pelo bom funcionamento das cidades e do país. Estes edifícios também registam
problemas associados a impactos ambientais negativos, como em termos de ruído ou devido ao tráfego
rodoviário intenso nas zonas circundantes em horas de ponta, que incrementa também a poluição
atmosférica, trazendo desconforto aos seus utilizadores. Torna-se por isso interessante a procura de
soluções para estas e muitas outras questões que afetam uma parte relevante da população direta ou
indiretamente.
Torna-se ainda mais relevante estudar a aplicação deste tipo de infraestruturas verdes num
grupo particular de edifícios públicos: os edifício de ensino, nomeadamente em escolas primárias, pois
os seus utilizadores principais encontram-se em fase de desenvolvimento e, por isso, são mais
sensíveis tanto aos impactos negativos como a estímulos positivos (Dadvand, Nieuwenhuijsen, et al.,
2015; White, 2006), e porque grande parte do tempo das crianças e jovens é passado nestes locais.
Os estudantes portugueses são efetivamente dos que passam mais horas nos seus edifícios de ensino.
No 1º Ciclo de Ensino Básico, a média de horas passadas na escola é de 822 horas anuais, enquanto
nos restantes países esta média fica pelas 799 horas. Na verdade, praticamente todos os benefícios
da aplicação das coberturas e fachadas verdes desempenham um papel significativamente positivo no
seu bem-estar, físico, psicológico e social das mesmas, no seu desenvolvimento cognitivo e,
consequentemente, no seu desempenho escolar (Dadvand et al., 2014; Lee & Maheswaran, 2011;
Mendell & Heath, 2005; A. F. Taylor, Kuo, & Sullivan, 2001): as temperaturas excessivas causam stress
e desconcentração nos estudantes e, frequentemente, o aquecimento solar através dos envidraçados
é um dos principais contribuintes para o sobreaquecimento dos edifícios escolares (Young, Green,
Roehrich-Patrick, Joseph, & Gibson, 2003); uma má qualidade do ar provoca infeções respiratórias,
agrava alergias e causa sonolência e períodos de atenção mais curtos; no interior, uma inadequada
ventilação dos edifícios, a utilização de tipos de revestimentos que provocam alergias, as emissões
tóxicas de produtos de limpeza, tintas e outras substâncias usadas com frequência, são os principais
contribuintes para a poluição do ar interior (Young et al., 2003); a exposição à poluição atmosférica
devido ao tráfego rodoviário na escola foi associada a uma série de impactos adversos para a saúde,
incluindo problemas respiratórios (McConnell et al., 2010), e para o próprio desempenho escolar dos
alunos (Wang et al., 2009); ruído também tem vindo a ser negativamente associado ao
desenvolvimento cognitivo das crianças, pois as suas funções cognitivas estão menos automatizadas
que nos adultos, e, por isso, mais suscetíveis estão a interrupções (Klatte, Bergström, & Lachmann,
2013); o ruído externo excessivo fez com que os alunos não estivessem satisfeitos nas suas salas de
aula causando stress nos mesmos, tendo mesmo os melhores alunos sido associados a escolas com
menos ruído externo (Young et al., 2003).
Como solução ou minimização destas e muitas outras questões surge assim aplicação de
estruturas verdes nas escolas. A sua aplicação é vista como uma solução à falta de área disponível
para criação de espaços verdes muitas vezes registada nas escolas em Portugal em contexto urbano.
As zonas exteriores dos edifícios de ensino e as suas zonas verdes são espaços onde as crianças
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podem recuperar a capacidade de aprender de uma maneira experimental através da exploração e da
descoberta do mundo natural (White, 2004).
A presente dissertação pretende assim dar resposta ao número reduzido de estudos relativos
à viabilidade financeira, económica e socioambiental da aplicação de coberturas e fachadas verdes em
escolas, onde são avaliados cenários de coberturas e fachadas verdes a aplicar em dois casos de
estudo reais: duas escolas primárias públicas da cidade de Lisboa (freguesia de Marvila), a Escola EB1
e Jardim de Infância Manuel Teixeira Gomes e a Escola EB1 e Jardim de Infância do Bairro do Armador.

1.2.

Objetivos

A presente dissertação pretende avaliar a viabilidade económica da aplicação de coberturas e
fachadas verdes em edifícios públicos, em particular nas escolas primárias. Para esta análise definiramse os seguintes objetivos:


Identificação das principais necessidades dos edifícios públicos e dos edifícios escolares
relacionado com os casos de estudo;



Identificação e quantificação de custos e benefícios da aplicação dos sistemas verdes ao nível
da infraestrutura, dos utilizadores e da envolvente, ao longo do seu ciclo de vida;



Criação de uma proposta metodológica para a análise-custo-benefício da aplicação de
fachadas e coberturas verdes em Edifícios Públicos e em particular em Escolas Primárias.



Caracterização dos casos de estudo e identificação de oportunidades de melhorias;



Criação de propostas de cenários de intervenção para a introdução de infraestruturas verdes
nos casos de estudo;



Avaliação custo-benefício das soluções propostas mais relevantes a serem aplicadas em cada
caso de estudo e análise de sensibilidade aos parâmetros mais influentes.

1.3. Organização do documento e metodologia
A presente dissertação encontra-se organizada por sete capítulos, seguidos de uma vasta lista
de referências bibliográficas e de alguns anexos. O capítulo 1 enquadra a temática e destaca a
relevância das infraestruturas verdes para os edifícios públicos e, nomeadamente, para um grupo
específico destes edifícios, as escolas primárias.
O capítulo 2 identifica as principais características das coberturas e das fachadas verdes. Neste
capítulo apresenta-se a análise realizada aos dados obtidos através de um levantamento realizado de
coberturas e fachadas verdes existentes, aplicadas pelo mundo em edifícios públicos e em espaços de
uso público.
No capítulo 3 propõe-se uma metodologia de análise custo-benefício para avaliar a viabilidade
da aplicação de infraestruturas verdes em edifícios públicos e em escolas primárias.
No capítulo 4 apresentam-se os casos de estudo a avaliar na presente dissertação. São
apresentadas as suas principais caraterísticas, as características dos seus utilizadores e do seu
espaço.
O capítulo 5 apresenta a análise custo-benefício aplicada aos casos de estudo. São
apresentados cenários de soluções verdes alternativos para cada um dos casos de estudo.
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Posteriormente, selecionam-se os três cenários mais relevantes de cada caso de estudo para serem
alvo da análise de viabilidade.
O capítulo 6 apresenta o estudo de viabilidade realizado, tendo em conta todos os parâmetros
de cada cenário verde de cada caso de estudo definidos no capítulo anterior. Efetua-se o estudo de
viabilidade financeira, económica e socioambiental tendo em conta o horizonte temporal definido para
cada solução. De seguida, é realizada a discussão dos resultados e a análise de sensibilidade para se
determinarem os parâmetros mais elásticos e mais representativos.
Por fim, o capítulo 7 reúne as principais conclusões do presente estudo e sugere alguns
desenvolvimentos futuros neste âmbito.
Nos anexos incluem-se todos os elementos necessários ao entendimento deste estudo mas
que não foi possível apresenta-los ao longo do documento, por restrições do próprio documento ou por
grande detalhe dos mesmos.
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2. COBERTURAS E FACHADAS VERDES EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS
2.1. Caraterísticas gerais das coberturas e fachadas verdes
As coberturas verdes são um tipo de coberturas preparadas para suportar vegetação (Goddard,
Dougill, & Benton, 2009). Habitualmente, as coberturas verdes são constituídas por várias camadas,
começando desde baixo com uma membrana de impermeabilização, depois uma barreira anti raiz que
poderá ser opcional, seguida de uma camada de drenagem e uma camada filtrante para filtras as
partículas finas e evitar que vão para o escoamento. Sobre estas membranas é assente uma camada
de substrato que permitir o crescimento de vegetação (Dvorak & Volder, 2010), vegetação essa que
poderá ser mais rasteira ou de plantas, arbustos e árvores, dependendo da sua tipologia.
As diferentes coberturas verdes organizam-se em três grupos de tipologias. As de tipo
extensivo, semi-intensivo e intensivo, variando consoante o tipo de vegetação, as suas características
e a finalidade para a qual foram concebidas (FLL, 2008). As coberturas verdes extensivas são
constituídas por uma camada fina de solo de aproximadamente 200 mm, no máximo, e têm uma menor
densidade de vegetação. A sua instalação é mais simples e tem uma manutenção autossuficiente
resultando em menores custos (FLL, 2008). As coberturas verdes intensivas geralmente tratam-se de
coberturas acessíveis e aptas a incluir plantas de maiores dimensões, requerendo por isso um substrato
bastante mais profundo, normalmente superior a 400 mm, e uma consequente maior exigência em
termos de manutenção, incluindo sistemas de drenagem e irrigação mais complexos (FLL, 2008). Entre
estas duas tipologias encontra-se a terceira, a das coberturas verdes semi-intensivas, onde a
espessura do solo é cerca de 120 a 250 mm, permitindo assim a aplicação de vegetação mais densa
e variada, um pouco superior à das coberturas verdes extensivas mas inferior às intensivas (FLL, 2008;
IGRA, 2018).
Genericamente, a alternativa intensiva torna-se mais dispendiosa, pois para além dos custos
do seu complexo sistema de drenagem e irrigação, também o seu elevado peso encarece ainda mais
esta solução devido a reforços necessários na estrutura, e por isso são os sistemas de coberturas
verdes extensivas, de longe, os que são mais aplicados devido à sua facilidade de implementação e
aos seus custos mais baixos (Berardi et al., 2014; Hashemi et al., 2015). Na Tabela 2.1 encontram-se
esquematizadas as diferentes tipologias de coberturas verdes, assim como o resumo das suas
principais características.
Quanto às fachadas verdes, consideram-se duas tipologias distintas: as fachadas verdes e as
fachadas vivas. Nas fachadas verdes as plantas poderão crescer ao longo da fachada, utilizando-se
habitualmente plantas trepadeiras. O seu sistema pode ser direto ou indireto, conforme o local de apoio,
sendo direto nos casos em que as plantas se desenvolvem diretamente sob a fachada ou indireto
quando se desenvolvem através de uma estrutura de suporte fixa previamente. As fachadas vivas por
sua vez classificam-se como contínuas ou modulares, sendo que as contínuas surgem em situações
onde se instalam mantas permeáveis para inserir as plantas, à posteriori, e as modulares advêm da
utilização de módulos pré-fabricados que já incluem solo e sistema de rega por gotejamento (com
reservatórios inferiores) ou em alternativa são do tipo hidropónico onde não se utiliza solo e a água
com os nutrientes circula em canais os restantes acessórios, permitindo assim um crescimento da
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vegetação mais uniforme ao longo de toda a superfície (Manso & Castro-Gomes, 2016; Othman &
Sahidin, 2016). De forma semelhante ao realizado na descrição das coberturas verdes, também na
Tabela 2.2 se esquematizaram as diferentes tipologias de fachadas e se apresenta o resumo das suas
principais características.
Tabela 2.1 - Caracterização das tipologias de Coberturas Verdes (adaptado de IGRA, 2018)

Tabela 2.2 - Caracterização das tipologias de Fachadas Verdes (adaptado de Perini & Rosasco, 2013)

De forma comparativa, de entre todos os sistemas verdes apresentados nesta seção, concluiuse que as fachadas verdes ou vivas, de forma geral, são as mais leves, devido à inexistência ou à
pequena

quantidade

de

substrato

nelas

aplicado.

Ainda

assim,

as

fachadas

verdes,

independentemente de a sua manutenção ser reduzida, despendem de maiores exigências do que as
coberturas verdes mais simples, as de tipo extensivo, pois pontualmente poderá ser necessário a
realização de trabalhos como a condução e acompanhamento do crescimento das plantas nas direções
pretendidas e a poda das mesmas (Serro, 2017).
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2.2. Exemplos de aplicações
De forma a entender a expressividade da aplicação de coberturas e fachadas verdes
atualmente, no mundo e em Portugal, e quais os benefícios inerentes dessa aplicação, procedeu-se a
um levantamento a nível nacional e a nível internacional de coberturas e fachadas verdes instaladas
em edifícios públicos e em espaços de uso público, obtendo-se uma base de dados representativa.
Na presente dissertação consideram-se edifícios públicos ou espaços de uso público todos os
edifícios que são propriedade do estado ou do setor empresarial do estado. Definiram-se ainda
diferentes tipologias de edifícios públicos, formando grupos de edifícios organizados pelo seu tipo de
utilização, definidos segundo o Decreto-Lei nº 224/2015 de 09-10-2015, Artigo 8.º - Utilizações-tipo de
edifícios e recintos. Consideraram-se tipologias de: edifícios administrativos, hospitais e lares de
idosos, edifícios de desporto e lazer, edifícios escolares, edifícios comerciais e gares de transporte,
museus ou galerias de arte, edifícios de espetáculos e reuniões e edifícios de estacionamento. Quanto
aos espaços de uso público, consideram-se todo o tipo de jardins e zonas exteriores de recreio que se
encontram nas cidades abertas ao público em geral, e coberturas verdes acessíveis aplicadas em
edifícios públicos ou não, desde que sejam, mais uma vez, abertas ao público em geral.
No total, recolheu-se informação sobre 322 coberturas ou fachadas verdes, em que 22 deles
se tratam de exemplos nacionais. Apenas com esta informação, é possível desde já, concluir que a
aplicação de coberturas e fachadas verdes em Portugal ainda tem pouca representatividade
relativamente ao que acontece no resto do mundo. Nas subseções 2.2.1 e 2.2.2 apresenta-se a análise
resultante dos dados recolhidos a nível internacional e a nível nacional, respetivamente.

2.2.1. Análise internacional
Analisando os dados dos 300 exemplos de sistemas verdes aplicados no mundo, é possível
observar que a aplicação de coberturas e fachadas verdes tem uma clara maior expressão nos Estados
Unidos da América, representada por 207 exemplos dos 300 totais. De seguida posiciona-se a Europa,
registando apenas 46 casos de estudo, seguindo-a o Canadá com apenas 16 exemplos. Houve ainda
alguns registos pela Ásia, América do Sul, Austrália e África do Sul, mas com pouca expressão.
Em termos de tipo utilização dos edifícios onde se aplicam as estruturas verdes, classificou-se
o tipo de uso dos edifícios segundo o definido no Decreto-Lei nº 224/2015 de 09-10-2015, como referido
na introdução da seção 2.2. Quanto ao tipo de utilização dos edifícios e recintos onde as coberturas e
fachadas verdes têm vindo a ser aplicadas fora de Portugal, onde se registou maior número de
aplicações de coberturas e fachadas verdes (120 casos de estudo) é nos edifícios Escolares. Seguemse os edifícios Administrativos, com 62 registos na base de dados e os Hospitalares e Lares de Idosos
com 50 registos. Quanto aos restantes casos de coberturas/ fachadas verdes encontradas, distribuemse de modo semelhante por edifícios Desportivos e de Lazer com 16 registos, Bibliotecas e Arquivos
com 14 registos, Comerciais e Gares de Transporte também com 14 registos, Museus e Galerias de
Arte com 13 casos, Estacionamento com 8 casos e por último os edifícios de Espetáculos e Reuniões
com apenas 3 registos. Quanto ao tipo de estruturas verde encontradas, dos 300 casos de estudo
considerados, apenas 22 se tratam de fachadas verdes, sendo que os restantes 278 se tratam de
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coberturas verdes. Quanto ao tipo de sistemas das coberturas verdes registados nos casos de estudo
internacionais, as coberturas de tipo Extensivo foram as mais encontradas, com um registo 179 casos.
Classificou-se ainda cada um dos casos de estudo em termos de acessibilidade da cobertura/
fachada verde. Classificou-se as coberturas como Acessível ou Incessível nos casos onde só permite
o acesso para realizar manutenção. Concluiu-se que predominam as coberturas/ fachadas verdes
acessíveis. Quanto à sua abertura ao público em geral, classificou-se as estruturas verdes como Aberto
ao Público ou Privado. Observou-se ainda que tanto as coberturas e fachadas verdes de acesso
privado, como as abertas ao público têm semelhante expressão, registando cada uma delas 152 e 144
casos de estudo, respetivamente.

2.2.2. Análise nacional
Analisando os dados obtidos a nível nacional, é possível observar que a aplicação de
coberturas e fachadas verdes tem uma maior expressão em Lisboa, seguindo-se o Porto. Essa
diferença é pouco significativa e demonstra que em ambas as cidades existe uma grande preocupação
de melhoria da qualidade urbana. Registaram-se então onze casos de estudo em Lisboa, oito no Porto
e ainda um caso de estudo na Ilha da Madeira e outro no Ribatejo. Relativamente ao tipo de utilização
dos edifícios onde as coberturas e fachadas verdes têm vindo a ser aplicadas em Portugal, é possível
observar-se que onde se regista maior número de aplicações de coberturas e fachadas verdes (8 casos
de estudo) é nos edifícios Administrativos, onde se incluem muitos dos edifícios públicos existentes em
Portugal. De seguida encontram-se os edifícios Museus e Galerias de Arte com um registo de 4 casos
de estudo nacionais. Os edifícios Escolares, Comerciais e Gares de Transporte e de Estacionamento,
encontram-se ao mesmo nível na medida em que cada um registou 2 casos de aplicações de estruturas
verdes. Por último, registou-se apenas um caso aplicado em edifícios Hospitalares e Lares de Idosos.
Relativamente ao tipo de estruturas verde encontradas, dos 22 casos considerados, apenas 2 se tratam
de fachadas verdes, sendo que os restantes 19 tratam-se coberturas verdes. É por isso clara a
tendência em Portugal da aplicação de Coberturas Verdes ao invés das Fachadas Verdes. Em termos
de tipo de cobertura verde que te vindo a ser aplicada em Portugal, as do tipo Intensivo são as mais
escolhidas, o que poderá indicar que o problema não será o investimento necessário, pois esta é a
tipologia mais dispendiosa, mas sim a falta de conhecimento das existência deste tipo de soluções.
Pode-se constatar também que a maioria são as estruturas verdes acessíveis, com um registo
de 16 casos de estudo, indo de encontro aos costumes portugueses, conhecidos como assíduos
frequentadores de espaços verdes de lazer e convívio ao ar livre. Quanto à sua abertura ao público em
geral, conclui-se que predominância em Portugal são casos de coberturas/ fachadas verdes abertas ao
público, com 18 dos casos da base de dados nacional.

2.2.3. Exemplos representativos do caso de estudo
De forma a finalizar a análise realizada à base de dados criada, apresentam-se nas Tabela 2.3
e Tabela 2.4 alguns exemplos considerados representativos, de casos onde se aplicou estruturas
verdes em edifícios públicos e em particular, em edifícios de ensino, indicando os respetivos benefícios
principais que dessa aplicação advieram.
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Tabela 2.3 - Exemplos da aplicação de coberturas e fachadas verdes em edifícios públicos e em
edifícios de ensino (1)
Tipo de
edifício e
Nome

Edifício
Administrativo
Sejong, Public
Administration
Town

Local e
Data

Sejong,
South
Korea

Área
(m2)

115 000

2014

Edifício
Administrativo
Atlanta City
Hall Green
Roof - The City
of Atlanta, GA

Edifício
Ensino
Superior
Delft University
of Technology
Library

Atlanta,
GA, EUA
2003

Delft,
Holanda
2009

288

1500

Motivação

Tipo de Solução

Benefícios

Coberturas
verdes para
criar espaços
públicos.
Objetivo de
criar uma
cidade
Desperdício
Zero: o
desperdício de
um sistema
torna-se o
alimento para
outro.

Cobertura Verde
Extensiva e
Intensiva; Declive
10%; Acessível;
Aberta ao Público;
As encostas do
telhado variam
consideravelmente,
permitindo que o
greenroof
descenda até o
chão em uma
inclinação
favorável aos
pedestres.
Comunicação
contínua entre os
36 ministérios que
transformam o
espaço público.

Poupança Energética;
Com base no
planeamento do uso do
terreno no Plano Diretor
da cidade de Sejong, o
espaço verde urbano foi
estimado em 68.416 tCO2
/ ano e 0,14 tCO2 / ano ·
capita pela absorção do
crescimento da planta. A
redução de CO2 por
áreas periféricas foi
estimada em 64,35% do
total. No entanto, o índice
de redução de CO2 foi
estimado em 2,23% em
relação à emissão de
combustíveis fósseis nos
setores de construção.

Objetivo
conduzir
pesquisas
sobre os
benefícios de
refrigeração
por
temperatura
das coberturas
verdes nos
meses de
verão; Para
usufruto do
staff.

Cobertura Verde
Semi-intensiva,
acessível e Aberta
ao Público, com
declive 1%, no 5º
piso do edifício;
2.800 plantas de
31 espécies.

Gerar dados técnicos
confiáveis sobre o
desempenho energético
da cobertura verde,
retenção de águas
pluviais; Extensão da vida
útil da membrana do
telhado e sobrevivência
da planta;
Poupança 41 850,12 €
por ano devido à
cobertura verde.

Sem dados

Melhoria da qualidade do
ar; Redução da descarga
de água devido à água
absorvida pelas plantas
em parte para a
assimilação e em parte
pela evaporação;
Redução das cargas
máximas de chuva
intensa; Conservação do
habitat e da
biodiversidade; Captação
de CO2 e produção de
O2; Redução de ruído;
Regulação da
temperatura; Moderação
do efeito da ilha de calor
urbano; Melhorias
estéticas; Espaço
recreativo; Melhores
condições de vida dentro
do edifício (isolamento,
redução de ruído); Baixa
intensidade de mão-deobra para a manutenção.

100 – 150
€/m2

Reabilitação
da cobertura
verde
biblioteca da
mais antiga
universidade
técnica pública
holandesa
(década de
1960),
cobertura
verde essa
originalmente
projetada
entre 1993 e
1995 e
construída em
1996 e 1997.

Cobertura Verde
Intensiva, de
declive 15%,
acessível e aberta
ao Público.
Um plano inclinado
que se estende até
ao nível do
arruamento,
permitindo que as
pessoas caminhem
até o topo da
cobertura verde.

Custo

12,2 biliões €
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Tabela 2.4 - Exemplos da aplicação de coberturas e fachadas verdes em edifícios públicos e em edifícios de
ensino (2)
Tipo de
edifício e
Nome

Edifício
Ensino
Primário
Privado
St. Simon
Stock R.C.
Elementary
School

Edifício
Ensino
Primário a
Secundário
The Calhoun
School

Edifício
Ensino
Primário
New school
in Dong Nai

10

Local e
Data

Bronx,
NY, USA
2005

New
York,
NY, USA
2005

Dong
Nai,
Vietname

Área
(m2)

325

232

200

Motivação

Alta incidência de
asma entre os
alunos do bairro foi
motivo bastante
convincente para
limpar o ar.

Expansão da escola
– construção de
mais 4 pisos em
altura; Preocupação
por uma construção
mais sustentável;
Para enriquecer o
plano curricular dos
alunos e criar uma
nova forma de
aprendizagem.
Incutir nos jovens a
importância da
educação e do
design sustentáveis.
Poluição
atmosférica, tráfego
na cidade e
excessiva
urbanização,
levaram a optar por
ma construção mais
verde, para dar isso
às crianças que
antes usufruíam de
grandes campos
verdes.

Tipo de
Solução

Benefícios

Cobertura
verde extensiva
acessível, com
a instalação de
uma horta e
com declive de
1%. Instalação
de uma
vedação de
segurança para
posterior
plantação de
Videiras.

Melhoria da qualidade
do ar; Retenção de
águas pluviais; interação
dos alunos com a
natureza; natureza como
meio de aprendizagem;
Local de calma para os
estudantes; Plano
curricular adaptado que
usa como ferramentas
de educação
interdisciplinar a
natureza e a
biodiversidade; sala de
aula verde; colheitas e
plantações pelos alunos

Cobertura
verde semiintensiva,
acessível, com
um declive de
1,25%. Com
instalação de
um jardim de
ervas
aromáticas.

Benefícios para a
aprendizagem de
disciplinas de Bilogia e
Química;

Cobertura
verde intensiva,
acessível. Com
instalação de
painéis e
coletores
solares para
aquecimento
das águas da
escola.

Proporcionar
experiências com
alimentos e agricultura
às crianças. Qualidade
do ar.
Desenvolvimento
cognitivo.

Custo

142 418,25€
438,21 €/m2

43 602,25€
188 €/m2

1 076 426,27 €
5 382,13 €/m2

3. ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO DE COBERTURAS E FACHADAS
VERDES EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS E ESCOLAS PRIMÁRIAS
3.1.

Metodologia de análise

Em projetos como os de infraestruturas verdes, o investimento necessário para a sua realização
é condicionado pela expectativa de retorno sobre o investimento. Devido às restrições económicas por
vezes impostas, a escolha e decisão segue para a solução com menor custo inicial, ignorando o ciclo

de vida total onde diferentes custos e benefícios nele tomam lugar (Arroyo, Tommelein, Ballard, &
Rumsey, 2015). As análise custo-benefício surgem como elementos orientadores da tomada de
decisões, tendo como objetivo avaliar a praticabilidade de soluções, permitindo auxiliar o investidor a
escolher o projeto mais vantajoso em termos globais (Arroyo et al., 2015; Nurmi, Votsis, Perrels, &
Lehvävirta, 2013). Assim são avaliados os custos, diretos e indiretos, e os benefícios associados a um
determinado projeto de investimento.
Relativamente à avaliação económica, é necessário ter em conta todos os custos e benefícios
económicos, ambientais e sociais esperados da aplicação de coberturas e fachadas verdes e, que, por
vezes, são negligenciados nas avaliações económicas (Amir Hossein Refahi & Talkhabi, 2015). A
avaliação económica evidencia os contributos do projeto para a economia local e para a economia
nacional (DG PRCE, 2003). Para qualquer projeto de investimento, é constituída por três componentes:
a componente financeira, a económica e a socioambiental, que se diferenciam em termos de perímetro
de análise. Para cada uma das componentes deve ser definido um horizonte temporal e uma taxa de
atualização adequada (DG PRCE, 2003).
Os produtos finais desta avaliação económica são indicadores de desempenho, como o valor
atual líquido (VAL), a taxa interna de rendibilidade (TIR) e o período de recuperação do investimento
(PRI), necessários na comparação de soluções alternativas. O VAL ou NPV (Net Present Value)
(Equação 3.1.) fornece diretamente uma aproximação de quanto se poderão aumentar custos sem
afetar a rentabilidade do projeto, indicando o benefício económico do empreendimento. A TIR ou IRR
(Internal Rate of Return) (Equação 3.2.) é a taxa para qual o VAL é nulo, ou seja, em que os valores
atualizados dos benefícios e encargos se equilibram. Trata-se de uma medida relativa de rendibilidade
que traduz a taxa de remuneração relativa do capital investido no empreendimento. Estima a taxa de
valorização da aplicação de infraestruturas verdes nos edifícios em estudo medindo em termos
percentuais o retorno em função do investimento e, assim, a margem de segurança da proposta. O PRI
ou PBP (Payback Period) (Equação 3.3.) indica o tempo necessário para recuperar o investimento
inicial, informando relativamente ao grau de liquidez e de risco do empreendimento (Cruz, 2016).

𝑉𝐴𝐿 = ∑
𝑇𝐼𝑅: 𝑉𝐴𝐿 = ∑

(
(

)

(3.1)

)
(

)

𝑃𝑅𝐼: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑉𝐴𝐿 = ∑

(3.2)

=0
(
(

)
)

=𝐼

(3.3)

𝐵 −Benefícios Financeiros, Económicos e Socioambientais durante o período de tempo t;
𝐶 – Custos de totais durante o período de tempo t;
𝑇 – Taxa de atualização;
𝐼 – Investimento durante o período t;
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𝐼 – Investimento inicial.
A componente financeira estuda a viabilidade da ótica quem promove o projeto, focando-se na
dimensão microeconómica incluindo todos os custos e ganhos monetários diretos. O seu objeto de
estudo resume-se aos fluxos de caixa do projeto (cash-flow), considerando variáveis como o
investimento, as despesas, as receitas de exploração e as fontes de financiamento. A componente
económica tem em conta os benefícios e os custos sociais que não são considerados na análise
financeira. Por último, a componente socioambiental, com o objetivo de analisar a criação de valor para
a sociedade e para o meio ambiente (Bianchini & Hewage, 2012).
Os edifícios públicos e particularmente os edifícios de ensino em Portugal têm um impacto
significativo na sociedade, pois são utilizados e frequentados por um grande número de pessoas
diariamente, mas têm inúmeras particularidades que são difíceis de generalizar na maioria dos estudos
disponíveis, por isso torna-se deveras importante a quantificação de todos os benefícios deste âmbito
e o balanço com os custos. Este e outros projetos de infraestruturas verdes, geralmente são projetos
de investimentos a longo prazo com retorno relevante a curto prazo, apesar dos seus benefícios de
complexa quantificação (Vijayaraghavan, 2016).
Na presente dissertação propõe-se uma metodologia de análise única para efetuar o estudo
comparativo entre a aplicação de coberturas e fachadas verdes em edifícios públicos e, em particular,
em escolas primárias, comparando com a situação atual onde não existem infraestruturas verdes. Na
verdade, a metodologia de análise apresentada é aplicável a praticamente todos os tipos de edifícios
públicos, pois o que efetivamente varia de um tipo específico de edifício para outro, são as
consequências dos próprios benefícios e a forma de os quantificar.
Na metodologia apresentada os custos e benefícios encontram-se agrupados consoante as
fases do ciclo de vida das infraestruturas verdes onde ocorrem e consoante afetam a dimensão da
infraestrutura, do utilizador ou da envolvente. Consoante o tipo de consequência de um determinado
custo ou benefício, agrupam-se os mesmos em três dimensões: a da infraestrutura, onde as
consequências dos custos e benefícios dizem respeito às infraestruturas de edifícios públicos e escolas
primárias em estudo, a dimensão dos utilizadores, onde as consequências afetam ou dizem respeito a
quem utiliza estas infraestruturas como as crianças, os professores e todos os restantes trabalhadores,
e por último, a dimensão da envolvente, que incluiu as consequências da dimensão anterior e todas as
que dizem respeito ao contexto circundante dos edifícios em estudo. Segmentou-se o tempo de ciclo
de vida em três fases: o início do ciclo de vida, que diz respeito à produção e instalação das
infraestruturas verdes, durante o ciclo de vida, que diz respeito à fase da utilização e o fim do ciclo de
vida, que corresponde à substituição ou demolição das infraestruturas.
De forma a particularizar a metodologia proposta para os tipos de edifícios em estudo, as
escolas primárias, criou-se uma matriz adicional que relaciona os benefícios da dimensão do utilizador
com as consequências para os utilizadores principais deste caso, as crianças. Nessa matriz é possível
observar que é comum diferentes benefícios contribuírem para consequências iguais, o que torna difícil
ou até impossível a sua quantificação, como aliás vai sendo referido ao longo da seção 3.2.
Na seção 3.2 são descritos os custos e os benefícios da aplicação de infraestrutura verde.
Posteriormente, estes dados são muito relevantes, nomeadamente na seção 5.2, onde se realizam as
estimativas das quantificações a considerar na presente análise de viabilidade para os casos de estudo
considerados, de acordo com a metodologia proposta na Figura 3.1.
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Figura 3.1 - Metodologia de Análise Proposta para Edifícios Públicos, particularizada para Escolas Primárias
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3.2. Revisão bibliográfica
A análise ciclo de vida das coberturas e fachadas verdes incide nas fases de instalação, na
fase de utilização e seus respetivos custos de manutenção, até à sua substituição e/ou demolição (DG
PRCE, 2003). Os benefícios apresentados têm em conta a sua relação com os edifícios públicos e
com as escolas. Quanto aos custos em particular apresentados nas próximas secções, estes baseiamse não só na bibliografia consultada, mas também em valores de mercado.

3.2.1. Custos e benefícios do início do ciclo de vida
3.2.1.1.

Custo de instalação

O custo de instalação é o investimento inicial necessário à instalação de coberturas e fachadas
verdes, englobando diversos custos parciais como o custo da compra, transporte, aplicação e
instalação dos diferentes materiais e componentes da estrutura verde, assim como o custo da mão-deobra, de equipamentos e de outros recursos necessários à correta instalação do sistema, como por
exemplo os custos de água (Peri, Traverso, Finkbeiner, & Rizzo, 2012).
Através da bibliografia e de estudos de mercado é então possível determinar os custos
decorrentes da instalação de coberturas e fachadas verdes. Estes custos sofrem variações tendo em
conta os diferentes fatores que lhe estão direta ou indiretamente associados, como a tipologia da
estrutura verde e sua dimensão, os materiais e fornecedores utilizados, o tipo de plantas e drenagem,
o tipo de uso, o método de construção e altura do edifício (William, 2014). Regista-se também um maior
custo de instalação em edifícios cuja altura é maior, devido ao aumento dos custos para realizar o
transporte dos equipamentos e materiais necessários, e diminui com o aumento de área verde (Refahi
& Talkhabi, 2015). De notar ainda que as coberturas verdes instaladas em edifícios residenciais têm
um maior custo por metro quadrado do que as coberturas verdes instaladas em edifícios de serviços e
comerciais, pois os custos fixos da sua instalação não podem ser repartidos por uma maior área (Pinto,
2014).
O custo de instalar coberturas verdes é bastante superior ao custo de instalar uma cobertura
tradicional, representando assim um dos principais obstáculos ao investimento neste tipo de soluções
(Sproul, Wan, Mandel, & Rosenfeld, 2014). Segundo William et al. (2016) uma cobertura tradicional no
EUA, em Illinois, necessita de um investimento inicial a variar entre os 111,59 €/m2 e os 130,60 €/m2 e
para uma cobertura verde do tipo extensivo este valor sobre ligeiramente para os 185,96 €/m 2. Mas, no
caso de uma cobertura verde intensiva, o valor do investimento inicial já é substancialmente maior,
tomando um valor de 279,37 €/m2. Já Porsche & Köhler (2003) refere que uma cobertura verde
extensiva na Alemanha pode implicar um investimento inicial entre os 73,39 €/m2 e os 77,71 €/m2, já
no Brasil, este investimento é substancialmente mais baixo, entre os 21,59 €/m2 e os 25,90 €/m2. De
uma forma genérica, as coberturas verdes de tipo extensivo têm um menor custo de instalação que as
de tipo intensivo (William et al., 2016), sendo que das coberturas verdes extensivas, a mais económica
é a cobertura extensiva inacessível ao público (Sproul et al., 2014).
Relativamente aos sistemas verdes verticais, os estudos referentes aos valores de
investimento da sua aplicação são reduzidos. Segundo Perini & Rosasco (2013b) uma fachada verde
instalada em Génova na Itália pode alcançar custos que variam entre os 30 €/m2 e os 45 €/m2 no caso
de sistema direto e entre os 26 €/m2 e os 215 €/m2 no caso de sistema indireto. Já uma fachada viva
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de tipo modular pode chegar aos 315 €/m2. Dentro dos sistemas verdes verticais, as fachadas vivas
são as que têm maiores custos de instalação, seguidas das fachadas verdes de sistema indireto. As
mais económicas são as fachadas verdes de sistema direto. Os custos iniciais mais altos e a
necessidade de mais intervenções de manutenção das fachadas vivas, podem justificar a sua menor
utilização e mais lenta expansão de sistemas deste tipo (Serro, 2017). Genericamente a instalação de
sistemas verdes verticais implica maior investimento inicial do que que a instalação de coberturas
verdes (Veisten, Smyrnova, Klæboe, Hornikx, et al., 2012).
Relativamente aos valores de instalação praticados em Portugal, foram recolhidos vários
orçamentos da instalação de coberturas verdes, de várias empresas e websites como a ZinCO, Neoturf
(Serro, 2017), Projar, Danosa e o website Gerador de Preços (2017). Em Portugal, o custo de instalar
coberturas verdes extensivas planas varia entre os 31 €/m2 e os 135 €/m2, variando com as
características escolhidas e com a sua área. O custo de instalar as semi-intensivas varia entre os 85
€/m2 e o 123 €/m2, e as intensivas entre os 100 €/m2 e os 182 €/m2. Quanto ao custo de instalar sistemas
verdes verticais em Portugal, não foram encontrados valores praticados.
Seguidamente, na Tabelas 3.1 e na Tabela 3.2 são especificados estes e todos os outros
valores obtidos na bibliografia e no mercado referentes ao custo de instalação coberturas e fachadas
verdes, respetivamente, em função da tipologia do sistema verde.
Tabela 3.1 - Custos de Instalação de Coberturas Verdes

Verde Extensiva
Verde Semiintensiva
Verde Intensiva

Coberturas

Tradicional

Sistema

Custo Instalação
(€/m2)

Momento
temporal
do custo

Local

Referência

25-50
20
111,59-130,60

Portland, EUA
EUA
Ilinóis, EUA

Pinto, C., 2014
Sproul et al, 2014
William et al., 2016
Carter & keeler, 2008

79

sem referência

26,49-86,67

Portugal

70,00
114-145
108-151
156,00
55-91
185,96
73,39 - 77,71
21,59 - 25,90

Palermo, Sicília, Itália
Canada
Canada
EUA
Inglaterra
Ilenóis, EUA
Alemanha
Brasil

92,73

Portugal planas

Zinco, 29/09/2017

97,59

Portugal planas

Projar, 29/09/2017

85,92
75
90-270
31,9-134,68
31,9-116,1
30,84-110,7
91-128

Ano 0

Portugal planas
Portugal
sem referência
Portugal 40m2 planas
Portugal 300m2 planas
Portugal 1000m3 planas
Inglaterra

180-360

sem referência

99

Portugal

123
85
473
294,08 - 328,67
138,00
279,37
127-133
156-186,81
100-145
370,00

Portugal
Portugal
Canada
Alemanha
Genóva, Itália
Ilenóis, EUA
Portugal
Portugal
Espanha
sem referência

Gerador de Preços 29/09/2017
Peri, G. Et al., 2012
Bianchini & Hewage, 2012a)
Bianchini & Hewage, 2012b)
Sproul et al., 2014
The green roof centre, 2016
William et al., 2016
Porsche, u.; köhler, m., 2003
Porsche, u.; köhler, m., 2003

Knauf insulation, 29/09/2017
Projar orçamentos pdf
Dc green works (2011) 29/09/2017
Serro, j., 2016 (neoturf, 2017)
Serro, j., 2016 (neoturf, 2017)
Serro, j., 2016 (neoturf, 2017)
The green roof centre, 2016
Dc green works (2011)29/09/2017
Zinco, 29/09/2017
Projar, 29/09/2017
Projar orçamentos pdf
Bianchini & Hewage, 2012a)
Porsche, u.; köhler, m., 2003
Perini & rosasco, 2016
William et al., 2016
Zinco, 23/03/2018
Projar, 29/09/2017
Projar orçamentos pdf
Dc green works (2011) 29/09/2017
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Tabela 3.2 - Custos de Instalação de Coberturas Verdes
Sistema

Sem Referência

Custo
Instalação
(€/m)
-

30,00

-

45,00

-

Momento
temporal
do custo

Local

Referência

Sem informação
Génova, Itália
Illinois, EUA

Francis & Lotimer, 2011
Perini et al., 2016
Mathew J., Salot A., 2013

30-45

-

-

541,7

Polímeros

36,00

625

Aço

215,00

-

Sem ref.
Sem ref.

