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Resumo
As infraestruturas verdes têm vindo a ser gradualmente implementadas com o intuito de
combater os efeitos negativos da urbanização, já que contribuem com benefícios vários que vão para
além da sua mais-valia estética. Contudo, as conclusões relativas à sua viabilidade económica variam
e geram discussão entre investigadores, investidores e fornecedores, pelo que se justifica a realização
de análises custo-benefício (ACB). Esta dissertação propõe uma metodologia de análise da viabilidade
económica de sistemas verdes em infraestruturas de transporte. É orientada segundo as fases do ciclo
de vida daqueles sistemas e organiza os seus custos e benefícios por meio de uma análise incremental,
tendo em conta as componentes financeira, económica e socioambiental, bem como as dimensões de
uma infraestrutura de transporte. A metodologia é aplicada aos túneis rodoviários existentes entre as
avenidas do Campo Grande e a Avenida da República, em Lisboa, tendo sido avaliadas cinco soluções
verdes base. A ACB demonstra que, considerando horizontes temporais de 40 e 50 anos, assim como
uma taxa de atualização de 4,79%, existe viabilidade económica para quatro destas, cujos valores
atualizados líquidos (VALs) variam entre 33 961 € e 5 079 356 €. Variáveis como as taxas de
atualização e inflação, os custos financeiros, a atenuação de ruído interior, a criação de novos espaços
e a valorização estética têm um impacto significativo sobre o VAL, implicando variações entre −27% e
16%, para as soluções aplicadas no interior dos túneis rodoviários, e flutuações de −344% a 216%, no
que toca a soluções exteriores.

Palavras-chave: Infraestruturas de transporte, Túneis rodoviários, Coberturas/Paredes verdes, Viabilidade
económica, Análise custo-benefício.
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Abstract
The green infrastructures have been widely spread with the purpose of countering the negative
effects of urbanization, since they contribute with several benefits that go way beyond their aesthetical
value. However, the variability of conclusions related to their economic feasibility generates discussion
between researchers, investors and suppliers, leading to the need of cost-benefit analysis (CBA). This
dissertation proposes a methodology for an economic feasibility analysis of green systems in transport
infrastructures. Such methodology is oriented according to the life cycle of those systems and organizes
their costs and benefits via an incremental analysis, using economic appraisal components and
transport infrastructures dimensions. Applying this methodology to the underground passages between
the avenues of Campo Grande and Avenida da República, in Lisbon, five green solutions were
evaluated. The CBA concludes that, for a time span of 40 to 50 years and a discount rate of 4,79%, there
is economic feasibility for four of these, for which the net present value (NPV) ranges from 33 961 € to
5 079 356 €. Parameters like discount and inflation rates, financial costs, interior noise reduction, creation

of new areas and aesthetical improvement have a significant impact on the NPV, generating deviations
between −27% and 16% for insider solutions and from −344% to 216% for outsider ones.

Keywords: Transport infrastructures, Road tunnels, Green roofs/walls, Economic feasibility, Cost-benefit
analysis.
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1 Introdução
1.1

Enquadramento
Os centros urbanos têm vindo a sofrer uma crescente concentração populacional e

movimentação de bens, provocando a gradual substituição de espaços verdes por construções com
superfícies maioritariamente impermeáveis (Vijayaraghavan, 2016). As infraestruturas de transporte,
sendo elementos estruturantes dos centros urbanos, revelam-se importantes, sobretudo quando a
maioria da população trabalha fora da sua área de residência. Surgem mediante as necessidades de
mobilidade e acompanham o crescimento das cidades, potenciando a expansão de áreas suburbanas.
Optar maioritariamente por veículos particulares, além das emissões atmosféricas e do ruído que
acarretam, envolve também situações de congestionamento de trânsito e dificuldades com o
estacionamento, gerando, direta ou indiretamente, uma menor eficiência por parte dos transportes
públicos, sobretudo os rodoviários, devido à saturação do espaço e à incapacidade de resposta das
infraestruturas às crescentes necessidades da população (CE, 2010). Estas situações aumentam os
níveis de stress social, pondo em risco a saúde e o bem-estar dos utilizadores das vias rodoviárias e
dos habitantes das áreas circundantes, além de provocarem danos nos ecossistemas envolventes.
As coberturas e as paredes verdes, distintas quanto ao plano de instalação e método construtivo
(FLL, 2008; GGG, 2017), são dois tipos de sistemas alternativos que podem ajudar a combater efeitos
negativos da urbanização, através da absorção de poluentes atmosféricos (Clark et al., 2008; Luo et
al., 2015; Yoshimi e Altan, 2011), da atenuação de ruído (Claus e Rousseau, 2012; Connelly e Hodgson,
2013) e do aumento do conforto dos utilizadores (Carrus et al., 2015). Por outro lado, contribuem para
a mitigação da ilha de calor urbano (Cameron et al., 2014; Davis, 2017) e para a gestão de águas
pluviais (Vijayaraghavan et al., 2014; Zhang, 2015; Köhler, 2002). Consequentemente, influenciam a
saúde e a produtividade dos cidadãos (Claus & Rousseau, 2012). Embora sejam sistemas que exigem
encargos iniciais adicionais, quando comparados com as soluções convencionais, estas infraestruturas
verdes envolvem também benefícios resultantes da valorização estética e funcional das infraestruturas
onde estão instaladas, bem como dos imóveis circundantes (Perini & Rosasco, 2016), do aumento de
vida útil da membrana de impermeabilização, revestimentos e suporte estrutural (Hermy, 2005; Saiz,
2006; Getter, 2009; Oberndorfer, 2007) e da criação de emprego (Peck, 2003).
Particularizando os benefícios das coberturas e paredes verdes para infraestruturas de
transporte, aquelas revelam ser uma mais-valia para a infraestrutura, para os utilizadores e para a
envolvente. O setor dos transportes beneficia, sobretudo, do aumento de valor estético e funcional da
infraestrutura; os utilizadores são essencialmente favorecidos pela atenuação de ruído interior, pela
melhoria da qualidade do ar e pelo aumento do conforto proporcionado pelos sistemas, enquanto que
a envolvente próxima às soluções verdes é privilegiada pela redução da poluição atmosférica e sonora,
pelo aumento de valor estético e pela gestão de águas drenadas.
A presente dissertação pretende dar resposta à carência de estudos relativos à viabilidade
essencialmente económica da aplicação de coberturas e paredes verdes em infraestruturas de
transporte, nomeadamente o rodoviário, através de uma metodologia de análise custo-benefício (ACB)
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aplicada aos túneis rodoviários existentes entre as avenidas do Campo Grande e a Avenida da
República, em Lisboa.

1.2

Objetivos
O objetivo prioritário desta dissertação consiste em avaliar o impacto financeiro, económico e

socioambiental da instalação de coberturas e paredes verdes em túneis rodoviários localizados em
Lisboa. Para tal, destacam-se os seguintes objetivos intercalares:

▪

Identificação dos principais benefícios das infraestruturas verdes em infraestruturas de transporte
rodoviário;

▪

Proposta de uma metodologia de ACB de infraestruturas verdes, ao longo do seu ciclo de vida e
aplicada a infraestruturas de transporte rodoviário;

▪

Caracterização dos casos de estudo presentes entre as avenidas do Campo Grande e Avenida
da República: apresentação dos túneis rodoviários e identificação de problemas;

▪

Apresentação de soluções, com base em infraestruturas verdes, a aplicar aos casos de estudo;

▪

Realização de uma ACB das soluções mais representativas na mitigação dos problemas
identificados;

▪

1.3

Realização de análises de sensibilidade aos parâmetros mais relevantes das ACB.

Organização do trabalho
A presente dissertação encontra-se dividida em sete capítulos, seguindo-se um conjunto de

referências e de anexos.
O primeiro capítulo enquadra o tema e revela a importância das infraestruturas verdes nas
infraestruturas de transporte urbanas, essencialmente a rodoviária. São também referidos os objetivos
da dissertação, bem como a forma como esta se encontra organizada.
No segundo capítulo encontram-se descritas as principais necessidades associadas às
infraestruturas de transporte rodoviário, assim como a metodologia construtiva de coberturas e paredes
verdes. São também indicados os principais benefícios associados a estes sistemas e o seu papel na
mitigação de alguns dos problemas encontrados nas infraestruturas de transporte rodoviário, com
particular foco em túneis urbanos. Por último, são apresentados alguns exemplos de aplicação de
soluções verdes em infraestruturas de transporte a nível internacional e nacional.
No terceiro capítulo é apresentada uma proposta metodológica de ACB de coberturas e paredes
verdes em infraestruturas de transporte, acompanhando as fases de ciclo de vida daqueles sistemas e
integrando, também, as componentes de uma avaliação económica e as dimensões de uma
infraestrutura de transporte. Em adição, apresenta-se a revisão bibliográfica dos custos e benefícios
integrantes da metodologia, segundo a organização da mesma.
O quarto capítulo caracteriza os casos de estudo, correspondentes aos túneis situados entre as
avenidas do Campo Grande e a Avenida da República. Inicia-se com uma breve apresentação das
infraestruturas rodoviárias, descrevendo-se o contexto geográfico, os materiais constituintes e o
número de vias. Posteriormente, revela-se o trabalho de campo realizado e identificam-se os problemas
associados às infraestruturas e à sua envolvente.
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O quinto capítulo apresenta algumas propostas de intervenção a aplicar nos casos de estudo
referidos, utilizando coberturas e paredes verdes. São escolhidas as consideradas mais representativas
na mitigação dos problemas referidos no capítulo quatro. Em sequência, e com base na metodologia
de ACB proposta no capítulo três, quantificam-se os parâmetros mais relevantes para os casos de
estudo, com base em informações prestadas por empresas e outras entidades de serviços portuguesas.
Procura-se integrar diferentes tipologias de sistemas de modo a envolver uma maior variabilidade de
análises.
O sexto capítulo apresenta o estudo de viabilidade económica realizado, tendo em conta os
parâmetros definidos no capítulo anterior. É efetuado o estudo de viabilidade financeira, económica e
socioambiental, de acordo com o horizonte temporal definido para cada solução. Segue-se uma
discussão dos resultados e ainda a realização de análises de sensibilidade, com vista a determinar os
parâmetros mais representativos deste processo.
O sétimo e último capítulo refere as conclusões do trabalho. Apresenta ainda algumas sugestões
que faria sentido serem aplicadas futuramente.
Em anexo estão presentes documentos auxiliares à compreensão do trabalho e ainda
determinados componentes do texto que, pela sua extensão, não podem ser incluídos no corpo do
documento.
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2 Coberturas e paredes verdes em infraestruturas de transporte
A presente dissertação foca-se na aplicação de infraestruturas verdes em túneis rodoviários
urbanos a analisar como casos de estudo. Desta forma, importa fazer uma breve referência às
infraestruturas de transporte (secção 2.1), nomeadamente a rodoviária, dando ênfase às complicações
associadas à sua utilização. Colocar terra e vegetação sobre coberturas e paredes de habitações é
uma técnica antiga (Vijayaraghavan, 2016). Contudo, atualmente, os sistemas construtivos de
coberturas e paredes verdes têm vindo a ser otimizados (secção 2.2.1), potenciando benefícios que
vão para além da sua mais-valia estética (secção 2.2.2). A utilização de coberturas e paredes verdes
em infraestruturas de transporte para atenuar os problemas identificados no tráfego rodoviário, assim
como aplicações várias neste contexto, são apresentadas na secção 2.3.

2.1

Infraestruturas de transporte em meio urbano
As infraestruturas de transporte são indispensáveis à competitividade da economia de um país,

permitindo trocas comerciais, económicas e culturais entre nações, e representando cerca de 10% do
produto interno bruto (PIB) da União Europeia (CE, 2010). Porém, o planeamento impróprio e a
urbanização das cidades conduzem a uma saturação das infraestruturas e à suscetibilidade de
ocorrência de congestionamentos, acidentes e impactos ambientais negativos, prejudicando os
utilizadores e a economia do país. Observa-se que o sistema europeu de transportes é confrontado
com algumas dificuldades, nomeadamente:
▪

O crescimento desigual dos vários modos de transporte, sendo o rodoviário o mais representativo
no transporte de mercadorias (rodoviário – 44%, marítimo-curtas-distâncias – 41%, ferroviário
– 8% e fluvial – 4%) e no transporte de passageiros pendulares (rodoviário – 79%, ferroviário
– 6% e aéreo – 5%) (CE, 2010). Estes valores resultam da evolução do tecido urbano consoante
as alterações de vida da população, destacando-se a flexibilidade do automóvel particular
relativamente a uma oferta nem sempre satisfatória dos transportes coletivos. Por vezes, a falta
de visão integrada entre as políticas de urbanismo e as políticas de transportes refletem num
domínio do automóvel particular.

▪

O congestionamento em determinados eixos rodoviários no interior das cidades e próximo aos
aeroportos, com sucessivos pontos de estrangulamento e falta de interoperabilidade entre
sistemas. Aproximadamente 10% da rede de estradas da Europa está quotidianamente afeta a
congestionamentos, implicando custos externos de 0,5% do PIB pelo tempo perdido (CE, 2010).

▪

Os efeitos nocivos para o ambiente e para a saúde dos cidadãos. A utilização de veículos
automóveis e a ocorrência de engarrafamentos implicam grandes consumos de energia, gerando
elevadas quantidades de emissões atmosféricas (REA, 2017). O facto de o setor de transportes
europeu ser largamente alimentado por combustíveis derivados do petróleo dá origem a uma
concentração de gases poluentes que, em 2014, assumiu a percentagem mais elevada de
emissões na Europa (24,3%) comparativamente com os restantes setores, como as indústrias
de energia, as indústrias de construção, os processos industriais, a agricultura e a gestão de
resíduos (PORDATA, 2014). As emissões de dióxido de carbono (CO2 ) ocupam uma
percentagem de 20% da totalidade dos poluentes emitidos, com o transporte rodoviário a assumir
5

a percentagem mais elevada (rodoviário – 71%, marítimo – 14%, aéreo – 13% e fluvial – 2%)
(CE, 2010; CE, 2014). No entanto, outros gases poluentes são emitidos pelos sistemas de
transporte e sobretudo pelos rodoviários. A nível nacional, estes continuam a ser responsáveis
pela maioria das emissões de monóxido de carbono (CO), com cerca de 60%, e de óxidos de
nitrogénio (NOx ), com cerca de 45% (Portal do Ambiente e do Cidadão, 2017).
▪

A insegurança nas estradas, continuando o transporte rodoviário a assumir o maior número de
acidentes e os custos mais elevados em vidas humanas. A Tabela 2.1 representa a evolução de
acidentes rodoviários e de vítimas mortais verificados ao longo dos últimos anos em Portugal
(PORDATA, 2014).
Tabela 2.1: Nº de acidentes rodoviários e vítimas mortais ao longo dos últimos anos em Portugal

Ano
nº acidentes
rodoviários
nº vítimas
mortais

2.2

2012

2013

2014

2015

2016

2017

29 867

30 339

30 604

31 953

32 299

33 315

573

518

482

473

445

378

Coberturas e paredes verdes

2.2.1

Metodologia construtiva

Embora exista variabilidade de sistemas construtivos, é possível classificar as coberturas e as
paredes verdes segundo um critério genérico que distingue as tipologias de acordo com as
características das suas componentes e as necessidades com manutenção. Desta maneira, e como é
sucintamente apresentado na Tabela 2.2, as coberturas verdes classificam-se em coberturas verdes
extensivas, semi-intensivas e intensivas (FLL, 2008) e as paredes verdes englobam as paredes verdes,
diretas ou indiretas, e as paredes vivas (GGG, 2017).
As coberturas verdes extensivas, por apresentarem uma camada de solo mais fina e uma menor
diversidade vegetal, quando comparadas com as restantes tipologias de cobertura verde, exigem uma
menor regularidade de manutenção e irrigação, gerando menos custos durante a sua fase de utilização.
Adicionalmente, por serem mais leves, podem ser utilizadas em estruturas com menores capacidades
de carga. Em oposição, as coberturas verdes intensivas, ao englobarem uma extensa diversidade
vegetal devido à maior profundidade de substrato que apresentam, exigem manutenções recorrentes,
acarretando gastos mais elevados durante o seu período de vida útil. As coberturas verdes semiintensivas envolvem características intermédias às coberturas verdes extensivas e intensivas (GRT,
2017; Peck & Kuhn, 2009).
As paredes verdes diferem das coberturas quanto ao plano de instalação, geralmente vertical, e
sistema construtivo (Riley, 2017). Este distingue-se em paredes verdes aplicadas de forma direta ou
indireta ao suporte e em paredes vivas, modulares ou contínuas. As paredes verdes diretas, embora
sejam o modo de desenvolvimento mais simples e económico, podem revelar-se agressivas para com
o suporte, danificando-o aquando da manutenção do sistema. Com as indiretas esta situação não
ocorre, já que cabos ou malhas de aço, madeira, plástico ou alumínio são utillizados, mantendo as
raízes das plantas afastadas do mesmo. As paredes vivas são mais complexas e, por este motivo, mais
onerosas do que as paredes verdes. Apresentam configurações por meio de módulos pré-fabricados
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ou mantas permeáveis, se paredes vivas modulares ou contínuas, respetivamente, que contém solo
(opcional, caso se trate de sistema hidropónico), nutrientes e sistemas de irrigação (Perini, et al., 2013).
Tabela 2.2: Classificação de infraestruturas verdes e respetivas características genéricas

Semi-intensiva

Intensiva

Coberturas verdes

Extensiva

Espessura
do solo

60 − 200 mm

Vegetação

Gramíneas, musgo e algumas
suculentas

> 150 mm

Herbáceas, gramíneas,
suculentas e pequenos
arbustos

Herbáceas, gramíneas,
suculentas, arbustos e
árvores
Regular, com eventual
Reduzida (2 − 3 vezes por
Periódica
aplicação de fertilizantes
ano)
60 − 150 kg/m2
120 − 200 kg/m2
> 180 kg/m2
Adaptado de GRT (2017)
Parede verde
Parede viva
Direta
Indireta
Modular
Contínua

Paredes verdes

Grau de
manutenção
Peso

120 − 250 mm

Vegetação
Grau de
manutenção
Peso

Geralmente trepadeiras
Reduzida

Reduzida

1 – 15 kg/m2

5 – 25 kg/m2

Moderada

Moderada

25 – 45 kg/m2
25 – 60 kg/m2
Adaptado de Perini e Rosasco (2013)

Legenda:
Suporte estrutural
Camada de impermeabilização
Barreira anti raíz
Camada de drenagem
Camada de filtro

Camada de solo
Estrutura de suporte
Malhas ou cabos
Módulos
Mantas

De um modo geral, as coberturas verdes apresentam a disposição multicamada apresentada
anteriormente na Tabela 2.2, onde cada componente desempenha uma função distinta. A camada
vegetal confere o valor estético do sistema, diminui a poluição aérea e, associada à camada de solo,
auxilia na retenção do escoamento, na regulação de temperaturas e na diminuição de ruído (Clark, et
al., 2005; Hoyano, 1988). A camada de solo, ou substrato, é o principal responsável pela diminuição do
pico de fluxo de águas pluviais e pela qualidade do escoamento resultante, tendo também importantes
funções no isolamento acústico e na regulação de temperaturas (Berndtsson, 2010; Renterghem &
Botteldooren, 2009; Takebayashi & Moriyama, 2007). A camada de filtro contém pequenos poros que
filtram o escoamento proveniente do substrato, impedindo a entrada de detritos e o entupimento da
camada de drenagem, que é responsável pela remoção da água excedente que o substrato deixou por
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absorver (Vijayaraghavan, 2016). A membrana de impermeabilização protege a estrutura de suporte
ao evitar possíveis infiltrações que possam ocorrer da camada de drenagem. Já a barreira anti-raíz,
sendo geralmente associada a coberturas de tipologia intensiva, é opcional, podendo-se encontrar
incorporada na membrana de impermeabilização (Green roofs, 2016; GRT, 2017).
Previamente à instalação de infraestruturas verdes devem ser considerados aspetos climáticos
como a temperatura, a humidade, a intensidade do vento e o grau de exposição solar existente no local,
sendo que na sua fase de utilização deve existir uma adequada monitorização da drenagem de modo
a impedir o perecimento das plantas por ausência ou excesso de água (FLL, 2008; GGG, 2017; Hopkins
& Goodwin, 2011; Riley, 2017).
2.2.2

Quantificação dos principais benefícios

Além da melhoria estética, descrita mais adiante na secção 3.2.2.3i, as infraestruturas verdes
oferecem benefícios para o ambiente em contexto urbano, auxiliando na gestão e na qualidade do
escoamento pluvial (secções 2.2.2.1 e 2.2.2.2, respetivamente), na remoção de poluentes atmosféricos
(secção 2.2.2.3), na redução de ruído (secção 2.2.2.4) e na regulação de temperaturas (secção 2.2.2.5).
2.2.2.1

Retenção do escoamento pluvial

As coberturas verdes contribuem para a redução e atraso dos caudais de precipitação, auxiliando
a gestão dos sistemas de drenagem urbanos (Vijayaraghavan & Raja, 2015; Villarreal, 2007; Villarreal
et al., 2004). Em paredes verdes o desempenho é significativamente inferior dado o plano de instalação
ser geralmente vertical. Por esta razão, será apenas considerada a quantificação da retenção pluvial
por parte de coberturas verdes.
A percentagem de água retida pelo substrato varia consoante a espessura e as características
do solo (Vijayaraghavan et al., 2014). Quanto mais elevada for a capacidade de armazenamento de
água desta camada, maior será o atraso na geração do escoamento (Graceson, et al., 2013). Tendo
uma cobertura verde intensiva uma profundidade de solo superior a 150 mm e uma larga diversidade
vegetal, é esperado um desempenho também superior quando comparada com as coberturas
extensivas e semi-intensivas ou com as soluções convencionais, como se pode constatar pelos estudos
presentes na Tabela A. 5, Anexo A.
Van Woert et al. (2005) e Getter et al. (2007) referem que quanto mais elevada for a pendente
de uma cobertura menor será a retenção do escoamento. Villarreal et al. (2004) testaram intensidades
de 0,4 e 0,8 mm/min para 2º, 8º e 14º de inclinação, observando uma retenção de 62%, 43% e 39% e
de 54%, 30% e 21%, respetivamente para a primeira e para a segunda intensidades. As espécies de
plantas também afetam a capacidade de retenção (Nagase & Dunnett, 2011). Berghage et al. (2007)
referem que as sedum retém cerca de 40% da precipitação, dependendo da frequência e intensidade
dos períodos de chuva. De facto, torna-se relevante analisar o período antecedente de seca (PAS), a
intensidade da precipitação (IP) e ainda a temperatura da região. No estudo de Zhang et al. (2015),
apresentado na Tabela A.5, Anexo A, verifica-se que a menor retenção não ocorreu no período de
maior IP, de 84,8 mm, com uma percentagem de retenção de 42%, algo que poderia ser expectável.
Foi antes verificado para uma IP de 20,4 mm, com uma percentagem de retenção de 35,5%, devendose ao facto de o PAS ser apenas 0,46 dias, não dando ao solo o tempo suficiente para secar (Hathaway,
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et al., 2008). Em suma, solos secos e porosos têm uma capacidade de retenção superior (Stovin, 2009;
Lee, et al., 2015). Relativamente à temperatura, quanto mais alta, mais evidente será a taxa de retenção
em coberturas verdes, dado os níveis de evapotranspiração mais pronunciados (Villarreal, et al., 2004;
Villarreal, 2007).
Assim, compilando os valores presentes na Tabela A.5, Anexo A, observa-se que as coberturas
verdes extensivas e intensivas proporcionam uma capacidade de retenção do escoamento pluvial entre
27 e 81% e entre 65 e 100%, respetivamente. Nesta dissertação são consideradas as médias daqueles
intervalos, respetivamente 54 e 83%.
2.2.2.2