182,00
40-75

425
-

Génova, Itália

C/ outros
suportes

100-150

-

Europa

800

-

Sem Referência

410-586

-

Reino Unido

315,00

-

Génova, Itália

500,00

-

Europa

Vestein et al., 2012

400-1200

-

Europa

Perini et al., 2011

Indireta

Verde
Viva

Fachada

Direta

Custo
Instalação
(€/m2)
368,00
234
64,76-107,93

Modular

Génova, Itália

Perini & Rosasco, 2013

Ano 0
Perini et al., 2017
Perini et al., 2011

Riley, 2017
Perini & Rosasco 2013

3.2.2. Custos e benefícios durante o ciclo de vida
3.2.2.1.

Custo de manutenção

Da mesma forma que na fase da instalação, é também possível estimar os custos de
manutenção dos diferentes sistemas verdes em estudo. O custo de manutenção está inteiramente
associado a fatores como a tipologia e a localização geográfica do sistema verde (Berardi et al., 2014;
Bianchini & Hewage, 2012b). Segundo Porsche & Köhler (2003), estes custos são em grande parte
afetados pelos salários locais: nos EUA o custo da mão-de-obra representa aproximadamente 50% do
custo da mão-de-obra Alemã e, no Brasil, o custo da mão-de-obra não é superior a 10% deste valor.
No que diz respeito a coberturas verdes, os custos de manutenção prendem-se principalmente aos
valores associados ao sistema de rega. Segundo William (2014) nas coberturas verdes os custos de
manutenção podem ser maiores dependendo dos tipos de vegetação e outras propriedades da
cobertura verde, como o tipo de meio de plantação e os sistemas de drenagem da cobertura utilizados.
A tipologia de cobertura verde que exige menos manutenção é a extensiva, visto que após se cobrir a
superfície desejada, a irrigação deixa de ser necessária (Porsche & Köhler, 2003). As coberturas verdes
do tipo intensivo são as que apresentam maiores custos de manutenção (Berardi et al., 2014),
principalmente pelo maior gasto de água no sistema de rega (Perini & Rosasco, 2016). Segundo
Porsche & Köhler (2003), nos EUA, nas coberturas verdes de tipo extensivo, a manutenção de um
metro quadrado tem um custo anual de 0,43 €, sendo que na Alemanha este custo é de 0,86 € e no
Brasil é de 0,09 €. Nas coberturas verdes do tipo intensivo, nos EUA, a manutenção de um metro
quadrado tem um custo anual de 3,46 €, na Alemanha 3,46 € e no Brasil 0,69 €.
Relativamente aos sistemas verdes verticais, no caso das fachadas verdes diretas e indiretas,
a sua manutenção diz respeito, principalmente, às podas que são requeridas anualmente (Perini &
Rosasco, 2013). No caso das fachadas vivas, devido à densidade e diversidade de plantas nestes
sistemas, geralmente estes requerem um mais intenso e frequente nível de manutenção,
comparativamente com sistemas de fachadas verdes (Mir, 2011). Segundo Perini & Rosasco (2013),
para um fachada verde direta aplicada em Itália, o custo de manutenção anual é de 2,81€/m 2, já para
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o sistema indireto o custo é de 3,11€/ (m2.ano). Para as fachadas vivas, este estudo apresenta um valor
substancialmente maior de manutenção anual, de 27,02€/m2.
Quanto aos valores de manutenção praticados em Portugal, de forma semelhante aos custos
de instalação, foram recolhidos vários orçamentos da instalação de coberturas verdes de várias
empresas e conclui-se que o custo de manutenção de coberturas verdes extensivas planas varia entre
os 28 e os 30 €/m2 em cada 10 anos, em média 2,9 €/m2.ano. Já o custo de manter as semi-intensivas
varia entre os 90 €/m2 e os 100 €/m2 e as intensivas entre os 107 €/m2 e os 112 €/m2 decenalmente (9
€/m2.ano a 10 €/m2.ano e 10,7 a 11,2 €/m2.ano, respetivamente). Nas Tabela 3.3 e 3.4 são
apresentados os custos de manutenção anuais de coberturas e fachadas verdes, respetivamente,
recolhidos através do estudo de mercado e da bibliografia existente. Através destes valores é visível
um aumento considerável dos custos de manutenção quanto mais complexas forem as coberturas,
como as de tipo intensivo (Perini & Rosasco, 2016). Conclui-se também que a manutenção dos
sistemas verdes verticais, particularmente a das fachadas vivas, é significativamente mais dispendiosa
que a das coberturas verdes (Francis & Lorimer, 2011).
Tabela 3.3 - Custos de Manutenção de Coberturas Verdes
Custo
Manutenção
(€/m2.ano)

Momento
temporal
do custo

Local

0,87-2,86

Ano 1 a10

Portugal

3,00
0,86
0,43
0,09
3,00
2,80

Sem
referência
Anual
Anual
Anual
Anual
Ano 1 a10
Ano 1 a10

Palermo, Sicília, Itália
Alemanha
EUA
Brasil
Portugal
Portugal

2,09
3,00
2,64

Anual
Anual
Anual

Génova, Itália
Itália
EUA

Verde Semiintensiva

9,40

Ano 1 a10

Portugal

Verde
Intensiva

6,92
3,46
0,69
10,7-11,2
7,90

Sistema

Tradicional

Coberturas

0,18

Verde
Extensiva

Referência
Gerador de Preços 29/09/2017

EUA

Sproul et al., 2014
Peri, G. et al., 2012
Porsche, U.; Köhler, M., 2003
Porsche, U.; Köhler, M., 2003
Porsche, U.; Köhler, M., 2003
ZINCO, 29/09/2017
KNAUF INSULATION, 29/09/2017
Perini e Rosasco, 2016
Peri et al., 2012
Sproul et al., 2014
ZINCO, 29/09/2017

Anual
Alemanha
Porsche, U.; Köhler, M., 2003
Anual
EUA
Porsche, U.; Köhler, M., 2003
Anual
Brasil
Porsche, U.; Köhler, M., 2003
Ano 1 a10
Portugal
ZINCO, 29/09/2017
Anual
Génova, Itália
Perini e Rosasco, 2016
valores convertidos em EUR a 26/03/2018 (1 USD = 0,802623 EUR)

Tabela 3.4 - Custos de Manutenção de Fachadas Verdes

Fachadas

Sistema
Sem Referência
Direta
Polímero
Aço
Verde
Indireta
Com outros
suportes
Viva

Sem Referência
Modular

Custo
Manutenção
(€/m2.ano)
9,6 – 14,5
2,81
2,81
3,11
10,00
8,10
27,02
25,00

Momento
temporal
do custo
Anual

Local

Referência

Illinois, EUA
Génova, Itália
Génova, Itália
Génova, Itália
Génova, Itália
Génova, Itália
Génova, Itália

Mathew J., Salot A., 2013
Perini e Rosasco, 2013
Perini e Rosasco, 2013
Perini e Rosasco, 2016
Perini e Rosasco, 2013
Anual
Perini e Rosasco, 2016
Perini e Rosasco, 2013
Vestein et al., 2012
Europa
valores convertidos em EUR a 26/03/2018 (1 USD = 0,802623 EUR)
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3.2.2.2.

Aumento da eficiência de painéis fotovoltaicos

Atualmente é cada vez mais comum recorrer-se a sistemas produtores de energia que utilizem
fontes renováveis, de modo a reduzir a emissão de gases poluentes para a atmosfera. Os painéis
fotovoltaicos são um exemplo desses sistemas menos poluentes. Um dos principais fatores que afetam
a eficiência dos painéis fotovoltaicos instalados nas coberturas dos edifícios é a elevada temperatura,
pois aumentam a condutividade do semicondutor do painel fotovoltaico, o que inibe a separação de
carga e assim diminuiu a tensão da célula fotovoltaica (Hui & Chan, 2011). Consequentemente a
produtividade dos painéis é afetada em até 25%, uma redução de 0,45%/ºC a partir dos 25ºC (Makrides,
Zinsser, Georghiou, Schubert, & Werner, 2009). Outro fator que também tem implicações na eficiência
dos painéis fotovoltaicos é a poluição do ar (poeiras), ao acumularem-se na superfície do painel,
impedindo a entrada da luz solar (Meral & Diner, 2011). No estudo de Kaldellis & Fragos (2011) citado
por Hui & Chan (2011) verificou-se quase 1,5% de redução de eficiência num painel fotovoltaico com
depósitos de poeiras e cinzas na sua superfície, atingindo 0,4 mg/cm2. Köhler et al. (2002) concluíram
que a produção de eletricidade pelo painel fotovoltaico nas coberturas verdes é de mais 6% do que nas
coberturas tradicionais. De referir que o tipo de vegetação, as condições climatéricas do local e a
estação do ano em questão, são também fatores que têm influência neste benefício, ainda que de uma
forma não tão relevante (Chemisana & Lamnatou, 2014).
Em Portugal este benefício torna-se mais claro, como também se tornou no estudo realizado
em Espanha, devido às altas temperaturas no Verão, algo que é característico no clima Mediterrâneo.
Segundo Chemisana & Lamnatou (2014) em clima Mediterrâneo é expectável uma redução dessa
melhoria durante os meses de Inverno, apesar de ainda assim as diferenças entre estações não serem
muito grandes. Na Tabela A.1 do Anexo A encontram-se reunidas as quantificações deste benefício
devido à aplicação de coberturas verdes, recolhidas através da bibliografia consultada. De referir que,
ao comparar os dados recolhidos, se pode concluir que as quantificações deste benefício foram
bastante homogéneas, o que é bastante relevante.

3.2.2.3.

Regulação da temperatura interior

Com a aplicação de coberturas e fachadas verdes é possível controlar a variação da
temperatura no interior dos edifícios, reduzindo o seu consumo energético, ao regular os fluxos de calor
(Sproul et al., 2014) e a aumentar a capacidade de reflexão das áreas onde se inserem
(Vijayaraghavan, 2016). Particularmente no que diz respeito aos edifícios escolares, relativamente a
outros tipos de edifícios, são considerados mais propensos a ter deficiências ambientais devido à falta
de financiamento que por vezes estão sujeitas, o que contribui para uma operação e manutenção por
vezes inadequada das suas instalações.

i)

Melhoria do conforto dos utilizadores
Um bom conforto térmico no interior dos edifícios é relevante e tem implicações diretas ou

indiretas para quem os utiliza diariamente, no seu bem-estar, na saúde e até nas tarefas e funções que
aí desempenham. Seppänen, Fisk, & Lei (2006) calculou a percentagem de variação de desempenho
de trabalhadores em ambiente de escritório por aumento de grau de temperatura: os seus resultados
mostram que o desempenho aumenta com a temperatura até 21-22ºC e diminui com a temperatura
acima de 23-24ºC. A maior produtividade foi registada para temperaturas em torno de 22ºC. Por
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exemplo, à temperatura de 30ºC, o desempenho é de apenas 91,1% do rendimento máximo, ou seja,
a redução no desempenho é de 8,9%. O conforto térmico mostrou também ter um impacto significativo
no desempenho dos alunos na escola, na sua atenção nas salas de aula, na sua velocidade de
trabalho, bem como na sua capacidade compreensão e aprendizagem, pois é neste local onde estas
crianças passam a maioria do seu tempo, mais do que em qualquer outro ambiente interno, excluindo
a sua própria habitação (Mendell & Heath, 2005; Salthammer et al., 2016; Wargocki, Wyon, Matysiak,
& Irgens, 2005). Estudos mais recentes mostraram que o desempenho escolar foi aumentado em níveis
de temperatura em torno de 20-22°C em regiões com clima moderado. Isso, claro, também é
influenciado pelo género, idade, nível de atividade e fisiologia do indivíduo (Salthammer et al., 2016).
Ainda assim, os estudos que quantificam o benefício da melhoria do conforto térmico no interior dos
edifícios para os seus utilizadores são de grande complexidade e em reduzido número.

ii)

Redução do consumo energético
Outra consequência benéfica da regulação da temperatura interior, a nível da própria

infraestrutura, é a redução do consumo energético dos edifícios onde se aplicam as coberturas ou
fachadas verdes, ao reduzirem as suas necessidades de aquecimento e arrefecimento, na medida em
que aumentam as propriedades isolantes da própria estrutura. Particularmente nas coberturas, este
isolamento é baseado na existência de várias camadas, que aumentam a massa térmica, no
sombreamento provocado pelas mesmas e através da evapotranspiração e fotossíntese da vegetação,
fazendo assim diminuir o fluxo de calor entre a cobertura e o interior dos edifícios (Nurmi et al., 2013).
Em climas mais quentes, as coberturas reduzem a temperatura interna em aproximadamente 60%. No
entanto existem vários fatores que fazem com que este efeito isolante não seja constante, como o clima
da região e a velocidade do vento (Ulrich Porsche & Köhler, 2003). A presença e a quantidade de água
no solo também têm influência neste desempenho, pois quanto maior o teor de água na cobertura,
maior a capacidade de evapotranspiração e, consequentemente, maior será a remoção de calor do
edifício (Getter, Rowe, Andresen, & Wichman, 2011). Também nos edifícios que não se encontram
muito bem isolados ou onde não existe qualquer tipo de isolamento, geralmente verificável nos edifícios
mais antigos, este benefício é ainda mais evidente (Berardi et al., 2014; Nurmi et al., 2013). Quanto
mais alto e de mais pisos for o edifício, mais reduzidas são as economias energéticas, porque será
menor o a representatividade da cobertura na superfície envolvente (Saiz et al., 2006). Em edifícios
que utilizam ar condicionado para climatizar os espaços, o consumo de energia diminui
significativamente (Refahi & Talkhabi, 2015), nos edifícios não climatizados, acabam por usufruir
apenas da melhoria do conforto térmico no seu interior (Sproul et al., 2014), pois a energia proveniente
da radiação solar é ainda assim consumida pela cobertura em vez de ser absorvida para o interior do
edifício (Hashemi et al., 2015). Em climas frios, a condutividade térmica baixa da espessura do
substrato reduz as perdas de calor do interior do edifício para o exterior e aumenta a temperatura
interior, o que, consequentemente, reduz as necessidades energéticas para aquecimento (Berardi et
al., 2014; Connelly & Hodgson, 2008; Hashemi et al., 2015). Num estudo detalhado no Canadá, Liu &
Baskaran mostraram que a variação diária da temperatura da superfície com um telhado verde era de
aproximadamente 6 °C em comparação com uma variação de 45ºC num telhado típico. (Berardi et al.,
2014) Um estudo de Ascione, Bianco, de’ Rossi, Turni, & Vanoli (2013) em climas europeus, registou
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pupanças de energia para arrefecimento entre 1% e 11% em Tenerife, entre 0% e 11% em Sevilha,
enre 2% e 8% em Roma e entre 4% e 7% em Londres e Amesterdão.
Relativamente às poupanças energéticas para aquecimento, apenas em Oslo se registou uma
poupança entre 1% a 6%. Relativamente ao contributo das fachadas verdes para este benefício, o seu
efeito é bastante equivalente, no entanto, em climas frios o seu desempenho pode ser pontualmente
negativo, devido à refletividade da vegetação e ao efeito de sombreamento (Berardi et al., 2014). Mas
geralmente no Inverno a espessura da folhagem da vegetação e o espaço entre o suporte criam uma
camada de ar parado que têm a função de isolamento térmico, já no Verão são o sombreamento e a
evapotranspiração das plantas que diminuem a temperatura dos paramentos e do ar da envolvente
(Berardi et al., 2014; Perini et al., 2011; Porsche & Köhler, 2003). As fachadas verdes influenciam
também o ar que circula na fachada: as ondas de calor sobem e, graças à evapotranspiração das
plantas arrefecem, criando correntes de ar fresco, aumentando os ganhos/ perdas de calor através da
mesma, o que ajuda na redução do uso de energia do (Hoyano, 1988; Perini et al., 2011). Num clima
mediterrânico, Perini & Rosasco (2013) em Génova, Itália, numa parede exterior com um isolamento
térmico interno de 8 cm de espessura, ao aplicar uma fachada verde direta ou indireta, a economia de
energia para o ar condicionado ficaria entre os 10 e os 20%, conferindo uma resistência térmica
adicional de 0,09km2W -1. Na Tabela A.2 do Anexo A encontram-se estes e outros resultados da
quantificação deste benefício trazido por parte da aplicação de coberturas e fachadas verdes recolhidos
nos diferentes estudos bibliográficos.

3.2.2.4.

Melhoria estética

A presença de vegetação em áreas urbanas afeta o valor económico das propriedades. A
aplicação de sistemas de coberturas e fachadas verdes tem por isso como consequência uma
valorização económica dos imóveis onde se encontram inseridas e dos que se localizam nas suas
proximidades, não só devido ao valor estético acrescentado como também devido a todos outros
benefícios que estes sistemas trazem. As coberturas e fachadas verdes são uma vantagem
arquitetónica, criando espaços esteticamente atrativos, quer para os ocupantes do edifício onde se
inserem, quer para os vizinhos, sendo por isso considerados por vezes como elementos substanciais
na criação de paisagem de uma cidade (Porsche & Köhler, 2003). Em muitos casos, particularmente
as coberturas verdes quando acessíveis, também são usados para criar novos espaços úteis, áreas
lúdicas ou recreativas, passivas para funcionários ou habitantes, contribuindo também assim para o
aumento do valor económico das propriedades (Perini et al., 2011; Perini & Rosasco, 2016; Porsche &
Köhler, 2003). Bianchini & Hewage (2012b) com base em estudos sobre valorização de edifícios com
vista direta para paisagens naturais, considerou-se que o benefício estético das coberturas verdes
extensivas aumenta entre 2 a 5% o valor da propriedade e as coberturas verdes intensivas variam esse
valor entre 5 a 8%. Considerou ainda que as propriedades valorizam com a proximidade a ambientes
naturais, indicando também as coberturas verdes extensivas aumentam o valor das propriedades em
que estão instaladas entre 2 a 5% e entre 10 a 20% no caso das coberturas intensivas. Assim, quando
aplicadas a hotéis, a centros comerciais, a edifícios de acesso público e até a escolas, este benefício
tem particular relevância, por serem espaços bastante concorridos e por, geralmente, se tratarem de
edifícios de grande impacto visual, para além de potenciarem uma melhoria da perceção dos seus
utilizadores e de valorizarem a infraestrutura onde estão inseridos, também para os imóveis que os
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circundam e que para eles têm vista trará uma valorização do seu valor de propriedade. Na Tabela A.3
do Anexo A estão reunidos os valores obtidos pelos vários autores que quantificam o benefício estético
em termos de valorização das propriedades onde os sistemas verdes se encontram inseridos e das
que se encontram nas suas proximidades.

3.2.2.5.

Prolongamento da vida útil dos materiais e da estrutura

As coberturas e fachadas verdes desempenham uma função de proteção dos seus suportes
contra as agressões ambientais. A sua presença atrasa a degradação da superfície devida aos raios
ultravioleta, às variações térmicas, ao gelo e neve, às chuvas ácidas e aos poluentes atmosféricos
(Peck, Callaghan, Kuhn, & Bass, 1999; Perini & Rosasco, 2016; Wong et al., 2010), conferindo à
infraestrutura uma maior durabilidade, aumentando o seu tempo de vida útil.
Nas coberturas, a membrana de impermeabilização é um dos componentes da cobertura com
maior relevância no seu comportamento, protegem-na contra a ação da radiação ultravioleta, do vento,
dos impactos mecânicos e dos gradientes térmico. Ao aumentar assim a durabilidade, a instalação da
cobertura verde aumenta também a vida útil da própria cobertura, reduzindo assim os custos de
substituição da mesma (Berardi et al., 2014). A própria vegetação e o substrato, ao arrefecerem a
superfície da cobertura e o ar nas suas proximidades, minimizam também a dilatação térmica da
membrana de impermeabilização, o que evita fissuras e infiltrações (Sproul et al., 2014). Em Toronto,
no Canadá, observaram a membrana de uma cobertura verde a atingir uma temperatura de 25 °C,
enquanto a de uma cobertura tradicional atingia os 70 °C, diminuindo assim as flutuações diárias de
temperatura em 40% (Liu & Baskaran, 2003; Vijayaraghavan, 2016). É por isso expectável que a vida
útil de uma cobertura verde seja pelo menos mais do dobro da vida útil de uma cobertura tradicional
(Acks & Kenneth, 2003). A vida útil de uma cobertura tradicional ronda os 20 anos, nas coberturas
verdes este valor passa para 40 a 55 (Acks & Kenneth, 2003; Berardi et al., 2014; Kosareo & Ries,
2007; Nurmi et al., 2013; Rowe, 2011; Saiz, Kennedy, Bass, & Presnail, 2006; Sproul et al., 2014).
Relativamente às fachadas verdes, a sua vegetação proporciona uma ação de proteção e de
sombreamento, tendo um efeito positivo na durabilidade da fachada, pois atrasa a decomposição da
parede subjacente, causada por radiação ultravioleta, mudanças de temperatura, chuva ácida, gelo e
pela poluição atmosférica (Perini & Rosasco, 2013; Wong et al., 2010). Este efeito é evidente no caso
de sistemas de paredes vivas, onde a ação de proteção é fornecida por camadas de suporte contínuas.
No estudo de Perini & Rosasco (2013) foi estimado que, sem um sistema verde vertical, a renovação
de uma fachada em gesso deve ser realizada ao fim de 35 anos, enquanto com o sistema verde a
duração do revestimento é prolongada por mais 15 anos. Na Tabela A.4 do Anexo A, apresentam-se
os incrementos de vida útil trazidos pela aplicação de infraestruturas verdes, considerados pelos
diversos autores, assim como o benefício económico que daí advém.

3.2.2.6.

Otimização do uso da infraestrutura, criação de novos espaços
úteis e procura induzida

A atração visual introduzida pela aplicação das infraestruturas verdes e o facto de
proporcionarem, por vezes, a criação de novos espaços, contribuem para uma procura crescente das
escolas em causa e para uma maior rentabilização dos espaços e dos edifícios das mesmas. Assim,
este benefício contribuiu também para uma valorização da infraestrutura. Valorização essa que deve
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ter em conta o aumento das receitas das escolas, proporcionado pelo incremento de alunos inscritos
nas mesmas. No entanto, a procura induzida é uma questão bastante difícil de se quantificar, pois esta
é usualmente estimada com o auxílio de modelos de previsão e de simulação, cujo nível de detalhe se
localiza para além dos objetivos desta dissertação.
Na Tabela A.5 do Anexo A, apresentam-se algumas conclusões de alguns estudos sobre a
procura induzida pela aplicação de coberturas e fachadas verdes.

3.2.2.7. Aumento do isolamento sonoro (atenuação do ruído proveniente
do exterior para o interior)
Em meio urbano a poluição sonora é um dos problemas que se tem vindo a agravar. Estimase que 20% da população da União Europeia (80 milhões de pessoas) encontra-se exposta a níveis de
ruído elevado (Nurmi et al., 2013). O ruído perturba as pessoas, tendo como efeitos da sua exposição
a ansiedade, problemas nervosos, dificuldades de concentração, distúrbios do sono e muitos outros
riscos para a saúde (Lagström, 2004). A principal causa do ruído em meio urbano é o transporte
rodoviário, seguida do tráfego aéreo, quando se tratam de zonas urbanas habitadas sob estes espaços,
como é o caso de Lisboa. Também expostos ao ruído e, por isso, também eles preocupantes, são os
locais próximos de instalações industriais.
A aplicação de coberturas e fachadas verdes surge como uma vantagem em zonas com este
tipo de problemas, graças à sua capacidade de melhorar o ambiente acústico no interior dos edifícios
(Connelly & Hodgson, 2008). Particularmente no caso das crianças que frequentam as escolas, a
redução de ruído proveniente do exterior é bastante relevante para o seu desenvolvimento cognitivo e
aprendizagem, de maneira a manter a sua concentração, maior produtividade na execução de tarefas,
reduzir o défice de atenção e para a sua saúde. Cohen, Evans, Krantz, & Stokols, (1980) estudaram os
efeitos do ruído do tráfego aéreo em escolas primárias e concluíram que as crianças de escolas com
maior ruído registam maior pressão arterial do que as de escolas mais silenciosas e,
consequentemente, são mais propensas a falhar nas tarefas cognitivas propostas ao desistirem das
mesmas. Concluíram assim que a exposição prolongada ao ruído afeta os processos cognitivos das
crianças e aumentam os seus níveis de distração. Concluíram também que as crianças expostas ao
ruído noturno em casa registaram valores hipertensos de pressão arterial e uma maior frequência
cárdica em relação a crianças que vivem em casas sem este tipo de ruído; as crianças expostas durante
o dia e durante a noite ao ruído, nos jardins de infância e em casa, respetivamente, também registaram
valores de maior pressão arterial relativamente às que vivem nestes dois ambientes silenciosos. Nesse
estudo foi considerado que uma residência ruidosa durante a noite registaria Níveis de Ruido
Equivalente de Leq>45 dB, já uma silenciosa registaria Leq<=45 dB. Em relação aos jardins de infância,
durante do dia, se registassem Leq> 60 dB seriam ruidosos, se Leq <=60 dB seriam silenciosos.
Resultados equivalentes foram demonstrados no estudo de Regecova & Kellerova (1995) em Bratislava
e de Evans et al. (2001) (onde este último incluía também o ruido do tráfego ferroviário).
A espessura do substrato e a camada de drenagem são os fatores que mais contribuem nesta
redução de transmissão do som (Claus & Rousseau, 2012; Maureen Connelly & Hodgson, 2008). Com
base num estudo experimental no Canadá, concluíram que, com uma cobertura verde extensiva se
registam perdas de transmissão sonora entre 5 a 13 dB para baixas frequências (entre os 50 e o
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2000Hz) e de 2 a 8 dB para frequências altas (acima dos 2000Hz). Lagström (2004) refere que o tipo
de isolamento da cobertura tradicional existente afetará o benefício de isolamento acústico trazido pelas
coberturas verdes, isto é, quanto melhor isoladas se encontrarem as coberturas existentes, menor será
o contributo do sistema verde aplicado. De referir também que, para além deste impacto benéfico nas
pessoas, a redução de ruído no interior dos edifícios também tem um impacto significativo ao nível da
infraestrutura, trazendo uma valorização da propriedade. Segundo o estudo de Proost & Rousseau
(2007) citado por Claus & Rousseau (2012), a diminuição de ruído no interior do edifício tem um efeito
positivo no valor da propriedade, sendo que por cada dB de redução de transmissão de ruído para o
interior, esse valor aumenta 0,6%.
Assim na Tabela A.6 do Anexo A, apresentam-se reunidos estes e outros valores do incremento
de isolamento sonoro trazido pela aplicação de coberturas e fachadas verdes obtidos a partir da
bibliografia consultada. De notar que, ainda sobre diminuição de ruído, adiante na secção 3.2.2.11
reúnem-se também as conclusões e os resultados dos estudos acerca da redução do ruído no exterior
trazido pelas infraestruturas verdes: a absorção sonora no contexto da envolvente.

3.2.2.8.

Melhoria da qualidade do ar

O uso da vegetação é uma das formas mais eficazes para reduzir a concentração de poluentes
atmosféricos em meio urbano. Esta, reduz a quantidade de poluentes de várias formas: diretamente,
através da absorção dos mesmos, pelo processo de fotossíntese (que maioritariamente consome
Carbono), e indiretamente, através da diminuição do consumo energético, que por si também já reduz
a emissão de poluentes como referido anteriormente na seção 3.2.2.2, e através da diminuição da
temperatura ambiente pela mitigação do efeito da ilha de calor urbano, que inibe certas reações que
formariam poluentes como o Ozono (Getter et al., 2011; Nurmi et al., 2013; Vijayaraghavan, 2016).
As crianças em particular encontram-se no grupo dos que mais suscetíveis são à exposição de
poluentes atmosféricos, pois o seu crescimento e desenvolvimento é muito rápido. Estas têm maiores
taxas de inalação e níveis mais altos de atividade física, ficando estas mais expostas a poluentes
atmosféricos do que os adultos (Trasande e Thurston, 2005; Salthammer et al., 2016). Para além disso,
os ambientes internos das escolas podem causar efeitos na saúde que prejudicam diretamente a
concentração ou a memória (por exemplo, efeitos neurológicos) ou causam outros efeitos na saúde
que afetam indiretamente a aprendizagem e a sua capacidade de concentração (Wong, et al., 2009).
Gases como o monóxido de carbono, dióxido de nitrogénio e chumbo, são dos mais problemáticos, que
mostraram causar efeitos adversos sobre funções neuro-comportamentais das crianças (Wong, et al.,
2009). Os poluentes internos podem também causar doenças como a asma ou alergias que levam a
comportamentos sintomáticos ou à ausência escolar, que por sua vez, prejudicam a aprendizagem ou
levam ao uso de medicamentos que prejudicam o desempenho (Mendell & Heath, 2005; Salthammer
et al., 2016). A exposição ao TRAP (Traffic-Related Air Pollution) tem sido negativamente associada ao
desenvolvimento cognitivo em crianças (Dadvand, Nieuwenhuijsen, et al., 2015; Dadvand, Rivas, et al.,
2015). Ainda assim, apesar dos resultados dos estudos existentes sobre esta matéria (Buonanno et al.,
2013b, Sunyer et al., 2015; Mendell, 2016; Wong, 2009) indicarem praticamente para a mesma
conclusão, que o impacto dos poluentes em crianças é negativo não só na sua saúde mas também no
seu desempenho e desenvolvimento neurológico, comportamental e cognitivo, devem surgir estudos
futuros que esclareçam de uma forma consistente os efeitos dos poluentes atmosféricos em crianças,
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pois em geral foram realizados em amostras pequenas e por isso os seus resultados foram pouco
consistentes (Salthammer, 2016; Dadvand, 2015).
As coberturas e fachadas verdes surgem assim como uma boa solução para melhorar a
qualidade do ar em ambiente urbano, no sentido em que acabam por substituir, ainda que de uma
forma parcial, a vegetação que foi eliminada durante o crescimento das cidades (Berardi et al., 2014;
Perini & Rosasco, 2016). Em relação à contribuição das coberturas verdes em si, os melhores
resultados de absorção foram registados em coberturas intensivas, pois suportam plantas de maior
dimensão (Rowe, 2011; Vijayaraghavan, 2016). Quanto à contribuição das fachadas verdes, segundo
Perini & Rosasco (2013), a remoção de poluentes através das de tipo directas, com plantas trepadeiras,
representa apenas 50% da remoção conseguida pelas coberturas verdes. Para além disso, a instalação
deste tipo de infraestruturas em ambientes exteriores melhora a qualidade do ar na envolvente das
mesmas, e, quando aplicadas à escala urbana, ao reduzir a temperatura na cidade, reduzem a
produção de Ozono, para além da consequente melhoria da qualidade do ar da cidade (Rowe, 2011).
A Tabela A.7 do Anexo A, apresenta algumas conclusões de estudos relacionados com a
remoção de poluentes atmosféricos devido à aplicação de infraestruturas verde.

3.2.2.9.

Melhoria do bem-estar e saúde pública inerentes ao contacto
com a vegetação

A presença de sistemas que utilizam vegetação introduz valor em termos de conforto e bemestar, principalmente em ambientes urbanos. Os ambientes naturais têm efeitos profundos no bemestar e saúde dos adultos e das crianças, na redução do stress, no bem-estar psicológico, no
funcionamento cognitivo, nas doenças e na recuperação mais rápida das mesmas (Payne, Mowen, &
Orsega-Smith, 2002; Sproul et al., 2014; Theophilou & Serghides, 2015). Vários estudos em adultos
concluem uma redução da ansiedade e dos níveis de desconforto, uma maior tranquilidade e
segurança, relacionados com a presença de vegetação e com o seu impacto visual (White, Alcock,
Wheeler, & Depledge, 2013).
Tendo em conta que os principais utilizadores dos casos em estudo são crianças, este benefício
tem ainda mais relevância. As escolas são um meio de promover a saúde física, mental, emocional e
social das crianças de várias formas, sendo uma delas a introdução de atividades curriculares e
extracurriculares que envolvam o contato prático com a vegetação (Maller, 2009). Deverá por isso surgir
a necessidade de criar espaços verdes nas próprias escolas, quer nos seus espaços exteriores e
interiores, como nas zonas que as circundam, onde por vezes em meio urbano a área para o fazer nem
sempre existe (Ballantyne & Packer, 2002; Rickinson et al., 2004). Na verdade, a capacidade de
aprendizagem das crianças é diretamente afetada pela sua saúde mental e pelo seu bem-estar em
geral (Sawyer et al., 2001; Zubrick, Silburn, Burton, & Blair, 2000). Vários estudos também concluiram
que o contacto com os espaços verdes tem um impacto positivo no desenvolvimento cognitivo de
crianças de idade escolar, melhorando as suas capacidades de raciocínio, observação (Maller, 2009;
White, 2006; Dadvand, Nieuwenhuijsen, et al., 2015), assim como a capacidade de concentração e
autodisciplina. (Andrea Faber Taylor, Kuo, & Sullivan, 2002; Wells, 2000). Incentiva também a tomada
de riscos, a descoberta e a criatividade (Bowler et al., 2010; Fjortoft, 2004; Fjørtoft & Sageie, 2000).
Para além disso, tem a capacidade de reduzir o impacto negativo do stress da vida das crianças,
ajudando-as a lidar melhor com as adversidades (Wells & Evans, 2003). Ao intruduzir essa acalmia,
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ajuda também as crianças com sintomas de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (A. F.
Taylor et al., 2001). A longo prazo, as crianças ficam doentes com menos frequência (Fjortoft, 2001).
Para além disso, a nível social também tem um papel relevante. Segundo Bixler, Floyd, & Hammitt
(2002), a interação social entre crianças é estimulada, promovendo entre elas sentimentos mais
positivos sobre os outros, contrinuindo para diminuir os episódios de Bullying (Malone & Tranter, 2003).
Ainda assim, algumas destas consequências obtidas nas conclusões da bibliografia consultada não
são muito consistentes. De forma semelhante, a literatura disponível sobre a associação do contacto
com a vegetação e a redução de alergias e asma em crianças é inconsistente (Dadvand et al., 2014).
O estudo de Maas, Verheij, Groenewegen, De Vries, & Spreeuwenberg (2006) na Holanda concluiu
que em áreas onde 90% do ambiente ao redor a casa é verde, apenas 10,2% dos moradores se sentem
não saudáveis ou doentes, em comparação com áreas em que 10% do ambiente é verde, onde 15,5%
dos moradores se sentem não saudáveis ou doentes. Os autores estudaram ainda os efeitos do espaço
verde nas diferentes faixas etárias (jovens: 0-24 anos, adultos: 25-64 anos, idosos: 65 anos ou mais) e
demonstraram que a saúde de todas as faixas etárias se beneficia significativamente do espaço verde.
No entanto, apenas os idosos e os jovens parecem se beneficiar do espaço verde nas áreas muito
fortemente urbanas. Mais recentemente, Maas et al. (2009) afirmou a boa relação entre a existência de
zonas verdes e a saúde, através de um número de indicadores gerais auto relatados de saúde física e
mental. Este foi o primeiro estudo a avaliar o impacto positivo dos espaços verdes em doenças
específicas, recorrendo a registos médicos, onde concluíram que a vegetação pode mesmo ajudar a
combater algumas das principais ameaças à saúde pública nas sociedades ocidentais. A relação entre
a existência de zonas verdes e a saúde mental foi especialmente surpreendente quando avaliaram a
prevalência de depressão entre crianças até aos 12 anos, os investigadores verificaram que as crianças
que viviam perto de zonas arborizadas tinham uma probabilidade 21% menor de sofrerem de
depressão. Em relação à saúde física, os benefícios também foram verificados: quem vive perto de
áreas verdes apresenta menos patologias respiratórias, como asma, doença pulmonar obstrutiva
crónica (DPOC) e infeções respiratórias do trato superior. Embora com menor impacto, o estudo
também apurou uma menor taxa de doenças cardiovasculares, diabetes e cancro nos habitantes perto
das zonas verdes. Na Tabela A.9 do Anexo A, é possível consultar todos os resultados do benefício
dos espaços verdes para cada uma das doenças estudadas por estes investigadores.
Conclui-se assim que o bem-estar e saúde inerentes ao contacto com os espaços verdes surge
de três formas distintas: como bem-estar psicológico, social e físico. Os benefícios inerentes ao
contacto com a vegetação reunidos nesta seção, distribuem-se assim por cada uma destas categorias.
Através da bibliografia consultada e, em particular, com o auxilio de estudos de revisões bibliográfica
(como os de Bowler, Buyung-Ali, Knight, & Pullin (2010), Gill ( 2015) e James et al. (2015) ), construiuse o esquema da Figura 3.2 para melhor se entender as consequências deste beneficio para as
crianças.
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Figura 3.2 - Formas de Bem-Estar Associados ao Contacto com a Vegetação (Adaptado de D E Bowler, BuyungAli, Knight, & Pullin (2010), Gill ( 2015) e James et al. (2015))

Na Tabela A.8 do Anexo A, encontram-se as restantes quantificações deste benefício obtidas
na bibliografia.

3.2.2.10. Aumento da absorção sonora (atenuação do ruído produzido nos
espaços exteriores das escolas e da poluição sonora)
Para além do isolamento sonoro referido na secção 3.3.2.1 as coberturas e as fachadas verdes
possibilitam também a redução do ruído no ambiente exterior. Esta redução de tem vindo a ser provada
por vários investigadores (Connelly & Hodgson, 2015; Mahdiyar et al., 2016; Renterghem &
Botteldooren, 2011; Renterghem, Hornikx, Forssen, & Botteldooren, 2013; Shen & Lung, 2016; Wong
et al., 2010; Yang et al., 2012). Este benefício deve-se à capacidade de absorção das deste tipo de
infraestruturas, que permitem dissipar a energia da onda sonora com a qual interagem (Connelly &
Hodgson, 2015). As ondas sonoras produzidas por maquinaria, tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo
podem ser absorvidas, refletidas e desviadas pelas infraestruturas verdes, o que não acontecia com as
soluções tradicionais, que refletem o som. Yang et al. (2012) afirmam que uma cobertura verde,
instalada ao nível da rua, pode chegar a reduzir níveis de poluição sonora em 20 dB, aproximadamente,
em alta frequência para o som difratado.
De forma semelhante ao que sucede com o benefício de isolamento sonoro, também o
benefício da absorção se vê afetado por vários fatores. Renterghem & Botteldooren (2008) concluíram
que quanto maior a velocidade do tráfego dos veículos leves, melhor será desempenho de absorção
sonora das coberturas verdes e que a perda de transmissão é pouco notória em edifícios mais isolados.
Este fenómeno é mais eficaz em contexto urbano denso, onde há várias reflexões do som e os níveis
sonoros são bastante mais altos. Segundo Porsche & Köhler (2003), uma profundidade de substrato
de 20 cm pode melhorar a absorção de som até 46 dB (A), já uma profundidade de apenas 12 cm de
substrato pode reduzir o som em 40 dB. Ao nível da cidade, Berardi et al. (2014) referem ainda que a
diminuição de ruído é tanto mais eficaz quanto mais baixos forem os edifícios, pois estão na faixa
efetiva de fontes acústicas.
Quanto aos sistemas de fachadas verdes, a sua contribuição para este benefício é bastante
semelhante ao das coberturas verdes. Estes podem ser benéficos para reduzir a reflexão sonora das
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superfícies mais rígidas e duras de estradas e edifícios em cidades cada vez mais densas. As folhas
não são conhecidas pela sua qualidade de absorção sonora, mas as plantas e seu meio de plantação
podem ser efetivos como barreiras de som, como em rodovias (Loh, 2008). A aplicação de
infraestruturas verdes em escolas revela-se também particularmente eficaz na medida em que atenuará
uma outra fonte de ruído, o ruído que é produzido nos próprios espaços de recreio exteriores das
escolas, devido à elevada concentração de funcionários e crianças presentes nestes espaços
diariamente. Por vezes incomodativo para os próprios utilizadores e para os das habitações
circundantes. Na Tabela A.10 do Anexo A apresentam-se valores da redução da transmissão sonora
propagada sobre as coberturas e fachadas verdes obtidos na revisão bibliográfica. De um modo geral,
todos os estudos apresentam as coberturas e fachadas verdes como medidas de atenuação do ruído
e da poluição sonora, exceto alguns efeitos negativos pontuais, que os autores indicaram como
desprezáveis.

3.2.2.11. Melhoria da qualidade da água pluvial escoada
Além de reduzir a quantidade de água de escoamento, principalmente as coberturas verdes,
também influenciam positivamente a qualidade da água de escoamento, uma vez que a precipitação é
filtrada pelas diferentes camadas (Claus & Rousseau, 2012), beneficiando assim também os cursos de
água naturais e as próprias fachadas dos edifícios, ao reduzir as marcas de sujidade devidas a
escorrências das águas pluviais. Ao contrário das coberturas tradicionais, as coberturas verdes
absorvem e filtram os poluentes, dissipam os metais (como o Ca, Mg, Al, Fe, Cr, Cu, Ni, Zn, Pb e Cd )
e neutralizam os ácidos presentes na água da chuva antes desta ser escoada pelo sistema de
drenagem (Vijayaraghavan & Joshi, 2014). Ainda assim, para que este benefício seja relevante, a
escolha do substrato da cobertura também deve ser baseada na sua capacidade de absorção, assim
como a seleção de espécies de plantas a aplicar na infraestrutura verde não deve ser inteiramente
escolhida pelo seu valor estética (Vijayaraghavan & Joshi, 2014). No entanto, nem sempre o efeito da
vegetação na qualidade da água pluvial escoada é positivo, pois esta pode contaminá-la ainda mais,
nos casos em que concentração de iões no solo for superior à quantidade presente na água. Um estudo
de Cuyper & Dinne (2006) concluíram que, com as coberturas verdes, o único efeito positivo na
qualidade da água foi o efeito neutralizante na chuva ácida (pH, acidez). Um estudo mais recente de
Vijayaraghavan (2016) afirmou também que, com a utilização de fertilizantes e pesticidas no substrato,
se alterarem as suas quantidades de nutrientes, o que faz com que esta água ainda tenha que ser
sujeita a tratamentos antes de ter qualidade para voltar a ser utilizada.
Na Tabela A.11 do Anexo A, apresentam-se os resultados de análises realizadas ao
escoamento da água pluvial por coberturas verdes, indicando as reduções nas quantidades de metais
pesados e nutrientes obtidas. As coberturas verdes têm efeitos mais positivos na qualidade do
escoamento nos casos de menor intensidade de precipitação.

3.2.2.12. Melhoria da gestão do escoamento de água pluviais: retenção e
atraso do escoamento
Devido ao aumento da urbanização e aos impactos das alterações climáticas, as quantidades
de água escoada em meio urbano são cada vez maiores: as áreas urbanas consistem em superfícies
duras e impermeáveis, como as próprias calçadas das ruas e os edifícios; as mudanças climáticas
sentem-se tanto no aumento da quantidade de precipitação, como no aumento número de eventos de
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precipitação extrema (Jylhä et al., 2009). A gestão de águas pluviais deve por isso ser repensada e
redimensionada (Nurmi et al., 2013). No entanto, os elevados custos de redimensionamento e
ampliação dos sistemas de esgotos levam a optar por uma forma de gestão de escoamento mais
rentável, utilizando, por exemplo, superfícies com vegetação. As coberturas verdes armazenam a água
durante os eventos de precipitação reduzindo assim a quantidade escoada e retomam posteriormente
essa água à atmosfera pelo processo de evapotranspiração das plantas (Oberndorfer et al., 2007).
Com esta regularização do caudal pluvial escoado, é possível ainda reduzir a possibilidade de
infiltrações e entrada de água em locais abertos como logradouros, e neste caso, nas zonas de recreio
exterior das escolas.
Quanto às fachadas verdes, apesar do seu pequeno contributo para este benefício, revelamse ainda assim vantajosas ao moderarem o escoamento que desce das coberturas (Sheweka &
Mohamed, 2012). Grande parte das economias de gestão de águas pluviais existentes têm vindo a
surgir em edifícios comerciais, públicos e multifamiliares, deixando de parte as residências unifamiliares
(Carter & Keeler, 2008). Os edifícios públicos e as escolas têm um maior potencial para implementar
sistemas de gestão de escoamento e de águas pluviais e por isso, contribuem de uma forma mais
inequívoca para este benefício. De notar que este benefício é bastante variável consoante as
características em causa. Ainda o tipo de vegetação e a sua aptidão para absorção e
evapotranspiração, condiciona a retenção das águas pluviais, assim como a altura das espécies de
vegetação, das suas raízes e do seu tipo de folhagem, que quanto maiores e mais densas, maior será
a sua capacidade de controlo do escoamento (Nagase & Dunnett, 2011). O escoamento de águas
pluviais de telhados verdes (10 cm de solo) em comparação com coberturas tradicionais é reduzido em
50% (Porsche & Köhler, 2003). Bianchini & Hewage (2012) obtiveram benefícios resultantes da menor
sobrecarga dos sistemas de drenagem, entre 30 a 60% do custo inicial das coberturas verdes. Acks
(2003) assumiu que um telhado verde iria capturar 20%, 50% ou 80% da água da chuva que caiu sobre
ele, que foi multiplicado pela área de terra da cidade de Nova York verde em seu cenário (4%) e um
fator de escala (90%) para gerar uma redução percentual de água entrando no esgoto sistema. Desta
forma, as despesas de capital foram reduzidas entre 0,6% e 3,4% no tratamento de águas pluviais.
Suponhamos ainda que os telhados verdes reduziriam os custos operacionais em 10% das despesas
de capital ou US $ 18 milhões.
No Anexo A apresenta-se a Tabela A.12, que reúne as principais conclusões dos estudos sobre
a retenção e atraso do escoamento de águas pluviais por coberturas verdes.

3.2.2.13. Aumento da biodiversidade
A preservação e criação de habitat têm um papel muito relevante na mitigação dos efeitos
negativos do meio urbano (Bianchini & Hewage, 2012b). Uma forma de restaurar os ecossistemas é
com a plantação da vegetação adequada, através da qual se restauram as condições necessárias para
aumentar a biodiversidade, tanto ao nível da flora como da fauna, e proteger espécies ameaçadas em
meio urbano, ainda que de uma forma mais limitada (Elgizawy, 2016). A integração de espaços verdes
nas coberturas e fachadas dos edifícios em ambiente urbano providenciam alimento, água, proteção e
apeadeiros para espécies migratórias (Green Roof Technology, 2016).
Quanto ao contributo das coberturas verdes para este benefício, relativamente ao tipo de
vegetação, as coberturas extensivas, apesar de uma espessura de substrato reduzida, também
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oferecem um grande potencial. São as coberturas intensivas e semi-intensivas que recebem maior
variedade de espécies não só pela profundidade de substrato como também pela variedade de
vegetação (Green Roof Technology, 2016). No entanto, o contributo das coberturas e fachadas verdes
para o desenvolvimento da biodiversidade é muito variável, pois depende do tamanho da cobertura ou
fachada, das condições climáticas do local e do tipo de vegetação aplicada (Clemants et al., 2006). Um
estudo em Londres, (Kadas, 2006) observou uma grande abundância de invertebrados nas coberturas
verdes, onde pelo menos 10% das espécies encontradas nos locais de estudo foram declaradas
nacionalmente raras ou escassas. Também em fachadas verdes se observa um desenvolvimento da
biodiversidade, Köhler (1993) afirmou no seu estudo que em Berlim foram encontrados melros, pardais
e verdilhões em algumas fachadas verdes e que se demonstraram ser locais apropriados à procura de
alimento e à nidificação. Ainda assim, este benefício é complexo de se quantificar, sendo que por isso
são escassas as investigações feitas nesse sentido e os métodos variam entre diferentes estudos.

3.2.2.15. Regulação da temperatura exterior: diminuição do efeito da ilha
de calor
Em ambientes urbanos, principalmente nos países mais desenvolvidos, a vegetação foi em
grande maioria substituída por superfícies impermeáveis e muitas vezes escuras. O asfalto e o betão
são exemplo dessas superfícies, muito comuns nas cidades, pois são superfícies de baixo albedo, que
refletem menos a radiação solar e, portanto, absorvem mais energia (Berardi et al., 2014; Bianchini &
Hewage, 2012b; Nurmi et al., 2013). A combinação da utilização de superfícies mais escuras, com a
falta de vegetação nas cidades, aumenta a temperatura do ar urbano, contribuindo assim para o feito
da ilha de calor (Nurmi et al., 2013). As coberturas e fachadas verdes permitem mitigar o efeito da ilha
de calor reduzindo a temperatura nas suas superfícies, e consequentemente, quando aplicadas à
escala urbana, ao diminuírem os fluxos transmitidos para a atmosfera (Berardi et al., 2014). Em
coberturas verdes, Berardi et al. (2014) registaram valores de albedo entre 0,70 e 0,85, contra os 0,10
a 0,20 registados numa cobertura tradicional. Akbari, (2005) descobriu que o pico do consumo elétrico
urbana em seis cidades nos Estados Unidos aumentou de 2% para 4% por cada aumento de 1°C na
temperatura máxima diária, acima do limiar de 15ºC e 20ºC e que apenas com a mitigação do efeito da
ilha do calor urbano através de coberturas e fachadas verdes reduz o consumo de energia para o
arrefecimento nos EUA até 20%, economizando mais de US $ 10 bilhões por ano em custos de energia
(Bianchini & Hewage, 2012). Acks & Kenneth, (2003) mostram que, apenas com 50% da área da
cobertura coberta por infraestrutura verde, poderia reduzir as temperaturas da superfície em 0,1 a 1,4°F
e, ao assumirem que o ar condicionado estaria ligado quando a temperatura subisse acima de 65°F, o
consumo de energia para resfriamento seria reduzido em 0,7% a 10%, respetivamente.
A quantificação dos benefícios das coberturas verdes na mitigação do efeito de ilha de calor é
bastante complexa, devido ao facto da maioria dos estudos realizados serem condicionados pelas
características locais consideradas, tanto a nível da cidade como do próprio ambiental (temperatura
ambiente e precipitação característica do local), que acabam por dificultar a obtenção de conclusões
generalizadas (Ng, Chen, Wang, & Yuan, 2012; Santamouris, 2014).
Os resultados estimados por diversos estudos, sobre o potencial de mitigação do efeito da ilha
de calor por parte das coberturas e fachadas verdes, apresentam-se na Tabela A.13 do Anexo A.
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3.2.3. Custos e benefícios no fim do ciclo de vida
3.2.3.1.

Custo de Substituição

Os custos de substituição das infraestruturas verdes, implicam muito mais que apenas a
substituição integral da cobertura ou fachada verde. Devem ser tidas em conta as substituições de
certas componentes, ao longo do tempo, que apresentam diferentes vidas úteis, menores que a do
próprio sistema completo. Segundo Peri et al. (2012) as coberturas verdes na Europa demonstraram
funcionar durante mais do dobro da vida útil dos sistemas de coberturas convencionais. A vida útil
média de uma cobertura convencional geralmente é estimada em 10 e 15 anos antes de requerer a
reposição. Os valores adotados em vários estudos para a vida útil de uma cobertura verde variam entre
os 45 e os 50 anos (Peri et al., 2012). Coelho (2004) menciona no seu estudo que a substituição do
sistema de drenagem da cobertura verde, que tem uma vida útil entre os 10 e os 40 anos, é realizada
a aproximadamente a metade do tempo de vida útil da cobertura (25 anos). No caso das coberturas
verdes extensivas, a maioria dos seus elementos pode ser mantida, tendo em conta que se considera
que o custo de substituição é de sensivelmente um terço do custo de instalação, cerca de 49 €/m 2
(Sproul et al., 2014). Sproul et al. (2014) indicou um aumento do custo de substituição das coberturas
verdes extensivas comparativamente às coberturas escuras e claras de 31 €/m2. No que diz respeito
a sistemas verdes verticais, de acordo com Perini & Rosasco (2013), a substituição dos vários
componentes das fachadas verdes inclui a renovação do suporte (ano 50), a substituição anual de
recipientes e a renovação anual de 5 a 10% das espécies. Para sistemas modulares, prevê-se ainda a
substituição anual de cerca de 10% dos painéis (Bianchini & Hewage, 2012b; Perini & Rosasco, 2013).
Nas Tabela 3.5 e Tabela 3.6 são apresentados os custos de substituição de coberturas e
fachadas verdes reunidos a partir da bibliografia estudada, respetivamente, que tomam lugar no fim da
vida útil das infraestruturas verdes
Tabela 3.5 - Custos de Substituição de Coberturas Verdes
Custo de
Substituição
(€/m2)
34,00
20,00
27
49,00
50

Coberturas

Tipo

Tradicional
Verde
Extensiva

Momento
temporal
do custo
ano 20
ano 20
ano 40
ano 40

Local

Referência

sem referência
EUA
Portland
EUA
Portugal

Wong et al., 2003
Sproul et al., 2014
Pinto, C.,2014
Sproul et al., 2014
Serro, J., 2017

Tabela 3.6 - Custos de Substituição de Fachadas Verdes

Verde
Viva

Fachadas

Sistema
Sem referência
Direta
Polímero/aço
Aço
Indireta

Outros
suportes

Modular

3.2.3.2.

Custo de
Substituição
(€/m2)
500
1224,35
755,39
258,31
695,67 ano50 +
4,33/ano
240,25 ano50 +
5,19/ano

Momento
temporal
do custo
ano 50
ano 50
ano 50
ano 50
Por ano +
ano 50
Por ano +
ano 50

486,86 ano50 +
11,69/ano

Por ano +
ano 50

Local

Referência

Portugal
Génova, Itália
Génova, Itália
Génova, Itália

Serro, J., 2017
Perini e Rosasco, 2013
Perini e Rosasco, 2013
Perini e Rosasco, 2016

Génova, Itália

Perini e Rosasco, 2013

Génova, Itália

Perini e Rosasco, 2016

Génova, Itália

Perini e Rosasco, 2013

Custo de Demolição

A fase de demolição dos sistemas verdes tem diferentes opções. Alguns componentes podem
ser reciclados, reutilizados ou seguem para aterro. Segundo Vijayaraghavan (2016), em geral na
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demolição deste tipo de infraestruturas, a maioria dos componentes são transportados para aterro. Este
custo depende de vários fatores, como o tamanho da infraestrutura verde, a tecnologia utilizada, as
componentes do sistema construtivo, o local, as características do edifício, entre outros (Bianchini &
Hewage, 2012b). No caso da demolição de coberturas verdes, as camadas de retenção de água,
drenagem e barreira anti-raízes, como são geralmente fabricados com polímeros reciclados, estas
componentes podem voltar a ser reciclados no fim da vida útil da cobertura (Bianchini & Hewage,
2012b). O mesmo estudo considerou para a análise o cenário mais desfavorável, em que todas as
camadas da cobertura verde são depositadas em aterro sem qualquer tratamento, chegando a um
custo de aterro até 0,17 €/m2 para coberturas verdes extensivas e até 0,11 €/m2 para intensivas. As
considerações de custos de demolição de outros autores encontram-se na Tabela A.14 do Anexo A,
embora não permitam alcançar conclusões consistentes pois cada estudo teve em conta parâmetros
diferentes.

3.3. Considerações finais
Ao longo de toda a seção 3.2. foram estudados os diferentes custos e benefícios da aplicação
de coberturas e fachadas verdes, em particular quando aplicadas em escolas primárias. Com recurso
a uma variada recolha bibliográfica, foram apresentadas quantificações para cada um deles, no âmbito
das infraestruturas, dos utilizadores e da envolvente, ao longo do ciclo de vida das infraestruturas
verdes. Genericamente, todos os benefícios estudados contribuem para um significativo melhoramento
do desenvolvimento e desempenho dos seus utilizadores principais: as crianças em idade pré-escolar.
Na Tabela 3.7 encontra-se representada uma versão extensa da matriz das consequências dos
benefícios anteriormente estudados para as crianças, apresentada na metodologia proposta na seção
3.1, com as respetivas referências e suas quantificações. No entanto, devido à dificuldade em
quantificá-las monetariamente, apenas se apresentam os benefícios percentuais referidos por cada
estudo bibliográfico indicado.
Tabela 3.7 - Matriz da Quantificação das Consequências dos Benefícios estudados para as Crianças

31

Foi assim demonstrado que ao tornar os ambientes escolares mais saudáveis e sustentáveis,
é possível melhorar o desempenho de escolar das crianças de forma significativa, assim como o
desempenho de todos os que nela trabalham, como os professores e auxiliares, reduzindo o
absentismo de ambos. Nas últimas décadas tem havido pesquisas consideráveis que vinculam a
qualidade ambiental ao desempenho dos alunos. As conclusões seguintes são exemplo disso:


Uma melhor qualidade do ar diminui a probabilidade de doenças; mais notavelmente, a asma,
a principal causa de absenteísmo escolar que reduz consequentemente em 5%;



Os estudos mostraram repetidamente que a distração causada pela presença de ruído
ambiente, principalmente proveniente do tráfego aéreo, rodoviário e ferroviário, reduz o
desempenho dos alunos;



O conforto térmico pode ser desafiador porque os projetos precisam de encontrar o equilíbrio
entre o ar renovado, a eficiência energética e o baixo nível ruído ambiente;



Uma escola que ensina a importância de práticas sustentáveis através do seu próprio exemplo
pode ser uma parte importante do seu currículo escolar;



Alunos que se mudam para uma nova escola mais verde e sustentável, experimentam uma
redução de 15% no absenteísmo em relação à sua escola anterior;



Em geral, melhorar as condições das instalações escolares, podem adicionar entre 3 a 4 pontos
percentuais aos resultados de testes padronizados nas escolas.
Assim, na Figura 3.3. encontram-se esquematizadas as principais conclusões sobre as

consequências particulares dos benefícios estudados na seção 3.2 em escolas primárias e nas crianças
que as frequentam.

Figura 3.3 - Esquema das principais conclusões dos benefícios estudados para as Escolas Primárias e seus
utilizadores - Adaptado de Gordan (2010)
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4. CASOS DE ESTUDO
Para realizar a análise de viabilidade económica recorrendo à proposta metodológica criada
em 3.1.2, foram selecionadas duas escolas públicas primárias localizadas em Lisboa como casos de
estudo desta dissertação. Como Caso de Estudo 1 (CE1) apresenta-se a escola EB1 + JI Manuel
Teixeira Gomes e como Caso de Estudo 2 (CE2), a escola EB1 + JI Bairro do Armador, ambas
localizadas na freguesia de Marvila, descritas em detalhe nas secções 4.1. e 4.2, respetivamente.
Nos primeiros contactos com as escolas escolhidas, foram realizados questionários aos
funcionários e docentes de ambas as escolas em estudo, no sentido de auxiliar a construção das
seguintes seções 4.1, 4.2 e 5.1. No Anexo B pode ser consultado o exemplar simplificado do
questionário realizado a 10 funcionários da Escola Manuel Teixeira Gomes e 12 da Escola do Bairro
do Armador. Com estes questionários obteve-se informação sobre as principais características dos
utilizadores das escolas, os principais problemas dos alunos que as frequentam, percebeu-se quais a
principais necessidades destes espaços, quais as debilidades dos seus edifícios, pediram-se sugestões
de melhorias e questionou-se sobre viabilidade da possível aplicação de infraestruturas verdes no seu
espaço.

4.1. Caso de estudo 1: EB1 + JI Manuel Teixeira Gomes
4.1.1.

Caracterização do caso de estudo 1

A Escola EB1 + JI Manuel Teixeira Gomes é umas das cinco escolas entre o pré-escolar e o
ensino secundário pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais, formado em
2012. Localiza-se na freguesia de Marvila, na Rua Manuel Teixeira Gomes, na zona Oriental da Cidade
de Lisboa. As crianças deste agrupamento são provenientes de dinâmicas familiares diferentes, de
meios socioeconómicos diversos, de contextos culturais díspares e com necessidades educativas
diversificadas. Segundo dados do ano letivo de 2012/2013, o agrupamento registou uma taxa de
sucesso a nível nacional de 88,5% no ensino básico. No 1º ciclo em particular, nesse ano, o
agrupamento registou apenas 43 alunos com insucesso dos 530 alunos matriculados entre o 1º e 4º
Anos.
A Escola Manuel Teixeira Gomes recebe crianças para ensino Pré-Escolar (Jardim de Infância
e Pré-Primária), de idades entre os 3 e os 6 anos, e para o 1º Ciclo do Ensino Básico (1º Ano ao 4º Ano
dos nove anos do Ensino Básico), entre os 6 e os 11 anos. O edifício foi construído em 1972, tendo
sofrido posteriormente uma ampliação do espaço de refeições em 2011.

4.1.1.1.

Qualidade do ar

Tendo em conta o meio urbano onde se insere o caso de estudo e a proximidade com a linha
ferroviária e com grandes vias de tráfego rodoviário, é relevante caracterizar a qualidade do ar no local
e nos arredores da escola, já que os utilizadores passam grande parte do seu dia expostos à poluição
atmosférica, particularmente no tempo de recreio que é passado no espaço exterior da escola.
Analisaram-se assim dados provenientes de estações da Rede de Qualidade do Ar de Lisboa e Vale
do Tejo que monitorizam a qualidade do ar da região da Grande Lisboa, geridos e validados pela
Agência Portuguesa do Ambiente. A estação mais próxima do Caso de Estudo 1 é a estação dos
Olivais, instalada na Escola Secundária António Damásio, mais precisamente na Avenida Francisco
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Luís Gomes. Esta estação localiza-se a cerca de 2,3 km do caso de estudo, a cerca de 1,9 km de
distância linear. Nesta estação são monitorizados os poluentes SO2 (dióxido de enxofre), PM2,5
(partículas<2,5µm), PM10 (partículas<10µm), O3 (Ozono), óxidos de azoto (NO2 (Dióxido de Azoto) e
NO (monóxido de azoto)) e CO (monóxido de carbono). As concentrações destes poluentes não devem
ultrapassar os limites máximos regulamentares (Tabela 4.1), estabelecidos no DL Nº102/210, mais
recentemente alterado pelo DL Nº43/2015.
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Tabela 4.1 - Concentrações máximas regulamentares estabelecidas para cada poluente no DL Nº102/210
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A Tabela 4.2 contempla as concentrações médias anuais dos poluentes referidos, calculadas
através dos valores medidos pela estação durante o ano civil de 2016 (último ano com os dados
validados). Também é possível observar o peso percentual da concentração cada poluente na Figura
4.1. (a).

20

40

120

40

24

25

0,880

17,968

52,647

27,818

47,083

9,771

4,4%

44,9%

43,9%

69,5%

196,2%

39,1%

120

100
80
52,65

60
40
20

40
20

47,08

40
27,82

17,97

24

25
9,77

0,88
O3

PM10

SO2

0
O3
CO

Partículas
< 2.5 µm
PM2,5
µg/m3

Poluentes Medidos Olivais

Concentração Máxima Anual

PM2,5

O3
31%

Óxidos de
Azoto

Dióxido de
Azoto

Ozono

NOX
µg/m3

NOx

11%

PM10
NOX

NO2
µg/m3

120

NO2
16%
SO2
NO2

O3
µg/m3

140

PM2, SO2
5 1%
PM10
6%

NOX
28%

PM10
µg/m3

Concentrações

NO
7%

SO2
µg/m3

NO2

Concentrações Máximas
Anuais
Concentração Média Anual
Percentagem do Valor
Legal Anual

Partículas
< 10 µm

Ano Civil 2016
(1/1 a 31/12)
Estação dos Olivais

Dióxido de
Enxofre

Tabela 4.2 - Concentrações médias anuais dos poluentes monitorizados na estação dos Olivais (2016)

Média Anual Concentrações Medidas

Figura 4.1 - Gráfico com as proporções dos poluentes medidos nos Olivais (2016) (a) e gráfico de comparação
entre a média anual medida no Beato e os valores legais (b)

Como se pode ver a partir da Figura 4.1. (b) a elevada concentração de Ozono (O 3) é bastante
preocupante. É o poluente com mais representação na atmosfera do local em estudo, tendo um peso
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de 31% entre todos os poluentes monitorizados e encontra-se aproximadamente a meio do limite
máximo permitido anualmente, no entanto é um valor bastante elevado. Ainda assim, desde o ano de
2013, que só houve uma excedência na estação dos Olivais em 2016 em termos de O3 (198,2 µg/m3
no mesmo dia e à mesma hora que a excedência registada na estação do Caso de Estudo 2, do Beato).
No total nesse ano de 2016 houve 126 excedências no total das estações de Portugal. Por outro lado,
apesar das concentrações de monóxido de carbono (CO) na atmosfera terem vindo a aumentar, o valor
da concentração média anual ainda se mantém bastante afastado do limite regulamentar, sendo dos
poluentes menos presente na atmosfera do local em estudo. Quanto ao Dióxido de Azoto (NO2), pela
análise da Figura 4.1. (b) também é possível afirmar que as concentrações do mesmo devem ser motivo
de preocupação, pois representam aproximadamente 70% do valor máximo anual permitido no local.
Por último, também as concentrações de material particulado (PM2,5 e PM10) devem ser sinalizadas pois
encontra-se aproximadamente a 50% do limite máximo legal permitido.

4.1.1.2.

Ruído

A Figura 4.2(a) representa um excerto Mapa de Ruído Global para o período diurno-entardecernoturno e a Figura 4.2(b) um excerto Mapa de Ruído Global para o período noturno da cidade de Lisboa,
aplicados à área de estudo, obtidos na plataforma online Lisboa Interativa da CML.

Figura 4.2 - Excerto do Mapa de Ruído Global para os períodos (a) Diurno-Entardecer-Noturno e (b) Noturno da
zona em estudo (CML, 2014)

Analisando as Figura 4.2 (a) e (b) é possível perceber que no regime diurno-entardecernoturno, o local da Escola Manuel Teixeira Gomes regista indicadores de ruído na ordem de Lden<55
dB(A) e no regime noturno alcança valores de ruído mais baixos, registando Ln<45 dB (A). No entanto,
é também relevante analisar o ruído na sua envolvente. Desta análise conclui-se que as zonas que
apresentam valores de ruído ambiente superiores a 70 e 60 dB(A) para Lden e Ln, respetivamente,
correspondem às vias de tráfego rodoviário intenso, comprovando ser esta a principal fonte de ruído.
De modo a entender se estes valores de ruído se encontram dentro dos limites estabelecidos
legalmente para a zona em estudo, analisam-se de seguida os Mapas de Conflito disponibilizados pela
CML no Plano de Ação do Ruído de Lisboa (PAR). Os mapas de conflito representam o cruzamento
dos dados presentes nos Mapas de Ruído Global com os dados presentes no Mapa de Zonamento
Acústico, que ilustram as áreas que apresentam valores de ruído ambiente acima dos valores máximos
estabelecidos por lei. Na Figura 4.3 apresentam-se excertos dos Mapa de Conflito do Ruído DiurnoEntardecer-Noturno para a zona em estudo.
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Figura 4.3 - Excertos dos Mapa de Conflito do Ruído Diurno-Entardecer-Noturno para a Envolvente do CE1

Os requisitos e os limites máximos regulamentares relativos ao ruído ambiente encontram-se
estabelecidos nos DL 146/2006 e DL 9/2007. Sendo que o local em estudo e a sua envolvente, em
termos de zonamento acústico, são classificados como Zona Mista, o valor do limite legal para o
indicador de ruído no regime diurno-entardecer-noturno, Lden, é de 65 dB (A). Já o valor do limite legal
para o indicador de ruído no regime noturno, Ln, é de 55 dB (A). Verifica-se então que o local do caso
de estudo apresenta níveis de ruído dentro dos limites regulamentares, ainda que sejam bastante
próximos destes, no entanto, na sua envolvente este limite é ultrapassado entre 5 e 10 dB(A), sendo
que chega mesmo a ultrapassar os 10dB (A) nas vias de tráfego rodoviário intenso presentes na zona
em estudo, como se pode ver nas Figura 4.3.

4.1.2.

Caracterização dos utilizadores principais

No atual ano letivo, 2017/2018, a escola contou com 65 alunos de idades entre os 3 e os 5
anos matriculados no Jardim de Infância, em regime Pré-Escolar, e com 190 alunos, entre os 6 e os 11
anos, matriculados no 1º Ciclo do Ensino Básico. Os alunos do Jardim de Infância estão dispostos por
3 turmas, consoante a sua idade. Os alunos de 1º Ciclo estão organizados em 8 turmas, duas por cada
ano de escolaridade, do 1º ao 4º ano. A escola conta ainda com um número considerável de alunos de
Ensino Especial: dez alunos do 1º ciclo carecem de necessidades especiais de aprendizagem e dois
de necessidades especiais devido a problemas de locomoção; no Jardim de Infância existem apenas
dois alunos com necessidades especiais de aprendizagem.

4.1.3.

Caracterização dos restantes utilizadores

Atualmente, a nível de docentes, a escola conta com o trabalho de 16 professores, em que 3
lecionam no Jardim de Infância, 11 no 1º ciclo e 2 dedicados exclusivamente aos alunos de Ensino
Especial. Diretamente com as crianças, trabalham ainda três auxiliares no Jardim de Infância e quatro
no 1º Ciclo, um por cada ano de escolaridade. A escola conta também com o trabalho de várias
entidades externas que acompanham os alunos com necessidades terapêuticas físicas ou psicológicas.
Contam com o trabalho de dois psicólogos da Segurança Social, e de um psicólogo, um terapeuta da
fala e um fisioterapeuta provenientes da CERSI. Outra entidade externa contratada está responsável
pela gestão do refeitório da escola, e conta com o trabalho diário de cerca de 10 funcionários.

4.1.4.

Organização espacial do caso de estudo 1

A Escola Manuel Teixeira Gomes encontra-se implantada num terreno de aproximadamente 11
mil

m2

de área e é composta por dois edifícios. O edifício principal tem uma área bruta aproximada de

2500 m2 e é composto por oito salas de aula para as turmas de 1º Ciclo (uma sala por turma), três salas
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de aula para os três anos/turmas de Jardim de Infância e um espaço central interior polivalente, que
funciona ginásio e como espaço de recreio interior, comum aos alunos de 1º ciclo e aos de Jardim de
Infância. Este espaço polivalente é utilizado também para realização de atividades extracurriculares,
festas e atividades com os encarregados de educação. O segundo edifício, tem uma área bruta
aproximada de 350 m2 e dá lugar ao espaço de refeições para todos os alunos da escola. Quanto a
espaços exteriores, a escola é provida de uma grande área em redor dos dois edifícios. Aqui é possível
encontrar dois campos desportivos, dois parques de diversões e um pequeno auditório exterior. Este
espaço encontra-se parcialmente dividido em duas áreas principais, a zona Azul, utilizada como espaço
de recreio exclusivamente pelos alunos do 1º Ciclo, e a zona Vermelha, dedicado à utilização dos
alunos do Jardim de Infância, como se pode ver na Figura 4.4.

Figura 4.4 - Vista aérea da escola Caso de Estudo 1 com identificação dos edifícios espaços exteriores

4.1.5.

Identificação de oportunidades de melhorias

A Escola Manuel Teixeira Gomes localiza-se numa zona fortemente urbanizada, rodeada de
edifícios residenciais. É por isso e pelas boas condições que oferece aos seus alunos, uma escola com
bastante procura. Como se tem vindo a observar nos passados anos letivos, também neste ano de
2017/18 a escola preencheu praticamente todas as suas vagas, recebendo perto de 300 crianças. Ao
introduzir melhorias no espaço da escola, contribui-se assim para um melhoramento da experiência a
que as crianças que por ela passam se sujeitam. Também por se localizar num centro urbano, a
qualidade do ar do local onde se situa escola é também um problema a ter em conta nesta análise,
como estudado na seção 4.1.1.1. O ruído também é uma questão problemática. Não só devido à
poluição sonora local a qual os utilizadores da escola estão sujeitos, que se deve maioritariamente à
proximidade de grandes vias de tráfego rodoviárias, mas também pelo ruído produzido dentro da
própria escola e nos seus espaços exteriores, como abordado na seção 4.1.1.2.
A escola possuí também um extenso espaço exterior para usufruto das crianças, no entanto
este espaço, ainda que exterior, apresenta alguma escassez de espaços verdes, apenas tem algumas
árvores, mas tem muito poucas zonas relvadas ou ajardinadas por exemplo. Este é por isso um espaço
com grande potencial de intervenções que tragam melhorias à escola e à sua envolvente. O facto da
escola se encontrar circundada de torres residenciais de 8 ou mais pisos, também contribui para que
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os utilizadores da escola estejam sujeitos a uma poluição a nível visual. A introdução de vegetação na
escola, nomeadamente na forma de infraestruturas verdes, trará também alguma melhoria a este nível.
Há que ter ainda em conta que as instalações principais já são bastante antigas, fazendo este
ano 46 anos. Este fator aleado ao facto de ter uma elevada utilização e uma fraca manutenção devido
ao baixo orçamento disponível, as instalações começam a dar sinais de grande degradação. No
exterior, esta degradação é mais notória ao nível dos revestimentos, como se pode ver na Figura 4.5.

Figura 4.5 - Estado atual de degradação das instalações do CE1

Na Tabela 4.3 é possível encontrar reunidas algumas das características positivas e negativas
encontradas no Caso de Estudo 2.
Tabela 4.3 - Quadro resumo dos pontos fortes e dos pontos fracos do CE1
Pontos Fortes





Pontos Fracos

Elevada utilização
Boa localização
Edifício de grande dimensão
Espaço exterior de grandes
dimensões











Rodeado por torres residenciais de 8 ou mais pisos
Poucos espaços verdes
Elevado ruído produzido na escola
Degradação do edifício por ser uma construção antiga (1972)
Degradação dos revestimentos exteriores
Baixo conforto térmico no edifício 1: inexistência de sistemas de
aquecimento/ arrefecimento/ ventilação mecânicos
Ruído
Proximidade de estradas principais para tráfego rodoviário
Proximidade de uma zona industrial

4.2. Caso de Estudo 2: EB1 + JI Bairro do Armador
4.2.1.

Caracterização do caso de estudo 2

A escola EB1 + JI do Bairro do Armador situa-se na rua Gilberto Freyre, na antiga “Zona M” de
Chelas, localizada na freguesia de Marvila, na zona oriental de Lisboa, à semelhança do Caso de
Estudo 1. A escola é um dos quatro estabelecimentos do Agrupamento de Escolas das Olaias, formado
em 2003. O agrupamento tem uma oferta educativa desde o ensino pré-escolar ao 3º ciclo do ensino
básico. O agrupamento recebe alunos de várias freguesias como do Areeiro, Beato, Marvila e Penha
de França, cobrindo assim uma área da cidade bastante grande e heterogénea.

4.2.1.1.