Qualidade do escoamento pluvial

Numa cobertura verde, o escoamento gerado poderá conter um maior ou menor teor de
nutrientes comparativamente com a precipitação que lhe deu origem. Se a água da chuva contiver um
teor iónico superior ao do solo, este filtra poluentes; caso ocorra a situação inversa, alguns dos iões do
solo poderão ser transmitidos ao escoamento, adquirindo um grau de contaminação superior
(Vijayaraghavan, 2016; Vijayaraghavan & Joshi, 2014). Dados relativamente a paredes verdes são
escassos, já que a sua contribuição relativa à absorção de água é diminuta. Por conseguinte, o
benefício da alteração da qualidade do escoamento não é quantificado para estes sistemas.
A presença de microrganismos ou substâncias orgânicas, como fertilizantes, no solo, a deficiente
manutenção do sistema ou a sua idade avançada podem contribuir para o agravamento da
contaminação de águas (Berndtsson, 2010; Moran, et al., 2004). Vijayaraghavan e Joshi (2015)
salientam ainda que a tipologia de cobertura influencia a qualidade do escoamento resultante. Uma
cobertura intensiva, com solos mais profundos, será, à partida, mais poluente do que uma extensiva.
Na Tabela A.4, Anexo A, estão presentes conclusões relativas à concentração de nutrientes no
escoamento de coberturas verdes, face às coberturas tradicionais. Verifica-se que, para o estudo de
Zhang et al. (2015), estas contribuem para o aumento das concentrações médias de total de fósforo
(TF), total de nitrogénio (TN), nitrogénio de amónio (NA), azoto nítrico (AN), carbono orgânico total
(COT) e demanda química de oxigénio (DQO), e para a redução total de sólidos suspensos (TSS). Esta
situação pode ser explicada porque, embora a cobertura verde não contenha fertilizantes, foi escolhida
uma mistura de solos com elevada concentração de nitrogénio. Coberturas verdes também tendem a
libertar maiores quantidades de NA depois de fortes períodos de chuva ou derretimento de neve
(Teemusk & Mander, 2007). O aumento da concentração média de COT e DQO poderá estar
relacionado com a presença de matéria orgânica no substrato, ou devido ao apodrecimento da
vegetação resultante de uma manutenção precária (Berndtsson, et al., 2009). Relativamente à menor
concentração de TSS, uma explicação possível é a presença da camada de filtro que evita a transmissão
de partículas sólidas para o escoamento (Mendez, et al., 2011). Níveis mais elevados de pH na
cobertura asfáltica poderão estar relacionados com a dissolução de substâncias alcalinas por ação das
chuvas ácidas características da cidade chinesa de Chongqing (Zhang, et al., 2015).
Decorrido um curto período de tempo após a instalação de coberturas verdes, a sua capacidade
de remoção de poluentes pode ser inferior, recuperando com a gradual expulsão dos mesmos através
do escoamento, vegetação e atividades biológicas (Vijayaraghavan & Joshi, 2014). Este facto
comprova-se através do estudo de Köhler et al. (2002) presente na Tabela A.4, Anexo A, onde se
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observa um aumento percentual da remoção de fosfato com o passar dos anos. Também a época do
ano influencia o seu grau de desempenho, verificando-se, com o estudo de Steusloff (1998), que as
estações mais quentes contribuem de forma mais eficaz para a redução de poluentes no escoamento.
Na presente dissertação não é considerada a quantificação deste parâmetro, dada a
variabilidade de opiniões existente entre os autores consoante a situação.
2.2.2.3

Remoção de poluentes atmosféricos

A qualidade do ar depende da quantidade de poeiras, partículas e nitratos existentes na
atmosfera (Carter & Keeler, 2008). O tráfego urbano é a principal fonte de emissões atmosféricas em
todo o mundo (Kumar, et al., 2016), libertando também elementos metálicos como sílica, ferro, alumínio
e cobre (Ottelé, et al., 2010). Aquelas emissões, quando presentes em concentrações elevadas, podem
provocar sintomas como alergias, dores de cabeça, problemas cardíacos e pulmonares, além de terem
um impacto muito negativo nos ecossistemas circundantes (Brunekreef & Holgate, 2002).
Dependendo da tipologia de sistema, com ênfase nas espécies de plantas e suas dimensões, da
sua orientação, da concentração de poluentes na atmosfera e das condições meteorológicas, as
infraestruturas verdes podem interferir diretamente com a poluição atmosférica, reduzindo a quantidade
de NOx , dióxido de enxofre (SO2 ), ozono (O3 ) e matéria particulada (PM10 ), e indiretamente, limitando
emissões poluentes associadas à utilização de aparelhos de ventilação e refrigeração (Rowe, 2011),
como se verá na secção 2.2.2.5. Clark et al. (2008) referem que coberturas verdes conseguem absorver
entre 5 a 10% das concentrações de NOx e SO2 envolventes. Num dia de sol, a percentagem de CO2
pode ser reduzida até 2%, devido ao maior rendimento das plantas estimulado pela fotossíntese (Luo,
et al., 2015). Ottelé et al. (2011) mencionam que existe uma considerada melhoria na qualidade do ar
quando utilizadas plantas da espécie H. Hélix em paredes verdes. No entanto, o seu desempenho é
ligeiramente inferior quando comparadas a coberturas verdes extensivas, maioritariamente devido à
sua posição vertical (Currie & Bass, 2005). Por outro lado, estas são facilmente colocadas em
ambientes interiores, removendo poluentes através das suas plantas e microrganismos (Yoshimi &
Altan, 2011).
A Tabela A.1, Anexo A, representa estudos relativos à remoção de poluentes atmosféricos
através de coberturas e paredes verdes, de acordo com as características destes sistemas bem como
a sua localização geográfica, algo de realce uma vez que o tipo de clima é influente na capacidade de
remoção atmosférica. No estudo de Yang et al. (2008) observa-se que a máxima remoção de poluentes
ocorreu em maio, com as coberturas de tipologia intensiva a assumirem melhores desempenhos; a
menor aconteceu em fevereiro, devido às baixas temperaturas e períodos de neve. Salientam ainda
que, se todas as coberturas de Chicago contivessem coberturas verdes intensivas, a remoção de
poluentes chegaria a 2 046,89 toneladas anuais. A remoção de poluentes no estudo de Luo et al. (2015)
é elevada comparativamente com as conclusões dos restantes estudos, algo que pode ser justificado
pela pronunciada profundidade de substrato das amostras, possibilitando a introdução de espécies
vegetais mais diversificadas. As condições atmosféricas da cidade de DuJiangyan City também podem
ser um fator relevante, uma vez que, sendo extremamente poluída, auxilia no desempenho das
infraestruturas verdes.
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Em suma, e compilando os resultados dos estudos da Tabela A.1, Anexo A, verifica-se que a
absorção de NO2 e de CO2 devido a coberturas verdes varia entre 0,0011 e 0,1 kg/(m2 . ano) e entre
0,275 e 6,47 kg/(m2 . ano), respetivamente. Nesta dissertação são apenas quantificadas as
percentagens de absorção por parte de paredes verdes, assumindo-se 50% das quantidades
anteriores, independentemente da sua tipologia.
2.2.2.4

Redução de ruído

Aproximadamente 44% dos cidadãos europeus encontram-se expostos a níveis de ruído
prejudiciais à sua saúde (Renterghem & Botteldooren, 2009) provenientes, sobretudo, do tráfego
rodoviário existente nas vias urbanas e, em parte, dos sistemas de ventilação no interior das
infraestruturas (Khaleghi, et al., 2008). As coberturas e as paredes verdes afetam a absorção, a reflexão
e a transmissão das ondas sonoras provenientes das vias de trânsito, das linhas férreas, das pistas de
aterragem e das indústrias em funcionamento (Renterghem & Botteldooren, 2014).
Solos mais profundos possibilitam reduções de ruído mais acentuadas (Connelly & Hodgson,
2013). Também a camada de drenagem, em coberturas verdes, assim como as plantas constituintes,
proporcionam um adicional amortecimento do som (Claus & Rousseau, 2012). Connelly e Hodgson
(2013) referem que a absorção sonora é diretamente proporcional à porosidade e à quantidade de
matéria orgânica do solo, e inversamente proporcional à compacidade e grau de humidade do mesmo,
bem como à estabilidade das plantas. De facto, pode-se admitir que um substrato saturado tem
desempenhos acústicos semelhantes a um suporte rígido (Renterghem, et al., 2012). Por este motivo,
e em oposição a Claus & Rousseau (2012), a camada de drenagem, ao reter a água não absorvida
pelo substrato, tende a gerar piores desempenhos acústicos na presença de precipitação (Renterghem
& Botteldooren, 2014). Vijayaraghavan e Joshi (2014) salientam ainda que a atenuação de ruído é
influenciada pela altura de uma infraestrutura, decrescendo à medida que a anterior aumenta.
A Tabela A.2, Anexo A, apresenta conclusões relativas à redução de ruído quando utilizadas
coberturas e paredes verdes, face às soluções convencionais. No estudo de Renterghem e
Botteldooren (2008) foi comparada a atenuação de ruído proporcionada por coberturas verdes
extensivas e intensivas, verificando-se que ambas as tipologias reduzem a transmissão de ondas
sonoras dependendo da espessura do solo e do nível de frequências. Concluíram que, enquanto que
para as extensivas uma boa eficiência acústica se encontra próxima da sua máxima espessura,
geralmente de 15 cm, para as intensivas, por norma com espessuras superiores a 15 e 20 cm, não são
reveladas vantagens adicionais. Referem ainda que ambas as tipologias garantem melhores
funcionamentos quando na presença de altas frequências, enquanto que numa cobertura convencional
as reduções sonoras são mais significativas numa gama de frequências baixas a médias (entre 500 a
1000 Hz), atingindo um máximo de 10 dB. Connelly e Hodgson (2013) referem que a aplicação de
coberturas verdes em suportes de referência contribui para uma perda da transmissão sonora que pode
variar entre 10 a mais de 20 dB, dependendo do nível de frequências e do material de suporte. Davis
et al. (2017) esclarece que quanto mais espesso for o substrato, mais alto será o nível de absorção
sonora para baixas frequências. Contudo, para altas frequências, a camada vegetal revela-se mais
representativa, podendo-se optar por uma camada de solo mais fina (Costa & James, 1995). Em
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paredes verdes, estudos anteriores revelam que estas reduzem o ruído de tráfego proveniente do
exterior, podendo alcançar uma redução de até três vezes o nível inicial de ruído (Restrepo & Gonzalez,
2009). Contudo, o seu desempenho acústico é inferior quando comparadas com coberturas verdes
(Posada, et al., 2009).
No contexto da Tabela A.2, Anexo A, verificam-se atenuações de ruído entre 3 a 20 dB quando
aplicadas coberturas verdes e entre 2 a 10 dB quando utilizadas paredes verdes. Nesta dissertação
assumem-se reduções de 2 e 5 dB, respetivamente para paredes verdes e vivas, aquando da
quantificação da atenuação de ruído interior. Para a quantificação de redução de ruído exterior não são
tidos em conta estes valores.
2.2.2.5

Mitigação da ilha de calor urbano

Os centros urbanos tendem a ter temperaturas, concentração de matéria particulada e níveis de
ruído elevados, chegando a apresentar diferenças entre 2 a 5ºC comparativamente com as zonas rurais
envolventes (Taha, 1997; Takebayashi & Moriyama, 2007). Estas situações devem-se, essencialmente,
ao calor libertado pelo tráfego rodoviário, à falta de zonas verdes, à escassa circulação de ar nas ruas
urbanas e à elevada absorção solar por parte das superfícies impermeáveis (Santamouris, 2014). De
facto, estas superfícies caracterizam-se pela sua elevada absorção solar e outras propriedades
térmicas favoráveis ao aparecimento da ilha de calor urbano. Este é um fenómeno que consiste num
conjunto de efeitos que afetam as cidades a nível da temperatura e da qualidade do ar, uma vez que
aumentos de temperatura levam a uma maior utilização de sistemas de refrigeração, libertando assim
grandes quantidades de poluentes atmosféricos.
As coberturas e as paredes verdes podem combater aquele fenómeno, uma vez que, ao
aumentarem o albedo da superfície, diminuem a temperatura no seu redor. Em coberturas verdes, da
radiação solar incidente, 27% é refletida, 60% é absorvida pelas plantas e substrato e 13% é transmitida
através do substrato (Vijayaraghavan, 2016). Mas é sobretudo o sombreamento e a evapotranspiração
proporcionados pelas infraestruturas verdes que influenciam microclimas, tornando o suporte estrutural,
a camada de impermeabilização e o ambiente em redor mais frescos (Cameron, et al., 2014; Rizwan,
et al., 2008). A redução da temperatura, segundo Cameron et al. (2014), depende de fatores como a
espécie, forma e envergadura da planta, o espaço coberto, o nível de humidade e a sazonalidade.
Na Tabela A.3, Anexo A, está presente o acréscimo de redução de temperatura verificado pela
instalação de infraestruturas verdes, comparativamente com as tradicionais. No estudo de Costanzo et
al. (2016) verificou-se que as reduções de temperatura são mais evidentes quando aplicado sistema
de irrigação em coberturas extensivas, sobretudo quando a quantidade de água é distribuída por um
período de tempo alargado, fomentando assim uma adequada evapotranspiração para a atmosfera.
William et al. (2016) observou que a aplicação da mesma quantidade de irrigação (1mm) em coberturas
extensivas e intensivas não tem efeitos significativos na redução do calor destas últimas, uma vez que
a maior profundidade de substrato não é afetada pela reduzida quantidade de humidade adicionada. É
ainda importante ter em consideração que um substrato seco sujeito a elevadas temperaturas pode
exceder a temperatura de superfície de uma cobertura convencional (Santamouris, 2014).
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Visto que este é um benefício de difícil quantificação, cuja eficácia está dependente do tipo de
clima, da tipologia de sistema e da escala do projeto (Perini, et al., 2013), e tendo ainda em conta que
as infraestruturas rodoviárias a analisar na presente dissertação são casos pontuais de reduzida
dimensão, opta-se por não se quantificar este benefício.
2.2.2.6