Qualidade do ar

À semelhança do Caso de Estudo 1, convém também analisar a qualidade do ar do local da
Escola do Bairro do Armador e da sua envolvente, por isso, selecionou-se a estação mais próxima do
Caso de Estudo 2, a Estação do Beato, instalada na Escola Preparatório Luís António Verney, na Rua
Marquês de Olhão. Esta estação localiza-se a cerca de 2,5 km do caso de estudo, a cerca de 1,2 km
de distância linear. Nesta estação são monitorizados os poluentes O3 (Ozono), óxidos de azoto (NO2
(Dióxido de Azoto) e NO (monóxido de azoto)), C6H6 (Benzeno) e CO (monóxido de carbono), cujas
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concentrações não devem ultrapassar os limites máximos regulamentares (Tabela 4.1), estabelecidos
no DL Nº102/210, mais recentemente alterado pelo DL Nº43/2015.
De notar que, uma vez que a estação mais próxima deste caso de estudo não monitoriza tantos
poluentes como a do Caso de Estudo 1, convém também ter em conta os dados recolhidos pela
segunda estação mais próxima do local, a estação do Caso de Estudo 1, a Estação dos Olivais, cujos
resultados já foram analisados na secção 4.1.1.1. A Tabela 4.4 contempla as concentrações médias
anuais dos poluentes referidos, calculadas através dos valores medidos pela estação durante o ano
civil de 2016 (último ano com os dados validados). Também é possível observar o peso percentual da
concentração cada poluente na Figura 4.6.(a).
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0,66

NO2

Nox

Poluentes Medidos no Beato
Concentração Máxima Legal Anual

C6H6

NOx

O3

0
NO2

C6H6
1%
Nox
25%

Dióxido de
Azoto

Tabela 4.4 - Concentrações médias anuais dos poluentes monitorizados na estação do Beato (2016)

Média Anual Concentrações Medidas

Figura 4.6 - Gráfico com as proporções dos poluentes medidos no Beato (2016) (a) e gráfico de comparação
entre a média anual medida nos Olivais e os valores legais (b)

Também nos Olivais, o poluente medido em maior concentração é o Ozono (O3). Aqui o seu
peso é ainda mais representativo, 52% de todos os poluentes medidos nesta zona. Como se pode ver
na Figura 4.7.(b), as duas concentrações mais alarmantes são as do Óxido de Azoto (NO x) e de Ozono
(O3). A concentração do primeiro ultrapassa efetivamente o valor máximo permitido em cerca de 1%, e
a do segundo está apenas a uma distância de 3%do máximo permitido. De forma semelhante ao
registado na estação do CE1, a concentração de NO2 deve ficar sinalizada, no entanto, está apenas a
aproximadamente metade do limite máximo anual permitido.

4.2.1.2.

Ruído

De forma semelhante ao analisado no Caso de Estudo 1, ainda que a localização dos dois
casos de estudo seja relativamente próxima (a cerca de 3km de distância), também aqui há
necessidade de analisar os níveis de ruído do local da Escola do Bairro do Armador e da sua
envolvente. Nas Figura 4.7 (a) e (b) respetivamente, apresentam-se excertos do Mapa de Ruído Global
para o período diurno-entardecer-noturno e do Mapa de Ruído Global para o período noturno da cidade
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de Lisboa aplicados à zona do Caso de Estudo 2, obtidos na plataforma online Lisboa Interativa da
CML.

Figura 4.7 - Excerto do Mapa de Ruído Global para os períodos (a) Diurno-Entardecer-Noturno e (b) Noturno da
zona em estudo (CML, 2014)

Analisando a Figura 4.7 é então possível perceber que no regime diurno-entardecer-noturno, o
local do Caso de Estudo 2 regista indicadores de ruído na ordem de Lden<60 dB(A) e no regime noturno
alcança valores de ruído mais baixos, registando Ln<50 dB (A). Ainda assim, na sua envolvente é
possível encontrar indicadores de ruído Lden entre os 60 e 70dB(A) e Ln entre os 55 e os 60dB(A),
que, mais uma vez, correspondem às vias de tráfego rodoviário intenso, mas também à zona da linha
ferroviária que passa nas suas proximidades.
Seguidamente, analisam-se excertos dos Mapas de Conflito disponibilizados pela CML no
Plano de Ação do Ruído de Lisboa (PAR) aplicados ao Caso de Estudo 2 e à sua envolvente, como se
pode ver na Figura 4.8 relativa ao período Diurno-Entardecer-Noturno.

Figura 4.8 - Excertos dos Mapa de Conflito do Ruído Diurno-Entardecer-Noturno para a Envolvente do CE2

As conclusões são semelhantes às do Caso de Estudo 1. Tratando-se também de uma Zona
Mista, os limites máximos regulamentares para o indicador de ruído no regime diurno-entardecernoturno e para o indicador de ruído no regime noturno, é de 65 dB (A) (Lden) e de 55 dB (A) (Ln),
respetivamente. O local de implantação do CE2 regista também níveis de ruído dentro dos limites
regulamentares, ainda que mais próximos dos limites regulamentares que os do CE1. Na sua
envolvente este limite também é ultrapassado entre 5 e 10 dB(A) nas vias ferroviária e de tráfego
rodoviário intenso presentes na zona em estudo.

4.2.2.

Caracterização dos utilizadores principais

Os alunos da Escola do Bairro do Armador são maioritariamente provenientes das freguesias
de Marvila, Areeiro, Beato e Penha de França. No ano letivo 2017/2018, a escola teve 164 alunos
inscritos no 1º Ciclo, entre os 6 e os 11 anos, e 110 crianças inscritas em regime Pré-Escolar no Jardim
de Infância, entre os 3 e os 6 anos de idade. Os alunos de 1º ciclo encontram-se organizados por oito
turmas, do 1º ao 4º ano. Quanto aos alunos do Jardim de Infância, estes encontram-se divididos por
seis turmas consoante a sua idade. A escola também alberga um número considerável de alunos com
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necessidades de Ensino Especial, no 1º ciclo são 24 crianças e no jardim de infância são 11. A escola
tem também vários alunos com cegueira, entre os 5 e os 10 anos. Genericamente o envolvimento dos
pais no processo educativo destas crianças é bastante fraco e os principais problemas dos alunos,
principalmente dos de 1º ciclo, são a falta de hábitos, métodos de trabalhos e dificuldades em
expressarem-se de forma oral e escrita.

4.2.3.

Caracterização dos restantes utilizadores

No ano letivo de 2017/2018, a escola conta com o trabalho diário de 8 docentes alocados a
turmas de 1º ciclo, 6 docentes que não estão alocados a nenhuma turma e que apenas dão apoio aos
alunos e docentes que necessitem, um professor coordenador de estabelecimento, 6 educadores de
infância e 3 professores de Ensino Especial. A média de idades dos docentes é de 45 anos e na sua
grande maioria são licenciados ou têm formação superior. Na escola trabalham ainda 5 auxiliares de
ensino para as turmas de 1º ciclo, 7 auxiliares para os alunos do Jardim de Infância, duas cozinheiras
e 8 ajudantes de cozinha.

4.2.4.

Organização espacial do caso de estudo 2

A Escola do Bairro do Armador encontra-se implantada num terreno de aproximadamente 9
mim

m2

de área e é constituída por dois edifícios, um para o 1º ciclo, com uma área bruta aproximada

de 2500 m2, equipado com doze salas de aula (onde apenas oito delas se encontram em utilização),
várias salas de atividades, biblioteca, refeitório com confeção local e um ginásio com balneários, e o
segundo edifício para o Jardim de Infância com uma área bruta de aproximadamente 1000 m2, também
equipado com refeitório com confeção local, com seis salas de atividades e com três espaços
preparados para atividades de expressão plástica. Ambos dispõem de vários gabinetes de trabalho
destinados à direção e coordenação entre outros. O espaço exterior situado entre os dois edifícios,
encontra-se parcialmente dividido por uma vedação em duas zonas e inclui um campo de jogos, dois
parques de diversão, três zonas cobertas e espaços de zonas verdes. Na Figura 4.9 é possível observar
a identificação de cada um dos edifícios assim como as duas zonas do recreio exterior alocadas aos
alunos de 1º ciclo e aos do Jardim de Infância, a Azul e a Vermelho respetivamente.

Figura 4.9 - Vista aérea da Escola Bairro do Armador e identificação dos edifícios e respetivos espaços
exteriores
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4.2.5.

Identificação de oportunidades de melhorias

A Escola do Bairro do Armador, à semelhança da Escola Manuel Teixeira Gomes, está
localizada numa zona da cidade fortemente urbanizada, onde predominam os edifícios residenciais. A
escola foi construída há cerca de 10 anos e por isso as suas edificações ainda se encontram em bom
estado. Ainda que as instalações se encontrem em perfeitas condições, o mesmo não se pode referir
à cerca dos escassos e pequenos espaços verdes existentes na escola. As zonas verdes do recreio
exterior encontram-se em grande estado de degradação, onde a vegetação já é praticamente
inexistente. Apesar das boas condições da propriedade, a sua lotação ainda se encontra aquém do
previsto e por isso existem várias salas de aula que não se encontram em utilização. Por isso, a
aplicação de infraestruturas verde, poderá valorizar a escola fazendo aumentar a procura pela mesma.
Mais uma vez, também a qualidade do ar e o ruído ambiente do local são questões problemáticas,
também aqui o local e a envolvente do Caso de Estudo 2 encontram-se numa zona da cidade
fortemente urbanizada com uma elevada densidade populacional, com proximidade a grandes vias de
tráfego rodoviário intenso. Para além disso, também a proximidade da escola à linha de transporte
ferroviário e à linha do metropolitano, constitui mais uma grande fonte de ruído ambiente. Nas seções
4.2.1.1 e 4.2.1.2 caracterizou-se a qualidade do ar da zona em estudo assim como os seus níveis de
ruído ambiente, respetivamente, de forma a perceber como se poderá minimizar este tipo de impactos.
Na Figura 4.10 é possível observar uma compilação de fotografias tiradas na escola à data deste
dissertação. Como se pode observar, as zonas verdes são escassas assim como as zonas de
sombreamento, o que fazem com que a temperatura nos meses quentes sejam muito elevadas no
interior dos edifícios. Ainda assim, os revestimentos dos edifícios encontram-se em bom estado de
conservação. A Tabela 4.5 resume os pontos fortes e os pontos fracos associados à Escola do Bairro
do Armador, constituindo-se assim um ponto de partida para a criação de cenários que introduzam
melhorias e minimizem os problemas existentes.

Figura 4.10 - Estado atual de conservação das instalações do CE2
Tabela 4.5 - Tabela síntese dos aspetos positivos e negativos do CE2
Pontos Fortes







Edifício recente (construído em
2002)
Bom estado de conservação
Espaço de grande dimensão
Espaço bem iluminado
Proximidade de espaços
verdes: Parque Urbano
Providos de instalações de
Aquecimento Central

Pontos Fracos
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Falta de conforto no espaço exterior
Átrio interior multiusos muito amplo, com pé-direito duplo: pouca
luminosidade, elevado ruído e termicamente desconfortável
Degradação dos espaços verdes do Recreio
Rodeado por muitos edifícios habitacionais de altura elevada (10 ou
mais pisos)
Bairro com contexto social problemático
Degradação e falta de espaços verdes no recreio exterior
Proximidade da linha ferroviária
Proximidade de um vale atravessado pelo metropolitano
Subaproveitamento do espaço: potencial de utilização do edifício não
está maximizado
Espaço muito quente nos meses de Verão, com poucas zonas de
sombra

5. ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO DO CASO DE ESTUDO
5.1. Propostas de intervenção
Após conhecer as duas escolas em estudo, levando em conta o seu funcionamento diário,
percebendo os seus pontos fracos e as suas principais necessidades, foram propostos cenários de
intervenção que tragam melhorias às escolas. Nestes cenários criados, inserem-se quer a aplicação
de coberturas verdes, quer a de fachadas verdes, que trazem melhorias para os utilizadores, melhorias
ao nível do edifício e da envolvente. Nas secções 5.1.1. e 5.1.2., apresentam-se e caracterizam-se os
cenários de intervenção para cada um dos casos do estudo, para a Escola Manuel Teixeira Gomes e
para a Escola do Bairro do Armador, respetivamente.

5.1.1.

Caso de estudo 1: EB1 + JI Manuel Teixeira Gomes

Para a Escola Manuel Teixeira Gomes, foram criados seis cenários de intervenção, quatro na
envolvente exterior da escola, e um na sua envolvente interior. A Tabela 5.1 identifica cada um desses
cenários, caracterizando-os ao nível da envolvente em causa, do edifício onde insere, do elemento
construtivo afeto a cada um deles, do tipo de infraestrutura verde sugerida de se aplicar indicado pela
respetiva imagem e da respetiva área verde.
Tabela 5.1 - Identificação dos cenários propostos para o Caso de Estudo 1

350

Na Figura 5.1 é possível identificar a localização de cada um dos cenários propostos em
planta. Cada cenário aparece identificado na figura pelo seu respetivo número.

Figura 5.1 - Localização dos cenários verdes propostos para o Caso de Estudo 1
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Da Tabela 5.2 à Tabela 5.6, apresentam-se cada um dos cenários propostos mais em
detalhe, através de uma sequência de imagens e da apresentação das motivações para a criação
desse cenário e as melhorias por ele trazidas.
Tabela 5.2 - CE1 - CENÁRIO I: Sistema verde vertical proposto para as empenas do Edifício 1

Tabela 5.3 - CE1 - CENÁRIO II: Sistema verde vertical proposto para a empena do Edifício 3

Tabela 5.4 - CE1 -CENÁRIO III: Fachada Viva proposta para auditório Exterior no Edifício 1
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Tabela 5.5 - CE1 - CENÁRIO IV: Cobertura Verde proposta para o Edifício 2

Bordaduras Polivalente
Interior

Tabela 5.6 - CE1 - CENÁRIO V: Sistema verde vertical proposto para parede interior do Polivalente do Edifício 1
Cenário 1.V
Aplicação de fachada viva nas bordaduras laterais do espaço interior polivalente
Existente
Proposta de Intervenção

Motivos
Espaço amplo
Pé direito elevado
Elevado ruído produzido no interior
Espaço comum a todos os alunos (1ºCiclo e JI)
Local multiusos (inclui realização de atividade
física)

5.1.2.

Melhorias
Melhoria da qualidade do ar interior
Melhoria do conforto térmico
Melhoria estética
Absorção do ruído produzido no interior
Melhoria do bem-estar inerente ao contacto com
a vegetação
Absorção de odores

Caso de estudo 2: EB1 + JI Bairro do Armador

À semelhança do Caso de Estudo 1, para a Escola do Bairro do Armador também foram criados
cenários de intervenção. No Caso de Estudo 2, criaram se dois cenários na envolvente exterior da e
um na sua envolvente interior. A Tabela 5.7 identifica cada um desses cenários, caracterizando-os ao
nível da envolvente em causa, do edifício onde insere, do elemento construtivo afeto a cada um deles,
do tipo de infraestrutura verde sugerida de se aplicar e da respetiva área verde.
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Tabela 5.7 - Identificação dos cenários propostos para o Caso de Estudo 2

Na Figura 5.2 é possível identificar a localização de cada um dos cenários propostos para o
Caso de Estudo 2. Também aqui, cada cenário aparece identificado na figura pelo seu respetivo
número.

Figura 5.2 - Localização dos cenários verdes propostos para o Caso de Estudo 2

De forma semelhante ao CE1, da Tabela 5.8 à Tabela 5.10, apresenta-se cada um dos cenários
propostos para o Caso de Estudo 2 mais em detalhe, através de uma sequência de imagens e da
apresentação das motivações para a criação desse cenário e as melhorias por ele trazidas.
Tabela 5.8 - CE2 -CENÁRIO I: Sistema verde vertical proposto para rampa/ escadaria de acesso da entrada
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Tabela 5.9 - CE2 - CENÁRIO II: Cobertura Verde proposta para o Edifício 1

Átrio interior multiusos

Tabela 5.10 - CE2 - CENÁRIO III: Sistema verde vertical proposto para parede átrio interior do Edifício 1
Cenário 2.III
Aplicação de fachada verde ou viva na parede frontal do átrio interior do Edifício 1
Existente
Proposta de Intervenção

Motivos
Localizado na entrada principal para o interior do
edifício
Grande impacto visual para os utilizadores
Espaço de passagem e permanência dos alunos
Elevado pé-direito
Espaço amplo
Ruído

Melhorias
Melhoria estética
Aumento da absorção sonora do ruído produzido
no interior
Melhoria da qualidade do ar interior
Melhoria do conforto térmico
Eliminação de odores

5.2. Prossupostos do estudo de viabilidade
5.2.1.

Metodologia aplicada às propostas de intervenção

A análise custo-benefício avaliará apenas os cenários propostos que sejam mais
representativos. Assim sendo, para cada caso de estudo analisa-se um cenário onde se aplique
cobertura verde, outro cenário onde se propõe a aplicação de sistemas verdes verticais na envolvente
exterior e, por último, um terceiro cenário onde se propõe a aplicação de sistemas verdes verticais na
envolvente interior. Seguidamente na Tabela 5.11 apresentam-se os cenários de intervenção propostos
mais representativos, que serão alvo desta análise de viabilidade, para cada um dos casos de estudo.
De referir que nos cenários de fachadas, ao longo das próximas seções, foram divididos em (a)
(b) para diferenciar a aplicação de fachada verde ou viva, respetivamente.
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Tabela 5.11 - Tipificação dos cenários propostos avaliados na análise custo-benefício

A metodologia sugerida em 3.1.2 foi aplicada na análise de cada um dos casos de estudo, no
entanto, apenas se quantificaram alguns parâmetros da mesma. Na Figura 5.3, em destaque a Negrito
apresentam-se os custos e benefício que foram efetivamente quantificados.

Figura 5.3 - Metodologia aplicada aos casos de estudo
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5.2.2.

Custos e benefícios do início do ciclo de vida adotados

5.2.2.1.

Custo de instalação

Na Tabela 5.12 é possível consultar os custos médios de instalação de coberturas e fachadas
verdes na Europa obtidos na revisão bibliográfica (secção 3.2.1.1.), assim como os valores adotados
nesta análise. Nesta tabela apenas são apresentados os custos de instalação das estruturas verdes
utilizadas nos cenários de ambos os casos de estudo. Para as Coberturas Verdes, as médias obtidas
incluem apenas valores para coberturas planas, pois são estas as que estão presentes nos dois casos
de estudo. Relativamente aos valores médios obtidos para as Fachadas Verdes, de referir que foi feita
uma média de todos os valores recolhidos de sistemas Diretos e Indiretos. O mesmo foi feito para os
sistemas de Fachadas Vivas, a média obtida inclui as tipologias contínuas e modulares.
Tabela 5.12 - Custos de Instalação Médios e Adotados de Coberturas e Fachadas Verdes
Custo Médio de
Custo adotado
Valor adotado no
Momento
Infraestrutura Verde
Instalação (€/m2)
no CE1 (€/m2)
CE2 (€/m2)
temporal
Cobertura Verde Extensiva
66,78
65
55
Plana
Fachada Verde Direta/
127,03
100
100
Ano 0
Indireta
Fachada Viva Contínua/
568,50
550
550
Modular

No que diz respeito às coberturas verdes, tendo em conta a grande variação destes valores
com fatores como a tipologia da cobertura, o tipo de vegetação a aplicar, o local da instalação, a altura,
o sistema de rega escolhido e a área e o número de elementos técnicos existentes na cobertura, foi
necessário analisar com detalhe os cenários de coberturas verdes de ambos os casos de estudo
(Cenário 1.IV e o Cenário 2.II) no sentido de obter um valor de instalação adequado à realidade. Para
ambos os cenários considerou-se a utilização de plantas nativas de diferentes espécies. No cenário
1.IV, com a reduzida presença de elementos técnicos na cobertura e tendo em conta a sua área de
140 m2, com base na média nos valores obtidos por Serro, (2017) junto da empresa Neoturf em
Portugal, o preço médio de instalação adotado é de 65 €/m2. Já para o cenário 2.II, tendo em conta a
sua maior área, a presença de um maior número de elementos técnicos, obteve-se um valor de
instalação de 55 €/m2 da mesma forma que no CE1. Para as Fachadas Verdes, foi admitido um custo
de instalação de 100 €/m2 tendo em conta a revisão bibliográfica e os valores indicativos fornecidos
pelas empresas locais. Quanto às Fachadas Vivas, as empresas indicam valores entre os 500 e os 600
€/m2, adotando-se o custo médio de 550 €/m2.
Nas Tabela 5.13 e Tabela 5.14 encontram-se reunidos os custos totais de instalação utilizados
na presente análise para cada um dos cenários verdes propostos para a envolvente interior e exterior,
respetivamente.
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Cenários
Envolvente
Exterior

Tabela 5.13 - Custos de Instalação Totais de cada cenário verde em estudo da Envolvente Exterior
1.I.a
1.I.b
1.IV
2.I.a
2.I.b
2.II

Área Verde (m2)
Tipo de
Estrutura Verde
Custo Instalação
adotado (€/m2)
Custo total de
Instalação (€)
Momento
temporal do
custo

118

350

71

2 500

Fachada
Verde

Fachada
Viva

Cobertura Verde
Extensiva

Fachada
Verde

Fachada
Viva

Cobertura Verde
Extensiva

100

550

65

100

550

55

11 800

64 900

22 750

7 100

39 050

137 500

Ano 0

Cenários
Envolvente
Interior

Tabela 5.14 - Custos de Instalação Totais de cada cenário verde em estudo da Envolvente Interior
1.V.a
1.V.b
2.III.a
2.III.b

Área Verde (m2)
Tipo de Estrutura Verde
Custo Instalação adotado (€/m2)
Custo total de Instalação (€)

81
100

Fachada
Verde
100

Fachada
Viva
550

8 100

44 550

2 200

12 100

Fachada Verde

Momento temporal do Custo

5.2.3.

22
Fachada
Viva
550
Ano 0

Custos e benefícios durante o ciclo de vida adotados

5.2.3.1.

Custo de manutenção

Seguindo o raciocínio realizado para os Custos de Instalação, também na Tabela 5.15 é
possível consultar os custos médios de manutenção das tipologias de coberturas e fachadas verdes
utilizadas nos cenários propostos dos casos de estudo, obtidos a partir da bibliografia (seção 3.2.1.2.),
assim como os valores finais utilizados na presente análise.
Tabela 5.15 - Custos de Manutenção Médios e Adotados de Coberturas e Fachadas Verdes
Custo Médio de
Custo adotado nos
Momento
Infraestrutura Verde
Manutenção (€/m2.ano)
CE1 e CE2 (€/m2.ano)
temporal
Cobertura Verde Extensiva Plana
2,58
2,8
Ano 1 a 40
Fachada Verde Direta/ Indireta
2,89
3
Ano 1 a 50
Fachada Viva Contínua/ Modular
26,01
36
Ano 1 a 50

Tendo em conta os valores praticados em Portugal consultados no Gerador de Preços (2017),
admitem-se custos de manutenção para coberturas verdes extensivas planas de 2,8 €/m2.ano. Quanto
aos sistemas verdes verticais, adotou-se a média dos valores obtidos na bibliografia na Europa, de 3
€/m2.ano para as fachadas verdes. Quanto às fachadas vivas, considerou-se, adicionalmente ao valor
médio de 26 €/m2.ano, um incremento de 10 €/m2.ano, tendo por base o valor obtido por Perini &
Rosasco (2013) de 11,7 €/m2.ano, que diz respeito a substituições pontuais de plantas e de alguns
componentes, resultando num custo anual de manutenção de 36 €/m2.ano. Nas Tabela 5.16 e Tabela
5.17 encontram-se também reunidos os custos anuais de manutenção utilizados na presente análise
para cada um dos cenários verdes propostos para a envolvente interior e exterior, respetivamente.
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Cenários
Envolvent
e Exterior

Tabela 5.16 - Custos de Manutenção Totais de cada cenário verde da Envolvente Exterior
1.I.a
1.I.b
1.IV
2.I.a
2.I.b
2.II

Área Verde (m2)
Tipo de Estrutura
Verde
Custo de Manutenção
adotado (€/m2.ano)
Custo anual
Manutenção (€/ano)
Momento temporal do
custo

118

350

71

2 500

Fachada
Verde

Fachada
Viva

Cobertura Verde
Extensiva

Fachada
Verde

Fachada
Viva

Cobertura Verde
Extensiva

3

36

2,8

3

36

2,8

354

4 248

980

213

2 556

7 000

Ano 1 ao 50

Ano 1 ao 40

Ano 1 ao 50

Ano 1 ao 40

Cenários
Envolvente
Interior

Tabela 5.17 - Custos de Manutenção Totais de cada cenário verde da Envolvente Interior
1.V.a
1.V.b
2.III.a
2.III.b

Área Verde (m2)
Tipo de Estrutura Verde
Custo de Manutenção adotado
(€/m2.ano)
Custo total de Manutenção
(€/ano)
Momento temporal do custo

5.2.3.2.

81

22

Fachada
Verde

Fachada
Viva

Fachada
Verde

Fachada
Viva

3

36

3

36

243

2 916

66

792

Ano 1 ao 50

Ano 1 ao 50

Eficiência de painéis fotovoltaicos

Tendo em conta que nas escolas primárias em estudo não existem painéis fotovoltaicos, este
benefício não será tido em conta na análise de ambos os casos de estudo.

5.2.3.3.
i)

Regulação da temperatura interior

Benefício para a infraestrutura: redução do consumo energético
Para realizar a quantificação deste benefício, foram obtidos os consumos reais do ano de 2017

de Energia Elétrica e de Gás Natural de cada uma das escolas em estudo, junto da Freguesia de
Marvila. O caso de estudo 1, a Escola Manuel Teixeira Gomes, apresentou um consumo elétrico total
nesse ano de 15 321 € e um consumo total de gás natural de 1 148,84 €. Já o caso de estudo 2, a
Escola do Bairro do Armador, apresentou um consumo elétrico total de 12 821,81 € e 6 757,40 € de
gás natural. No entanto, estes valores obtidos não discriminam as parcelas dedicadas às necessidades
de aquecimento e arrefecimento ambiente. Consultando a Matriz Energética de 2005 da cidade de
Lisboa, é possível observar-se os consumos energéticos anuais globais para cidade de lisboa. Estes
valores aparecem de várias formas, discriminados por tipologia de edifício, por tipo de energia, e, em
alguns casos, por tipo de finalidade do consumo. Tendo em conta que os casos de estudo são duas
escolas, seria relevante analisar os valores dos consumos energéticos referentes aos edifícios de
Serviços dedicados à Educação, de forma a tentar entender qual o peso das parcelas do aquecimento
e arrefecimento ambiente no consumo total. No entanto, para esta tipologia de edifícios, a Matriz
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Energética não faz essa distinção. Assim, analisaram-se os consumos energéticos da única tipologia
de edifícios que discriminam esses valores, os Residenciais, e concluiu-se que, do consumo total de
energia final em 2017, 14,8% são para aquecimento ambiente e 12,1 para arrefecimento. A parcela do
aquecimento ambiente, são incluídos dois tipos de energia distintos, 62,2% com energia elétrica (que
por si representa 22% do consumo de energia elétrica total) e 29% com gás natural (7,7% do consumo
de gás natural total). Quanto ao arrefecimento ambiente, o tipo de energia utilizada é exclusivamente a
eletricidade, que por si representa 29% do consumo de energia elétrica total. De notar que as
percentagens consideradas vão de encontro às conclusões da bibliografia estudada, nomeadamente
de acordo com o estudo de Manzoni & Bollati (2017), que observou que, no total, em edifícios
comerciais e residenciais, 40% do consumo total de energia é utilizado para aquecimento e
arrefecimento ambiente.
Adicionalmente, houve a necessidade de calcular o consumo energético afeto apenas aos
edifícios onde se aplicam os cenários verdes, pois será apenas esse o edifício que beneficiará desta
consequência da regulação da temperatura. No entanto, apenas a partir dos consumos energéticos
reais de cada uma das escolas em estudo, é impossível perceber que parcela do consumo está afeta
a cada um dos edifícios. Assim, para simplificar, calculou-se um consumo energético por metro
quadrado de construção a partir das áreas de construção de cada caso de estudo, para posteriormente
se calcular a parcela de consumo energético afeta aos edifícios de cada cenário verde estudado. A
área de construção do CE1 considerada para os cálculos é de 2 850 m2 e a do CE2 de 3 500 m2. Os
custos das parcelas dedicadas ao aquecimento e ao arrefecimento ambiente assim como os consumos
por metro quadrado de construção apresentam-se de seguida na Tabela 5.18.
Tabela 5.18 - Despesas Energéticas Reais dos Casos de Estudo no ano de 2017.
Energia
Despesa
Consumos/m2
Ano 2017
Gás Natural
Elétrica
Anual
Construção
Total Consumo
-15 321,00 €
-1 148,84 €
CE1

CE2

Arrefecimento

-4 443,09 €

0

-4 443,09 €

-1,56 €/m2

Aquecimento

-3 370,62 €

0

-3 370,62 €

-1,18 €/m2

Total Consumo

-12 821,81 €

-6 757,4 €

-

-

Arrefecimento

-3 718,32 €

0

-3 718,32 €

-1,06 €/m2

Aquecimento

-2 820,80 €

-520,32 €

-3 341,12 €

-0,95 €/m2

Para a quantificação deste benefício, dada a pequena dimensão dos cenários de fachadas
verdes sugeridos, considerou-se que a sua contribuição individual para a redução do consumo
energético do edifício seria muito pequena e por isso, decidiu-se desprezar o seu contributo na presente
análise. Assim, resta analisar o benefício introduzido pelos dois cenários de coberturas verdes, no CE1
o cenário 1.IV e no CE2 o cenário 2.II. Quanto às áreas consideradas para determinar os consumos
energéticos parcelares de cada edifício afeto a cada cenário verde, visto que as propostas sugerem a
aplicação de cobertura verde em toda a dimensão da cobertura destes edifícios, considera-se de forma
simplificada que as suas áreas de construção são iguais à área verde dos cenários correspondentes.
Tendo ainda em conta que as coberturas existentes em cada um dos casos de estudo escuras e bem
isoladas, segundo a bibliografia consultada na seção 3.2.2.3)ii) e as suas conclusões resumidas no
Anexo A, calculou-se os valores percentuais médios de benefício tendo em conta apenas os valores
referentes a estudos em climas mediterrânicos e para coberturas de referência escuras e isoladas.
Considera-se então na presente análise uma poupança do consumo energético para arrefecimento de
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0,5% e de 23% para aquecimento por parte das coberturas verdes. Estes valores e o cálculo do
benefício monetário total de redução de consumo energético anual, encontram-se apresentados na
Tabela 5.19.

Cenários

Tabela 5.19 - Benefício anual da redução das necessidades de arrefecimento/ aquecimento
1.IV
2.II

Área Verde (m2)
Tipo de Estrutura Verde

350

2 500

Cobertura Verde Extensiva

Cobertura Verde Extensiva

Consumo Anual Arrefecimento /m2 Construção (€/m2)
Consumo Anual Aquecimento /m2 Construção (€/m2)
Parcela da Despesa Anual Arrefecimento (€/ano)
Parcela da Despesa Anual Aquecimento (€/ano)
Benefício Arrefecimento
Benefício Aquecimento
Benefício Anual Arrefecimento (€/ano)
Benefício Anual Aquecimento (€/ano)

1,56
1,18
546
413
0,5%
23%
2,73
94,99

1,06
0,95
2650
2375
0,5%
23%
13,25
546,25

Benefício Total Anual (€/ano)

97,72

559,5

ii)

Benefício para os utilizadores: melhoria do conforto térmico
Na seção 3.2.2.2. são descritas algumas das consequências benéficas da regulação da

temperatura em ambientes interiores para os seus utilizadores. Benefícios como o aumento de
produtividade, aumento do desempenho escolar, da concentração, melhoria das capacidades de leitura
e compreensão e até a diminuição das ausências escolares, são algumas das consequências positivas
para os utilizadores encontradas na revisão bibliográfica, como se pode ver na seção 3.3 anteriormente
apresentada. No entanto, dada a dificuldade e variabilidade das conclusões dos estudos sobre estas
consequências positivas descritas, a única consequência benéfica possível de se quantificar na
presente dissertação, a partir da informação recolhida na bibliografia, inerente à melhoria das condições
de conforto térmico no interior dos edifícios onde se aplicam as coberturas e fachadas verdes, é a
redução da fatura energética, tendo em conta a diminuição das necessidades de arrefecimento e de
aquecimento no interior dos edifícios dos casos de estudo, que se traduzem num benefício para a
infraestrutura quantificado anteriormente no ponto (i) desta seção. Assim sendo, na presente análise,
não se quantifica esta parcela de benefício.

5.2.3.4.

Melhoria estética

Na presente análise quantifica-se a melhoria estética em duas parcelas distintas. A primeira diz
respeito à valorização que a melhoria estética trará ao valor comercial dos imóveis circundantes dos
casos de estudo e a segunda diz respeito à valorização do imóvel onde as infraestruturas verdes em
estudo se encontram aplicadas.

i)

Melhoria estética para a envolvente: valorização das propriedades circundantes
Os imóveis que circundam os dois casos de estudo sofrem um aumento do valor de propriedade

devido ao benefício estético e, indiretamente, a todos os outros benefícios inerentes à proximidade de
ambientes naturais. No entanto, para a quantificação deste benefício, apenas foram tidos em conta os
estudos que são referentes apenas ao benefício estético. Para esta parcela do benefício apenas os
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cenários da envolvente exterior (cenários 1.I, 1.IV, 2.I e 2.II) poderiam ter um contributo na sua
quantificação, ainda assim, tendo em conta que os cenários de fachadas verdes aplicados na
envolvente exterior se encontram instalados dentro dos espaços de recreio exterior das próprias
escolas (cenários 1.I e 2.I), admite-se que os mesmos não têm qualquer impacto visual para os edifícios
que circundam os casos de estudo e, por isso, não serão considerados nesta parcela do benefício.
Foi então realizado um pequeno estudo do mercado imobiliário da envolvente dos casos de
estudo, de todos os imóveis que à data desta dissertação se encontram para venda, a partir de vários
websites como a CasaSapo, Remax e Imovirtual no sentido de obter um valor médio do preço por metro
quadrado no local em estudo. Foram recolhidos dados de imóveis com três tipos de tipologias:
Apartamentos, Lojas e Escritórios, que podem ser consultados na Tabela C.2 do Anexo C. Tendo em
conta a proximidade das duas escolas em estudo e a escassez de imóveis disponíveis no mercado
nesta área específica, considerou-se o preço médio por metro quadrado dos imóveis em redor do CE1
igual ao do CE2. Tendo em conta que a maioria dos imóveis que se encontram na proximidade das
escolas ou que para elas têm vista são do tipo habitacional, o preço médio por metro quadrado
considerado nesta quantificação foi o da tipologia Apartamentos, de 2 540,60 €/m2.
Tendo em conta as quantificações da melhoria estética obtidas na recolha bibliográfica da
seção 3.3.1.1 (Anexo A), para coberturas verdes de tipo extensivo, considerou-se que o acréscimo
percentual do valor de propriedade para os imóveis circundantes tomaria valores entre os 2 e os 5%.
Para a presente análise considera-se uma valorização média de 3,5%. Ainda assim, de forma a ter em
conta a variabilidade do nível de impacto estético e visual introduzido por cada cenário proposto,
criaram-se parâmetros que avaliam esse mesmo impacto e que resultam numa percentagem que
afetam as percentagens de valorização retiradas da bibliografia. Como se pode ver na Tabela 5.20,
utilizaram-se dois parâmetros para classificar o nível de impacto estético de cada cenário: o Impacto
Visual e Dimensão/ Proporção no local, classificáveis de 1 a 5, em que um é o cenário mais pessimista
e cinco o mais otimista.
Tabela 5.20 - Parâmetros para afetar a valorização de propriedade que classificam o nível de impacto estético de
cada cenário verde.
Cenários
1.IV
2.II
Impacto Visual (1 a 5)
1
4
Parâmetros
Dimensão/ Proporção com o existente (1 a 5)
1
3
Total
2/10 7/10
Total (%)
20% 70%

Foi ainda necessário saber realmente qual a área de construção dos imóveis circundantes que
beneficia desta valorização. No caso da escola do CE1, a cobertura verde sugerida, relativamente à
envolvente, não causa um impacto muito grande nos edifícios circundantes, devido à sua dimensão e
à existência de árvores de grande porte localizadas em redor da escola. Ainda assim, considerou-se
que beneficiam desta valorização os lotes 63 e 62A da Rua Tomás Alcaíde, com 12 pisos, e o lote 70
da Rua Rui de Sousa, com 7 pisos, como se pode ver identificado com contorno preto na Figura 5.4.(a).
No entanto, apenas os pisos superiores têm visibilidade para a cobertura verde, por isso, dos lotes 63
e 62A consideram-se apenas os últimos oito pisos, e do lote 70 os últimos quatro. Através da plataforma
online LXi.cm.lisboa.pt é possível consultar a área bruta de implantação de cada um destes lotes.
Assim, na totalidade, beneficiam desta valorização 4200 m2 de construção dos edifícios circundantes
do CE1. Quanto ao CE2, o cenário de cobertura verde que se propõem causa um impacto estético
bastante maior nos edifico circundantes. Por isso, considerou-se que praticamente todos os edifícios
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em seu redor sofrem uma valorização, como se pode ver na Figura 5.4.(b). (do N.1 ao N.11B e do Lote
746 ao 754 da Rua Gilberto Freyre, com 10 pisos). Mais uma vez, considera-se que os pisos mais
inferiores não têm visibilidade para o cenário verde, por isso, considerou-se que valorizam apenas os
últimos 8 pisos. Na totalidade, valorizam 28 000 m2 de construção dos edifícios circundantes do CE2.

Figura 5.4 - Identificação dos Edifícios Circundantes do CE1 (a) e do CE2 (b) que beneficiam de uma Valorização
devido à Melhoria Estética

Por fim, na Tabela 5.21 é então apresentada a quantificação desta parcela do benefício de
melhoria estética para cada um dos cenários em estudo.
Tabela 5.21 - Benefício resultante da valorização estética dos imóveis circundantes aos CE para cada cenário
Cenários
1.IV
2.II
Envolvente
Exterior
Tipo de estrutura Verde Cobertura Verde Extensiva Cobertura Verde Extensiva
Área Verde (m2)
350 m2
2 500 m2
Área Construção dos Edifícios Circundantes
4 200 m2
28 000 m2
(m2)
2
2
Preço médio/m dos imóveis circundantes (€/m )
2540,26
Valorização
+3,5%
+3,5%
para os imóveis circundantes da Bibliografia (%)
Afetação da Valorização da Propriedade (%)
Valorização Final (%)
Benefício (i) (€/m2)
Benefício Total (€)
Momento Temporal do Benefício

ii)

20%

70%

+0,7%
17,78
74 676,00
Ano 1

+2,45%
62,24
1 742 618,36
Ano 1

Melhoria estética para a infraestrutura: valorização das propriedades onde se
aplicam os cenários verdes
De forma a determinar o valor de propriedade de cada uma das escolas em estudo, foi

necessário realizar uma avaliação imobiliária aproximada de cada um dos casos de estudo. A
dificuldade desta avaliação prende-se no facto do tipo de propriedades em estudo serem raramente
transacionáveis e que não têm vocação para o lucro. Um dos métodos utilizados para realizar uma
avaliação imobiliária deste tipo de propriedades, como hospitais, bibliotecas e como os casos em
estudo, os edifícios escolares, é o Método do Custo (MdoC), que fundamentalmente estima o custo de
reprodução ou de substituição da propriedade em análise. Aqui, o valor do imóvel, obtém-se
adicionando ao valor de mercado do terreno, o custo da construção eventualmente depreciado em
função das condições física, funcional, arquitetónica, ambiental ou económica existente no momento
da avaliação.

O valor do terreno, neste método, deverá ser determinado através do Método

Comparativo (ou também conhecido como Método Direto), que se baseia no conhecimento do mercado
local e dos valores pelos quais se têm vindo a transacionar terrenos semelhantes ao que se pretende
avaliar.
A nível do património construído, procurou-se saber junto da Junta de Freguesia de Marvila e
da Câmara Municipal de Lisboa o valor da construção de cada uma das escolas. No Caso de Estudo 1
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(EB1+JI Manuel Teixeira Gomes), o seu edifício principal (Ed.1) foi construído em 1972 e custou ao
estado aproximadamente 2 milhões de euros. Já o Edifício 2, de refeitório, foi recentemente construído,
em 2011, e custou ao Estado 423 311,07€. Entre estes dois períodos houve ainda uma intervenção
considerável a nível de reparação das coberturas do Edifício 1, que custou 38 832,10€. Quanto ao Caso
de Estudo 2, toda a escola foi construída de raiz em 2009. A construção da EB1+JI Bairro do Armador
(CE2) custou ao Estado 2 786 457,17€.
Para avaliar os terrenos onde as escolas se encontram implementadas, realizou-se um breve
estudo de mercado de terrenos que à data desta dissertação se encontram para venda, e que ou são
semelhantes aos dos Casos de Estudo ou se localizam na mesma área geográfica, como se pode ver
no Anexo C. Foram incluídos neste estudo terrenos à venda na freguesia de Marvila e dos Olivais.
Tendo em conta os valores obtidos neste pequeno estudo de mercado, considera-se um preço por
metro quadrado de terreno em cerca de 1 485 €/m2. Assim, tendo em conta que o terreno do Caso de
Estudo 1 tem uma área bruta aproximadamente de 11 mil m 2 e o do Caso de Estudo 2 de 9 mil m2,
apresentam-se na Tabela 5.22 o preço aproximado de cada um deles. De notar que, dada a dificuldade,
não se teve em conta depreciações destes valores devido ao estado atual de conservação e utilização
destes imóveis. Nessa tabela apresentam-se também o valor de propriedade por cada metro quadrado
de construção, calculados a partir da área de construção do CE1, de 2 850 m2 e do CE2, de 3 500 m2.

Caso Estudo 1
Caso Estudo 2

Tabela 5.22 - Estimativa do Valor de Propriedade dos Casos de Estudo
Área do
Valor de
Preço Estimado
Preço da
Terreno
Propriedade
do Terreno (€)
Construção (€)
(m2)
Estimado
11 000
16 341 634,21 €
2 462 143,17 €
18 803 777,38 €
9 000

13 370 427,99 €

2 786 457,17 €

16 156 885,16 €

Valor de
Propriedade/
m2 Construção
6 597,82 €/m2
4 616,26 €/m2

Assim, através da bibliografia consultada em 3.2.2.4 e, em particular, a partir dos valores
reunidos no Anexo C, calculou-se uma valorização média para trazida por cada tipologia de
infraestrutura verde. Para coberturas verdes de tipo extensivo e fachadas verdes diretas ou indiretas,
considerou-se um acréscimo percentual do valor de propriedade para os imóveis onde os cenários
verdes se aplicam de 3%. Para as fachadas vivas considerou-se uma valorização da propriedade de
3,5%. De forma análoga ao realizado no ponto (i) da presente seção, também nesta parcela de
benefício se teve em conta a variabilidade do nível de impacto estético e visual introduzido por cada
cenário proposto. Neste caso criaram-se três parâmetros, que avaliam esse mesmo impacto e que
resultam numa percentagem que afetam as percentagens de valorização retiradas da bibliografia, como
se pode ver na Tabela 5.23., classificáveis de 1 a 5, em que um é o cenário mais pessimista e cinco o
mais otimista.

Parâmetros

Tabela 5.23 - Parâmetros para afetar a valorização de propriedade que classificam o nível de impacto estético de
cada cenário verde.
Cenários
1.I.a
1.I.b
1.IV
1.V.a
1.V.b 2.I.a
2.I.b
2.II
2.III.a
2.III.b
Impacto
3
4
4
3
4
2
3
4
3
4
Visual
Dimensão/
Proporção
3
3
5
1
1
2
2
5
1
1
com o
existente
Utilizadores
4
4
1
3
3
5
5
1
3
3
Afetos
Total
10/15
11/15
10/15
7/15
8/15
9/15 10/15
10/15
12/15
13/15
Total (%)
66,7% 73,3% 66,7% 46,7% 53,3% 60% 66,7% 66,7% 46,7% 53,3%
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Na Tabela 5.24 e na Tabela 5.25 apresenta-se a quantificação do benefício da valorização das
propriedades devido à melhoria estética, para cada cenário verde proposto do CE1 e do CE2,
respetivamente.
Tabela 5.24

- Cálculo do Benefício para a Infraestrutura: Valorização das propriedades onde se aplicam os

Cenários
Área Verde (m2)
Área de Construção
do Edifício onde se
aplica o cenário (m2)
Tipo de Estrutura Verde
Envolvente
Valor de Propriedade/m2 de
Construção Inicial (€)
Valor de Propriedade Parcial
Inicial (€)
Valorização da propriedade
Bibliografia (%)
Afetação da Valorização da
Propriedade (%)
Valorização Final (%)
Benefício (ii) (€)
Momento temporal do
Benefício
Tabela 5.25

cenários verdes do CE1
1.I.b
118

1.I.a

2500 (Ed.1)
Fachada
Verde

Fachada Viva

Exterior

1.IV
140

1.V.b
81

350 (Ed.2)

2500 (Ed.1)

Cobertura
Verde
Extensiva
Exterior
6 597,82 €/m

16 494 550 €

1.V.a

Fachada
Verde

Fachada
Viva

Interior
2

2 309 237 €

16 494 550 €

+3%

+3,5%

+3%

+3%

+3,5%

66,7%

73,3%

66,7%

46,7%

53,3%

+2,0%
330 055,95

+2,6%
423 167,68

+2,0%
46 184,74

+1,4%
230 923,70

+1,9%
313 396,45

Ano 1

- Cálculo do Benefício para a Infraestrutura: Valorização das propriedades onde se aplicam os

Cenários
Área Verde (m2)
Área de Construção do
Edifício onde se aplica o
cenário (m2)
Tipo de Estrutura Verde
Envolvente
Valor de Propriedade/m2 de
Construção Inicial (€)
Valor de Propriedade Parcial
Inicial (€)
Valorização da propriedade
em Estudo (%)
Afetação da Valorização da
Propriedade (%)
Valorização Final (%)
Benefício (€)
Momento temporal do
Benefício

5.2.3.5.

2.I.a

cenários verdes do CE2
2.I.b
2.II
71
2 380

2.III.a

2.III.b
22

2500 (Ed.1)

2500 (Ed.1)

2500 (Ed.1)

Fachada
Fachada
Verde
Viva
Exterior

Cobertura
Verde Extensiva
Exterior

Fachada
Fachada
Verde
Viva
Interior

4 616,26 €/m2
11 540 650 €

11 540 650 €

11 540 650 €

+3%

+3,5%

+3%

+3%

+3,5%

60%

66,7%

66,7%

46,7%

53,3%

+1,8%
207 731,70

+2,3%
265 434,95

+2,0%
230 928,41

+1,4%
161 569,10

+1,9%
219 272,35

Ano 1

Prolongamento da vida útil dos materiais e da estrutura

Como estudado na seção 3.3.1.2, as coberturas e fachadas verdes protegem os suportes onde
se encontram aplicadas dos fatores externos, aumentando o se período de vida útil. Assim sendo, na
quantificação deste benefício apenas se consideram os cenários da envolvente exterior (os cenários
1.I, 1.IV, 2.I e 2.II).
As coberturas verdes em particular, protegem principalmente o sistema de impermeabilização,
criando sombreamento que contraria a ação negativa da radiação ultravioleta que antes incidia nela
diretamente, protegendo-o de elevados gradientes térmicos e de impactos mecânicos. Os cenários de
coberturas verdes em estudo (cenários 1.IV e 2.II), consistem em coberturas em terraço tradicionais,
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planas, com as membranas de impermeabilização relativamente em bom estado de conservação.
Tendo em conta valores dos estudos recolhidos em 3.3.1.2, considera-se com a aplicação de
coberturas verdes (extensivas), um incremento de vida útil médio de 20 anos. Assim, segundo a
maioria dos autores, quantifica-se este benefício contabilizando os custos de substituição que são
evitados com a aplicação dos sistemas verdes, pois estas passam a ser menos frequentes,
correspondente em média ao ano 20. Segundo a bibliografia recolhida para quantificar os custos de
substituição, em média o valor de substituição de uma cobertura tradicional, nomeadamente do seu
sistema de impermeabilização, é de 30 €/m2 no ano 20 (Tabela 5.26).
Tabela 5.26 - Benefício total do aumento da vida útil da estrutura e dos revestimentos nos cenários de coberturas
verdes dos CE
Cenários
1.IV
2.II
Área Verde (m2)
350 m2
2 500 m2
Sistema Verde
Cobertura Verde Extensiva
Tipo de Suporte
Cobertura em terraço
Incremento de Vida Útil
+20 anos
Benefício (€/m2)
30 €/m2
Benefício total (€)
Momento temporal do
Benefício

10 500,00

75 000,00

Ano 20

Ano 20

Quanto aos cenários de fachadas da envolvente exterior em análise (cenários 1. I e 2.I), os
seus suportes são fachadas de alvenaria com reboco tradicional, em ambos os casos demonstrando
vários sinais de degradação. Segundo os valores recolhidos na bibliografia na seção 3.3.1.2, a vida útil
aumenta em 15 anos, em média, sendo este benefício é de 65 €/m2 , como se pode ver na Tabela 5.27.
Tabela 5.27 - Benefício total do aumento da vida útil dos revestimentos nos cenários de fachadas verdes
exteriores dos CE
2.I
Cenários
1.I
Área Verde (m2)
Sistema Verde
Envolvente
Tipo de Suporte
Incremento de Vida Útil
Benefício (€/m2)
Benefício total (€)
Momento temporal do
Benefício

5.2.3.6.

118
Fachada Verde Directa/
Indireta

71
Fachada Verde Directa/ Indireta

Exterior
Alvenaria com Reboco Tradicional
+15 anos
65 €/m2
7670 €
4615 €
Ano 50

Ano 50

Otimização do uso da infraestrutura, criação de novos espaços
e procura induzida

É de prever que uma melhoria visual trazida pelos cenários verdes propostos gere uma procura
crescente nas escolas. No entanto, apesar da importância desta secção, a mesma não é tida em conta
no decorrer desta análise, devido à grande complexidade em estudar modelos de evolução da procura.

5.2.3.7.

Aumento do isolamento sonoro

No seguimento da análise da bibliografia realizada na seção 3.2.2.8, torna-se relevante realizar
a quantificação deste benefício a dois níveis: através da parcela que diz respeito ao benefício para a
própria infraestrutura em estudo, pois esta sofre uma valorização do seu valor de propriedade com a
diminuição de ruído encontrado no seu interior, e uma segunda parcela que diz respeito ao benefício
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que este isolamento sonoro traz aos utilizadores destes edifícios. Cada uma destas parcelas será
quantificada para os cenários em estudo nos seguintes ponto (i) e ponto (ii) da presente seção.
Assim, torna-se relevante voltar à seção 3.2.2.8 onde se apresentam os valores de redução de
ruído interior proveniente do exterior indicados pela bibliografia analisada. Na Tabela A.6 do Anexo A,
reuniram-se valores entre 2 e 23 dB de atenuação de ruído no interior dos edifícios onde se aplicam
coberturas verdes. A partir desses valores, nesta análise, adotou-se uma a redução de ruído média de
10,5 dB para as coberturas verdes extensivas e uma redução de ruído de 23 dB para as coberturas
verdes intensivas. No que diz respeito aos sistemas verdes verticais, consideraram-se os valores de
redução de ruído adotados por Serro (2017), de 2 dB para as fachadas verdes diretas ou indiretas e de
5 dB para as fachadas vivas, por serem os mais adequados à realidade dos casos de estudo.

i)

Benefício para a infraestrutura: valorização da propriedade
O estudo de Proost & Rousseau (2007) citado por Claus & Rousseau (2012), conclui que a

redução de ruído no interior do edifício influencia positivamente o valor da propriedade, sendo que por
cada dB de redução de transmissão de ruído para o interior, esse valor aumenta 0,6%. Tendo em
conta os valores de atenuação de ruído interior definidos no parágrafo anterior, obtêm-se percentagens
de valorização do valor de propriedade de 7,5% para a aplicação de coberturas verdes extensivas, de
13,8% para coberturas verdes intensivas, de 1,2% para fachadas verdes diretas ou indiretas e de 3%
para fachadas vivas.
De forma semelhante ao realizado na seção 5.2.3.4.(ii) do benefício da Melhoria Estética,
também no presente benefício se teve em conta apenas a estimativa do valor de propriedade parcial,
que diz respeito ao valor do edifício onde se insere cada um dos cenários verdes, para realizar o cálculo
do benefício do isolamento sonoro para a valorização da propriedade. Na Tabela 5.28 é então possível
consultar os valores desta parcela de benefício para cada um dos cenários verdes da envolvente
exterior. De notar que não se consideraram aqui os cenários da envolvente interior, pois o seu
contributo é irrelevante para a presente quantificação.
Tabela 5.28 - Cálculo do benefício do isolamento sonoro para a infraestrutura para cada um dos Cenários em
estudo
Cenários
Área Verde (m2)
Tipo de Estrutura Verde
Envolvente
Área de Construção
do Edifício onde se
aplica o cenário (m2)
Valor de Propriedade/ m2
Valor de Propriedade Parcial
(€)
Redução média de ruído pelo
sistema verde
Valorização do valor de
propriedade por cada cenário
(%)
Benefício (€)
Momento temporal do
benefício

1.I.a

1.I.b

1.IV
350

2.I.a

Exterior

Exterior

Exterior

2.II
2 500
Cobertura
Verde
Extensiva
Exterior

Cobertura Verde
Extensiva

Fachada
Verde

2500 (Ed.1)

350 (Ed.2)

2500 (Ed.1)

2500 (Ed.1)

118
Fachada
Verde

Fachada
Viva

2.I.b
71

6 597,82 €/m2
16 494 550 € (Ed.1)

Fachada
Viva

4 616,26 €/m2
2 309 237 €
(Ed.2)

11 540 650 € (Ed.1)

11 540 650 €
(Ed1.)

-2 dB

-5 dB

-10,5 dB

-2 dB

-5 dB

-10,5 dB

+1,2%

+3%

+7,5%

+1,2%

+3%

+7,5%

197 934,60

494 836,50

173 192,78

138 487,80

346 219,50

865 548,75

Ano 1
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ii)

Benefício para os utilizadores: redução do custo anual dos utilizadores expostos
ao ruído
Na Escola Manuel Teixeira Gomes, o Caso de Estudo 1, registaram-se indicadores de ruído na

ordem de Lden<55 dB(A), como referido anteriormente na seção 4.1.1.2. Para a análise da tabela de
custos por pessoa exposta ao ruído rodoviário de Sutter (2011) (Tabela 5.30) em média considerou-se
um nível de ruído Lden de 55 dB. Já na Escola do Bairro do Armador (CE2), em regime diurnoentardecer-noturno, foram registados indicadores de ruído na ordem de Lden<60 dB(A) (seção 4.2.1.2).
Assim, para analisar os custos da Tabela 5.29, considerou-se níveis de ruído Lden entre os 55 dB e os
60 dB, um valor médio de Lden de 57,5 dB. Na Tabela 5.30 apresentam-se os números totais dos
utilizadores considerados nesta análise para cada um dos casos de estudo. Para o cálculo desta
parcela do benefício, para cada um dos cenários em estudo, foram considerados diferentes números
de utilizadores, consoante os utilizadores que frequentam o local dos mesmos ou que usufruem do
benefício. Esses valores encontram-se descriminados para cada um dos cenários estudados na Tabela
5.31, denominados por “N. de Utilizadores Expostos”.
Tabela 5.29 - Custos do Ruído do Tráfego Rodoviário na Alemanha em 2008 por pessoa exposta por ano
(adaptado de Sutter, 2011)
Níveis de Ruído Lden [dB(A)]
≥55
≥56
≥57
≥58
≥59
≥60
Custo anual por pessoa exposta (€/pessoa.ano)

50

Custo anual médio por pessoa exposta para

CE1

50

cada CE (€/pessoa.ano)

CE2

Custo anual por utilizador exposto dos CE

CE1

adotado (€/pessoa.ano)

CE2

60

71

81

91

101

76
52,5
79,8

Tendo em conta que os utilizadores dos casos de estudo são maioritariamente crianças e que
são mais sensíveis que os adultos aos impactos negativos do ruído, pois as consequências dessa
exposição, quando perlongada, têm bastante influência nos seus processos de desenvolvimento e
crescimento, como abordado na seção 3.3.2.1, considerou-se uma ligeira inflação deste custo anual da
exposição ao ruído consultado em Sutter (2011). Assim, considerou-se um aumento de 5% destes
custos.
Tabela 5.30 - Contabilização dos utilizadores de cada CE

N. Utilizadores Principais
N. Restantes Utilizadores
N. Utilizadores Total

Caso de Estudo 1
JI
EB1
65
190
6
15
(3 docentes + 3
(11 docentes +
auxiliares)
4 auxiliares)
71
205
276

Caso de Estudo 2
JI
EB1
110
164
13
19
(6 docentes + 7
(14 docentes + 5
auxiliares)
auxiliares)
123
183
306

Considerando os valores de redução de ruído interior adotados na introdução desta seção
5.2.3.1. para cada tipo de infraestrutura verde, calculam-se os custos correspondentes às suas
percentagens de redução, que correspondem a esta parcela de benefício procurado, em €/pessoa.ano,
como se pode ver na Tabela 5.31. De notar ainda que para esta parcela de benefício apenas são
considerados os cenários que se encontram na envolvente exterior, pois são estes que impendem uma
maior transmissão de ruído para o interior dos edifícios em estudo.
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Tabela 5.31 - Cálculo do benefício do isolamento sonoro para os utilizadores dos cenários de cada CE
Cenários
1.I.a
1.I.b
1.IV
2.I.a
2.I.b
2.II
Área Verde (m2)
118
350
71
2 500
Tipo de Estrutura Verde
Envolvente
Redução média de ruído
pela infraestrutura
Níveis de Ruído Existentes
no CE
Benefício por Utilizador
Exposto (€/pessoa.ano)
N. Utilizadores Expostos
Benefício para os
utilizadores (€/ano)

5.2.3.8.
i)

Fachada
Fachada
Verde
Viva
Exterior
-2 dB

Cobertura Verde
Extensiva
Exterior

-5 dB

-10,5 dB

55 dB
3,63 % x
52,5 =

55 dB

-2 dB

-5 dB

57,5 dB

9,01% x 52,5

19,0% x 52,5 =

3,5% x 79,8 =

= 4,73

9,98

2,79

969,65

2 754,48

1,91
205
391,55

Fachada
Fachada
Verde
Viva
Exterior

276

-10,5 dB
57,5 dB

8,67% x
79,8 =

6,92
183

510,57

Cobertura Verde
Extensiva
Exterior

18,0% x 79,8 =

14,36
306

1 266,36

4 394,16

Melhoria da qualidade do ar

Benefício para os utilizadores
A poluição atmosférica é responsável por problemas respiratórios, cardiovasculares e por

agravar o risco de alguns tumores, nomeadamente o do pulmão. Os grupos da população mais afetados
são as crianças, idosos e os doentes crónicos, nomeadamente com doença pulmonar obstrutiva crónica
(DPOC) e asma. Segundo dados do relatório “Air Quality – Report 2017” da Agência Europeia do
Ambiente (AEA) com dados de qualidade do ar relativos a 2015, em Portugal cerca de 6630 pessoas
morrem prematuramente anualmente devido à poluição atmosférica. Onde 3710, 2640 e 280 mortes,
são atribuíveis às exposições de PM2.5, NO2 e O3, respetivamente. Um relatório da OCDE (The
Economic Consequences of the Outdoor Air Pollution) previu entre 6 a 9 milhões de mortes prematuras,
36 milhões de novos casos de bronquite em crianças entre 6 e 12 anos e 10 milhões em adultos, por
ano, até 2060, devido à poluição atmosférica e concluiu que os cidadãos disponibilizar-se-iam, em
média, a pagar cerca de 26,56€ por ano para que se tomassem medidas para diminuiur o seu risco de
morte prematura em 0,001%. Claus & Rosseu (2012) citam um estudo de 2009 em Flandres, que
estimou os efeitos externos associados aos efeitos a longo prazo do material particulado num valor
entre os 483€ e os 546€ por habitante anualmente.
Assim, com estes dados e com as conclusões retiradas da bibliografia consultada na seção
3.2.2.9, torna-se claro que a instalação de coberturas e fachadas verdes apresentam inúmeros
benefícios no que toca à saúde das pessoas por melhoria da qualidade do ar. No entanto, este benefício
só teria influência neste âmbito se a aplicação de coberturas e fachadas verdes fosse aplicada a uma
grande escala, à escala urbana por exemplo.

ii)

Benefício para a envolvente: diminuição dos custos das emissões de poluentes
Ao longo dos últimos anos tem-se vindo a verificar a nível global, uma preocupação crescente

com as alterações climáticas, o que tem gerado muitas reuniões e conferências internacionais, como
em 2005 em Montreal, no Canadá, que marcou a entrada em vigor do Protocolo de Quioto. Este
Protocolo é um tratado internacional que pretende limitar as emissões dos gases de efeito de estuda
(GEE) nos países desenvolvidos. Surge assim o Mercado Europeu de Licenças de Emissões, o CELE,
como um mecanismo de flexibilização, onde os países envolvidos na redução de emissões de GEE
podem comercializar entre si o excedente das suas emissões, ou seja, o CELE determina uma
quantidade de CO2 (ou equivalente) que um setor ou país pode emitir e fornece incentivos económicos
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para que se alcançarem as metas pretendidas. Cada crédito de carbono comercializado no mercado
internacional corresponde a uma tonelada de CO2. Ao comprar, obtêm-se licenças de emissão de GEE.
O seu preço é negociado no mercado, consoante a oferta e a procura, e é deduzido ao valor da multa
que o emissor deveria pagar por emitir esse excedente e assim o emissor pagará um valor mais baixo.
(C. Santos., 2013). Através do website Investing.com (2017) é possível consultar o valor das emissões
de carbono, onde se analisou um período de um ano (de abril 2017 a abril 2018). O valor médio
encontrado das emissões de carbono é de 7,04€/ton. Consoante o Potencial de Aquecimento Global
(PAG) dos poluentes, é possível convertê-los em unidades equivalentes de CO2. Multiplicando a
quantidade desse poluente pelo seu respetivo PAG obtêm-se as toneladas de CO 2 equivalente. Através do
website GHGProtocol.org (2017) tornou-se possível encontrar apenas o PAG de um dos poluentes
atmosféricos encontrados na bibliografia, do NO2: 1 kg de emissão deste poluente, corresponde a 298
kg de emissão de CO2. Assim sendo, nesta análise apenas se quantifica a absorção de dois poluentes,
o CO2 e o NO2, subestimando assim este benefício.
Na seção 3.2.2.6 através da recolha bibliográfica, reuniu-se no Anexo A as diferentes
quantificações do potencial de redução ou absorção de poluentes, e em particular de CO2 e do NO2,
por parte das coberturas verdes. Consideram-se para a presente análise, para os cenários de
coberturas verdes, os valores médios dos recolhidos nessa bibliografia, apresentados na Tabela 5.32.
No caso das fachadas verdes, tendo em conta a bibliografia considera-se que o benefício associado à
sua aplicação representa cerca de 65% desse valor (Serro, 2017).
Tabela 5.32 - Benefício da absorção de CO2 e de NO2 das coberturas verdes adotado.
Poluentes
CO2
NO2
Intervalo de valores de absorção de
0,38 a 6,47
0,0003 a 0,1
poluentes considerados (kg/(m2.ano))
PAG
1
298
CO2 equivalente (kg/m2)
0,089 a 29,8
Valor do Crédito de carbono considerado
7,04 x 10-3
(€/kg)
Benefício (€/(m2.ano))
0,0027 a 0,046
6,27 x 10-4 a 0,21
Benefício Médio (€/(m2.ano))
0,024
0,105
Benefício anual da absorção de
0,129
poluentes (€/(m2.ano))

Nas Tabela 5.33 e Tabela 5.34 encontram-se os valores dos benefícios totais anuais da
absorção de poluentes por parte de cada um dos cenários verdes em estudo, da envolvente exterior e
interior, respetivamente.
Tabela 5.33 - Benefício anual da absorção de poluentes de cada cenário verde em estudo da Envolvente Exterior
Cenários Envolvente
1.I.a
1.I.b
1.IV
2.I.a
2.I.b
2.II
Exterior
Área Verde (m2)
118
350
71
2 500
Cobertura Verde
Fachada Fachada Cobertura Verde
Tipo de Estrutura Verde Fachada Fachada
Verde

Benefício anual da absorção
de poluentes adotado
(€/(m2.ano))
Benefício anual da
absorção de poluentes de
cada cenário verde (€/ano)
Momento temporal do custo
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Viva

Extensiva

Verde

Viva

Extensiva

0,084

0,129

0,084

0,129

9,91

45,15

5,96

322,5

Ano 1 ao 50

Ano 1 ao 50

Ano 1 ao 50

Ano 1 ao 50

Tabela 5.34 - Benefício anual da absorção de poluentes de cada cenário verde em estudo da Envolvente Interior
1.V.a
1.V.b
2.III.a
2.III.b
Cenários Envolvente Interior
Área Verde (m2)
Tipo de Estrutura Verde
Benefício anual da absorção de
poluentes adotado (€/(m2.ano)
Benefício anual da absorção
de poluentes de cada cenário
verde (€/ano)
Momento temporal do custo

5.2.3.9.

81
Fachada Verde
Fachada Viva

22
Fachada Verde
Fachada Viva

0,084
6,80

1,85
Ano 1 ao 50

Melhoria do bem-estar e saúde pública inerentes ao contacto
com a vegetação

Como referido anteriormente na seção 3.2.2.10, as consequências positivas da melhoria do
bem-estar e da saúde da população trazido pela proximidade e contacto com os espaços verdes, a
nível psicológico, social e físico são inumeráveis. Apesar de nos últimos anos os investigadores terem
vindo a analisar este benefício, ainda não surgiu um consenso claro. Em particular o estudo de J. Maas
et al. (2009), mostra que a relação previamente estabelecida entre espaço verde e um número de
indicadores gerais de bem-estar e de saúde física e mental também podem ser encontrados em
categorias específicas de doenças avaliadas por médicos e a suas conclusões foram bastante
relevantes: a taxa de prevalência anual para 15 dos 24 grupos de doenças investigados é menor em
ambientes com mais espaço verde num raio de 1 km, como referido na seção 3.2.2.10. Já na revisão
bibliográfica realizada por Lee & Maheswaran (2011), conclui-se que as evidências existentes para a
ligação entre o contacto com a natureza e o bem-estar e saúde física das pessoas são fracas. No
entanto, outra revisão bibliográfica realizada na área dois anos depois (Russell et al., 2013), concluiu
que o balanço entre evidências indica conclusivamente que o contacto com a natureza e vegetação
torna as pessoas mais felizes e mais saudáveis.
Assim sendo, embora se considere relevante o benefício que as coberturas e as fachadas
verdes quando aplicadas em meio urbano trazem à saúde e ao bem-estar psicológico, social e físico
das pessoas, e o quanto melhoram a sua qualidade de vida, os seus efeitos ainda são difíceis de
quantificar dada a subjetividade e a grande variabilidade da influência dos inúmeros fatores externos
envolvidos (Carrus et al., 2015), e por isso é comum este benefício ser estudado com auxílio de
inquéritos de satisfação e de conforto à população. Por todos estes motivos, e dado que na presente
análise não se realizaram inquéritos de satisfação à população local, o benefício do bem-estar e saúde
pública inerentes ao contacto com a vegetação não foi considerado nesta dissertação.

5.2.3.10. Aumento da absorção sonora
Como estudado na seção 3.2.2.11 o ruído representa uma preocupação significativa nos
centros urbanos. Para combater esse problema existe um Regulamento Geral de Ruído (RGR) que
prevê a elaboração de planos municipais para redução do ruído nos municípios com uma população
residente superior a cem mil habitantes e com densidades populacionais acima dos 2500 hab/km2,
como é o caso da cidade de lisboa, que à data dos últimos Censos realizados (2011) registou 567 733
mil habitantes. Para a cidade de Lisboa existe o Plano de Ação do Ruído (PAR) que pretende minimizar
os efeitos negativos do ruído e introduzir uma melhoria da qualidade de vida à população residente,
constituído por três fases de intervenção no valor de três milhões de euros cada para áreas de ruído
prioritárias, preservando as zonas tranquilas. Assim, a introdução genérica de vegetação e em
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particular através da aplicação de coberturas e fachadas verdes na cidade, constituiriam uma medida
de redução dos encargos das intervenções do PAR, ao contribuir também para a redução de ruído na
cidade. No entanto, a área de estudo não é considerada como uma zona de ruído prioritário e, por isso,
não está incluída nas intervenções propostas no PAR, o que consequentemente, impossibilita a
quantificação deste benefício trazido pela aplicação de coberturas e fachadas verdes a partir da
redução do custo dessas intervenções. Para além disso, a escala da aplicação de infraestruturas verdes
que esta dissertação propõe, não introduz variações significativas ao nível do ruído da cidade. Outra
forma de quantificar este benefício, seria através da redução dos custos por pessoa exposta ao ruído,
como aliás foi a forma utilizada para quantificar o benefício do Isolamento Sonoro na seção 5.2.3.8)ii).
Por esse mesmo facto e por os utilizadores afetados serem os mesmos, ao quantificar o benefício da
Absorção Sonora desta forma, estar-se-ia a contabilizar o mesmo valor duas vezes, ainda que a
redução de dB introduzida pelas infraestruturas verdes no isolamento sonoro e na absorção sonora
varie ligeiramente, no entanto, não de forma significativa. Desta forma, apesar do contributo relevante
deste tipo de infraestruturas verdes no aumento da absorção sonora, este benefício não é tido em conta
na presente análise.

5.2.3.11. Melhoria da qualidade da água pluvial escoada
Na secção 3.2.2.12 procurou-se entender na bibliografia de que modo a aplicação de
coberturas e fachadas verdes poderiam contribuir para a eliminação de alguns poluentes presentes na
água pluvial escoada, no entanto, alguns dos estudos existentes são discordantes. Assim sendo, devido
à variabilidade das conclusões, a quantificação da melhoria da qualidade da água pluvial escoada não
foi considerada na presente análise.

5.2.3.12. Melhoria da gestão do escoamento de água pluviais: retenção
e atraso do escoamento
A aplicação de infraestruturas verdes, em particular a de coberturas verdes, tem a capacidade
de reter a água pluvial escoada ou de atrasar esse escoamento, o que resulta numa diminuição da
sobrecarga dos sistemas de drenagem, contribuindo assim para a diminuição do risco de cheias, como
referido anteriormente na seção 3.2.2.12. No entanto, a aplicação destes sistemas verdes em locais
pontuais não é uma solução competitiva tendo em conta as soluções propostas pela CML até 2030, no
Plano Geral de Drenagem de Lisboa, que apresenta várias alternativas para algumas bacias
hidrográficas de Lisboa. Tendo isso em conta, para a presente análise apenas se quantificou a parcela
deste benefício que diz respeito à quantidade de água pluvial que é retida, em particular pelas
coberturas verdes, e que consequentemente não vai para o sistema de drenagem, deixando por
quantificar a capacidade das mesmas em atrasar esse escoamento, que só seria relevante em cenários
de iminência de cheiras, ou seja, quando ocorressem fenómenos de precipitação. Os cenários
propostos que beneficiam desta quantificação são por isso os dois cenários de coberturas verdes
propostos, os cenários 1.IV e 2.II. Quantifica-se assim este benefício tendo em conta a redução dos
custos com as infraestruturas de drenagem resultante da retenção de escoamento por parte das
coberturas verdes. Para tal, é necessário entender o funcionamento do sistema de encaminhamento
de águas da cidade de Lisboa. Segundo a Matriz da Água de Lisboa (2014) disponibilizada pela câmara
municipal de Lisboa: a Água Residual Tratada corresponde a 93,4M m3 de volume: que deriva da água
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utilizada pelo concelho (60,6M m3), da água residual proveniente de outros municípios (22,4M m3) e da
precipitação (10,4M m3, 10,9% do total da Água Residual Tratada); a Água Devolvida ao Ambiente
corresponde a um volume de 84,4M m3 e incluiu as parcelas devolvidas por Evaporação, Infiltração e
Precipitação, no entanto nesta análise considera-se que a água que retorna ao ambiente é proveniente
apenas da precipitação, considerando perdas para o ambiente desprezáveis; o total de Precipitação
contabilizado é de 94,8M m3, sendo que 11,1% desse valor será tratada/ reutilizada. É necessário
contabilizar qual o volume precipitado sobre os locais dos casos de estudo. Através do website
PORDATA.pt, (2018), é possível consultar os dados de precipitação total em Lisboa dos últimos anos
(analisou-se os dados de 2006 a 2016). A partir desses dados e do conhecimento das áreas verdes
de cada cobertura, obtêm-se o volume de precipitação que nelas incide em cada um dos anos e
posteriormente realiza-se uma média desses volumes anuais analisados. Através da recolha
bibliográfica realizada na seção 3.2.2.12, admitiu-se que as coberturas verdes retêm 55% desse volume
médio de precipitação que nelas incide. Assim, de modo a quantificar monetariamente este benefício,
é necessário saber quais os custos operacionais do tratamento de águas residuais, como se pode ver
na Tabela 5.35, através dos dados que constam nos Relatórios de Contas da SIMTEJO (empresa
municipal responsável pelo tratamento de águas residuais urbanas em Lisboa), relativos a todos os
subsistemas.
Tabela 5.35 - Custos Operacionais do Tratamento de Águas Residuais
2009

2010

2011

2012

2013

2014

95,838

109,66

118,067

111,763

122,891

135,133

66,844

73,685

83,051

78,587

84,857

93,373

Custos operacionais (€)

32 935 106

35 706 047

37 379 993

36 978 815

40 619 450

40 834 239

Custos operacionais, Lisboa (€)
Custos operacionais, Lisboa
(€/m3)
Custo médio operacional,
Lisboa (€/m3)

22 971 204

23 992 341

26 293 933

26 001 934

28 047 982

28 215 279

0,344

0,326

0,317

0,331

0,331

0,302

3

Água residual tratada (Mm )
Água residual tratada Lisboa
(Mm3)

0,325

Por fim, o benefício anual é obtido pela multiplicação do custo médio operacional de 0,325
€/m3

por esse volume, apresentado na Tabela 5.36.

Ano

Precipitação
Lisboa
(mm)

Tabela 5.36 - Benefício anual proveniente da diminuição do volume de águas pluviais tratadas para cada cenário
de cobertura verde
Volume
Volume retido
Área
Volume precipitação,
Benefício anual
precipitação médio,
pelas coberturas
cobertura verde
casos de estudo
(€/ano)
casos de estudo
verdes extensivas
2
3
(m )
(m )
(m3)
(55%) (m3)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

587,1
346,1
466,7
489,4
816,5
656,8
572,4
433,1
703,6
415
728

1.IV

350

2.II

1.IV

2.II

2500

205,5
121,1
163,3
171,3
285,8
229,9
200,3
151,6
246,3
145,3
254,8

1467,8
865,3
1166,8
1223,5
2041,3
1642,0
1431,0
1082,8
1759,0
1037,5
1820,0

1.IV

2.II

1.IV

2.II

1.IV

2.II

197,7

1412,4

108,8

776,8

35,35

252,47
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5.2.3.13. Aumento da biodiversidade
A necessidade de reparar ecossistemas degradados ou destruídos, em particular nas regiões
fortemente urbanizadas, tem vindo a receber mais atenção por parte dos grupos políticos e científicos,
e por toda a Europa tem vindo a assumir um papel cada vez mais importante, com o objetivo de se
contribuir para a contínua conservação da biodiversidade. No entanto, a recuperação de ecossistemas
é uma tarefa bastante complexa e multidisciplinar. Em Portugal, entre o ano de 2000 e 2014, 24,6% da
sua área verde desapareceu, o que não se verificou em nenhuma outra localização (EPI, 2016). No
entanto, o contributo para o aumento da biodiversidade das coberturas e fachadas verdes que se
sugerem implementar nesta dissertação é ínfimo, e por isso, o benefício por si gerado não é tido em
conta na presente análise.

5.2.3.14. Regulação da temperatura exterior: diminuição do efeito ilha
de calor
Considerando que durante o período de estudo desta análise, de 40 anos para os cenários de
coberturas verdes e de 50 anos para os de fachadas verdes, é praticamente impossível que 50% das
coberturas totais de Lisboa sejam coberturas verdes, é muito improvável alcançar uma queda de 2ºC
na temperatura da cidade (Claus & Rousseau, 2012) e Banting et al. (2005). Assim sendo, na presente
dissertação este benefício é desprezado, pois estamos apenas a realizar a análise de dois casos de
estudo isoladamente.