Síntese dos benefícios

Referidas as quantificações dos principais benefícios obtidos da aplicação de coberturas e
paredes verdes, apresenta-se sucintamente, na Tabela 2.3, uma compilação dos valores retirados da
revisão bibliográfica de acordo com a tipologias de sistema existentes. São também referidos quais os
parâmetros a analisar na ACB dos casos de estudo, bem como as estimativas consideradas.
Tabela 2.3: Compilação dos principais benefícios da revisão bibliográfica

Cobertura verde
Retenção do escoamento

Qualidade do
escoamento

Remoção de
poluentes
atmosféricos

Extensiva
27 – 81%
 54%

Intensiva
65 – 100%
 83%

Parede verde
Parede verde

Parede viva

Remoção
de metais

34 − 97% (Cu ), 72 − 96% (Zn ), 62 −
92% (Cd ), 91 − 99% (Pb ), 80%
(NO3) , 68 − 80% (PO4 )

Presença
de
nutrientes

TSS (20,42 mg/L), TF (0,113 mg/
L), TN (18,26 mg/L), NA (4,43 mg/L),
AN (12,16 mg/L), COT (60,31mg/L),
DQO (230,63 mg/L

CO2

 0,275 – 6,47 kg/(m2 . ano)

 0,1375 − 3,235 kg/(m2 . ano)

NO2

 0,0011 – 0,1 kg/(m2 . ano)

 0,00055 − 0,05 kg/(m2 . ano)

Redução de ruído

2 – 25 dB

Mitigação da ilha de calor
urbano

0,3 – 3ºC

Desprezável

2 a 10 dB
 2 dB

 5 dB
Desprezável

Legenda:
 Valor a considerar na ACB (secção 5.2)

2.3

Aplicabilidade de infraestruturas verdes em infraestruturas de transporte
Aplicando as mais-valias das coberturas e das paredes verdes às infraestruturas de transporte

rodoviário, observa-se que aquelas têm a capacidade de responder a algumas das suas necessidades.
A remoção de poluentes atmosféricos como CO2 , NO2 , CO e SO2 emitidos sobretudo pelos
veículos automóveis, torna-se favorável uma vez que vias rodoviárias urbanas são diariamente
percorridas por uma forte circulação automóvel. Adicionalmente, o interior de túneis rodoviários tende
a apresentar concentrações poluentes mais elevadas do que o exterior, dada a configuração das
infraestruturas e dado o fluxo rodoviário que as atravessa. A instalação de soluções verdes, desde que
corretamente executada, pode contribuir para a renovação do ar interior, poupando gastos adicionais
com sistemas de ventilação e desenfumagem.
Túneis rodoviários tendem a ser locais de ruído excessivo, sobretudo nas horas de ponta e na
proximidade às bocas de túnel (WRAMR, 2017). A aplicação de paredes verdes absorve as ondas
sonoras reduzindo, consecutivamente, o ruído existente nas zonas de entrada. Além disso, tendo em
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conta que a ventilação mecânica também representa fontes de ruído adicionais, a substituição ou a
menor utilização destes sistemas também contribuiria para um ambiente menos ruidoso, favorecendo
os utilizadores e aumentando o valor funcional do túnel. A colocação de infraestruturas verdes na
envolvente exterior também pode influenciar o ambiente sonoro próximo à instalação.
As coberturas e as paredes verdes induzem maiores níveis de conforto e de tranquilidade aos
seus utilizadores, influenciando a condução. Ainda que as condições de circulação se mantenham,
espaços mais agradáveis influenciam o estado de espírito das pessoas, podendo levar a uma maior
precaução dos condutores e reduzir os níveis de stress em paragens sucessivas, criando uma menor
tendência a acidentes e uma maior segurança dos peões (secção 3.2.2.5). Em adição, o incremento
de valor estético e a criação de novos espaços públicos geram interesse por parte da população,
fomentando a procura e o convívio e valorizando não só a infraestrutura rodoviária, como os imóveis
localizados na sua envolvente (secção 3.2.2.3).
As Tabelas 2.4 e 2.5 reunem exemplos de aplicação de coberturas e paredes verdes em
infraestruturas de transporte a nível internacional e nacional. Verifica-se uma geral preocupação
ambiental como principal motivação (2, 3, 4, 5, 7 e 8), dada a quantidade de poluentes atmosféricos
(3, 4, 5 e 8), fontes de ruído (3, 4, 5 e 7) e suscetibilidade a inundações (2). Porém, a falta de espaços
públicos ou o não aproveitamento dos existentes (1, 3, 6), a ausência de cariz estético (3, 6, 7 e 8) e a
suscetibilidade à ocorrência de acidentes ou ações de vandalismo (3, 4, 5), são necessidades que
também podem ser colmatadas com a instalação de infraestruturas verdes. Representam-se também
alguns exemplos destes sistemas em vias e túneis pedonais, caso do exemplo 8 da Tabela 2.5 e da
Figura 2.1a, respetivamente. Na Figura 2.1b apresenta-se a localização de parede viva nos paramentos
do túnel de Bogotá (3), solução semelhante a algumas das soluções a estudar mais adiante.

a

b

Figura 2.1: Cobertura verde extensiva sobre túnel de pedestres (a) e parede viva sobre paramentos do túnel de Bogotá (b)

De forma a estudar a viabilidade económica de coberturas e paredes verdes, alguns
investigadores realizaram ACB a estes sistemas aplicados em edifícios residenciais e de serviços
(Blackhurst et al., 2010; Bianchini & Hewage, 2012a/b; Carter & Keeler, 2008; Claus & Rousseau, 2012;
Mahdiyar, 2016; Kosareo & Ries, 2007; Perini & Rosasco, 2013; Sproul et al., 2014). Tendo em conta
que uma ACB de infraestruturas verdes é de difícil quantificação, uma vez que depende de variáveis
como as condições meteorológicas, o método construtivo utilizado, a localização geográfica e as
condições de mercado (Bianchini & Hewage, 2012b), as conclusões dos autores revelam-se, por vezes,
distintas entre si. Contudo, ainda que se verifiquem heterogeneidades, estes estudos destacam
benefícios em edifícios climatizados e de permanência prolongada. Uma vez que túneis rodoviários são
infraestruturas de passagem e fortemente ventiladas devido aos sistemas de ventilação mecânica e/ou
natural, onde não existe necessidade de refrigeração e de isolamento térmico, os pressupostos
adotados pelos autores são dificilmente generalizados, devendo-se adotar uma metodologia apropriada
ao objeto de estudo que inclua os custos e os benefícios mais relevantes (capítulo 3).
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Tabela 2.4: Aplicações internacionais de coberturas e paredes verdes em infraestruturas de transporte

Vias rodoviárias

Aeroporto

Estação
feferroviária

Designação
Machinaka
Vegetable
Garden,
𝟏
Tóquio,
Japão

Antes

Depois

Solução

Custo
total

Cobertura verde
Sem
semi-intensiva referência

Ano de
construção

2014

Sem referência

2012

London
Underground
Limited

𝟐

122 m2 de
Sem
cobertura verde
referência
extensiva

Parque
Bicentenário
𝟑
de Bogotá,
Colombia

4 600 m2 de
cobertura verde
intensiva e
Sem
extensiva + 400 referência
m2 de paredes
vivas

Hamburguer
Deckel,
𝟒
Berlim,
Alemanha

Construção de
≃ 637
três túneis
milhões
rodoviários e
2022
de euros
aplicação de 25
(previsão)
(todo o
ha de cobertura
projeto)
verde intensiva

Ruislip,
Londres,
Inglaterra

Cidade do
México,
México

m2

𝟓

60 000
de
paredes vivas
modulares

16
milhões
de euros
+
121 mil
euros
(manut.
mensal)

Promotor

2016

2016

Cidade de
Bogotá

Motivações

Principais benefícios

Aproveitamento de
Ausência de espaço
espaço outrora
público ou privado
subaproveitado para
para o cultivo de
cultivo de alimentos;
alimentos, como frutas
Melhoria da qualidade do
e legumes.
ar da cidade.

Precipitação elevada e
suscetibilidade a
inundações

Monitorização das
redes de drenagem,
aumento da retenção e
atraso do escoamento

Suscetibilidade a
Espaço público de
vandalismo;
convívio e de lazer;
Espaços pouco estéticos
Promoção de eventos
e subaproveitados;
culturais; Mitigação da
Poluição áerea e sonora
poluição aérea e sonora.
elevadas.

Governo de
Hamburgo

Necessidade de cobrir
vias. Fortes emissões
poluentes e ruído
constante;
Ocorrência de
acidentes.

Redução da poluição
aérea e sonora;
Aumento da
tranquilidade na
condução;
Novos parques e
jardins, loteamentos,
ciclovias e passeios.

VerdeVertical

Elevada poluição
atmosférica;
Ruído constante;
Desassossego e
propensão a
acidentes.

Mitigação da poluição
atmosférica e sonora;
Aumento da
tranquilidade na
condução; Melhoria
estética.
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Tabela 2.5: Aplicações nacionais de coberturas e paredes verdes em infraestruturas de transporte

Via pedonal

Estação ferroviária

Designação

Alameda 8,
Espinho,
Portugal

Antes

Depois

𝟔

Estação da
Trindade,
𝟕
Porto, Portugal

Broadway de
Matosinhos,
Portugal

𝟖

Solução

Custo total

100 000 𝑚2
8,25
de cobertura
milhões de
verde
euros
intensiva

Cobertura
verde
extensiva

Paredes
verdes,
painéis Green
Screen

Ano de
construção

2016

Sem referência

Sem
referência

2015

Promotor

Motivações

Câmara
Espaço
Municipal de subaproveitado;
Espinho
Pouco estético.

Benefícios
Aproveitamento de espaço para
atividades lúdicas e de
recreação;
Melhoria da qualidade do ar e
redução de ruído.

Câmara
Municipal
do Porto

Pouco estético.

Melhoria estética;
Redução de ruído;
Monitorização da água pluvial e
condução eficaz até canais
subterrâneos.

Câmara
Municipal
de
Matosinhos

Poluição
aérea;
Via pedonal
pouco estética.

Melhoria da qualidade do ar;
Melhoria estética da zona e
benefícios daí resultantes, uma
vez que permite ligação entre
Matosinhos, o Parque da Cidade
do Porto e a frente de mar.