5.2.4.
Custos e benefícios do fim do ciclo de vida adotados
5.2.4.1. Custo de substituição
Os custos de substituição considerados na presente dissertação tomam lugar no fim da vida
útil das infraestruturas verdes, como referido anteriormente na seção 3.2.3.1, na substituição total dos
sistemas verdes. Por isso, admite-se que este custo inclui os custos de demolição das várias
componentes do sistema verde. Nas coberturas verdes, os custos de substituições pontuais ao longo
da vida útil, consideram-se incluídos nos custos de manutenção dos mesmos, desprezando assim as
substituições anuais. No caso das fachadas vivas, este valor não será desprezado, no entanto será
incluído nos custos de manutenção, como referido em 5.2.2.2. Na Tabela 5.37 é possível consultar os
valores médios deste custo recolhido na bibliografia na Europa, assim como os valores adotados na
presente análise. Os valores adotados são próximos dos custos médios obtidos na revisão bibliográfica,
sendo de 50 €/m2 para coberturas verdes extensivas, 600 €/m2 para fachadas verdes e de 500 €/m 2
para fachadas vivas.
Tabela 5.37 - Custos de Substituição Médios e Adotados de Coberturas e Fachadas Verdes
Custo Médio de
Custo Adotado no Momento temporal
Infraestrutura Verde
Substituição (€/m2)
CE1 e CE2 (€/m2)
do custo
Cobertura Verde Extensiva Plana
49,50
50
Ano 40
Fachada Verde Direta/ Indireta
684,54
600
Ano 50
Fachada Viva Contínua/ Modular
486,86
500
Ano 50

Nas Tabela 5.38 e Tabela 5.39 apresentam-se os custos totais de substituição considerados
na presente análise para cada um dos cenários verdes da envolvente exterior e interior, respetivamente.
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Cenários
Envolvente
Exterior

Tabela 5.38 - Custos de Substituição Totais de cada cenário verde da Envolvente Exterior
1.I.a
1.I.b
1.IV
2.I.a
2.I.b
2.II

Área Verde (m2)
Tipo de Estrutura Verde
Custo de Substituição adotado
(€/m2)
Custo total de Substituição
(€)
Momento temporal do Custo

118

350

71

2 500

Fachada
Verde

Fachada
Viva

Cobertura Verde
Extensiva

Fachada
Verde

Fachada
Viva

Cobertura Verde
Extensiva

600

500

50

600

500

50

70 800

59 000

17 500

42 600

35 500

125 000

Ano 50

Ano 40

Ano 50

Ano 40

Cenários
Envolvente
Interior

Tabela 5.39 - Custos de Substituição Totais de cada cenário verde da Envolvente Interior
1.V.a
1.V.b
2.III.a
2.III.b

Área Verde (m2)
Tipo de Estrutura Verde

81
Fachada
Verde

22
Fachada
Viva

Fachada
Verde

Fachada
Viva

Custo de Substituição adotado (€/m2)
Custo total de Substituição (€)

600

500

600

500

48 600,0

40 500,0

13 200,0

11 000,0

Momento temporal do Custo

Ano 50

Ano 50

Ano 50

Ano 50

5.2.4.2.

Custo de demolição

Na Tabela 5.40 são apresentados os custos de demolição médios obtidos na bibliografia (seção
3.2.1.4.), assim como os valores adotados na presente análise. Estes últimos correspondem a
aproximações dos valores médios. Para as coberturas verdes extensivas, adota-se 25 €/m2, para as
fachadas verdes adota-se 90 €/m2 e para as fachadas vivas 200 €/m2.
Tabela 5.40 - Custos de Demolição Médios e Adotados de Coberturas e Fachadas Verdes
Custo Demolição adotado
Infraestrutura Verde
Custo Médio de Demolição (€/m2)
(€/m2)
Cobertura Verde Extensiva Plana
23,98
25
Fachada Verde Direta/ Indireta
93,24
90
Fachada Viva Contínua/ Modular
218,56
200

No entanto, a quantificação deste custo é bastante complexa, devido à variabilidade dos
parâmetros considerados nos diferentes estudos reunidos em 3.2.3.2 e devido à variabilidade das taxas
de cada país aplicadas aos resíduos demolidos. Assim sendo, estes custos não são considerados na
presente análise de viabilidade económica, admitindo-se que se encontram incluídos nos custos de
substituição, como referido em 5.2.2.3.

5.3. Resumo dos custos e benefícios adotados
Para concluir a secção 5, na Tabela 5.41 apresenta-se uma tabela que resume as
quantificações dos benefícios adotados para cada um dos cenários avaliados. Adicionalmente, a
Tabela 5.42 reúne os custos e benefícios que dão origem aos fluxos de caixa durante o período da
análise.
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Tabela 5.41 - Quadro resumo das quantificações dos benefícios dos cenários avaliados

Tabela 5.42 - Quadro resumo dos custos e benefícios monetários dos cenários avaliados.
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6. RESULTADOS DA ANÁLISE
6.1. Análise de viabilidade
Neste Capítulo 6 é onde se realiza o estudo incremental de viabilidade financeira, económica
e socioambiental tendo em conta as quantificações de custos e benefícios consideradas na seção 5.2.
Como referido anteriormente na seção 3.1, serão utilizados para este estudo os indicadores
económicos VAL, TIR e PRI. Assim, para se obterem esses indicadores, é necessário primeiro definir
os parâmetros financeiros deste modelo de análise, como se verá na seção seguinte 6.1.1. Após o
cálculo dos indicadores, é realizada uma discussão de resultados na seção 6.2 e adicionalmente na
seção 6.3, uma análise de sensibilidade aos parâmetros mais significativos de cada solução proposta.

6.1.1.

Parâmetros do modelo

6.1.1.1.

Horizonte temporal

O horizonte temporal diz respeito ao período de tempo para o qual são dadas previsões do
projeto, tendo em conta o seu potencial a médio ou a longo prazo. Neste período devem incluir-se todos
os anos de exploração. Tendo assim conta que a vida útil das coberturas verdes considerada é cerca
de 40 anos e a das fachadas verdes é de 50 anos, assume-se como horizonte temporal das soluções
propostas como 40 e 50 anos, respetivamente.

6.1.1.2.

Taxa de atualização e fluxos monetários

A Taxa de Atualização (TA), também conhecida por Custo de Oportunidade do Capital ou ainda
como a Taxa Mínima de Rendibilidade do Empreendimento, está relacionada com a valoração de
projetos de investimento. Esta taxa tem como propósito atualizar os cash flows ou fluxos de tesouraria
(Equação 6.1) futuros do projeto, de forma a obter-se o Valor Atual Líquido (VAL).

𝐶𝐹 [€] =

(

)

(

)

;

(6.1)

𝐵 −Benefícios Financeiros, Económicos e Socioambientais durante o período de tempo t;
𝐶 – Custo de Instalação (investimento inicial);
𝐶 – Custos de Manutenção e Substituição/ Demolição durante o período de tempo t;
A Taxa de Atualização depende da Taxa de Rendimento, da Taxa de Prémio de Risco e da
Taxa de Inflação, como se apresenta na Equação 6.2.

𝑇 [%] = (1 + 𝑇

)(1 + 𝑇

) 1+ 𝑇

çã

− 1;

(6.2)

– Taxa de Rendimento ou Taxa de Juro sem Risco: trata-se da remuneração real

𝑇

desejada para os capitais próprios. É uma taxa teórica na qual se pode investir sem qualquer risco de
crédito que reflete a remuneração de ativos isentos de risco. Na presente análise admitiu-se uma taxa
equivalente às obrigações do tesouro (OT) portuguesas a 30 anos. Segundo o site do Investing.pt
(2018), a taxa de rendimento é de 2,673%.
𝑇

– É a taxa associada ao prémio anual de risco. Depende do tipo grau de risco do

investimento. Sendo que se considera o presente investimento de médio risco (EKonomista, 2018), o
seu valor deverá estar entre os 1,5 e os 3 %. Adotou-se uma Taxa de Prémio de Risco média de 2,5%;
𝑇

çã

– Para fluxos monetários a preços correntes, ou seja, inflacionados. Corresponde a um

aumento do nível geral de preços de bens e serviços. Segundo dados recentes do Banco de Portugal
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(2018), o mesmo prevê uma taxa de inflação para 2018 de 1,2% e de 1,4% para 2019. Assim, na
presente análise, considerando que o investimento inicial neste projeto é realizado no presente ano civil
de 2018, correspondente ao ano 0 desta análise, faz-se uma análise a valores correntes e atualizamse os valores dos custos e benefícios do ano 1 da análise com a taxa de inflação prevista para 2019,
de 1,4%. A partir do ano 2 até ao fim do horizonte temporal da análise, atualizam-se os valores a uma
taxa de inflação constante que foi calculada a partir da média das taxas de inflação dos últimos dez
anos em Portugal e que tem um valor de 1,35%.
Assim, são obtidas duas TA para a presente análise, dado que se varia a taxa de inflação. Para
o ano 1 da presente análise a TA é de 6,71%. A partir desse ano, a TA utilizada é de 6,67%.

6.1.2.

Análise financeira

As Figura 6.1 e Figura 6.2 representam os fluxos de caixa atualizados não acumulados da
análise financeira, para os cenários propostos do CE1 e do CE2, respetivamente, de coberturas verdes
(cenário1.IV e 2.II), fachadas verdes diretas/ indiretas (cenários 1.I.a, 1.V.a, 2.I.a e 2.III.a) e de fachadas
vivas (cenários 1.I.b, 1.V.b, 2.I.b e 2.III.b). Através da análise dessas mesmas figuras, observa-se que,
ao longo de todo o ciclo de vida das soluções, observam-se fluxos de caixa negativos, correspondente
a custos, que não são compensados pela única entrada positiva do benefício da redução da fatura
energética, registado apenas nos cenários de coberturas verdes. Os picos de custos são referentes
aos custos iniciais de instalação dos sistemas verdes no ano 0 e aos custos de substituição no final do
ciclo de vida (no ano 40 para as coberturas verdes e no 50 para as fachadas). De notar ainda que, os
cenários de fachadas vivas (cenários 1.I.b, 1.V.b, 2.I.b e 2.III.b) apresentam fluxos de caixa
significativamente maiores que os cenários de fachadas verdes diretas/ indiretas, mostrando de novo
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(Milhares)

que os seus custos são bastante mais elevados do que os de fachadas verdes diretas ou indiretas.
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Figura 6.1 - Fluxos de caixa atualizados não acumulados da Análise Financeira, para os cenários CE1
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Figura 6.2 - Fluxos de caixa atualizados não acumulados da Análise Financeira, para os cenários CE2
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Como se esperava, e pela observação das Figura 6.1 e Figura 6.2, conclui-se que nenhuma
das soluções avaliadas revela viabilidade financeira, o que acontece devido a quase todos os fluxos de
caixa atualizados corresponderem a custos.

6.1.3.

Análise económica

De forma análoga ao realizado na seção 6.1.2 da análise financeira, as Figura 6.3 e Figura 6.4
representam os fluxos de caixa atualizados não acumulados da análise económica realizada a cada
um dos cenários verdes dos CE1 e CE2, respetivamente.
Através da análise das Figuras 6.3 e 6.4 observa-se que, para o CE1 e CE2, quase todos os
cenários verdes continuam a apresentar fluxos de caixa negativos em quase todo o seu ciclo de vida.
Quase todos os benefícios não são anuais, mas sim pontuais, a que correspondem os picos de fluxos
de caixa positivos. Surge assim um pico inicial no ano 1 de fluxos positivos que dizem respeito à
valorização das propriedades devido à melhoria estética e ao aumento do isolamento sonoro, mais
adiante no ciclo de vida observa-se ainda um pico de fluxos de caixa positivos que diz respeito à
poupança efetuada devido ao prolongamento da vida útil dos materiais das coberturas (cenário 1.IV e
2.II no ano 20) e das fachadas verdes ou vivas da envolvente exterior (cenários 1.I.a, 1.I.b, 2.I.a e 2.I.b
no ano 35), e por fim, no final do ciclo de vida das soluções, volta-se a observar um pico negativo de
fluxos de caixa em todas as soluções, que diz respeito, mais uma vez, aos custos de substituição das
infraestruturas (cenário de coberturas verdes 1.IV e 2.II no ano 40 e cenários 1.I.a, 1.I.b, 2.I.a e 2.I.b no
ano 50).
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Figura 6.3 - Fluxos de caixa atualizados não acumulados da Análise Económica, para os cenários verdes do CE1
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Figura 6.4 - Fluxos de caixa atualizados não acumulados da Análise Económica, para os cenários verdes do CE2

No Anexo D é possível observar nas Figura D.1 e Figura D.2 a evolução dos fluxos de caixa
atualizados acumulados da análise económica de cada cenário verde proposto para cada um dos casos
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de estudo, respetivamente para o CE1 e CE2. Em ambos os casos a tendência de fluxos de caixa
acumulados é similar. Todos os cenários apresentam um decréscimo de fluxos de caixa acumulados
ao longo do tempo, no entanto, os cenários de fachadas vivas (1.I.b, 1.V.b, 2.I.b e 2.II.b) são os que
apresentam um decréscimo mais evidente. Ainda assim, quase todas as soluções apresentam
viabilidade económica, porque os benefícios acabam por compensar os custos da análise financeira
com a valorização das propriedades devido à melhoria estética e ao isolamento sonoro e a poupança
devido ao prolongamento da vida útil dos materiais, excetuando o cenário de fachada viva interior 1.V.b,
que apresenta um VAL económico de cerca de -17 500€.

6.1.4.

Análise socioambiental

Por fim, são apresentados nas Figura 6.5 e Figura 6.6 os fluxos monetários atualizados não
acumulados da análise socioambiental dos cenários verdes propostos para o CE1 e para o CE2,
respetivamente. Em ambas as figuras se observa que há cenários que continuam a apresentar grande
parte dos fluxos de caixa ao longo do período de análise negativos, exceto o pico positivo do ano 1,
sendo esses os cenários de fachadas vivas (1.I.b, 1.V.b, 2.I.b e 2.III.b) e os cenários de fachadas verdes
da envolvente interior (1.V.a e 2.II.a).
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Figura 6.5 - Fluxos de caixa atualizados não acumulados da Análise Socioambiental, para cenários do CE1
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Figura 6.6 - Fluxos de caixa atualizados não acumulados da Análise Socioambiental, para os cenários do CE2

No Anexo D é possível observar nas Figura D.3 e Figura D.4 a evolução dos fluxos de caixa
atualizados acumulados da análise económica de cada cenário verde proposto para cada um dos casos
de estudo, respetivamente para o CE1 e CE2. Conclui-se que a evolução dos fluxos atualizados
acumulados é semelhante ao que se verificou na análise económica, mostrando o quão significativos
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são os parâmetros considerados dessa análise. Concluiu-se que no CE1 (Figura D.3 do Anexo D) a
solução verde proposta que atinge valores mais elevados de fluxos de caixa acumulados é a solução
de fachada viva aplicada na envolvente exterior (cenário 1.I.b). Já no CE2 (Figura D.4 do Anexo D) a
solução verde que atinge, de longe, os fluxos de caixa mais elevados é a solução de cobertura verde
extensiva (cenário 2.II), afastando-se significativamente dos fluxos de caixa acumulados atingidos pelos
restantes cenários. Observa-se ainda que todos os cenários apresentam viabilidade socioambiental
exceto o cenário de fachada viva interior aplicado no CE1, o cenário 1.V.b, no fim do período de análise.
Ainda assim, de forma semelhante ao que aconteceu nas outras análises, todas as soluções de
fachadas vivas (1.I.b, 1.V.b, 2.I.b e 2.III.b) continuam a apresentar uma tendência decrescente de fluxos
atualizados acumulados ao longo do tempo (de forma mais evidente nos cenários 1.I.b e 1.V.b).

6.2. Discussão dos resultados
Na Tabela 6.1 apresentam-se reunidos os valores atualizados líquidos (VAL) de todos os
cenários verdes avaliados para cada componente da análise de viabilidade, representados com o
auxílio de uma escala de cores de acordo com a sua ordem de grandeza e sinal, de modo a facilitar a
interpretação dos valores. De notar que, os valores apresentados nesta Tabela 6.1 incluem todos os
custos e benefícios de todas as fases do ciclo de vida dos sistemas verdes considerados. Assim, no
Anexo D das Tabelas D.1 à Tabela D.10, apresentam-se os valores de todos os fluxos de caixa, os
respetivos valores atualizados e acumulados, os VALs de análise Financeira, Económica e
Socioambiental, as TIR e os PRI para cada um dos cenários propostos avaliados de cada um dos casos
de estudo, ainda que para a maior parte dos cenários, não foram tidos em conta por não se adequarem
a este tipo de estudo.

CE2

CE1

Tabela 6.1 - Valores atualizados líquidos do estudo de viabilidade dos cenários avaliados.
VAL
Cenários
Análise Financeira
Análise Económica
Análise Socioambiental
1.I.a
-165 707,93 €
350 085,03 €
377 120,94 €
1.I.b
-459 365,92 €
427 022,13 €
429 471,81 €
1.IV*
-94 993,79 €
197 302,39 €
205 755,16 €
1.V.a
-113 748,66 €
105 677,49 €
106 135,70 €
1.V.b
-315 327,46 €
-17 534,82 €
-17 076,61 €
2.I.a
-99 705,62 €
237 754,15 €
272 539,42 €
2.I.b
-276 398,14 €
313 280,74 €
398 963,64 €
2.II*
-660 456,34 €
2 129 306,69 €
2 377 917,25 €
2.III.a
-30 894,70 €
122 629,98 €
122 754,43 €
2.III.b
-85 644,49 €
122 710,42 €
122 834,87 €
Legenda:

(a)Cenários de Fachadas Verdes

(b)Cenários de Fachadas Viva

*Horizonte Temporal de 40 anos

VAL crescente 
VAL Negativo

VAL Positivo

Os mesmos valores apresentados na Tabela 6.1 apresentam-se ainda na forma de gráfico de
barras nas Figura 6.7 e Figura 6.8, separados, respetivamente por CE1 e CE2.
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Cenários CE1

Figura 6.7- Valores atualizados líquidos do estudo de viabilidade dos cenários avaliados do CE1

Como se pode verificar na Figura 6.7, para o CE1, os cenários 1.I.a e o 1.I.b de fachadas verdes
diretas/ indiretas e fachadas vivas aplicadas na envolvente exterior são os que introduzem um valor
social e ambiental maior, gerando assim ao fim do período de análise de 50 um benefício elevado. A
diferença de custos entre estes dois sistemas é de cerca de cerca de 294 000 € e os ganhos
acumulados da fachada viva são cerca de 53 000€ superiores aos da fachada verde direta/ indireta.
Ainda assim, em termos relativos, a solução de fachada verde direta/ indireta (1.I.a) gera ganhos
acumulados que são cerca de 2,3 vezes superiores aos seus custos, ao contrário do que acontece com
a fachada viva cujos ganhos são apenas cerca de 0,9 vezes maiores que os seus custos. No entanto,
ambas as soluções apresentam ganhos significativamente elevados, por isso, a decisão de escolher
uma solução com maiores ganhos absolutos ou a que é mais rentável depende de cada tipo de
investidor, do seu objetivo e do seu capital. De notar que o padrão destes dois cenários repete-se para
o cenário de fachada verde e viva 1.V.a e 1.V.b, sendo que neste caso, o cenário de fachada viva
(1.V.b) chega mesmo a apresentar inviabilidade. Observa-se ainda que o cenário com o VAL superior
poderá não representar o cenário mais viável: como por exemplo o cenário 1.I.b que apresenta um VAL
de cerca de 430 000 €, maior que o do cenário 1.IV que apresenta um VAL de cerca de 206 000€, e no
entanto, o cenário 1.IV de cobertura verde extensiva apresenta ganhos acumulados cerca de 2,2 vezes
maiores que os seus custos, ao contrario do cenário 1.I.b que apresenta ganhos acumulados de apenas
0,9 vezes maiores que os seus custos.

Milhares

VAL Financeiro

VAL Económico

VAL Socioambiental

2 200 €
1 700 €
1 200 €
700 €
200 €
-300 €
-800 €

2.I.a

2.I.b

2.II

2.III.a

2.III.b

Cenários CE2

Figura 6.8- Valores atualizados líquidos do estudo de viabilidade dos cenários avaliados do CE2

No CE2, como se pode ver pela Figura 6.8, o cenário 2.II de cobertura verde extensiva é
claramente o que traz um valor social e ambiental maior, é por isso o cenário que atinge maior VAL
(cerca de 2,4 milhões de euros), apresentado ganhos acumulados 3,6 vezes superiores aos seus
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custos. Ainda assim, o que apresenta maiores ganhos relativamente aos seus custos é o cenário 2.III.a
(fachada verde direta/indireta interior), cerca de 4,0 vezes maiores, ainda que com um VAL
substancialmente menor (cerca de 123 mil euro). Quanto aos cenários de fachadas verdes diretas/
indiretas (2.I.a e 2.III.a) e vivas (2.I.b e 2.II.b), de ambas as envolventes exterior e interior, de forma
semelhante ao que se verificou para o CE1, voltam também aqui a enquadrar-se no padrão observado
da relação entre fachada verde versus viva e descrito no parágrafo anterior.
Os resultados obtidos mostram-se assim coerentes e revelam-se significativamente positivos,
traduzindo a viabilidade de quase todos os cenários verdes avaliados (exceto o cenário 1.V.b que
apresenta um VAL socioambiental de cerca de – 17 mil euros). Genericamente, obtêm-se ganhos entre
os 106 135,70€ no CE1 (cenário 1.V.b) e os 2 377 1917,25€ no CE2 (cenário 2.II).
Os benefícios associados a uma maior criação de valor são a melhoria estética, o aumento do
isolamento sonoro e o prolongamento da vida útil. Assim, e indo de encontro à generalidade dos
projetos, estas soluções apresentam TIR superiores às TA. De referir ainda que estes projetos, por
terem em conta parâmetros subjetivos e com receitas partilhadas também por terceiros (dimensões
utilizador e envolvente), tendem a apresentar TIR elevadas e PRIs baixos, dada a existência de retornos
significativos logo nos primeiros anos (ver TIR e PRI apresentados nas tabelas do Anexo D).
Conclui-se assim que, para o caso de estudo 1 os cenários com maior viabilidade são a fachada
verde direta/ indireta da envolvente exterior, o cenário 1.I.a (ganhos acumulados de 2,3 vezes maiores
que os custos) e o cenário de cobertura verde extensiva, o cenário 1.IV, com ganhos acumulados 2,2
vezes maiores que os seus custos. Para o caso de estudo 2, são os cenários de fachada verde direta/
indireta interior, o cenário 2.III.a, com ganhos acumulados de 4 vezes maiores que os seus custos, e a
cobertura verde extensiva, o cenário 2.II, com ganhos acumulados de 3,6 vezes maiores que os seus
custos.

6.3. Análise de sensibilidade
Como todos os estudos de viabilidade, também o presente estudo tem incluído um grau de
incerteza que não pode ser eliminado, mas apenas reduzido, por exemplo, recorrendo a detalhados
estudos de mercado. No presente estudo essa incerteza assume ainda um maior significado, pois a
viabilidade dos cenários verdes propostos avaliados é dependente de fatores e condições externas e
pelas condições de mercado que variam com o tempo e que, por vezes, não refletem previsões irreais
do seu comportamento futuro. Realizam-se então análises de sensibilidade a todos os parâmetros da
análise, que identificam os parâmetros mais elásticos envolvidos na análise que, consequentemente,
são os que causam maior impacto nos VAL de cada cenário em avaliação. Posteriormente, é efetuada
uma variação de 10 e −10% a cada parâmetro considerado na análise custo-benefício para cada
solução avaliada e obtêm-se os gráficos podem ser observados seguidamente nas Figura 6.9 e 6.10
para o CE1 e na Figura 6.11 para o CE2. Cada um dos gráficos destas apresentam por ordem, de cima
para baixo, todos os parâmetros que entraram na sua análise, ordenados do que mais afeta o VAL para
o que menos afeta. No topo de cada gráfico, surgem os parâmetros que mais influência têm sobre o
VAL socioambiental, e por isso, os parâmetros mais elásticos de cada cenário avaliado. Nas Tabela
E.1 e Tabela E.1 do Anexo E, podem ser consultados os valores percentuais da variação do VAL devido
à variação de cada um dos parâmetros dos cenários avaliados do CE1 e do CE2, respetivamente,
individualmente.
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Cenário 1.I.b

Cenário 1.I.a

Cenário 1.IV

Cenário 1.V.a

Cenário 1.V.b

Figura 6.9 -Efeito dos parâmetros da análise sobre os VAL socioambientais dos cenários do CE1

Cenário 2.I.a

Cenário 2.I.b

Figura 6.10 -Efeito dos parâmetros da análise sobre os VAL socioambientais dos cenários do CE2
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Cenário 2.III.a

Cenário 2.II

Cenário 2.III.b

Figura 6.11 -Efeito dos parâmetros da análise sobre os VALs socioambientais dos cenários avaliados do CE2
(continuação)

Através da observação das Figuras 6.9, 6.10 e 6.11, conclui-se que, globalmente, os
parâmetros mais elásticos, os que mais influência têm no VAL, são a valorização da propriedade devido
à melhoria estética e a valorização da propriedade devido ao isolamento sonoro, sendo que para os
cenários com viabilidade alteram o seu valor até 21% e 8%, respetivamente. Os parâmetros menos
elásticos, por sua vez, são o benefício da melhoria da qualidade do ar para a envolvente e taxa de
inflação usada para o ano 1. Para o cenário inviável 1.V.b, os únicos parâmetros que tornaram o VAL
positivo, foram a valorização da propriedade devido à melhoria estética e o custo de manutenção, que
ao serem variados 10% afetam o VAL deste cenário em 174% e 115%, respetivamente, como aliás se
pode observar na Tabela E.1 do Anexo E, onde estes são os únicos parâmetros a fazer variar o VAL
acima de 100%.
Por fim, fizeram-se variar todos os parâmetros avaliados em simultâneo, criando assim, três
cenários de estudo sensibilidade distintos: um cenário base/ provável e, por isso o mais realista e que
assiste o caso de estudo, um cenário pessimista, que integra as simulações que mais prejudicam a
análise, e um cenário otimista, com as variações mais benéficas e, por esta via, que aumentam o VAL
das soluções. De notar que a probabilidade de ocorrerem estes cenários pessimistas é muito reduzida,
pois todos os parâmetros teriam que contribuir negativamente para o VAL socioambiental, no entanto
é interessante analisar esses resultados.

77

Tabela 6.2 -VAL da análise Socioambiental para os diferentes cenários da análise de sensibilidade
Cenário
1.I.a
1.I.b
1.IV
1.V.a
1.V.b
2.I.a
2.I.b
2.II
2.III.a
2.III.b

Pessimista
296 577,45 €
274 924,49 €
162 242,56 €
65 280,29 €
- 91 908,49 €
219 981,22 €
294 382,99 €
1 983 249,12 €
102 045,64 €
89 464,97 €

VAL Socioambiental
Base/Provável
377 120,94 €
429 471,81 €
205 755,16 €
106 135,70 €
- 17 076,61 €
272 539,42 €
398 963,64 €
2 377 917,25 €
122 754,43 €
122 834,87 €

Pessimista

Otimista
455 355,75 €
580 198,27 €
248 650,71 €
145 501,32 €
55 066,58 €
323 631,39 €
500 831,81 €
2 767 874,04 €
143 108,76 €
155 542,62 €

Base/Provável

Variação do Base
para Pessimista
-21,36%
-35,99%
-21,15%
-38,49%
438,21%
-19,28%
-26,21%
-16,60%
-16,87%
-27,17%

Variação do Base
para o Otimista
20,75%
35,10%
20,85%
37,09%
-422,47%
18,75%
25,53%
16,40%
16,58%
26,63%

Optimista

€3 000 000,00

VAL

€2 500 000,00
€2 000 000,00
€1 500 000,00
€1 000 000,00
€500 000,00
€€(500 000,00)

1.I.a

1.I.b

1.IV

1.V.a

1.V.b

2.I.a

2.I.b

2.II

2.III.a

2.III.b

Cenários
Figura 6.12 - VAL da análise Socioambiental para os diferentes cenários da análise de sensibilidade

Conclui-se assim pela análise das Figura 6.12 e da Tabela 6.2 que todos os cenários que se
apresentaram viabilidade no fim da análise custo benefício, continuam a sê-lo mesmo no cenário
pessimista e o único cenário que não apresentava viabilidade (1.V.b), passa a apresentar viabilidade
no cenário otimista na análise de sensibilidade. Observa-se uma variação média do VAL socioambiental
de cerca de -22% com os cenários pessimistas e de +21% com os cenários otimistas.

78

7. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
7.1. Conclusões
Nesta dissertação propôs-se uma metodologia de análise custo-benefício por forma a estudar
a viabilidade económica de 10 cenários verdes propostos a aplicar em dois casos de estudo de escolas
primárias, a Escola Manuel Teixeira Gomes (CE1) e a Escola do Bairro do Armador (CE2). Avaliaramse cenários de coberturas verdes extensivas (1.IV e 2.II), de fachadas verdes diretas ou indiretas
aplicadas na envolvente exterior (1.I.a e 2.I.a), de fachadas vivas aplicadas na envolvente interior (1.I.b
e 2.I.b), de fachadas verdes diretas ou indiretas aplicadas na envolvente interior (1.V.a e 2.III.a) e de
fachadas vivas aplicadas na envolvente interior (1.V.b e 2.III.b). A metodologia, que teve em conta os
custos e os benefícios mais significativos das infraestruturas verdes ao longo do seu ciclo de vida, além
de incluir as componentes de uma avaliação económica e as dimensões de um edifício público e de
uma escola primária, demonstrou a viabilidade para nove dos dez cenários verdes avaliados.
Os resultados mostram que, para o caso de estudo 1, os cenários com maior viabilidade são a
fachada verde direta/ indireta da envolvente exterior, o cenário 1.I.a (ganhos acumulados de 377120,94
€, 2,3 vezes maiores que os custos) e o cenário de cobertura verde extensiva, 1.IV, com ganhos
acumulados de 2,2 vezes superiores aos seus custos (VAL de 205 755,16 €). Para o caso de estudo
2, são os cenários de fachada verde direta/ indireta interior, o cenário 2.III.a, com ganhos acumulados
de 122 754,43 €, 4 vezes maiores que os seus custos, e a cobertura verde extensiva, o cenário 2.II,
com ganhos acumulados de 3,6 vezes maiores que os seus custos (VAL de 2 377 917,25 €). Note-se
ainda que as conclusões de viabilidade obtidas na presente análise, para cada cenário verde avaliado,
não devem ser tidas em conta no caso de se considerar mais do que um cenário aplicado em conjunto
em cada caso de estudo, pois a avaliação foi individualmente para cada um dos cenários e desconhecese o aumento de potencial que poderá resultar da aplicação de vários cenários em simultâneo.
Da análise de sensibilidade concluiu-se que, globalmente, os parâmetros mais elásticos, e os
que mais influência têm no VAL, são a valorização da propriedade devido à melhoria estética e a
valorização da propriedade devido ao isolamento sonoro, alterando o seu valor até 21% e 8%,
respetivamente. Os parâmetros menos elásticos, por sua vez, são o benefício da melhoria da qualidade
do ar para a envolvente e taxa de inflação usada para o ano 1. Em conjunto, todos os parâmetros a
variar em -10% e +10%, resultam numa taxa de redução e de crescimento média de -25% com os
cenários pessimistas e de +24% com os cenários otimistas no VAL socioambiental, respetivamente. Os
parâmetros que introduzem maiores valores económicos, sociais e ambientais são claramente a
valorização da propriedade devido à melhoria estética e a valorização da propriedade devido ao
aumento do isolamento sonoro. O parâmetro que menos valor introduz na análise é a melhoria da
qualidade do ar para a envolvente.
Observa-se ainda que, tendo em conta que são projetos que incluem parâmetros com algum
grau de subjetividade e cujas receitas são partilhadas também várias dimensões, como o utilizador e a
envolvente, as TIR tendem a ser muito altas e os PRI mais baixos, pois os benefícios mais significativos
ocorrem nos primeiros anos da análise. Com esta análise pode-se afirmar que com a instalação deste
tipo de sistemas verdes nas escolas em estudo seria possível eliminar ou reduzir alguns dos problemas
detetados. Os ganhos económicos, sociais e ambientais são inúmeros, e alguns de elevada
complexidade, e têm particular relevância para os seus utilizadores, que se tratam de crianças em fase
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de desenvolvimento. Há que referir também que, uma grande parte dos benefícios apresentados no
capítulo 3 da presente dissertação, não foram estimados ou quantificados devido à sua grande
complexidade e à carência de dados e estudos que conjuguem os dois grandes âmbitos desta
dissertação: a temática das coberturas e fachadas verdes, e a temática das crianças em idade préescolar na fase de desenvolvimento em que se encontram, que se revelou bastante subjetiva. Assim,
com o auxílio desses estudos, seria possível estimar muitos desses benefícios e, certamente, que a
viabilidade dos cenários avaliados seria ainda mais notória, em particular nos benefícios que dizem
respeito ao âmbito do utilizador. Ainda assim, convém afirmar que existe e existirá sempre alguma
incerteza associada aos parâmetros deste tipo de análises e aos resultados por eles obtidos.

7.2. Desenvolvimentos futuros
A estimativa dos benefícios utilizados no presente estudo de viabilidade foi bastante complexa,
como foi vindo a ser referido ao longo da presente dissertação. Deve-se não só à complexidade do
âmbito e à subjetividade da temática, principalmente nos benefícios que dizem respeito aos utilizadores,
nomeadamente crianças, mas também pela escassez de bibliografia com aplicação aos casos de
estudo desta dissertação.
Relativamente aos parâmetros avaliados que dizem respeito aos custos do ciclo de vida deste
tipo de infraestruturas verdes, sugere-se que futuramente novos estudos avaliem a sua viabilidade em
termos técnicos, para se conseguir ter em conta neste tipo de análises as diferentes características das
estruturas e possíveis alterações à mesma. Aconselha-se a escolha de espécies de vegetação locais,
que sejam adequadas às condições climatéricas da cidade de Lisboa e às especificidades das escolas
onde serão aplicadas. Relativamente aos utilizadores, sugerem-se inquéritos locais para entender a
perceção e o nível de aceitação deste tipo de soluções verdes por parte da população em geral e por
parte das crianças em particular. Sugerem-se mais inquéritos realizados às escolas, aos seus alunos
e aos encarregados de educação, de forma a entender também alguns padrões comportamentais. A
elevada complexidade de autorizações dos encarregados de educação e das escolas levou a que, na
presente dissertação, não se conseguissem realizar inquéritos aos alunos e aos seus encarregados de
educação, no entanto, considera-se que se poderiam ter retirado daí informações e conclusões
importantes para o desenvolvimento deste estudo. Seria também interessante futuramente avaliar em
simultâneo vários cenários verdes para o mesmo caso de estudo, como por exemplo, no CE1, a
aplicação conjunta da cobertura verde extensiva (cenário 1.IV) e da fachada verde exterior (cenário
1.I). No CE2 sugere-se a aplicação conjunta da cobertura verde extensiva (cenário 2.II) e também da
fachada verde interior (cenário 2.III). Propõem-se também estudos de viabilidade económica e a
realização de metodologias de aplicação de sistemas verdes em escolas, pois cada escola tem
diferentes particularidades e necessidades, e para melhor consolidar ou não as conclusões da presente
dissertação. Seria interessante também abordar uma outra questão, que diz respeito à possível criação
de incentivos fiscais públicos à introdução de infraestruturas verdes nas construções novas, como aliás
tem vindo a ser aplicado em alguns países da Europa, de forma a que a proliferação destas
infraestruturas em Portugal fosse mais rápida e os benefícios obtidos para todos seriam cada vez mais
significativos. Todos estes desenvolvimentos são relevantes para ser possível quantificar os benefícios
com um grau de incerteza e de variabilidade mais reduzidos, pois em alguns casos os valores
considerados foram retirados da bibliografia com outras características locais e diferente edifícios.
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ANEXOS
ANEXO A
Revisão Bibliográfica
No Anexo A são apresentadas as quantificações dos custos e dos benefícios de coberturas e paredes
verdes, que servem de apoio à revisão bibliográfica da seção 3.2.

ANEXO B
Questionários aos Casos de Estudo
No Anexo B apresenta-se o questionário realizado aos docentes e funcionários das escolas primárias
em estudo, de apoio à formulação do capítulo 4 e da criação das propostas de intervenção da seção
5.1.

ANEXO C
Estudos de Mercado Imobiliário
No Anexo C apresentam-se os estudos de mercado imobiliário realizados, um para propriedades e
outro para terrenos, que serviram de apoio cálculo dos benefícios nas seções 5.2.3.2 e 5.2.3.4.

ANEXO D
Análises Financeira, Económica e Socioambiental
No Anexo D apresentam-se as análises financeira, económica e socioambiental das soluções verdes
propostas, com os respetivos indicadores económicos, de apoio à formulação do capítulo 6.

ANEXO E
Análise de Sensibilidade
No Anexo E apresenta-se a análise de sensibilidade realizada aos parâmetros da análise de viabilidade
mais significativos, que serve de apoio à formulação da seção 6.3.

i

ANEXO A
Tabela A.1 - Quantificações do Benefício do Aumento da Eficiência dos Painéis Fotovoltaicos
Localização

Cobertura Verde

Lérida,
Espanha

Estrutura
Existente
Cobertura Verde
de Gazina com
PFotovoltaico

Referência
Comparativa
Cobertura
Cascalho
-

Cobertura Verde
de Sedum com
PFotovoltaico

Benefício (%)

Referência

Aumento de produção de 1,29%
(Verão)
Diminuição da temperatura em 17,8%
Aumento de produção de energia de
3,33% (Verão)

-

Chemisana
& Lamnatou,
2014

-

Diminuição da temperatura em 26,1%

Pettisburg,
Pensilvânia,
EUA

Cobertura Verde
com Pfotovoltaico

Cobertura
Escura

Aumento de 0,5% de produção (Julho)
e 2% (Dezembro)

Nagengast
et al., 2013

Hong Kong,
China

Cobertura Verde
(63000m2) c/
Pfotovoltaico

Painel
Fotovoltaico
isoladamente

Aumento de 8,3% de produção de
energia (+78,6 kWh / kWp/ano)

Hui & Chan,
2011

South Bronx,
Nova Iorque,
EUA

-

Cobertura de
Cascalho

Aumento de 2,56% de produção de
energia (Verão)

Perez et al.,
2012

UfaFabrik,
Berlim,
Alemanha

Cobertura Verde
Extensiva
(Sedum) com
PFotovoltaicos

Cobertura
Betuminosa

aumento de 6% de produção de
energia (Anual)

Kohler et al.,
2007

Tabela A.2 - Quantificações do Benefício da Regulação da Temperatura para Fachadas Verdes: Redução do
Consumo Energético

Edifício de
Escritórios

Local

Génova,
Itália

Verde
Indireta

Verde Direta

Imóvel

Maryland,

EUA

Viva

Verde

Fachada

Edifícios
Experimentais

ii

-

Riade,
Arábia
Saudita

Escola

Abu
Dhabi

Características
da Estrutura
Verde

Benefício
Arrefecimento
Anual

Benefício
Aquecimento
Anual

Benef.
Total

+ 0,09 km2W-1 de
resistência
térmica
7,43€/ano após o
10º ano até 50º
(7,02 até 19,17
€/ano)

-

215 m2

economia de 10%
a 20%
7,43€/ano após o
10º ano até 50º
(7,02 até 19,17
€/ano)
economia de
energia de 10% a
20%;
1156,0€/ano

+ 0,09 km2W-1 de
resistência
térmica;
1156,0€/ano

-

14% de poupança
energética com 1,12 °C a -2,97 °C
média diurna no
interior; -6,4ºC a 11,3ºC média
diurna na
superfície exterior
37% a 66% de
poupança
energética para
resfriamento com 3,9 a -5,11ºC
máx, -2,5 ºC a 3,41ºC média
diurna no interior; 18,7ºC no máximo,
-14,3ºC média na
sup exterior.
20% de poupança
energética para
resfriamento com 5 a -6ºC no Verão
no interior

Ref.