Fontes:
𝟏 − https://inhabitat.com/rooftop-farms-on-japanese-train-stations-serve-as-community-gardens/machinaka-vegetable-garden-soradofarm-7/
𝟐 − http://www.susdrain.org/case-studies/case_studies/ruislip_green_roof_retrofit_tube_depot_london.html
𝟑 − http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=1782
𝟒 − http://www.hamburg.de/contentblob/4018374/cc0787aa162bce5efba0cd3adcf6ec47/data/12-08-broschuere-gesamtprojekt-freiraum-und-ruheenglish.pdf;jsessionid=ECAAFD4B1F619FB1E6FFEAB22BDF0B64.liveWorker2
𝟓 − http://www.gazetadopovo.com.br/haus/paisagismo-jardinagem/principal-via-da-cidade-do-mexico-vai-virar-imenso-jardim-vertical/
𝟔 − https://www.publico.pt/local/noticia/em-cima-daviaferrea-de-espinho-surgira-uma-pala-e-o-chao-lembrara-uma-rede-depesca-1716463
𝟕 – Dissertação de Mestrado de Catarina Ferreira (2013)
𝟖 − http://www.landlab.pt/pt/noticias/2015/09/29/broadway-de-matosinhos-paineis-green-screen
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3 Análise custo-benefício de coberturas/paredes verdes em
infraestruturas de transporte
3.1

Proposta metodológica
Embora as infraestruturas verdes representem uma mais-valia devido aos benefícios ambientais

que proporcionam, os seus elevados encargos iniciais são ainda um desafio à implementação destes
sistemas, levando, geralmente, à escolha de uma solução de menor custo inicial e desconsiderando os
benefícios associados ao ciclo de vida daqueles produtos (Wong, et al., 2003).
Pretende-se realizar uma ACB que acompanha o ciclo de vida das coberturas e das paredes
verdes, destacando os custos e os benefícios financeiros, económicos e socioambientais mais
relevantes, quando estas são aplicadas, sobretudo, em infraestruturas de transporte rodoviário, e
atualizando-os à data do investimento por meio de uma taxa de atualização. Assim, é proposta uma
metodologia de ACB, representada na Figura 3.1, que organiza os custos e os benefícios das
infraestruturas verdes consoante se integrem na fase de produção e instalação, na fase de utilização
ou na fase de substituição ou demolição, correspondendo-os a um universo de análise financeira,
económica e socioambiental. São utilizados como indicadores económicos para posterior estudo de
viabilidade económica, o valor atualizado líquido (VAL), a taxa interna de rendibilidade (TIR) e o período
de retorno do investimento atualizado (PRIA). Os custos e os benefícios são também discriminados em
função das dimensões de uma infraestrutura de transporte, tais como a dimensão infraestrutura, a
dimensão utilizador e a dimensão envolvente, através da escala de cores representada na Figura 3.1.
A proposta metodológica obedece a uma análise incremental, na medida em que a a análise
financeira inclui os fluxos monetários associados ao promotor do projeto, a análise económica integra,
adicionalmente, aqueles que têm impacto na economia do país, e a análise socioambiental,
representando os custos e os benefícios para a sociedade e o ambiente, englobam estes fluxos e ainda
os das análises anteriores. Analogamente, a dimensão infraestrutura inclui os custos e os benefícios
associados às infraestruturas de transporte em estudo, a dimensão utilizador integra, adicionalmente,
os que afetam os condutores, peões e mão de obra associados, e a dimensão envolvente inclui os
custos e os benefícios provenientes da dimensão anterior, bem como os correspondentes ao contexto
circundante.
Em 3.2 são descritos os custos e os benefícios em €/m2 de infraestrutura verde, com base nos
estudos de alguns investigadores. Estas conclusões são úteis para a estimativa das quantificações a
considerar na ACB dos casos de estudo a realizar na secção 5.2, e estão organizadas consoante as
fases do ciclo de vida do projeto, de acordo com a metodologia proposta na Figura 3.1. Para os estudos
cujas conclusões são apresentadas em dólares, foi utilizada a conversão dólar-euro correspondente a
1 $ = 0,93945 €. Relativamente aos sistemas verdes verticais, decidiu-se optar pelos intervalos de
valores correspondentes à utilização de paredes vivas e de paredes verdes aplicadas de forma indireta
ao suporte, ao invés das aplicadas de forma direta, por motivos de viabilidade técnica.
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Período de vida total

Horizonte
temporal

Taxa de
atualização

Fluxos
Monetários

Indicadores económicos: VAL, TIR e PRIA

Figura 3.1: Proposta metodológica da análise custo-benefício

Legenda:
Dimensão infraestrutura
Dimensão utilizador
Dimensão envolvente

3.2
3.2.1

Metodologia aplicada a infraestruturas de transporte
Fase de produção e instalação
O ciclo de vida das infraestruturas verdes inicia-se com a fase de produção, fase que engloba a

procura de matéria-prima e os mecanismos que envolvem a sua transformação nas componentes
destes sistemas. É, geralmente, a fase mais poluente e onerosa de todo o ciclo de vida (Peri, et al.,
2012), razão pela qual são referidos os custos financeiros de produção (secção 3.2.1.1) e os custos
socioambientais de emissões poluentes (secção 3.2.1.2). A fase de instalação compreende o processo
de transporte dos materiais e respetiva colocação em obra, através de equipamentos e mão de obra
especializados. Nesta fase são referidos os custos financeiros de instalação (secção 3.2.1.3).
3.2.1.1

Custo de produção

Em média, 60 a 65% do preço de venda de coberturas verdes são referentes ao custo de
produção das camadas vegetal, de solo, de impermeabilização e de drenagem, sendo que 60 e 40%
deste custo corresponde, respetivamente, à aquisição dos materiais e à manufatura. Apenas 35 a 40%
do preço de venda é referente à instalação do sistema (Peri, et al., 2012). Informação técnica relativa
ao custo de produção de paredes verdes não foi encontrada.
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Pela metodologia aplicada aos casos de estudo da secção 5.2, este custo não é detalhado, uma
vez que já se encontra incluído nos preços de instalação facultados pelas empresas.
3.2.1.2

Emissões atmosféricas

O fabrico das componentes das coberturas verdes envolve a produção de polímeros, como o
polietileno (PE) e o polipropileno (PP), que embora sejam resistentes, duráveis, leves e económicos,
originam emissões de poluentes atmosféricos como o CO2 e o NOx e de outro tipo de resíduos para o
solo, ar e água. Adicionalmente, são requeridas elevadas quantidades de matéria-prima e energia para
a produção destas macromoléculas, onde 1 kg de PE e de PP implica, respetivamente, 0,8 e 1 kg de
petróleo (Bianchini & Hewage, 2012a).
Bianchini e Hewage (2012a) referem que a produção de 1 kg de polímeros origina 2 kg de CO2 e
0,0038 kg de NOx . Compararam ainda as emissões de poluentes como NO2 , SO2 , O3 e PM10 e
concluíram que as emissões são menos ou mais gravosas consoante estes processos estejam
associados a polímeros reciclados ou não reciclados, respetivamente, bem como à tipologia de
cobertura associada. De facto, os investigadores quantificam uma redução de 2,3, 2,7 e 2,2 emissões
tóxicas na produção de polímeros reciclados, respetivamente para cenários em que existe a mesma
proporção de coberturas extensivas e intensivas, apenas coberturas extensivas e apenas coberturas
intensivas. Isto porque as coberturas extensivas exigem menores quantidades de material e assim de
polímeros, uma vez que as suas camadas de drenagem e de impermeabilização são também mais
finas. No entanto, noutro estudo dos mesmos autores é referido que as de tipologia intensiva, por
conterem uma camada de solo superior, não necessitam de uma espessura tão elevada nas suas
camadas inferiores, evidenciando que a quantidade de polímeros em coberturas extensivas varia entre
2,07 e 3,27 kg/m2 e em coberturas intensivas entre 0,87 e 2,07 kg/m2 (Bianchini & Hewage, 2012b).
Assim, os autores estimam um custo de emissões de CO2 entre 0,078 e 0,123 €/m2 no fabrico de
coberturas verdes extensivas e entre 0,033 e 0,078 €/m2 no fabrico de intensivas. Relativamente a NOx ,
os custos de emissões variam entre 13,133 e 20,734 €/m2 em extensivas e entre 5,515 e
13,134 €/m2 em intensivas.
Esta tese baseia-se nas informações relativas ao segundo estudo de Bianchini e Hewage
(2012b). Dados relativamente às emissões poluentes no fabrico de paredes verdes não foram
encontrados, assumindo-se, como é explicado em 5.2.1.1, um intervalo idêntico ao de coberturas
verdes. Embora recentemente a indústria de infraestruturas verdes tenha começado a optar por
materiais reciclados (a camada de drenagem pode ser fabricada por PP reciclado e a barreira antiraízes por PEBD reciclado, por exemplo), a verdade é que continuam a ser emitidas consideráveis
quantidades de poluentes atmosféricos, considerando-se relevante incluir estes custos na ACB.
3.2.1.3

Custo de instalação

Cada projeto de instalação de coberturas e paredes verdes é único, na medida em que depende
de fatores que vão para além do tipo de sistema utilizado. As diferenças de custos iniciais apresentados
entre pontos geográficos devem-se, sobretudo, aos custos de mão de obra, de fabrico de materiais e à
existência, ou não, de incentivos económicos (Mahdiyar, 2016).
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Coberturas verdes requerem, por norma, capitais iniciais mais elevados do que as coberturas
convencionais, sendo que as extensivas acarretam menores custos do que as intensivas (Carter &
Keeler, 2008). Perini e Rosasco (2016) avaliaram um acréscimo de custos de instalação de 63 e
138 €/m2 , respetivamente de coberturas extensivas e intensivas, relativamente às tradicionais.
Contudo, variáveis como a localização geográfica, as condições climáticas e a altura da obra devem
ser consideradas, uma vez que climas adversos exigem espécies de plantas específicas, e alturas
elevadas acarretam encargos relacionados com equipamentos de elevação, transporte de materiais e
mão de obra especializada (Peck & Kuhn, 2009). A dimensão do sistema também é um fator importante,
já que áreas superiores acarretam custos de instalação por m2 inferiores (GB, 2016). Por outro lado,
as paredes verdes implicam gastos mais elevados do que a de coberturas verdes (Veisten, et al., 2012).
Embora as paredes verdes indiretas possam ter um custo de instalação inferior a 75 €/m2 , as paredes
vivas compreendem, por norma, valores superiores a 350 €/m2 , podendo implicar inviabilidade
financeira (Perini et al., 2011; Veisten et al., 2012).
A Tabela A. 6, Anexo A, apresenta dados referentes ao custo de instalação de infraestruturas
verdes face às infraestruturas convencionais, consoante a localização geográfica. Como previsto, as
coberturas verdes revelam-se mais onerosas quando comparadas com as convencionais para a
generalidade dos casos, sobretudo as intensivas. Para paredes verdes, os custos de instalação são
proporcionais à complexidade e valor dos materiais envolvidos no sistema, gerando um gasto superior
quando se tratam de paredes vivas.
Assim, compilando os valores presentes na Tabela A. 6, Anexo A, verifica-se que os custos de
instalação de coberturas verdes extensivas e intensivas compreendem, respetivamente, 76 a
201,98 €/m2 e 113 a 507,3 €/m2 . Os custos de instalação de paredes verdes encontram-se entre 35 a
150 €/m2 e entre 315 a 1200 €/m2 , respetivamente quando paredes verdes indiretas e paredes vivas.
3.2.2

Fase de utilização
A fase de utilização dos sistemas verdes é a que envolve maior duração e da qual se tira proveito

dos benefícios associados, tanto a nível ambiental e social, através da gestão de águas drenadas
(secção 3.2.2.7), da absorção de poluentes atmosféricos (secção 3.2.2.6), do aumento do conforto e
satisfação (secção 3.2.2.5) e da criação de emprego (secção 3.2.2.4), como a nível económico, através
da valorização estética (secção 3.2.2.3i) e funcional (secções 3.2.2.3ii e 3.2.2.3iii), e financeiro, pelo
aumento de vida útil (secção 3.2.2.2). Deve ser realizada a manutenção destes sistemas com alguma
periodicidade, gerando custos financeiros (secção 3.2.2.1).
3.2.2.1

Custo de manutenção

Infraestruturas verdes de tipologias distintas envolvem diferentes tipos de manutenção,
refletindo-se em custos específicos. Por norma, paredes vivas requerem níveis de manutenção
superiores aos das coberturas, chegando a consumir entre 0,5 − 20 L/m2 de água potável por dia
(Riley, 2017). Coberturas acessíveis, com uma maior diversidade vegetal do que as inacessíveis,
exigem mais inspeções por ano, resultando em encargos com manutenção mais elevados (Peri, et al.,
2012). Dependendo da tipologia de cobertura, a manutenção pode envolver duas a três inspeções
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anuais para averiguar a saúde das plantas e a presença de espécies invasoras, até visitas semanais
para irrigação, poda e replantação (Peck & Kuhn, 2009). No entanto, os custos máximos ocorrem nas
primeiras duas estações de crescimento, período crucial ao bom funcionamento a longo prazo (Sproul,
et al., 2014).
Também o tipo de sistema de irrigação, as espécies de plantas utilizadas (por exemplo, as
espécies mediterrânicas requerem baixos níveis de manutenção), a localização geográfica e as
condições meteorológicas envolventes, como a ocorrência ou não de ventos fortes, são fatores
importantes (Ottelé, et al., 2011; Perini & Rosasco, 2016). Por outro lado, com uma longevidade
superior da membrana de impermeabilização/revestimentos (secção 3.2.2.2), as infraestruturas verdes,
a longo prazo, poderão revelar-se mais económicas do que as tradicionais, reduzindo danos na
infraestrutura e futuras substituições (Wong, et al., 2003). Contudo, deve-se ter em atenção que uma
irrigação exagerada ou a drenagem deficiente pode ocasionar o perecimento precoce dos sistemas
verdes, com o eventual aparecimento de algas e pestes no substrato (Riley, 2017).
Pela Tabela A. 7, Anexo A, é possível ter uma perceção dos custos de manutenção anuais de
infraestruturas verdes praticados em vários países, comparativamente com a situação convencional.
Observa-se, para a generalidade dos casos, que os gastos com manutenção anual são mais elevados
quando aplicadas soluções verdes. Sproul et al. (2014) referem que os custos de coberturas verdes
chegam a ser 20 vezes mais elevados do que os das convencionais. As coberturas intensivas são mais
onerosas do que as extensivas, e as paredes vivas mais do que as coberturas intensivas. Nos sistemas
verdes verticais, embora se possa considerar a substituição anual de uma percentagem de plantas não
funcionais aos custos de manutenção, assume-se que estes valores estão presentes nos custos de
substituição da secção 3.2.3.1.
Assim, compilando os dados presentes na Tabela A. 7, Anexo A, verifica-se que as coberturas
verdes extensivas podem abranger custos de manutenção entre 0,09 e 3 €/(m2 . ano), enquanto que as
intensivas entre 0,66 e 12,68 €/(m2 . ano). Paredes verdes indiretas encontram-se entre 2,81 e
3,11 €/(m2 . ano), e paredes vivas entre 15,37 e 25 €/(m2 . ano).
3.2.2.2