Perini &
Rosasco,
2013

-

Prince, J.
(2010)

-

Alexandri,
E.; Jones,
P. (2008)

-

Haggag,
M. et al.
(2014)

Tabela A.3 - Quantificações do Benefício da Regulação da Temperatura para Coberturas Verdes: Redução do
Consumo Energético
Imóvel
Edifício
Residencial
Edifício
Residencial
Germinado

Local
Madrid,
Espanha

Barcelona
, Espanha

Palermo,
Itália

Extensiva

Moradia
Unifamiliar

Simulações;
Escritórios

Intensiva

Semi-Intensiva

Cobertura Verde

Simulação;
Quarto
adiabático

Simulação;
Quarto
adiabático

Simulação;
Quarto
adiabático

Sem Referência

-

Sevilha,
Espanha
Roma,
Itália
Amesterd
ão,
Holanda
Londres,
Inglaterra
Oslo,
Noruega

Lisboa,
Portugal

Lisboa,
Portugal

Lisboa,
Portugal

Minneapo
lis, EUA

Edifício
comercial
Washingt
on, DC,
EUA
Edifício
Habitação

Benefício
Aquecimento
Anual

667 m ; Cascalho cinzento.
667 m2; Clara

6% eletricidade
2,2% eletricidade

0,12% gás natural
0,82% gás natural

68m2; Isolada

5%; -193%

8%; 22%

10%; -500%

12%; 28%

112m ; Isolada

30%; -84%

2%; 20%

112m 2; Não Isolada

54%; -227%

5%; 24%

68m2; Isolada

-6%; -128%

15%; 36%

68m2; Não Isolada

4%; -283%

16%; 39%

2

2

Moradia
Unifamiliar
Edifício
Residencial
Germinado

Benefício
Arrefecimento
Anual

Características da
Estrutura Referência

68m ; Não Isolada
2

Benef.
Total
1,2%
0,8%
6%;
11%
12%;
20%
8%;
13%

Saiz et al.
(2006)

10%;
21%

Zinzi &
Agnoli,
2012

112m 2; Isolada

6%; -90%

0%; 29%

112m 2; Não Isolada
986 m2; Isolada; Escura
986 m2; Isolada; Clara
986 m2; Isolada; Escura
986 m2; Isolada; Clara
986 m2; Isolada; Escura

19%; -190%
-0,9%
-15,5%
0,1%
-14,1%
0,1%

2%; 30%
28,9%
55,6%
16,4%
35,1%
6,2%

3%; 14%
11%; 1%
4%; 15%
9%; 4%
-0,3%
-12,7%
1,7%
-7,4%
4,0%

986 m2; Isolada; Clara

-17,3%

12,9%

3,7%

986 m2; Isolada; Escura
986 m2; Isolada; Clara
986 m2; Isolada; Escura
986 m2; Isolada; Clara
17,2m2; Escura; Não
Isolada
17,2m2; Escura; Isolada
(4cm)
17,2m2; Escura; Isolada
(8cm)
17,2m2; Clara; Não Isolada
2
17,2m ; Clara; Isolada
(4cm)
17,2m2; Clara; Isolada
(8cm)
17,2m2; Escura; Não
Isolada
17,2m2; Escura; Isolada
(4cm)
17,2m2; Escura; Isolada
(8cm)
17,2m2; Clara; Não Isolada
17,2m2; Clara; Isolada
(4cm)
17,2m2; Clara; Isolada
(8cm)
17,2m2; Escura; Não
Isolada
17,2m2; Escura; Isolada
(4cm)
17,2m2; Escura; Isolada
(8cm)
17,2m2; Clara; Não Isolada
2
17,2m ; Clara; Isolada
(4cm)
17,2m2; Clara; Isolada
(8cm)

-1,1%
-19,8%
-1,4%
-21,3%

7,8%
15,7%
5,6%
9,5%

4,3%
3,7%
4,4%
5,5%

7,4%

47,8%

20,8%

-25,7%

53,3%

-3,8%
-7,2%

-23,0%

53,0%

-315,0%

71,1%

-5,9%

-218,3%

71,7%

-39,6%

-141,6%

72,6%

-41,2%

66,9%

42,1%

58,7%

41,3%

30,0%

38,2%

30,60%

27,3%

29,9%

-48,1%

67,9%

4,8%

-48,6%

57,6%

16,8%

-36,3%

57,5%

7,6%

84,2

48,4

72,4

62,0

29,2

52,9

50,0

21,2

44,0

29,3

71,4

63,1

3,7

57,1

36,3

1,8

54,0

1,8 a 6,8 kWh/m2;
*0,14 a 0,55
€/(m2.ano)
economia de
4,7MWh; *0,27
€/m2
economia de
0,7MWh; *0,28
€/m2
economia de
0,4MWh; *0,34
€/m2
economia de
0,2MWh; *0,39
€/m2

Ref.

Ascione et
al., 2013

Silva et al.,
2016

26,2
2;

6,45 kWh/m *0,18
€/(m2.ano)
economia de
1,6MWh
*0,029 €/m 2 (Gás)
economia de
1,2MWh
*0,098 €/m2 (Gás)
economia de
0,6MWh
*0,093 €/m2 (Gás)

-

Bianchini
& Hewage,
2012b

Niu et. Al,
2010

economia de
0,3MWh

iii

Local

Período
(anos)

Valorização (%)

Benefício (€/m2)

Referência

Escritórios

Génova,
Itália

-

+2%

-

Perini &
Rosasco (2016)

-

Canadá e
Monte Carlo,
Mónaco

40 – 55

+2 a 5% para
circundantes
+2 a 5%

Extensiva

Tipologia
do Imóvel

Kuala
Lampur,
Malásia

50

-

Canadá e
Monte Carlo,
Mónaco

40 – 55

-

Habitação
Unifamiliar

Quebec,
Canadá

-

Modular

-

-

Intensiva

-

Génova,
Itália

Direto/
Indireto

Cobertura
+ Fachada
Verde

Fachada Verde

Cobertura Verde

Tabela A.4 - Quantificações do Benefício da Melhoria Estética: Valorização das Propriedades e das Circundantes

*105,95- 139,67
-

-

20,6-82,4

-

41,1-164,7

+10 a 20% para
circundantes
+5 a 8%

*145,67-520,09

+3,9%

-

+20%

8,7 €/m2.ano

Bianchini &
Hewage, 2012b
Mahdiyar et al.,
2016
Bianchini &
Hewage, 2012b

François et al.
(2002)

Perini &
Rosasco 2013

50

-

+8%

4,5 €/m2.ano

Biblioteca
Pública

Vancouver,
Canadá

-

+6 a 15%

-

Génova,
Itália

+3,8 a 8,2%

-

-

-

+0,8 a 3,5% para
circundantes

-

Peck et al.
(1999)
Sdino (1998)

Tabela A.5 - Quantificações do Benefício do Prolongamento da Vida Útil

Cobertura Verde

Sistema
Sem
Referência
Extensiva
e Intensiva

Incremento
Vida Útil
(anos)

Benefício
(€/m2)

-

-

+20

-

-

*256,971

50% Ano 20 e
no 40

-

-

Canadá

30

+10 a 25

-

25

+25

30

+21

ano 25

30

+25

34,50

ano 25

Referência
Sproul et al., 2014
Bianchini & Hewage,
2012b
Kosareo & Ries,
2007
Perini & Rosasco,
2016

35

+15 mínimo

61,16

ano 50

Perini & Rosasco,
2013

Génova,
Itália

25 a 30

+20 a 25

107,35

ano 50

Perini & Rosasco,
2013

35

+15

37,00

ano 35

C/
vasos

Aço

Génova,
Itália

-

Génova,
Itália

36,18

Momento
Temporal do
Benefício

Direta

Indireta

Fachada Verde

Vida Útil
Anterior
(anos)

Extensiva
Intensiva

iv

Local

Génova,
Itália

Perini & Rosasco,
2016
35

+15

54,24

ano 35

Tabela A.6 - Quantificações do Benefício do Aumento do Isolamento Sonoro

Extensiva

Cobertura Verde

Sem Referência

Local

Tipologia
do Imóvel

Estudo
Estimativa do benefício
do isolamento sonoro de
coberturas verdes
aplicáveis apenas nas
zonas com elevado
ruído do ambiente.
Comportamento
acústico de coberturas
verdes com diferentes
níveis de saturação.

Acréscimo
Isolamento
Sonoro (dB)

Ben. (€)

Referência

até 10 dB

20 €/m2
(40 anos;
TA=3%)

Nurmi et al.,
2013

18 dB
(molhado)
a 8 dB (seco)

-

Grant et al.,
2003

19 dB

-

Hopkins &
Goodwin,
2011

5 a 13 dB
(frequências
baixas e
médias de 50
a 2000Hz); 2 a
8dB
(frequências
altas acima de
2 000Hz)

-

Helsínquia,
Finlândia

-

Alemanha

-

Tasmânia,
Austrália

Bar
Universitário

Vancouver,
Canadá

Cobertura
Real 4,8m x
6,8m;
Substrato de
75mm.
Cobertura
Real 4,8m x
6,8m;
Substrato de
150mm

Teste com método
reverso interno / externo
envolvendo propagação
de som de um campo
difuso interior para um
campo livre externo.
Implementado pela
primeira vez num local
de existente.

Malmo,
Suécia

-

-

20dB (750Hz)
a 5 dB
(1400Hz)

-

Dilbeek,
Flandres,
Bélgica

Edifício
existente
empresarial
em meio
urbano.

Projeto de Investimento.
Maior parte do ruído
local deve-se ao tráfego
rodoviário. Estudou a
redução da transmissão
sonora do exterior para
o interior.

23 dB (A)
durante o dia

14,40
€/m2; 0,28
€/m2/ano
(50 anos;
TA= 4-9%)

-

Connelly &
Hodgson,
2013

Lagstrom,
2004
Claus &
Rosseau,
2012

v

Tabela A.7 - Quantificações do Benefício da Melhoria da Qualidade do Ar Interior e Exterior
Local
Michigan, EUA

Extensiva

Detroit, EUA
Detroit, EUA

Características da
Estrutura Verde
21 amostras de
coberturas (de 6 cm
profundidade)
Sedum; em 20% dos
edifícios industriais e
comerciais
Vegetação em 20% das
coberturas industriais e
comerciais

Singapura, Malásia

4 coberturas verdes

Chicago, EUA

71 Coberturas, no total
19,8ha

Fachada Verde

Fachada +
Cobertura
Verde

Sem Referência

Coberturas Verdes

-

vi

Redução da Concentração
de Poluentes

Referência

0,378 kg/(m2.ano) média CO2

Getter et al., 2009

800 000 Kg/ano de NO2 (0,5%
do total das emissões)

Clark et al., 2005
(Rowe, 2011)

889 ton/ano de NO2
6% material particulado; 37%
SO2; 21% HONO; aumento de
48% HNO3
85kg/ ha/ano, 2046,89 ton (52%
O3; 27% NO2; 14% PM10; 7%
SO2) 1675 kg de poluentes num
ano
5% SO2; 35% O3; 34% PM10;
13% NO2; 13% CO
16,8 ton/ano (13,2%SO2;
35.7% O3; 33.7% PM10; 12,9%
NO2; 4,6% CO)
4 000 kg de material particulado
= 2 kg/m2
5% a 10% NO2 e SO2; 0,050,10 kg/m2.ano NO2
5,7kg/(m2ano) CO2; CO2
compensado pelo aquecimento
global = 34Kg/m2 (1 vez)

Rowe, 2011
Tan & Sai, 2005

Yang et al., 2008

Deutsch et al., 2005

Washington DC, EUA

2 015 996 m2 (80%
coberturas exten. e 20%
inten.)

-

2000 m2 de cob verde

Bruxelas, Bélgica

-

-

-

Dujiangyan, China

6 amostras de coberturas
verdes (20, 30 e 35 cm
de profundidade)

18,28 kg/m2 de média CO2
(6,47 kg/m2/ano)

-

929 m2

363 kg/ano CO2 (0,39
kg/m2/ano)

Vegetal i D., 2016B

MinneapolisEUA

1ha

72 a 85 Kg

Biachini & Hewage,
2012

Helsínquia, Finlândia

-

Manhattan & Queen,
EUA

-

Toronto, Canadá

4984 hectares

Vitória, Austrália

288 788 m2

Lancaster, Reino Unido

-

Holanda

-

-

1m2

Vijayaraghavan,
2016
Clark et al., 2008
Sproul et al., 2014
Luo et al., 2015

30-40kg/ha/ano de O3; 1623kg/ha/ano NOx; 8Nurmi, 2013
12kg/ha/ano PMx; 4-6kg/ha/ano
SO2
Reduções nos óxidos de
nitrogênio, ozônio, dióxido de
enxofre e monóxido de carbono
foram assumidas como sendo
Acks, 2003
de 10% a 30% da redução das
partículas no ar. O valor médio
de 20% foi utilizado no cenário
de desempenho médio
Redução de CO, NO2, O3, PM10,
SO2 para 100% de implantação
Shahbaz, 2008
do telhado verde na cidade de
Toronto
109 Kg/ano NO2; 30 Kg/ano
SO2; 443 Kg/ano PM500; 10
Kg/ano CO;14 PM25; 357
Kg/ano O3
123 Kg/ano NO2; 33 Kg/ano
SO2; 530 Kg/ano MP50; 10
Kg/ano CO; 393 Kg/ano O3

Jayasooriya et al.,
2017

87 Kg/ano NO2; 26 Kg/ano SO2;
314 Kg/ano PM500; 10 Kg/ano
CO; 14 Kg/ano PM25; 298
Kg/ano O3
6,4 a 42,9% de NO2; 10,8 a
Pugh et al., 2012
61,9% de PM20
50% de 5,9x109 partículas /m2
Ottelé et al., 2010
de vegetação
2
Filtra 100m CO2
Elgizawy, 2016

Tabela A.8 - Quantificações do Benefício do Bem-Estar Inerente ao Contacto com a Vegetação
Público Alvo do
Estudo

Local

Crianças

Sabadell,
Espanha

Crianças

EUA

Crianças e Adultos

Holanda

Crianças e Adultos

Holanda

Crianças

Benefícios no Bem-Estar devido à Vegetação
Aumento da Concentração: +18,8%;
Aumento da Memória de Trabalho: +22,8%;
Memória de Trabalho Superior: +15,2%.
Com Vegetação na zona de habitação: Menos casos de
obesidade infantil: 11–19%.
Proximidade de florestas: -39% probabilidade de haver casos
de excesso de tempo em dispositivos eletrónicos;
Proximidade de florestas: '-25% probabilidade de haver casos
de obesidade infantil.
Diminuição do Tempo de Reação: -12%
Diminuição da Pressão Sanguínea
Com 10% espaços verdes: apenas 15,5% dos moradores se
sentem doentes ou não saudáveis;
Com 90% espaços verdes: apenas 10,2% dos moradores se
sentem doentes ou não saudáveis.
Diminuição das Depressões: -21%

Referência
Dadvand et al.,
2015

Dadvand ,2014

Washington State
University
Maas, 2006
Maas, 2009

Tabela A.9 - Redução de casos de doenças (24 grupos de doenças) devido à vegetação (adaptado de Maas,
2009).
Adaptado de Maas, 2009

Cardiovascular
Musculoesquelético
Mental
Respirat
ory
Neurológica
Digestivas

Benefício (redução de
casos doentes em %)

C/ 90% espaços
verdes

Pressão Arterial Alta

23,8

22,4

0,14%

Doenças Cardíacas

4,7

4

0,07%

Doença da Coronária

1,9

1,5

0,04%

0,92

0,76

0,02%

125

106

1,90%

99,2

65,8

3,34%

75,6

63,3

1,23%

23

19,3

0,37%

21,8
6,7

21,3
6,2

0,05%
0,05%

Depressão

32

24

0,80%

Ansiedade

26

18

0,80%

84

68

1,60%

16

14,7

0,13%

Doenças Testadas

Diversos

Casos doentes por cada 1000
C/ 10% espaços
verdes

AVC e Ataques
Cardíacos
Queixas de Pescoço e
Costas
Dores de Costas
Graves
Dores de Ombros e
Costas graves
Queixas severas de
cotovelo, punho e
mão
Osteoartrite
Artrites

Benefício Médio por
Grupo de Saúde

0,07%

1,7%

0,8%
Infeção do trato
respiratório superior
Bronquites e
Pneumonias
Asma
Enxaqueca / dor de
cabeça severa
Vertigens
Queixas intestinais
graves
Doença da infeção do
canal do intestino
MUPS
Eczema crónico
Infeção aguda do trato
urinário
Diabetes
Cancro

26

20

0,60%

40

34

0,60%

8,3

6,6

0,17%

14,9

12,3

0,26%

6,5

5,1

0,14%

237
5,5

197
4,9

4,00%
0,06%

23,2

19,4

0,38%

10
4,9

8
4,4

0,20%
0,05%

0,8%

0,4%

0,2%

0,9%

vii

Tabela A.10 - Quantificações do Benefício da Absorção Sonora
Local

Tipologia do
Imóvel

Estudo

Edifícios
Existentes em
meio urbano

Redução da
transmissão
sonora da
cobertura
Difração Sonora
Simples sobre a
cobertura
Difração Sonora
Dupla sobre a
cobertura
Redução da
transmissão
sonora exterior e
interior

Bégica

Edifício existente
empresarial em
meio urbano

Extensiva
+ Semiintensiva

Canadá

Desenvolvido
em laboratório e
em parcelas
experimentais
de coberturas
verdes

Inte.

Bégica

Interior
Modular

Fachada Verde

Gante,
Bélgica
Dilbeek,
Flandres,
Bélgica

Sem Referência

Cobertura Verde

Extensiva

Flandres,
Bégica

Benefício Redução
Sonora(dB)

Benefício(€)

Referência
Renterghem &
Botteldooren,
2008

até 10 dB
10 dB mínimo (entre
400 Hz e 1250 Hz)

Renterghem &
Botteldooren,
2011

5 a 10dB (50Hz 10
kHz)
23 dB (A) durante o
dia

14,40 €/m2

Claus &
Rosseau,
2012

-

0,03 dB (250 Hz) até
0,89 (2000 Hz)
(Coef redução de
ruido = 0,20 até
0,63)

-

Connelly &
Hodgson,
2015

Redução da
transmissão
sonora da
cobertura verde

3 dB (500 Hz) até 6
dB (100 Hz)

-

Renterghem &
Botteldooren,
2008

até 7,5 dB

-

até 2,4 dB

-

Renterghem &
Botteldooren,
2013

Bégica

Pátio Interior e
Logradouro de
um edifício de 6
andares

Difração Sonora
sobre a cobertura
verde

Kuala
Lampur,
Malásia

Particular

Redução de Ruído

4dB (125Hz) e 20dB
(4000Hz)

10,06 a
17,38 €/m2

Mahdiyar et al,
2016

Alemanha

-

Redução da
transmissão
sonora

2 a 3 dB (absorção
até 46 dB)

-

Porsche &
Köhler, 2003
(Koch &.Seitz,
1998)

Singapura

-

Redução da
transmissão
sonora

2-3,9 dB e 5-10 dB
(freq.Baixas e Altas)

-

Wong et al,
2010

Islão

-

Redução da
transmissão
sonora

2% (com freq.
extremas) a 3%
(20Hz-20kHz)

-

Férnandez Bregón, 2012
(in Azkorra et
al., 2015)

4,1 dB (369m2)

1,93 €/m2

-

Redução da
transmissão
sonora

4,5 dB (58m2)

1,76 €/m2

Europa

Veisten et al.,
2012
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Local

Clima

Tipo de Benefício

Quantificação
Benefício

Intensiva

Pensilvâni
a, EUA

Temperado
Quente

Redução de
poluentes presentes
na água escoada

Factores de redução:
1,5 (Zn); 2,5 (Cd); 3 (Cu)

Extensiva

Karlsruhe,
Alemanha

Temperado
Quente

Retenção de metais
pesados da água
escoada

Verão: 97% Cu, 96%
Zn, 92% Cd, 99% Pb.
Inverno: 34% CU, 72%
Zn, 62% Cd, 91% Pb

Steusloff,
1998 (por
Rowe, 2011)

Berlim,
Alemanha

Ocânico

Retenção de
nutrientes e metais
pesados da água
escoada

24% (ano 1) e 80% (ano
4) de PO4; 95%Pb, 88%
Cd, 80% NO3, 67% PO4

Kohler et al.,
2002 (por
Rowe, 2011)

Dilbeek,
Flandres,
Bélgica

Temperado
Marítimo

Redução de
poluentes presentes
na água escoada

Chennai,
Índia

Tropical

Redução de
poluentes presentes
na água escoada

Sem Referência

Cobertura Verde

Tabela A.11 - Quantificações do Benefício da Melhoria da Qualidade da Água Pluvial Escoada

Sem cobertura verde a
agua contem 6,6 mg de
DBO por litro na Bélgica
e água de escoamento
de telhados verdes 19,3
mg de DBO por litro.
66,6mg AL; 68,1mg Fe;
15,1mg Cr; 15mg CU;
13mg Ni; 8,8mg Pb;
16,4mg Zn; 7,7mg Cd.

Ben. (€)

Referência
Kosareo &
Ries, 2007

0,303
€/m
(50
anos;
TA=49%)

Claus &
Rosseau,
2012
Vijayaraghava
n & Joshi,
2014

Tabela A.12 - Quantificações do Benefício da Melhoria da Gestão do Escoamento
Local

Extensiva

Lund,
Suécia

Sheffield,
Inglaterra

Sem Referência

Retenção

Atraso

Chuvada com
intensidade de 0,4
mm/min.
Chuvada com
intensidade de 0,8
mm/min.
3 ensaios em
coberturas verdes
experimentais,
com 89mmde solo
e declive 1:12.
88 mm de solo e
pendente de 1,5º.

62% (pendente da
cobertura 2º); 43%
(8º); 39% (14º)

30m' (2º);
20m'
(8º/14º)
12m'30s
(2º); 8m'45s
(8º/14º)

Villarreal &
Bengston,
2005

19% a 98%

Média 5,7
horas; Pico
2 horas

DeNardo et
al., 2005
(Berardu et al.,
2014)

Anual 50,2%; Pico
60%

Média
54m'10s

54% (2º); 30% (8º);
21% (14º)

Referência

Stovin et al.,
2012

Armazenamento
adicional total de
7542 m3

-

0,04
€/(m2.ano)
0,04
€/(m2.ano)
0,04
€/(m2.ano)
0,08
€/(m2.ano)

Dilbeek,
Flandres,
Bélgica

Com um
escoamento
estimado de 0,4
m3, o que equivale
a 190,8 m3 para a
superfície total do
telhado de 477 m2

-

Drenagem0,
10 €/m2

0,10 €/m2

Claus &
Rosseau,
2012

Helsínquia
, Filândia

-

Retenção
0,15 €/m2

Drenagem
1,9-3,4 €/m2

0,15 + 1,93,4 €/m2

Nurmi et al,
2013

Estudo em 2km2
da Cidade.

Retenção potencial
de 3,50×108 L/ano.
Retenção de 4,2%
do volume total

-

*0,088 a
0,14
€/(m2.ano)

Estudo em
1795m2 de
cobertura.

-

-

Retenção de 20% 80% da água pluvial
incidente na
cobertura

-

-

-

-

30% a 60%
do Custo
Instalação

Redução do
Escoamento em
50%

-

-

Tanyard
Branch,
Atenas,
EUA

Cobertura Verde

Benefício
(€)

Estudo

Washingto
n DC,
EUA

Comparação c/
cobertura
tradicional numa
bacia hidrográfica.

-

-

-

Estudo sobre a
redução da
sobrecarga do
sistema de
drenagem.
Comparação com
Coberturas
Tradicionais

Carter &
Keeler, 2008

Niu et al.,
2010

167€/m2

Acks, 2003

Bianchini &
Hewage, 2012
Porsche &
Köler, 2003
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Tabela A.13 - Quantificações do Benefício da Regulação da Temperatura Exterior: Diminuição do Efeito da Ilha
de Calor
Clima

Estudo

New York, EUA

Continental

Realizado em 100% das coberturas
disponíveis. Temperatura medida a
2m da cobertura. Em Agosto.

Benefício
(ºC)
Pico (12h) 0,370,86ºC; Média 0,30,55ºC

Chicago, EUA

Continental
Húmido

Modelação da implantação de
coberturas verdes em todo o
domínio urbano (50 000m2 de
coberturas)

Noite (19h-23h) 2
-3ºC; Tarde (até
19h) 1-2ºC
0,1-2ºC

Mediterrâneo

3-5ºC

Singapura,
Malásia

Tropical

Medições cobertura verde de um
Edifício Comercial

Máxima de 4,2ºC
a 30cm da
cobertura (18h)

Manchester,
Inglaterra

Marítimo
temperado

Medições a 30 cm da cobertura
verde

Atenas, Grécia

Mediterrâneo

Medições parque no Verão

Manchester,
Inglaterra

Marítimo
temperado

Aumento 10% do verde urbano nas
áreas residenciais e centros
urbanos, não só com coberturas
verdes

Noite 1,58ºC;
Média 1,06ºC
Pico de Calor 12ºC
3,3ºC zonas
residenciais; 3,9ºC
centros urbanos
(2080)

Medição da Temperatura ambiente
sobre a cobertura verde, a 2,5m

Máxima de 1,6ºC;
Média 0,26ºC
3ºC (11h-18h)

Intensiva

Simulação em Edifícios de 20m
Medições a 15m altura com e sem
vegetação na envolvente dos
edifícios

Madrid,
Espanha

-

Cobertura Verde

Extensiva

Local

Taiwan, China
Temperado

Medições a 80mm das fachadas e a
40mm do solo

Génova, Itália

Mediterrâneo

Medições reais

Verde Direta
Verde
Indireta

Reino Unido

Temperado

Génova, Itália

Mediterrâneo

Génova, Itália

Mediterrâneo

Génova, Itália

Mediterrâneo

Itália (Norte)

Mediterrâneo
temperado

Viva

Fachada

-

Reino Unido

1,2ºC

Medições reais

Savio et al.,
2006
Smith &
Roebber, 2011
Alcazar et al.,
2016

4-6ºC (céu
nublado e céu
limpo,
respetivamente)
1,2ºC

Medições reais

Referência

Wong et al.,
2003
Speak et al,
2013
Santamouris,
2014
Gill et al.,
2007
Sun et al.,
2012
Cameron et
al., 2014
Perini et al.,
2011
Cuce et al.,
2016

Perini et al.,
2011

2,7ºC
5ºC

Medições reais. Diferença de
temperatura entre a fachada comum
e a fachada viva.

12-20º (céu limpo)

Mazzali et al.,
2013

Tabela A.14 - Custos de Demolição de Coberturas Verdes

Coberturas

Sistema

Verde
Extensiva

Verde
Intensiva

Custo Demolição
(€/m2)

Momento
temporal
do custo

Local

Referência

1,18

EUA

0,17

Canadá

Sproul et al., 2014
Bianchini, F.; Hewage, K.,
2012b

9,56

Itália

Ano 40

Descrição

Peri, G. et al., 2012

38,4

Génova, Itália

0,11

Canadá

48,00

Génova, Itália

Perini & Rosasco, 2016
Bianchini & Hewage,2012b
Perini & Rosasco, 2016

Custo de Aterro de todas
as camadas s/ tratamento
Custos de eliminação em
aterro e incineração com
recuperação de energia
Custo de Aterro de todas
as camadas s/ tratamento
-

Tabela A.15 - Custos de Demolição de Fachadas Verdes
Sistema

Fachadas

Tradicional

Verde

Viva

x

Alvenaria
Alvenaria
Painéis de Betão
Direta
Polímero/Aço
Aço
Indireta
Com outros
suportes
Polímero/Aço
Modular

Custo
Demolição
(€/m2)
7,81
4,94
14,84
31,10
198,57
50,04

Momento
temporal
do custo

Local

Referência

Portugal
Portugal
Portugal
Génova, Itália
Génova, Itália
Génova, Itália

Gerador de Preços 23/3/2018
Gerador de Preços 23/3/2019
Gerador de Preços 23/3/2020
Perini & Rosasco, 2013
Perini & Rosasco, 2013
Perini & Rosasco, 2016

204,40

Génova, Itália

Perini & Rosasco, 2013

198,57
218,56

Génova, Itália
Génova, Itália

Perini & Rosasco, 2013
Perini & Rosasco, 2013

Ano 50

ANEXO B
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Acha relevante para as crianças o contacto com a natureza e com os espaços verdes?
Classifique a relevância de 0 (nada relevante) a 5 (muito relevante).
_______________________________________________________________________________________
Com que frequência costumam as crianças a fazer passeios a parques e jardins locais exteriores à escola?
_______________________________________________________________________________________
Realiza atividades que estão diretamente ligadas à natureza e a espaços verdes em atividades curriculares ou
extracurriculares?
3.1. Se sim, quais e com recursos?
_______________________________________________________________________________________
Quão relevante acha que é para as crianças realizar atividades fora das salas de aula nomeadamente no
espaço exterior?
Classifique a relevância de 0 (nada relevante) a 5 (muito relevante)
4.1. Realiza atividades com as crianças fora das salas de aula, nomeadamente no espaço exterior?
4.2. Se sim, que atividades realiza?
Resposta Livre
4.3. Quando realiza essas atividades fora da sala de aula, acha que as crianças tomam mais atenção às
atividades e matérias aí lecionadas?
Classifique de 0 (não tomam mais atenção) a 5 (tomam muito mais atenção)
4.4. Que atividades gostaria de realizar no espaço exterior e atualmente não são possíveis de realizar?
Resposta Livre
_______________________________________________________________________________________
Que áreas de aprendizagem/ matérias/atividades poderão ser lecionadas recorrendo à vegetação?
Resposta Livre
_______________________________________________________________________________________
Para as crianças com necessidades de ensino especial, quão relevantes são as atividades realizadas fora da
sala de aula?
Classifique a relevância de 0 (nada relevante) a 5 (muito relevante)
_______________________________________________________________________________________
Acharia importante a construção de uma horta biológica na escola?
Classifique a importância de 0 (nada relevante) a 5 (muito relevante)
7.1. Que atividades poderia desenvolver com as crianças a partir desta horta?
Resposta Livre
_______________________________________________________________________________________
Acha relevante a melhoria estética trazida pela utilização de vegetação?
Classifique a relevância de 0 (nada relevante) a 5 (muito relevante).
_______________________________________________________________________________________
Na escola, que locais recomendaria para se aplicar vegetação (telhados, paredes, muros, muretes, fachadas
dos edifícios, vedações, terraços, varandas, etc.)?
Resposta Livre
_______________________________________________________________________________________
Acha relevante, para quem todos os dias trabalha neste local, um maior contacto diário com a natureza no
local de trabalho?
Classifique a relevância de 0 (nada relevante) a 5 (muito relevante)
10.1. Acha que realizaria o seu trabalho com maior qualidade, de forma mais produtiva?
Classifique de 0 a 5 esse aumento de produtividade
10.2. Que espaços se poderiam tornar mais confortáveis, recorrendo à vegetação, para quem na escola
trabalha?
Resposta Livre
_______________________________________________________________________________________
Porque razão não existem atualmente mais espaços verdes na Escola?
_______________________________________________________________________________________
Acha que questões climatéricas impossibilitam ou dificultam a relação natureza-aprendizagem?
Classifique de 0 (não impossibilitam/ dificultam nada) a 5 (impossibilita completamente)
_______________________________________________________________________________________
Dentro dos edifícios é comum receber queixas dos alunos devido a questões de conforto térmico? Isto é, os
alunos queixam-se de situações de demasiado frio ou demasiado calor?
13.1. Se sim, com que frequência?
Classifique de 0 (muito pouco frequente) a 5 (muito frequente)

xi

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

xii

A temperatura nas salas de aula costuma afetar o desempenho e concentração das crianças nas tarefas
escolares?
14.1. Se sim, com que frequência?
Classifique de 0 (muito pouco frequente) a 5 (muito frequente)
_______________________________________________________________________________________
Costumam recorrer ao Ar Condicionado para climatizar os espaços da escola?
15.1. Se sim com que frequência?
Classifique de 0 (muito pouco frequente) a 5 (muito frequente)
_______________________________________________________________________________________
Os alunos têm dificuldades em concentrar-se na presença de ruído excessivo dentro ou fora das salas de
aula?
Classifique de 0 (não se desconcentram) a 5 (desconcentram-se muito)
_______________________________________________________________________________________
Alguma vez recebeu queixas/ reclamações da vizinhança por ruído excessivo produzido no recreio?
17.1. Se sim com que frequência?
Classifique de 0 (muito pouco frequente) a 5 (muito frequente)
_______________________________________________________________________________________
Tem conhecimento de alunos que tenham alergias ou doenças respiratórias?
_______________________________________________________________________________________
Registam muitas ausências dos alunos por motivos de doença?
_______________________________________________________________________________________
Tem conhecimento de alunos que desenvolvam reações alérgicas a algum tipo de vegetação?
20.1. Se sim, quantas crianças que tenha conhecimento, aproximadamente.
Resposta Livre
_______________________________________________________________________________________
Na eventualidade de se aplicar este tipo sistemas de jardins verticais e coberturas verdes no colégio, quais as
suas expectativas quanto aos futuros custos de manutenção?
_______________________________________________________________________________________
Receia que a escola não tenha disponibilidade/capacidade para a realização da manutenção destes sistemas
verdes?
_______________________________________________________________________________________
Receia que estes tipos de sistema não funcionem na escola?

ANEXO C
Tabela C.1- Estudo de Mercado para avaliar o preço/m2 de terreno na envolvente dos CE.

Área
(m2)

Preço (€)

Local

http://bpiexpressoimobiliario.pt/Terreno/Lisboa/Olivais/a9374242

3019

1.900.000

Olivais

http://bpiexpressoimobiliario.pt/Terreno/Lisboa/Marvila/a9824128

2400

3.900.000

Marvila

http://bpiexpressoimobiliario.pt/Terreno/Lisboa/Marvila/a9649458

10000

30.000.000

Marvila

http://bpiexpressoimobiliario.pt/Terreno/Lisboa/Marvila/a7285243

9834

30.000.000

Marvila

http://bpiexpressoimobiliario.pt/Terreno/Lisboa/Marvila/a9860243

5199

4.500.000

Marvila

http://bpiexpressoimobiliario.pt/Terreno/Lisboa/Marvila/a9824139

700

1.900.000

Marvila

1 485,60 €/m2

Média

Valores consultados a 5/4/2018

Tabela C.2- Estudo de Mercado para avaliar o preço/m2 dos imóveis na envolvente dos CE.