Poupanças devido ao aumento de vida útil

Em 2.2.2.5 verificou-se que as infraestruturas verdes têm a capacidade de manter ou até de
reduzir a temperatura de membrana de impermeabilização/revestimentos relativamente ao ar
envolvente, evitando fluxos de calor e contribuindo para a mitigação da ilha de calor urbano. Esta
particularidade protege estes elementos dos picos de calor extremos, das variações de temperatura
diurnas e noturnas e ainda da radiação ultravioleta, tão preocupantes em coberturas/paredes
convencionais com proteções e manutenções precárias (Costanzo, et al., 2016).
Em coberturas verdes, o facto de existir uma camada vegetal e de solo que protegem as
componentes sintéticas de agentes atmosféricos como o sol, o vento e a chuva, e de existir uma
camada de drenagem capaz de conduzir o escoamento excedente proveniente do substrato,
proporcionam, em média, um tempo de vida da membrana de impermeabilização que pode exceder
duas a três vezes a média daquelas presentes nas convencionais coberturas. Enquanto que a
membrana de uma cobertura convencional abrange, geralmente, 10 a 20 anos, tempos de vida útil para
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as membranas protegidas por coberturas verdes atingem valores na ordem dos 50 anos (Getter, et al.,
2009; Hermy, et al., 2005; Oberndorfer, et al., 2007; Saiz, et al., 2006). Em sequência, as coberturas
verdes atrasam a substituição da membrana de impermeabilização e evitam danos com o suporte
estrutural, gerando poupanças. Em paredes verdes a situação é idêntica, uma vez que estas reduzem
as necessidades de reparação da estrutura/revestimentos onde estão aplicadas graças à ação
protetora das suas plantas (se paredes verdes indiretas ou paredes vivas), não sendo necessário
efetuar adicionais manutenções se o paramento estiver em boas condições (Peck, et al., 1999; Wong,
et al., 2009).
Alguns exemplos relativos a estas poupanças, bem como ao tempo de vida útil de ambas as
situações (em que se aplica, ou não, sistema verde), são observados na Tabela A.8, Anexo A. Para o
posterior cálculo do aumento de vida útil são consideradas as poupanças referentes ao ano em que
ocorre a substituição do sistema convencional, geralmente aos 20 − 25 anos. Esta situação para a
cobertura do caso de estudo desta tese não é contabilizada, como explicado na secção 5.2.2.3. Porém,
para os paramentos das infraestruturas rodoviárias onde são aplicadas paredes verdes estas
poupanças são contabilizadas.
Alerta-se, no entanto, que os valores presentes na Tabela A.8, Anexo A, apenas se aplicam aos
casos em que não existem defeitos de elaboração de projeto ou de construção, sendo necessário, no
caso das coberturas verdes, que as camadas constituintes dos sistemas ofereçam resistência suficiente
à perfuração de raízes (Kosareo & Ries, 2007). Compilando os valores, existem poupanças entre 19,72
e 180,3 €/(m2 . ano) para coberturas verdes e entre 61 e 134 €/(m2 . ano) para paredes verdes.
3.2.2.3

Valorização estética e funcional

Vegetação em zonas urbanas aumenta o valor económico de uma propriedade. As
infraestruturas verdes, embora não forneçam os mesmos benefícios que um parque ou floresta natural,
aumentam o cariz estético das construções e da sua envolvente, além de proporcionarem, no caso de
coberturas verdes acessíveis, espaços recreativos e de lazer (Bianchini & Hewage, 2012b; Perini &
Rosasco, 2016). O valor de um imóvel depende sobretudo da sua dimensão, estética, acústica,
emissões poluentes percetíveis do interior e da proximidade a serviços públicos ou áreas verdes (Perini
& Rosasco, 2013).
i.

Melhoria estética

O valor estético proporcionado por espaços verdes é relativo e difícil de medir (Mahdiyar, 2016).
Bianchini e Hewage (2012b) assumem que essa estimativa é obtida através de questionários aos
consumidores sobre quanto estariam dispostos a pagar pelo aumento desse benefício. O valor de um
imóvel é influenciado pela distância a que este se encontra de uma determinada área verde, podendose observar, na Tabela A.14, Anexo A, o seu incremento.
As coberturas e as paredes verdes influenciam as rendas dos imóveis onde se encontram
aplicadas, bem como daqueles circundantes, dependendo da tipologia e dimensão daqueles sistemas.
Peck et al. (1999) referem que uma parede verde proporciona um aumento do valor das rendas de um
edifício semelhante a uma árvore com boa cobertura, mais precisamente entre 6 e 15%. Valores mais
reduzidos são estimados por François et al. (2002), com um aumento do valor das rendas de 3,9%.
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Para coberturas verdes o aumento é ligeiramente superior, verificando-se um aumento de 16,2% em
Nova Iorque. Na Tabela A.9, Anexo A, está presente o acréscimo de valor estético de imóveis
proporcionados por infraestruturas verdes face às soluções convencionais, consoante a localização
geográfica. Alerta-se ainda para o facto destes valores além de serem, na sua maioria, correspondentes
à valorização da própria infraestrutura (benefício particular), são também relativos à valorização de
imóveis enquanto edifícios, e não enquanto infraestruturas de transporte como os casos de estudo
desta tese. Deste modo, como será explicado mais adiante na secção 5.2.2.4.i, não será quantificado
o aumento de valor estético da infraestrutura rodoviária, mas sim dos imóveis circundantes a esta
(benefício social), sendo, desta forma, um benefício pertencente à dimensão envolvente.
Compilando os valores presentes na Tabela A.9, Anexo A, verifica-se um intervalo de aumento
de valor estético por parte de coberturas verdes extensivas entre 2,6 e 8,3 €/m2 e entre 21,14 e 174
€/m2 , respetivamente para efeitos de benefício social e privado, e de coberturas verdes intensivas
entre 8,3 e 43,2 €/m2 e entre 42,28 e 648 €/m2 , respetivamente para o primeiro e segundo. Paredes
verdes indiretas contribuem com 2,2 a 3,08 €/(m2 . ano) e paredes vivas com aproximadamente 8,7
€/(m2 . ano), considerando apenas benefícios privados.
ii.

Atenuação de ruído

A proximidade a locais de ruído excessivo, como aeroportos, linhas férreas e zonas de elevado
tráfego rodoviário, tende a baixar o valor das rendas do edificado (Cohen & Coughlin, 2008). Em média,
a estimativa do valor de mercado de uma propriedade tende a baixar 0,6%, quando o ruído ambiente
aumenta 1 dB (Blackhurst, et al., 2010).
A Tabela A.11, Anexo A, contém as conclusões relativas ao acréscimo de valor funcional
proporcionado por infraestruturas verdes pela atenuação de ruído face à situação existente. Na
presente tese o benefício da atenuação de ruído é significativamente superior, uma vez que é
quantificado de acordo com os dados de tráfego pedestre estimados na secção 4.2.2 e existentes
próximo às zonas de ruído crítico dos casos de estudo, como é explicado na secção 5.2.2.4ii.
Compilando os resultados da Tabela A.11, Anexo A, verifica-se que coberturas verdes extensivas
e intensivas contribuem com um benefício de atenuação de ruído interior entre 10,33 e 17,85 €/m2 ,
enquanto que paredes verdes contribuem com 1,76 a 1,93 €/m2 .
iii.

Criação de novos espaços

As coberturas verdes acessíveis, geralmente as intensivas ou semi-intensivas, fornecem
espaços para atividades lúdicas ou de lazer. A atração visual associada à oferta de novos espaços e
de atividades que aí se desempenhem potencia a procura dos utilizadores, rentabilizando os espaços
e aumentando a segurança (Bianchini & Hewage, 2012b; Perini, et al., 2011).
Uma vez que as infraestruturas de transporte contêm geralmente extensas áreas por vezes
subaproveitadas, o benefício resultante da criação de novos espaços por parte de coberturas verdes
pode revelar-se vantajoso. Bianchini e Hewage (2012b) contabilizam este parâmetro para uma taxa de
atualização de 2 a 8%, no Canadá. Concluem que existe um incremento entre 30 e 70%, gerando um
lucro entre 5,64 e 13,15 €/m2 por mês, para um horizonte temporal entre 40 e 55 anos. Tomalty e
Komorowski (2010) referem que a função do sistema verde também influencia o aumento de valor da
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propriedade: 20% e 7% são os aumentos para, respetivamente, o desempenho de funções de
recreação e de cultivo de alimentos.
Nesta dissertação é apenas considerado o benefício resultante de aluguer de espaços
proporcionados por coberturas verdes intensivas para funções de recreação através do aluguer de
quiosques ou lojas, dadas as capacidades que a sua configuração permite para resistir a pesos mais
elevados (secção 5.2.2.4.iii).
3.2.2.4

Criação de novos postos de trabalho

A presença de áreas verdes tem um efeito positivo na produtividade e estado de espírito das
pessoas, influenciando o seu bem-estar físico e psicológico (Claus & Rousseau, 2012; Rowe, 2011).
Estudos anteriores referem que as infraestruturas verdes aumentam os níveis de produtividade e criam,
direta ou indiretamente, novos postos de trabalho, gerados pela necessidade de mão de obra tanto no
fabrico, na instalação, na manutenção e na substituição destes sistemas, como no desempenho de
funções de recreação através dos novos espaços criados (Claus & Rousseau, 2012; Peck, 2003).
Peck (2003) estudou que a aplicação de 6,5 milhões de m2 de coberturas verdes nas coberturas
convencionais de Toronto criaria, direta ou indiretamente, postos de trabalho a aproximadamente 1350
pessoas por ano, significando que 0,00021 pessoas/m2 estariam empregadas graças a estes sistemas.
Outro estudo refere ainda que, em 4,5 mil milhões m2 de coberturas verdes, surgem
190 000 oportunidades de trabalho, equivalendo a uma empregabilidade de 0,0000422 pessoas/
m2 (Green roofs, 2016).
Contudo, este benefício não é considerado na ACB a realizar em 5.2, uma vez que a sua
subjetividade devido a externalidades que não são objeto de estudo podem comprometer os resultados.
3.2.2.5

Aumento do conforto e satisfação da população

Estudos anteriores revelam que visitas regulares e de permanência prolongada a espaços
verdes, como parques naturais ou jardins, induzem um aumento do bem-estar dos seus utilizadores,
reduzindo os níveis de stress, contribuindo para emoções mais positivas e renovando a sua atividade
cognitiva (Carrus et al., 2015; Lafortezza et al., 2009). Rowe (2011) menciona que funcionários que têm
um contacto próximo com a natureza têm menores níveis de stress e doenças relacionadas, além de
terem melhores resultados profissionais. Estes efeitos revelam-se benéficos em ambientes agitados
característicos de vias rodoviárias de tráfego intenso, como os casos de estudo da presente tese. Um
estudo relativo ao aumento de produtividade e redução de stress levado a cabo pela Washington State
University revela que a presença de plantas em zonas interiores incrementa em 12% o tempo de
reação, além de diminuir a pressão sanguínea dos participantes. Claus e Rousseau (2012) referem que
os custos de saúde pública associados a stress e à permanência a longo prazo com matéria particulada
variam, aproximadamente, entre 483 a 546 €/ano, algo que pode ser suavizado pela ação de soluções
verdes.
Embora se reconheça que coberturas e paredes verdes geram conforto, satisfação e melhoram
a qualidade de vida da população, os seus efeitos são ainda difíceis de quantificar dada a subjetividade
que envolvem pela influência de outros fatores externos, sendo geralmente estudados com auxílio de
inquéritos locais de satisfação e de conforto à população (Berg et al., 2010; Carrus et al., 2015). Tendo
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isto em conta e como na presente dissertação não são realizados inquéritos locais, este benefício não
é considerado na secção 5.2.
3.2.2.6

Absorção de poluentes atmosféricos

Na secção 3.2.1.2 verificou-se que o fabrico de infraestruturas verdes implica a libertação de
poluentes atmosféricos como o CO2 e o NO2 . Importa analisar se a quantidade de poluentes
atmosféricos absorvidos por estes sistemas compensa as emissões existentes na sua fase de fabrico.
Bianchini e Hewage (2012a) referem que as emissões atmosféricas libertadas na produção de
coberturas verdes são balanceadas pela sua capacidade de remoção entre 13 a 32 anos, com uma
média mais provável de 25 anos. Os autores referem ainda, conjuntamente com os estudos de Yang
et al. (2008), que existem mais vantagens do que desvantagens em produzir infraestruturas verdes em
termos de poluição atmosférica. Adicionalmente, caso se opte por materiais reciclados ao invés de não
reciclados, a redução de emissões atmosféricas é mais significativa. Kosareo e Ries (2007) referem
que coberturas de tipologia intensiva são a melhor opção numa perspetiva de análise de ciclo de vida,
uma vez que a sua variedade vegetativa remove anualmente mais poluentes do que as de tipologia
extensiva. Paredes verdes têm desempenhos ligeiramente inferiores, mas compensam quando
colocadas em ambientes interiores de elevada concentração poluente (Perini & Rosasco, 2016), algo
de destaque tendo em conta os casos práticos a analisar.
A Tabela A.10, Anexo A, apresenta algumas conclusões de estudos relacionados com a remoção
de poluentes atmosféricos devido à ação de infraestruturas verdes. Observa-se um intervalo de
remoção de NOx entre 0,02 e 0,1 €/(m2 . ano) e de remoção de CO2 entre 0,00013 e 0,00016 €/(m2 . ano),
quando utilizadas coberturas verdes. Remoções de NOx em paredes verdes encontram-se entre
0,0094 e 0,0109 €/(m2 . ano), e de CO2 entre 0,000055 e 0,000065 €/(m2 . ano).
Na ACB desta dissertação apenas é calculado o benefício resultante da remoção de poluentes
atmosféricos localizados no interior dos túneis em estudo, na secção 5.2.2.5, já que são ambientes
confinados de elevadas concentrações atmosféricas.
3.2.2.7

Gestão de águas drenadas

Na secção 2.2.2.1 observa-se que as coberturas verdes retêm uma fração da precipitação que
sobre elas incide, reduzindo o escoamento resultante e eventuais impactos, contrariamente às
coberturas convencionais que convertem toda a água em escoamento (Blackhurst, et al., 2010).
Consequentemente, gastos com infraestruturas de drenagem, como sistemas de tratamento de águas
residuais ou a instalação de condutas são tendencialmente mais reduzidos, ao mesmo tempo que
evitam inundações suscetíveis de ocorrer em centros urbanos com extensas superfícies impermeáveis
e aquando de fortes períodos de precipitação. Embora não se consiga ter controlo sobre a precipitação,
optar por soluções que incrementem a permeabilidade dos centros urbanos evitam inundações,
impedindo perdas económicas e sociais (Bianchini & Hewage, 2012b).
A Tabela 3.1 apresenta algumas conclusões quanto às reduções do risco de inundação e de
gastos associados com infraestruturas de drenagem quando utilizadas coberturas verdes.

25

Tabela 3.1: Poupanças resultantes da gestão do escoamento proporcionado por coberturas verdes
Referências
Bianchini & Hewage,
(2012b)
Claus & Rousseau,
(2012)

Redução do risco de inundação
(€/m2)

Redução com infraestruturas de
drenagem (€/m2 )

0 – 0,0023

7,52 – 24,43

Canadá

Sem referência

Flandres,
Bélgica

0,095 – 0,105

Local

No estudo de Bianchini e Hewage (2012b) considera-se que, para algumas cidades, o benefício
de redução do risco de inundação é nulo, dada a reduzida probabilidade de ocorrência de chuvas. Esse
benefício também é considerado marginal na presente tese, embora por diferentes motivos, como é
explicado mais adiante na secção 5.2.2.6.
Assim, verifica-se um intervalo compreendido entre 0 e 0,105 €/m2 e entre 7,52 e 24,43 €/m2
para, respetivamente, as reduções do risco de inundação e de gastos com infraestruturas de drenagem
proporcionados por coberturas verdes.
3.2.2.8

Atenuação de ruído ambiente

As infraestruturas verdes, sobretudo as coberturas, têm a capacidade de atenuar o ruído
existente em contexto urbano (secção 2.2.2.4), algo de relevância já que os casos de estudo desta
dissertação estão sujeitos a emissões sonoras provenientes do tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo,
que vão para além dos limites impostos na lei de acordo com o Decreto-lei nº 292/2000. Na ACB dos
casos práticos são quantificadas, em conformidade com as medidas propostas pela Câmara Municipal
de Lisboa (CML) (2017), as reduções de ruído fomentadas pela aplicação de coberturas e paredes
verdes colocadas no exterior dos túneis (secção 5.2.2.7).
3.2.3

Fase de substituição ou demolição
No final do ciclo de vida das infraestruturas verdes ou de algumas das suas componentes, pode-

se optar pela sua substituição integral ou pontual, respetivamente, ou pela sua demolição e colocação
em aterro sem qualquer reposição. São duas fases que acarretam custos financeiros (secções 3.2.3.1
e 3.2.3.2).
3.2.3.1

Custo de substituição

As componentes das infraestruturas verdes têm operações e momentos de substituição distintos.
Sproul et al., (2014) referem que a maioria das componentes pode ser reaproveitada à exceção da
camada de impermeabilização. Consequentemente, o custo resultante da substituição no final de vida
útil da infraestrutura verde é tendencialmente inferior ao custo inicial de instalação, sendo o primeiro
aproximadamente um terço do segundo. Ainda assim, custos elevados de instalação acarretam custos
de substituição significativos (Sproul, et al., 2014). Adicionalmente, Coelho (2014) menciona que a
substituição da camada de drenagem é sensivelmente efetuada entre 10 e 40 anos após a instalação,
enquanto que a membrana de impermeabilização e estrutura de suporte são repostas uma única vez
ao fim de 50 anos.
Os custos de substituição dependem, geralmente, da tipologia de sistema empregue, como se
pode constatar pela Tabela A.12, Anexo A. Sproul et al. (2014) referem ainda um custo de substituição
de coberturas verdes extensivas adicional de 31 €/m2 , relativamente a coberturas convencionais.
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Como referido na secção 3.2.2.1, e como presente na Tabela A.12, Anexo A, são incluídos nos custos
de substituição de paredes verdes os custos das operações de reposição anual de uma certa
percentagem de plantas (cerca de 5%). Desta forma, na ACB dos casos de estudo desta tese incluemse os custos anuais referentes a esta substituição parcial de plantas, bem como o custo de substituição
integral no final do seu ciclo de vida (secção 5.2.3.1). Para coberturas verdes é assumida a reposição
da camada de drenagem, além da substituição integral no final do ciclo de vida destes sistemas (secção
5.2.3.1).
Retira-se da Tabela A.12, Anexo A, que o custo integral de substituição de coberturas extensivas
é de cerca de 52 €/m2 , enquanto que para paredes verdes indiretas varia entre 240,25 e 755,39 €/m2
e para paredes vivas é de cerca de 487 €/m2 . A substituição parcial anual varia entre 2,84 e 5,19 €/m2
e é de cerca de 12 €/m2 , respetivamente para as primeiras e segundas.
3.2.3.2

Custo de demolição

No final do seu ciclo de vida, a membrana de impermeabilização, a camada de drenagem e a
barreira anti-raíz podem ser recicladas ou transportadas e colocadas em aterro, conforme a
disponibilidade tecnológica existente nas cidades (Bianchini & Hewage, 2012b). Dada a dificuldade na
biodegradação dos polímeros constituintes das infraestruturas verdes, a reciclagem ou a reutilização
destes materiais torna-se numa opção atrativa, ora a nível ambiental, evitando a produção de novos
polímeros, ora a nível financeiro, uma vez que a manutenção em aterro tem custos associados (Chung,
2000). Os custos de demolição dependem de características como o tamanho da solução verde, da
tecnologia utilizada e da localização geográfica (Chang & Wang, 1995; Chang, et al., 2005; Jamas &
Nepal, 2010).
A Tabela A.13, Anexo A, representa alguns custos de demolição de infraestruturas verdes
consoante a localização geográfica. A diferença existente entre as conclusões de Perini e Rosasco
(2013) e as restantes é devido ao facto de terem incluído, além dos custos associados à remoção de
elementos como plantas e restantes estruturas, os relacionados com o revestimento e renovação do
telhado, transporte para aterro e taxas de despejo.
Embora estes custos sejam quantificados na ACB na secção 5.2.3.2, não são considerados no
estudo de viabilidade económica do capítulo 6, já que se encontram incluídos nos custos de substituição
(secção 5.2.3.1). De acordo com a Tabela A.13, Anexo A, os custos de demolição para coberturas
extensivas variam entre 1,22 e 38,40 €/m2 , enquanto que para coberturas intensivas rondam os
48 €/m2 . Para paredes verdes indiretas estes encontram-se entre 31,10 e 206,20 €/m2 , enquanto que
para paredes vivas são cerca de 218,56 €/m2 .
3.2.4

Síntese
Na Tabela 3.2 apresenta-se uma matriz que engloba os intervalos de valores dos parâmetros

considerados na proposta metodológica da Figura 3.1, organizados segundo as fases do ciclo de vida
de infraestruturas verdes e tendo em conta as componentes da avaliação económica. Estão também
discriminadas quais as variáveis a contabilizar na ACB da secção 5.2.
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Análise Financeira

Tabela 3.2: Matriz da análise custo-benefício de infraestruturas verdes, compilação de valores

Produção e Instalação

Utilização

Custo de Produção: 60 a 65% do custo de
instalação
Custo de instalação: 76 − 201,98 €/m2
(extensivas) e 113 − 507,3 €/m2 (intensivas)

Custo de manutenção: 0,09 − 3 €/(m2 . ano) (extensivas) e 0,66 −
12,68 €/(m2 . ano) (intensivas)
Poupanças de aumento de vida útil: 19,72 − 180,3 €/(m2 . ano)

Substituição ou Demolição
Custo de substituição: 52 €/m2
(extensivas)
Custo de demolição: 1,22 − 38,40 €/m2
(extensivas) e 48 €/m2 (intensivas)

Custo de substituição: 240 − 755 €/m2
Custo de produção: Sem referência
Custo de instalação:
35 − 150 €/m2 (paredes verdes indiretas) e 315 −
1200 €/m2 (paredes vivas)

Custo de manutenção: 2,81 − 3,11 €/(m2 . ano) (paredes verdes
2

indiretas) e 15,37 − 25 €/m . ano (parede vivas)

Poupanças de aumento de vida útil: 61 − 134 €/(m2 . ano)

Análise Económica

Criação de novos postos de trabalho: 0,0000422 −
0,00021 pessoas empregadas/m2

Aumento valor estético de imóveis:
2,6 − 8,3 €/m2 (extensivas) e 8,3 − 43,2 €/m2 (intensivas)
Atenuação de ruído interior: 10,33 − 17,85 €/m2
Criação de novos espaços: 5,64 - 13,15 €/m2 (intensivas)
Criação de novos postos de trabalho: Igual a coberturas

Valorização estética de imóveis circundantes: 2,2 − 3,08
€/(m2 . ano) (paredes verdes indiretas) e 8,7 €/(m2 . ano) (paredes vivas)

Atenuação de ruído interior: 1,76 − 1,93 €/m2
Criação de novos espaços: Desprezável
Redução do risco de inundação: 0 − 0,105 €/m2