Tipologia do
Imóvel

Apartamentos

Escritórios
Lojas

Área (m2)

Preço venda (€)

Preço/m2 (€/m2)

69
72
105
58
84
82
115
69
85
65
54
74
140
57

145 000 €
195 000 €
400 000 €
189 000 €
180 000 €
258 000 €
138 000 €
139 000 €
210 000 €
197 000 €
128 000 €
165 000 €
95 000 €
56 500 €

2101,45
2708,33
3809,52
3258,62
2142,86
3146,34
1200,00
2014,49
2470,59
3030,77
2370,37
2229,73
678,57
991,23

64
103

117 000 €
80 000 €

1828,13
776,70

Preço Médio/m2
(€/m2)

2540,26

678,57
1198,68

xiii

Socioambiental

Custo Instalação
Custo Manutenção
Redução do Consumo Energético
Custo Substituição

Ano

463,51 € -

20

535 430,54 €
501 747,33 €
489 947,33 €

- 11 800,00 €
- 11 800,00 €

10,05 €
- 11 800,00 €

- 11 800,00 €
- 11 800,00 €
- 11 800,00 €

490 134,00 €

47,61 €

50,79 €

10,61 €

490 381,92 €

50,93 €

54,32 €

11,34 €

490 647,09 €

54,47 €

58,10 €

12,13 €

490 930,72 €

58,26 €

62,14 €

12,98 €

200 705,68 €
535 023,46 € 378,80 € 405,16 € 433,36 € 463,51 € 501 365,86 € 355,13 € 379,85 € 406,28 € 434,55 € 489 565,86 € 488 173,55 € 486 324,41 € 484 346,60 € 482 231,16 €
397,03 €
418,98 €
448,14 €
479,33 €
512,68 €

491 234,08 €

62,32 €

66,47 €

13,88 €

495,77 € 464,79 € 479 968,50 €
548,36 €

491 558,55 €

66,65 €

71,09 €

14,85 €

530,27 € 497,13 € 477 548,40 €
586,51 €

24 153,83 € -

530,27 € 497,13 € -

530,27 € -

30

606,63 € 568,73 € -

606,63 € -

40

Ano

0

4 850,62 € -

5 188,16 € -

5 549,19 € -

868 270,25 € - 4 251,65 € - 4 547,51 € - 4 863,96 € - 5 202,43 € 803 370,25 € 786 701,55 € 764 563,68 € 740 885,30 € 715 559,21 €

4 535,04 € -

926 558,82 € -

- 64 900,00 €
- 64 900,00 €

501 764,21 €
926 548,77 € - 4 545,64 € - 4 861,96 € - 5 200,29 € - 5 562,16 € 868 260,83 € - 4 261,59 € - 4 558,15 € - 4 875,33 € - 5 214,59 € 803 360,83 € 786 653,15 € 764 463,50 € 740 729,74 € 715 344,42 €
983,23 €
1 037,59 €
1 109,79 €
1 187,02 €
1 269,62 €
10,05 €
10,61 €
11,34 €
12,13 €
12,98 €

- 64 900,00 €

- 64 900,00 €
- 64 900,00 €
- 64 900,00 €

5 200,29 € 4 875,33 € -

5 564,45 € 688 470,76 €

5 935,34 € -

5 949,22 € 5 577,46 € 688 192,61 €
1 357,97 €
13,88 €

5 951,66 € 659 497,29 €

6 348,36 € -

6 363,21 € 5 965,58 € 659 151,39 €
1 452,47 €
14,85 €

213 145,94 € -

6 363,21 € 5 965,58 € -

6 363,21 € -

30

15 029,93 €

491 905,60 €

71,29 €

76,04 €

15,88 €

492 276,80 €

76,25 €

81,33 €

16,99 €

7 279,62 € 6 824,72 € -

7 279,62 € -

40

8 328,00 €

50

- 115 614,83 €
7 786,18 € - 123 942,83 €
7 299,64 € - 116 197,84 €

7 786,18 € -

45

VAL Socioambiental

377 120,94 €

81,56 € - 115 890,32 €
492 673,83 €

7 262,63 € -

7 768,02 € - 106 992,51 €
6 365,82 € - 6 808,80 € - 7 282,60 € - 100 306,72 €
628 507,65 € 595 361,53 € 559 908,87 € 429 471,81 €

6 790,12 € -

6 806,01 € - 7 279,62 € - 7 786,18 € - 108 912,90 €
6 380,71 € - 6 824,72 € - 7 299,64 € - 102 107,11 €
628 089,26 € 594 865,62 € 559 330,04 € 427 022,13 €
1 553,54 €
1 661,65 €
1 777,28 €
1 900,95 €
15,88 €
16,99 €
18,17 €
19,43 €

15 029,93 €

244 208,06 € - 277 431,71 € - 312 967,29 € - 459 365,92 €

6 806,01 € 6 380,71 € -

6 806,01 € -

35

19,43 €
86,99 € - 123 614,82 €

18,17 €

567,17 € 606,63 € 648,85 € - 124 401,86 €
531,73 € 568,73 € 608,30 € - 116 628,19 €
474 959,89 € 472 191,26 € 469 229,96 € 350 085,03 €
627,33 €
670,98 €
717,67 €
767,62 €

VAL Financeiro VAL Económico

5 949,22 € -

25

Não considerado

5 562,16 € -

20

PRI

184 104,71 € -

4 861,96 € 4 558,15 € -

5 200,29 € -

15

-2%

- 64 900,00 € - 68 936,49 € - 85 644,18 € -107 833,83 € - 131 567,58 € -156 952,90 € 429 092,03 €

4 545,64 € 4 261,59 € -

4 861,96 € -

10

TIR

5 949,22 € 5 577,46 € -

4 307,47 € 4 036,49 € -

- 64 900,00 € - 64 900,00 € -

4 545,64 € -

5

118 m2

5 562,16 € 5 214,59 € -

4 307,47 € -

1

-

- 64 900,00 €

AV

694,00 €

50

- 138 737,79 €
648,85 € - 139 431,79 €
608,30 € - 130 718,92 €

648,85 € -

45

VAL Socioambiental

26 742,34 € - 29 510,98 € - 32 472,27 € - 165 707,93 €

567,17 € 531,73 € -

567,17 € -

35

VAL Financeiro VAL Económico

495,77 € -

25

Não considerado

21 733,73 € -

433,36 € 406,28 € -

433,36 € -

15

PRI

- 11 800,00 € - 12 136,37 € - 13 528,68 € - 15 377,82 € - 17 355,63 € - 19 471,08 € 334 676,73 €

405,16 € 379,85 € -

405,16 € -

10

4152%

495,77 € 464,79 € -

378,80 € 355,13 € -

378,80 € -

5

TIR

463,51 € 434,55 € -

358,96 € 336,37 € -

358,96 € -

1

118 m2

Tabela D.2- Análises financeira, económica e socioambiental do cenário 1.I.b do CE1 (fachada viva exterior)

CF
CFA
CFA acumulado
Estética: Valorização da Propriedade
Estética: Valorização das Propr. Circundantes
Prolongamento da Vida Útil
Isolamento Sonoro: Valorização da Propriedade
CF
CFA
CFA acumulado
Isolamento Sonoro para os Utilizadores
Qualidade do Ar para a Envolvente
Melhoria da Gestão das Águas Pluviais
CF
CFA
CFA acumulado

Custo Instalação
Custo Manutenção
Redução do Consumo Energético
Custo Substituição

Cenário 1.I.b

-

- 11 800,00 € - 11 800,00 € -

- 11 800,00 €

0

AV

Tabela D.1- Análises financeira, económica e socioambiental do cenário 1.I.a do CE1 (fachada verde exterior)

CF
CFA
CFA acumulado
Estética: Valorização da Propriedade
Estética: Valorização das Propr. Circundantes
Prolongamento da Vida Útil
Isolamento Sonoro: Valorização da Propriedade
CF
CFA
CFA acumulado
Isolamento Sonoro para os Utilizadores
Qualidade do Ar para a Envolvente
Melhoria da Gestão das Águas Pluviais
CF
CFA
CFA acumulado

Financeira

Análises

Socioambiental

Análises

Económica

Económica

xiv

Financeira

Cenário 1.I.a

ANEXO D

xv

Socioambiental

6,90 €

7,28 €

7,79 €

8,33 €

8,91 €

9,53 €

310,12 € 204 698,17 €

289,15 € -

219 201,72 € 236,95 € 253,44 € 271,08 € 289,94 € 211 101,72 € 210 172,74 € 208 938,96 € 207 619,32 € 206 207,86 €

270,33 € -

330,79 € -

252,75 € -

309,27 € -

233 917,13 € -

340,32 € 319,05 € 204 507,24 €

14 918,91 € -

319,05 € -

340,32 € -

0

2 956,82 € -

3 120,31 € -

5

3 337,45 € -

10

3 569,69 € -

15

561%
20

PRI
25

Não considerado

CF - 44 550,00 €
CFA - 44 550,00 €
CFA acumulado - 44 550,00 €

CF - 44 550,00 €
CFA - 44 550,00 €
CFA acumulado - 44 550,00 €

Estética: Valorização das Propr. Circundantes
Prolongamento da Vida Útil
Isolamento Sonoro: Valorização da Propriedade

364,00 € -

331,70 € 203 083,43 €

353,81 € -

10,19 €

364,00 € 341,25 € 202 845,98 €

16 580,17 € -

341,25 € -

390,40 € -

416,42 € -

416,42 € -

40

7,28 €

7,79 €

8,33 €

8,91 €

314 834,08 € - 3 113,03 € - 3 329,66 € - 3 561,36 € - 3 809,19 € 295 028,29 € - 2 918,51 € - 3 121,60 € - 3 338,82 € - 3 571,16 € 250 478,29 € 239 036,21 € 223 839,88 € 207 586,08 € 190 201,22 €

6,90 €

314 827,18 € - 3 120,31 € - 3 337,45 € - 3 569,69 € - 3 818,10 € 295 021,82 € - 2 925,33 € - 3 128,90 € - 3 346,63 € - 3 579,51 € 250 471,82 € 239 002,99 € 223 771,11 € 207 479,30 € 190 053,78 €

317 784,00 €

4 074,26 € 3 819,66 € 171 606,60 €

9,53 €

4 083,79 € 3 828,60 € 171 415,67 €

4 357,77 € 4 085,46 € 151 718,04 €

10,19 €

4 367,97 € 4 095,02 € 151 480,59 €

4 367,97 € 4 095,02 € 146 312,04 € -

4 367,97 € -

30

476,39 €

50

417,56 € - 89 730,79 €

- 95 235,26 €
445,40 € - 95 711,65 €

445,40 € -

45

VAL Socioambiental

11,66 €
404,76 € -

12,47 €

13,34 €
432,92 € - 95 698,31 €

4 997,02 € -

40

5 344,75 € -

45

5 716,68 €

11,66 €

12,47 €

13,34 €
4 661,02 € - 4 985,36 € - 5 332,28 € - 85 066,06 €
4 369,76 € - 4 673,84 € - 4 999,08 € - 79 750,42 €
130 445,49 € 107 692,64 €
83 356,49 € - 17 076,61 €

10,90 €

4 671,92 € - 4 997,02 € - 5 344,75 € - 85 079,40 €
4 379,98 € - 4 684,77 € - 5 010,77 € - 79 762,92 €
130 158,29 € 107 352,23 €
82 959,16 € - 17 534,82 €

- 79 362,72 €
4 671,92 € - 4 997,02 € - 5 344,75 € - 85 079,40 €
4 379,98 € - 4 684,77 € - 5 010,77 € - 79 762,92 €
167 634,35 € - 190 440,41 € - 214 833,48 € - 315 327,46 €

4 671,92 € -

35

VAL Socioambiental
50

354,78 € 379,47 € 405,87 € - 89 718,28 €
201 356,32 € 199 509,03 € 197 533,19 € 106 135,70 €

378,43 € -

10,90 €

389,33 € 416,42 € 445,40 € - 95 711,65 €
365,00 € 390,40 € 417,56 € - 89 730,79 €
201 069,12 € 199 168,62 € 197 135,86 € 105 677,49 €

18 357,03 € - 20 257,53 € - 22 290,29 € - 113 748,66 €

365,00 € -

389,33 € -

389,33 € -

35

VAL Financeiro VAL Económico

4 083,79 € 3 828,60 € 126 376,97 € -

-

1

TIR

CF - 44 550,00 € - 2 956,82 € - 3 120,31 € - 3 337,45 € - 3 569,69 € - 3 818,10 € CFA - 44 550,00 € - 2 770,81 € - 2 925,33 € - 3 128,90 € - 3 346,63 € - 3 579,51 € CFA acumulado - 44 550,00 € - 47 320,81 € - 58 789,65 € - 74 021,52 € - 90 313,34 € -107 738,86 € -

- 44 550,00 €

81 m2

4 083,79 € -

Ano

AV

3 818,10 € -

Estética: Valorização da Propriedade

Isolamento Sonoro para os Utilizadores
Qualidade do Ar para a Envolvente
Melhoria da Gestão das Águas Pluviais

298,29 € -

318,17 € -

364,00 € -

30

VAL Financeiro VAL Económico

340,32 € -

25

Não considerado

318,17 € -

20

PRI

233 910,23 € 260,03 € 278,12 € 297,47 € 318,17 € 219 195,25 € 243,78 € 260,74 € 278,89 € 298,29 € 211 095,25 € 210 139,52 € 208 870,19 € 207 512,54 € 206 060,42 €

234 156,63 €

278,89 € -

297,47 € -

297,47 € -

15

2606%

9 286,64 € - 10 555,96 € - 11 913,61 € - 13 365,74 € -

260,74 € -

278,12 € -

278,12 € -

10

TIR

Tabela D.4- Análises financeira, económica e socioambiental do cenário 1.V.b do CE1 (fachada viva interior)

CF - 8 100,00 €
CFA - 8 100,00 €
CFA acumulado - 8 100,00 €

Custo Instalação
Custo Manutenção
Redução do Consumo Energético
Custo Substituição

Cenário 1.V.b

Isolamento Sonoro para os Utilizadores
Qualidade do Ar para a Envolvente
Melhoria da Gestão das Águas Pluviais

CF - 8 100,00 €
CFA - 8 100,00 €
CFA acumulado - 8 100,00 €

Estética: Valorização das Propr. Circundantes
Prolongamento da Vida Útil
Isolamento Sonoro: Valorização da Propriedade

8 330,90 € -

260,03 € 243,78 € -

230,90 € -

260,03 € -

5

246,40 € -

1

CF - 8 100,00 € CFA - 8 100,00 € CFA acumulado - 8 100,00 € -

- 8 100,00 €

0

81 m2

246,40 € -

Ano

AV

Tabela D.3- Análises financeira, económica e socioambiental do cenário 1.V.a do CE1 (fachada verde interior)

-

Custo Instalação
Custo Manutenção
Redução do Consumo Energético
Custo Substituição

Cenário 1.V.a

Estética: Valorização da Propriedade

Financeira

Análises

Socioambiental

Financeira

Análises

Económica

Económica

Socioambiental

-

329 269,87 €
322 169,87 €

7 100,00 €

323 363,69 €

304,51 €

324,80 €

546,34 €
6,38 €

227,92 € 213,68 € 320 841,31 €

8 140,14 € -

213,68 € -

227,92 € -

227,92 € -

5

51 531,67 € -

CF - 39 050,00 €
CFA - 39 050,00 €
CFA acumulado - 39 050,00 €

Isolamento Sonoro para os Utilizadores
Qualidade do Ar para a Envolvente
Melhoria da Gestão das Águas Pluviais

CF - 39 050,00 €
CFA - 39 050,00 €
CFA acumulado - 39 050,00 €

Estética: Valorização das Propr. Circundantes
Prolongamento da Vida Útil
Isolamento Sonoro: Valorização da Propriedade

324 949,22 €

325,69 €

347,40 €

584,36 €
6,83 €

243,78 € 228,55 € 319 728,69 €

9 252,76 € -

228,55 € -

243,78 € -

243,78 € -

10

TIR

64 883,06 € -

2 925,42 € 2 742,61 € -

2 925,42 € -

10

TIR

540 930,80 €

618 915,96 € 579 980,80 € -

1 284,09 €
6,05 €

535 882,01 €

1 373,62 € 1 287,78 € -

1 355,09 €
6,38 €

529 176,66 €

1 469,21 € 1 377,40 € -

1 449,39 €
6,83 €

351 066,57 €
617 625,83 € 2 735,09 € 2 925,42 € 578 771,82 € 2 564,18 € 2 742,61 € 539 721,82 €
529 668,89 €
516 317,49 €

269 151,04 €

41 478,74 € -

Estética: Valorização da Propriedade

2 735,09 € 2 564,18 € -

2 735,09 € -

5

2 591,78 € 2 428,74 € -

1

CF - 39 050,00 € CFA - 39 050,00 € CFA acumulado - 39 050,00 € -

- 39 050,00 €

0

71 m2

2 591,78 € -

Ano

AV

-

Custo Instalação
Custo Manutenção
Redução do Consumo Energético
Custo Substituição

351 374,36 €

7 100,00 €

517,72 €
6,05 €

140 426,63 €
350 850,59 € 328 779,05 € 321 679,05 €

7 100,00 €

7 100,00 €
7 100,00 €
7 100,00 €

7 302,39 € -

7 100,00 € 210 639,94 €

215,98 € 202,39 € -

215,98 € -

7 100,00 € -

-

1

7 100,00 € -

7 100,00 €

0

71 m 2

326 645,07 €

348,36 €

371,58 €

625,03 €
7,30 €

260,75 € 244,46 € 318 538,65 €

10 442,80 € -

244,46 € -

260,75 € -

260,75 € -

15

4538%

328 458,94 €

372,60 €

397,44 €

668,52 €
7,81 €

278,89 € 261,47 € 317 265,80 €

11 715,65 € -

261,47 € -

278,89 € -

330 399,03 €

398,53 €

425,09 €

715,04 €
8,35 €

298,30 € 279,66 € 315 904,38 €

13 077,07 € -

279,66 € -

298,30 € -

332 474,12 €

426,26 €

454,67 €

764,80 €
8,93 €

319,06 € 299,12 € 314 448,21 €

14 533,24 € -

299,12 € -

319,06 € -

319,06 € -

30

522 004,71 €

1 571,44 € 1 473,25 € -

1 550,25 €
7,30 €

3 128,99 € 2 933,46 € 502 037,01 €

79 163,55 € -

3 128,99 € 2 933,46 € -

3 128,99 € -

15

1385%

334 693,62 €

455,92 €

486,31 €

818,02 €
9,56 €

514 333,68 €

1 680,80 € 1 575,76 € -

1 658,12 €
7,81 €

3 346,73 € 3 137,59 € 486 762,79 €

94 437,76 € -

3 346,73 € 3 137,59 € -

506 128,85 €

1 797,76 € 1 685,42 € -

1 773,51 €
8,35 €

3 579,62 € 3 355,93 € 470 425,69 €

110 774,87 € -

3 579,62 € 3 355,93 € -

497 353,06 €

1 922,86 € 1 802,70 € -

1 896,92 €
8,93 €

3 828,71 € 3 589,46 € 452 951,73 €

128 248,83 € -

3 828,71 € 3 589,46 € -

3 828,71 € -

30

366,01 € - 78 652,91 €

9 043,43 €

4 380,11 € 4 106,40 € -

4 380,11 € -

40

1 000,95 €
11,69 €

339 606,70 €

5 010,92 €

50

- 69 564,85 €
4 684,91 € - 74 575,77 €
4 392,15 € - 69 915,65 €

4 684,91 € -

45

272 539,42 €

521,58 € - 69 225,23 €

556,35 € - 73 839,33 €

935,83 €
10,93 €

VAL Socioambiental

337 067,56 €

487,65 €

520,15 €

874,94 €
10,22 €

487 966,60 €

2 056,66 € 1 928,15 € -

2 028,92 €
9,56 €

477 926,96 €

2 199,78 € 2 062,32 € -

2 170,11 €
10,22 €

2 482,64 €
11,69 €

467 188,69 €

398 963,64 €

2 352,86 € - 63 038,01 €
2 205,83 € - 59 098,86 €

2 321,12 €
10,93 €

4 095,14 € 4 380,11 € - 4 684,91 € - 65 532,34 €
3 839,24 € 4 106,40 € - 4 392,15 € - 61 437,33 €
434 261,81 €
414 271,31 € 392 889,73 € 313 280,74 €

9 043,43 €

146 938,75 € - 166 929,25 € - 188 310,82 € - 276 398,14 €

4 095,14 € 3 839,24 € -

4 095,14 € -

35

VAL Financeiro VAL Económico

3 579,62 € -

25

Não considerado

3 346,73 € -

20

PRI

417,58 €

50

- 83 477,82 €
390,41 € - 83 895,40 €

390,41 € -

45

17 756,60 € - 19 538,40 € - 99 705,62 €

342,20 € -

365,01 € -

365,01 € -

40

VAL Socioambiental

341,26 € 365,01 € 390,41 € - 74 851,97 €
319,94 € 342,20 € 366,01 € - 70 174,59 €
312 890,72 €
311 224,84 € 309 443,05 € 237 754,15 €

16 090,73 € -

319,94 € -

341,26 € -

341,26 € -

35

VAL Financeiro VAL Económico

298,30 € -

25

Não considerado

278,89 € -

20

PRI

Tabela D.6- Análises financeira, económica e socioambiental do cenário 2.I.b do CE2 (fachada viva exterior)

CF CFA CFA acumulado -

Isolamento Sonoro para os Utilizadores
Qualidade do Ar para a Envolvente
Melhoria da Gestão das Águas Pluviais

CF CFA CFA acumulado -

Estética: Valorização das Propr. Circundantes
Prolongamento da Vida Útil
Isolamento Sonoro: Valorização da Propriedade

Cenário 2.I.b

Ano

AV

Tabela D.5- Análises financeira, económica e socioambiental do cenário 2.I.a do CE2 (fachada verde exterior)

CF CFA CFA acumulado -

Custo Instalação
Custo Manutenção
Redução do Consumo Energético
Custo Substituição

Cenário 2.I.a

Estética: Valorização da Propriedade

Financeira

Análises

Socioambiental

Financeira

Análises

Económica

Económica

xvi

xvii

Socioambiental

-

CF CFA CFA acumulado -

Custo Instalação
Custo Manutenção
Redução do Consumo Energético
Custo Substituição

Ano

2 200,00 €
2 200,00 €
2 200,00 €

2 200,00 €
2 200,00 €
2 200,00 €

70,62 € 66,21 € 2 522,30 € -

70,62 € -

5

75,54 € 70,82 € 2 867,05 € -

75,54 € -

10

TIR

1,98 €

2,12 €

163 766,02 € 68,65 € 73,42 € 153 463,72 € 64,36 € 68,84 € 151 263,72 €
151 011,40 €
150 676,30 €

1,87 €

163 764,14 € 70,62 € 75,54 € 153 461,96 € 66,21 € 70,82 € 151 261,96 €
151 002,38 €
150 657,62 €

163 831,07 €

66,92 € 62,71 € 2 262,71 € -

66,92 € -

1

22 m2

78,53 € 73,63 € 150 317,88 €

2,26 €

80,80 € 75,75 € 150 288,88 €

80,80 € 75,75 € 3 235,80 € -

80,80 € -

15

6876%

84,00 € 78,75 € 149 934,52 €

2,42 €

86,42 € 81,02 € 149 894,48 €

86,42 € 81,02 € 3 630,20 € -

89,84 € 84,23 € 149 524,48 €

2,59 €

92,43 € 86,66 € 149 472,63 €

92,43 € 86,66 € 4 052,05 € -

96,10 € 90,09 € 149 085,91 €

2,77 €

98,86 € 92,69 € 149 021,42 €

98,86 € 92,69 € 4 503,26 € -

98,86 € -

30

CF - 12 100,00 €
CFA - 12 100,00 €
CFA acumulado - 12 100,00 €

Isolamento Sonoro para os Utilizadores
Qualidade do Ar para a Envolvente
Melhoria da Gestão das Águas Pluviais

CF - 12 100,00 €
CFA - 12 100,00 €
CFA acumulado - 12 100,00 €

Estética: Valorização das Propr. Circundantes
Prolongamento da Vida Útil
Isolamento Sonoro: Valorização da Propriedade

Estética: Valorização da Propriedade

221 540,95 € 207 604,11 € 195 504,11 €

1,87 €

221 539,07 € 207 602,35 € 195 502,35 €

222 342,16 €

803,09 € 752,57 € 12 852,57 € -

1

CF - 12 100,00 € CFA - 12 100,00 € CFA acumulado - 12 100,00 € -

- 12 100,00 €

0

803,09 € -

Ano

AV

-

Custo Instalação
Custo Manutenção
Redução do Consumo Energético
Custo Substituição

Cenário 2.III.b

845,52 € 792,68 € 192 396,38 €

1,98 €

847,49 € 794,53 € 192 387,36 €

847,49 € 794,53 € 15 967,56 € -

847,49 € -

5

22 m2

904,35 € 847,84 € 188 268,98 €

2,12 €

906,47 € 849,82 € 188 250,31 €

906,47 € 849,82 € 20 104,61 € -

906,47 € -

10

TIR

967,28 € 906,84 € 183 854,37 €

2,26 €

969,55 € 908,96 € 183 825,37 €

969,55 € 908,96 € 24 529,55 € -

969,55 € -

15

1615%

1 034,59 € 969,94 € 179 132,56 €

2,42 €

1 037,01 € 972,21 € 179 092,51 €

1 037,01 € 972,21 € 29 262,41 € -

1 106,59 € 1 037,44 € 174 082,17 €

2,59 €

1 109,18 € 1 039,87 € 174 030,31 €

1 109,18 € 1 039,87 € 34 324,61 € -

1 183,59 € 1 109,63 € 168 680,33 €

2,77 €

1 186,36 € 1 112,23 € 168 615,84 €

1 186,36 € 1 112,23 € 39 739,07 € -

1 186,36 € -

30

129,39 €

50

- 25 866,37 €
120,97 € - 25 995,76 €
113,41 € - 24 371,32 €
6 054,15 € - 30 894,70 €

120,97 € -

45

2,96 €

3,17 €

3,39 €

3,62 €

1 451,66 € -

45

1 552,68 €

50

- 21 555,31 €
1 357,22 € - 1 451,66 € - 23 107,98 €
1 272,41 € - 1 360,95 € - 21 664,00 €
51 724,56 € - 58 349,83 € - 85 644,49 €

1 357,22 € -

40

3,17 €

3,39 €

3,62 €
1 265,96 € 1 354,05 € - 1 448,27 € - 23 104,36 €
1 186,85 € 1 269,44 € - 1 357,77 € - 21 660,61 €
162 902,60 €
156 722,82 € 150 113,00 € 122 834,87 €

2,96 €

1 268,92 € 1 357,22 € - 1 451,66 € - 23 107,98 €
1 189,62 € 1 272,41 € - 1 360,95 € - 21 664,00 €
162 824,60 €
156 630,36 € 150 005,08 € 122 710,42 €

1 268,92 € 1 189,62 € 45 530,32 € -

1 268,92 € -

35

VAL Socioambiental

102,78 € 109,93 € 117,58 € - 25 992,13 €
96,36 € 103,06 € 110,24 € - 24 367,93 €
148 616,82 €
148 115,09 € 147 578,44 € 122 754,43 €

VAL Financeiro VAL Económico

1 109,18 € -

25

Não considerado

1 037,01 € -

20

PRI

113,10 € 106,03 € 5 502,05 € -

113,10 € -

40

VAL Socioambiental

105,74 € 113,10 € 120,97 € - 25 995,76 €
99,14 € 106,03 € 113,41 € - 24 371,32 €
148 538,82 €
148 022,63 € 147 470,52 € 122 629,98 €

105,74 € 99,14 € 4 985,86 € -

105,74 € -

35

VAL Financeiro VAL Económico

92,43 € -

25

Não considerado

86,42 € -

20

PRI

Tabela D.8- Análises financeira, económica e socioambiental do cenário 2.III.b do CE2 (fachada viva interior)

CF CFA CFA acumulado -

Isolamento Sonoro para os Utilizadores
Qualidade do Ar para a Envolvente
Melhoria da Gestão das Águas Pluviais

CF CFA CFA acumulado -

Estética: Valorização das Propr. Circundantes
Prolongamento da Vida Útil
Isolamento Sonoro: Valorização da Propriedade

-

2 200,00 € 2 200,00 € 2 200,00 € -

2 200,00 €

0

AV

Tabela D.7- Análises financeira, económica e socioambiental do cenário 2.III.a do CE2 (fachada verde interior)

Cenário 2.III.a

Estética: Valorização da Propriedade

Financeira

Análises

Socioambiental

Financeira

Análises

Económica

Económica

Socioambiental

0

993,72 € 99,09 €

1 121,64 € 111,84 €

10

1 199,69 € 119,63 €

15

20

PRI

255 900,92 €

278 650,92 € -

860,32 € -

248 559,32 €

804,35 € 252 747,46 €

920,18 €
244 079,74 €

252 171,85 €

11 899,18 € -

12 586,90 € 11 800,37 € 250 427,43 €
3 606,61 €
59,12 €
46,29 €
12 692,31 € -

13 742,13 €

247 047,13 €

1 052,71 € -

1 235,61 € 1 158,40 € 244 788,19 €
3 857,58 €
63,23 €
49,51 €
1 122,87 € -

241 565,81 €

1 125,96 € -

1 321,59 € 1 239,01 € 238 756,53 €
4 126,02 €
67,63 €
52,95 €
1 201,01 € -

235 703,05 €

Ano
- 137 500,00 €

0

-

7 490,47 € 598,70 €

567,33 €

5

2500 m2

7 098,00 € -

1

AV

640,36 €

8 011,71 € -

10

TIR

CF - 137 500,00 €
CFA - 137 500,00 €
CFA acumulado - 137 500,00 €

Isolamento Sonoro para os Utilizadores
Qualidade do Ar para a Envolvente
Melhoria da Gestão das Águas Pluviais

CF - 137 500,00 €
CFA - 137 500,00 €
CFA acumulado - 137 500,00 €

Prolongamento da Vida Útil
Isolamento Sonoro: Valorização da Propriedade

Estética: Valorização das Propr. Circundantes

Estética: Valorização da Propriedade

277 063,73 € -

238 576,41 € -

2 558 840,62 €

4 455,68 €
327,02 €
256,00 €
2 877 350,89 € 2 696 340,62 € -

2 553 053,62 €

4 702,04 €
345,10 €
270,16 €
1 574,46 € 1 476,08 € -

2 545 367,84 €

5 029,25 €
369,11 €
288,96 €
1 684,03 € 1 578,79 € -

2 537 147,23 €

5 379,22 €
394,80 €
309,07 €
1 801,21 €
1 688,66 €

9 803,33 € -

318 229,28 € -

9 019,76 € 8 456,13 € -

783,57 €

2 620 378,88 €

5 753,54 €
422,27 €
330,57 €
96 231,48 € 90 218,13 € -

6 153,91 €
451,65 €
353,58 €
2 060,62 € 1 931,85 € 2 610 974,37 €

205 755,16 €

24 965,28 €

31 487,48 €
29 519,88 €
197 302,39 €
4 720,23 €
77,37 €
60,58 €
26 629,30 €

94 993,79 €

29 519,88 €

1 679,38 €
167,46 €
29 975,56 €
31 487,48 €

40

362 259,41 € -

9 647,42 € 9 044,57 € -

838,09 €

10 485,51 € -

30

2 600 915,43 €

6 582,15 €
483,08 €
378,18 €
2 204,01 € 2 066,28 € -

2 590 156,51 €

7 040,18 €
516,70 €
404,50 €
2 357,38 € 2 210,07 € -

10 318,76 € 9 673,95 € 2 380 409,55 €

409 353,48 € -

10 318,76 € 9 673,95 € -

896,41 €

11 215,17 € -

35

2 377 917,25 €

7 530,08 €
552,65 €
432,65 €
216 632,54 €
203 095,52 €

225 147,93 €
211 078,80 €
2 129 306,69 €

660 456,34 €

958,79 €
214 111,12 €
225 147,93 €
211 078,80 €

11 995,60 €

40

VAL Financeiro VAL Económico VAL Socioambiental

89 725,10 € 9 019,76 € 9 647,42 € 84 118,32 € 8 456,13 € 9 044,57 € 2 512 699,30 €
2 471 533,76 €
2 427 503,62 €

98 158,04 €

8 432,94 € 7 905,98 € -

732,59 €

25

Não considerado

9 165,53 € -

20

PRI

7 884,29 € 7 391,62 € -

684,93 €

8 569,22 € -

15

1861%

877 666,43 €
2 872 312,19 € 6 891,77 € 7 371,34 € 7 884,29 €
2 691 618,90 € 6 461,11 € 6 910,72 € 7 391,62 €
2 554 118,90 € 2 528 787,95 € 2 495 145,67 € 2 459 162,33 €

1 767 015,02 €

234 161,41 €

6 530,67 € 6 891,77 € 7 371,34 € CF - 137 500,00 € CFA - 137 500,00 € 6 119,83 € 6 461,11 € 6 910,72 € CFA acumulado - 137 500,00 € - 143 619,83 € - 168 950,78 € - 202 593,06 € -

Custo Instalação
Custo Manutenção
Redução do Consumo Energético
Custo Substituição

Cenário 2.II

1 204,31 € -

1 413,56 € 1 325,23 € 232 305,15 €
4 413,14 €
72,34 €
56,64 €
1 284,59 € -

59 991,04 € -

1 325,23 € -

1 321,59 € 1 239,01 € 53 539,65 € -

1 158,40 € 47 507,99 € -

35

1 570,12 € 156,56 €
1 413,56 € -

30

VAL Financeiro VAL Económico VAL Socioambiental

1 467,97 € 146,38 €

25

Não considerado

Tabela D.10- Análises financeira, económica e socioambiental do cenário 2.II do CE2 (cobertura verde extensiva)

CF - 22 750,00 €
CFA - 22 750,00 €
CFA acumulado - 22 750,00 €

CF - 22 750,00 €
CFA - 22 750,00 €
CFA acumulado - 22 750,00 €

75 721,46 €
175 617,48 €
297 275,64 € 944,10 € - 1 009,80 € - 1 080,06 €
278 574,43 € 885,10 € 946,70 € - 1 012,57 €
255 824,43 € 252 354,36 € 247 745,72 € 242 816,39 €
2 793,04 €
2 947,48 €
3 152,58 €
3 371,96 €
45,78 €
48,31 €
51,68 €
55,27 €
35,84 €
37,83 €
40,46 €
43,27 €
297 357,26 € 857,96 € 917,66 € 981,52 €

46 831,33 €

Estética: Valorização das Propr. Circundantes
Prolongamento da Vida Útil
Isolamento Sonoro: Valorização da Propriedade

Isolamento Sonoro para os Utilizadores
Qualidade do Ar para a Envolvente
Melhoria da Gestão das Águas Pluviais

1 048,67 € 104,57 €

5

1125%

1 235,61 € -

-

1

TIR

894,63 € 944,10 € - 1 009,80 € - 1 080,06 € - 1 155,22 € CF - 22 750,00 € CFA - 22 750,00 € 838,35 € 885,10 € 946,70 € - 1 012,57 € - 1 083,03 € CFA acumulado - 22 750,00 € - 23 588,35 € - 27 058,42 € - 31 667,06 € - 36 596,39 € - 41 868,75 € -

- 22 750,00 €

350 m2

1 372,47 € 136,85 €

Ano

AV

1 283,17 € 127,95 €

Custo Instalação
Custo Manutenção
Redução do Consumo Energético
Custo Substituição

Cenário 1.IV

Tabela D.9- Análises financeira, económica e socioambiental do cenário 1.IV do CE1 (cobertura verde extensiva)

Estética: Valorização da Propriedade

Financeira

Análises

Socioambiental

Financeira

Análises

Económica

Económica

xviii

Cash-flows atualizados
acumulados (Milhares)
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Figura D.1 - Fluxos de caixa atualizados acumulados da Análise Económica, para os cenários verdes do CE1
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Figura D.2 - Fluxos de caixa atualizados acumulados da Análise Económica, para os cenários verdes do CE2
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Figura D.3 - Fluxos de caixa atualizados acumulados da Análise Socioambiental, para as soluções propostas do
CE1
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Figura D.4 - Fluxos de caixa atualizados acumulados da Análise Socioambiental, para as soluções propostas do
CE2
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ANEXO E
Tabela E.1- Influência da variação individual de cada parâmetro (-10% e +10%) no valor do VAL de cada cenário
do CE1
Fatores
Custo Instalação

Cenário 1.I.a

Cenário 1.I.b

Cenário 1.IV

Cenário 1.V.a

Cenário 1.V.b

ΔVAL=
-10%

ΔVAL=
+10%

ΔVAL=
-10%

ΔVAL=
+10%

ΔVAL=
-10%

ΔVAL=
+10%

ΔVAL=
-10%

ΔVAL=
+10%

ΔVAL=
-10%

ΔVAL=
+10%

0,31%

-0,31%

1,51%

-1,51%

1,11%

-1,11%

0,76%

-0,76%

-26,09%

26,09%
115,00%

Custo Manutenção

0,63%

-0,63%

6,66%

-6,66%

2,38%

-2,38%

1,54%

-1,54%

115,00
%

Redução do Consumo
Energético

-

-

-

-

-0,24%

0,24%

-

-

-

-

Custo Substituição

3,45%

-3,45%

2,52%

-2,52%

1,37%

-1,37%

8,41%

-8,41%

-43,57%

43,57%
174,39%

Estética: Valorização da
Propriedade
Estética: Valorização das
Propr. Circundantes
Prolongamento da Vida Útil

-8,32%

8,32%

-9,36%

9,36%

0,00%

2,13%

-20,67%

20,67%

174,39
%

-

-

-

-

0,00%

3,45%

-

-

-

-

-0,37%

0,37%

-0,33%

0,33%

-0,63%

0,63%

-

-

-

-

-4,99%

4,99%

-10,95%

10,95%

-8,00%

8,00%

-

-

-

-

-0,70%

0,70%

-0,04%

0,04%

-0,22%

0,22%

-

-

-

-

-0,02%

0,02%

-0,016%

0,016%

-0,11%

0,11%

-0,04%

0,04%

0,27%

-0,27%

-

-

-

-

-0,09%

0,09%

-

-

-

-

T inflação (2019)

0,00115
%

0,00115
4%

0,09%

-0,09%

0,02%

-0,02%

0,02%

-0,02%

-1,56%

1,56%

Taxa Inflação Média Últimos
10 Anos

1,92%

-2,05%

3,65%

-3,85%

0,95%

-1,00%

5,85%

-6,23%

-67,08%

70,69%

T rendimento OT a 30 anos

0,27%

-0,27%

0,30%

-0,30%

0,29%

-0,29%

0,28%

-0,28%

-0,42%

0,42%

Isolamento Sonoro:
Valorização da Propriedade
Isolamento Sonoro para os
Utilizadores
Qualidade do Ar para a
Envolvente
Melhoria da Gestão das Águas
Pluviais

Tabela E.2- Influência da variação individual de cada parâmetro (-10% e +10%) no valor do VAL de cada cenário
do CE2
Fatores

Cenário 2.I.a
ΔVAL=
-10%

Cenário 2.I.b

ΔVAL=
+10%

ΔVAL=
-10%

ΔVAL=
+10%

Cenário 2.II
ΔVAL=
-10%

ΔVAL=
+10%

Cenário 2.III.a
ΔVAL=
-10%

ΔVAL=
+10%

Cenário 2.III.b
ΔVAL=
-10%

ΔVAL=
+10%

Custo Instalação

0,26%

-0,26%

0,98%

-0,98%

0,58%

-0,58%

0,18%

-0,18%

0,99%

-0,99%

Custo Manutenção

0,53%

-0,53%

4,31%

-4,31%

1,47%

-1,47%

0,36%

-0,36%

4,34%

-4,34%

Redução do Consumo
Energético

-

-

-

-

-0,12%

0,12%

-

-

-

-

Custo Substituição

2,87%

-2,87%

1,63%

-1,63%

0,84%

-0,84%

1,98%

-1,98%

1,65%

-1,65%

-7,24%

7,24%

-6,32%

6,32%

-0,92%

0,92%

-12,51%

12,51%

-16,96%

16,96%

-

-

-

-

-

-

-

-

-0,31%

0,31%

-0,21%

0,21%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-0,01%

0,01%

-0,01%

0,01%

-

-

-

-

Estética: Valorização da
Propriedade
Estética: Valorização das
Propr. Circundantes
Prolongamento da Vida Útil
Isolamento Sonoro:
Valorização da Propriedade
Isolamento Sonoro para os
Utilizadores
Qualidade do Ar para a
Envolvente
Melhoria da Gestão das Águas
Pluviais

-6,96%

6,96%

-0,39%

0,39%

-4,83%

4,83%

-8,25%

8,25%

-3,46%

3,46%

-1,26%

1,26%

-2,14%

2,14%

-0,92%

0,92%

-0,01%

0,01%

-0,01%

0,01%

-0,07%

0,07%

-

-

-

-

-0,05%

0,05%

T inflação (2019)

-0,01%

0,01%

0,03%

-0,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,06%

-0,06%

Taxa Inflação Média Últimos
10 Anos

1,37%

-1,46%

1,65%

-1,74%

0,41%

-0,44%

1,37%

-1,46%

2,53%

-2,67%

T rendimento OT a 30 anos

0,27%

-0,27%

0,29%

-0,29%

0,28%

-0,27%

0,27%

-0,26%

0,29%

-0,29%
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