Análise Socioambiental

Emissões de 𝐂𝐎𝟐 : 0,078 − 0,123 €/m2
(extensivas) e 0,033 − 0,078 €/m2 (intensivas)
Emissões de 𝐍𝐎𝐱 : 13,133 − 20,734 €/m2

(extensivas) e 5,515 − 13,134 €/m2 (intensivas)

Redução com infraestruturas de drenagem: 7,5 − 24,4 €/(m2 . ano)
Remoção de poluentes atmosféricos:
NOx: 0,02 − 0,1 €/(m2 . ano)
CO2 : 0,00013 − 0,00016 €/(m2 . ano)

Atenuação de ruído exterior: conformidade com CML
Redução do risco de inundação: Desprezável

Emissões de 𝐂𝐎𝟐 : Sem referência
Emissões de 𝐍𝐎𝐱 : Sem referência

Redução com infraestruturas de drenagem: Desprezável

Remoção de poluentes atmosféricos:
NOx : 0,0094 − 0,0109 €/(m2 . ano)
CO2 : 0,000055 − 0,000065 €/(m2 . ano)
Atenuação de ruído exterior: conformidade com CML

Legenda:
Cobertura verde
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Parede verde

 Parâmetro a considerar na análise-custo benefício (secção 5.2)

+ 3 − 5 €/m2 (paredes verdes indiretas) e
500 €/m2 + 12 €/m2 (paredes vivas)
Custo de demolição: 31,10 − 206,20 €/m2
(paredes verdes indiretas) e 218,56 €/m2
(paredes vivas)

4 Caracterização dos casos de estudo
O presente capítulo foca-se na análise dos túneis rodoviários localizados entre as avenidas do
Campo grande e a Avenida da República, em Lisboa (Figura 4.1). São abordadas as principais
características referentes a cada uma delas, nomeadamente a localização geográfica, os materiais
constituintes e o traçado das vias (secção 4.1). É também descrito o trabalho de campo realizado nos
locais de estudo (secção 4.2) e identificados os principais problemas encontrados nas infraestruturas
rodoviárias (secção 4.3.1) e no seu contexto envolvente (secções 4.3.2 e 4.3.3).

Entrada Norte, Túnel do Campo Grande

Entrada Sul, Túnel do Campo Grande

Túnel da Avenida da República
Figura 4.1: Mapa representativo dos casos de estudo em análise
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4.1
4.1.1

Apresentação dos túneis rodoviários
1º Caso de estudo: túneis rodoviários das avenidas do Campo Grande
4.1.1.1

Enquadramento Geográfico

O primeiro caso de estudo foca-se na zona do Campo Grande, em Lisboa, particularmente nos
dois túneis de sentido único assinalados a vermelho na Figura 4.2, onde uma se encontra localizada a
oeste e outra a este, segundo o eixo das avenidas do Campo Grande e no cruzamento com a Avenida
do Brasil. Na vizinhança destas infraestruturas rodoviárias encontram-se áreas verdes, polos
universitários (Cidade Universitária) e algumas estações de metro ligeiramente mais afastadas. O plano
diretor municipal de Lisboa (PDM) insere ambos os túneis como fortemente vulneráveis à ocorrência
sísmica (CML, 2017), e com uma classe de risco médio a elevado a inundações na localizada a
ocidente, enquanto a situada a oriente possui uma classe de risco baixa (CML, 2017).

Figura 4.2: Contextualização geográfica dos túneis do Campo Grande

4.1.1.2

Características gerais

Estas ligações, concluídas no início da década de 90, foram construídas com o intuito de aliviar
o tráfego existente no Campo Grande, cujas vias constituem uma das radiais de Lisboa. O túnel
rodoviário localizado a este escoa o tráfego de sentido sul-norte e apresenta um desenvolvimento
coberto de 38,10 m, enquanto que o túnel a oeste permite o tráfego de sentido contrário, com 36,30 m
de extensão coberta. Ambos os túneis são constituídas por betão e revestidas a azulejo ao longo de
todo o seu desenvolvimento, como se pode aferir por observação da Figura 4.3.

a

b

c

Figura 4.3: Vista norte do túnel localizado a oeste (a); vista norte do túnel localizado a este (b); vista lateral do túnel localizado
a oeste, contígua à passagem de peões (c)

Pela Figura 4.3, observa-se que o túnel rodoviário do lado ocidental contém duas vias de trânsito,
perfazendo uma largura total de 7,9 m com ambos os lancis incluídos, de acordo com o projeto de
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Segadães Tavares & Associados. Do lado oriental, o túnel contém três vias de trânsito, apresentando
uma largura total de 11,14 m, também com ambos os lancis incluídos.

2º Caso de estudo: túnel rodoviário de Entrecampos

4.1.2

4.1.2.1

Enquadramento Geográfico

O segundo caso de estudo foca-se no túnel presente em Entrecampos, assinalada a vermelho
na Figura 4.4, que estabelece ligação entre as avenidas do Campo Grande e a Avenida da República,
e que se cruza com as avenidas Estados Unidos da América e Forças Armadas. Sobre o túnel encontrase a rotunda de Entrecampos, sendo que nas proximidades estão ainda presentes a estação
metropolitana e ferroviária de Entrecampos. O PDM insere o túnel como fortemente vulnerável a
inundações e à atividade sísmica (CML, 2017).

Figura 4.4: Contextualização geográfica do túnel de Entrecampos

4.1.2.2

Características gerais

Finalizada em 1972, a infraestrutura, além de beneficiar as ligações entre as avenidas
envolventes, contribuiu também para a valorização da praça, restituindo ao monumento situado na zona
central da rotunda a escala devida que era anteriormente prejudicada pela altura dos edifícios
circundantes. A infraestrutura rodoviária, representada na Figura 4.5, é constituída por betão, revestida
a azulejo e apresenta um desenvolvimento coberto em reta de aproximadamente 120 m.

a

b

c

Figura 4.5: Vista norte (a); sentido sul-norte, zona este (b); vista sul, zona oeste, 1972 (retirado de CML(2017)) (c)

Observando a Figura 4.5, constata-se que o túnel rodoviário é constituído por duas faixas de
rodagem com duas vias de trânsito por sentido, que se encontram fisicamente separadas ao longo de
todo o desenvolvimento coberto.
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4.1.3

3º Caso de estudo: túnel da Avenida da República
4.1.3.1

Enquadramento Geográfico

O terceiro caso de estudo refere-se ao túnel da Avenida da República, assinalado a vermelho na
Figura 4.6, cujo objetivo é beneficiar a circulação ao longo da avenida bem como os cruzamentos com
a Avenida António Serpa, Júlio Dinis e Campo Pequeno/Avenida de Berna. Nas proximidades
destacam-se a estação ferroviária de Entrecampos, o centro comercial Campo Pequeno e a estação
metropolitana do Campo Pequeno. Localizados ligeiramente mais a sul, encontram-se os centros
comerciais Atrium Saldanha e Monumental. O PDM insere o túnel, bem como a sua zona envolvente,
como fortemente vulneráveis a inundações e à atividade sísmica (CML, 2017).

Figura 4.6:
Contextualização geográfica do túnel da Avenida da República

4.1.3.2

Características Gerais

Finalizada em 1933, o túnel preconiza um comprimento total de 461 m e apresenta, no
desenvolvimento entre as bocas de túnel, três zonas cobertas de respetivamente 70 m + 55 m + 77 m,
e duas zonas abertas para efeitos de ventilação natural. Foram associadas ao local escoramentos que,
além de permitirem o contraventamento das estacas laterais e diminuírem a sua deformabilidade e
esforços instalados, também permitem uma transição menos brusca entre a iluminação artificial e a
iluminação natural, como se observa na Figura 4.7.

a

b

c

Figura 4.7: Interior do túnel (a); vista norte do túnel, retirado de CML (2017) (b); entrada norte do túnel (c)

A infraestrutura rodoviária apresenta fundações em estacas e é constituída por betão e revestida
a azulejo ao longo de todo o seu desenvolvimento, tal como os túneis anteriores. Apresenta duas faixas
de rodagem separadas por um separador central de 1,3 m. A faixa de rodagem de sentido norte-sul
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contém duas vias de trânsito nesse sentido, enquanto que a faixa de rodagem de sentido sul-norte
contém três vias de trânsito, como se pode verificar esquematicamente através da Figura 4.8.

a

b

Figura 4.8: Cortes transversais do túnel, na zona de aberturas com escoramentos (a) e na zona coberta (b), ambas no sentido
sul-norte (elaboração em AUTOCAD, baseado no projeto de Tomás de Oliveira Lda)

Cada via apresenta uma largura de 3,25 m que, somando à largura do separador central, de
1,3 m, bem como à largura dos dois lancis laterais, cada um de 0,30 m, preconiza uma largura total do
túnel de 18,15 m. Já a rampa do lado norte do mesmo, contrariamente à do lado sul, apresenta uma
largura de 14,9 m, resultado da dissociação de uma das vias. A via principal do rebaixamento é
constituída por um trainel de 0,5% de inclinação, que constitui a zona central desnivelada numa
extensão de 287 m. A norte e a sul deste trainel existem rampas de acesso com inclinação de 9,3 e de
9,0%, respetivamente, com um desenvolvimento de 18,9 m e 53,49 m.

4.2 Trabalho de campo
4.2.1

Realização de contagens
Foram realizadas algumas visitas aos casos de estudo anteriores a fim de se obter uma amostra

do número de peões e de veículos que frequentam aqueles locais. Estes dados de fluxo, além de
permitirem ter conhecimento dos percursos preferenciais dos utentes, constituem também informação
útil a considerar mais adiante nas quantificações da ACB para as soluções escolhidas. Foram efetuadas
contagens em vários pontos estratégicos dos casos de estudo, tendo sempre em conta o período do
dia onde o fluxo de pessoas e de veículos tende a ser mais elevado (período de ponta) dos dias úteis
da semana. Salienta-se que, considerando que foram realizadas com recurso a contadores manuais,
uma vez que em termos económicos não seria viável a instalação de equipamentos de contagens
contínuas em todos os locais necessários à avaliação, existe uma suscetibilidade de erro elevada
(Gadda, et al., 2007).
Em sequência, distinguem-se dois tipos de contagens aquando de uma avaliação de tráfego:
contagens contínuas e de curta-duração. Nesta dissertação, optou-se pela realização de contagens de
curta-duração por motivos económicos e ainda porque as primeiras implicam contagens de 24 horas
durante os 365 dias do ano (Sharma, et al., 1996). As contagens, com uma duração média de 15
minutos, foram realizadas em julho de 2017, mais precisamente entre os dias 14 e 27 desse mês, e
maioritariamente no período de ponta da tarde entre as 17h e as 18h para as efetuadas em veículos,
enquanto que as contagens de pedestres foram realizadas no período de ponta da manhã entre as 8h
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e as 9h. Posteriormente, os valores obtidos das contagens foram convertidos para veículos/minuto e
pedestres/minuto, como se encontra representado na Tabela C.1, Anexo C.
4.2.2

Cálculo do tráfego médio diário anual
Pretende-se determinar o número diário aproximado de veículos e de pedestres que frequentam

os locais assinalados na Figura C.1, Anexo C, a partir das contagens de curta-duração discriminadas
na Tabela C.1, Anexo C. Como tal, procede-se à estimativa do tráfego médio diário anual (TMDA), a
partir do volume de tráfego retirado e ainda dos fatores de ajustamento obtidos das contagens
contínuas presentes em Brito (2012), de acordo com (4.1),
𝑇𝑀𝐷𝐴𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜,𝑖 = 𝑉𝑂𝐿,𝑖 × 60 × 24 × 𝐹𝑀,𝑗 × 𝐹𝐷,𝑗 × 𝐹𝐻,𝑗

(4.1)

em que:
𝑉𝑂𝐿,𝑖 : volume de tráfego rodoviário ou pedestre medido em um minuto na localização i;
𝐹𝑀,𝑗 : fator de ajustamento mensal para o grupo de estradas j;
𝐹𝐷,𝑗 : fator de ajustamento diário para o grupo de estradas j;
𝐹𝐻,𝑗 : fator de ajustamento horário para o grupo de estradas j;
Salienta-se que os fatores de ajustamento horários, diários e mensais para vias de 2º nível (vias
estruturantes, características das avenidas em estudo) utilizados foram facultados pelo Laboratório
Nacional de Engenharia Civil (LNEC) a partir de dados de 2007, de acordo com Brito (2012), e
encontram-se também no Anexo B. Estes fatores permitem a correção do volume de tráfego retirado
das contagens de curta duração, com vista a incluir as flutuações de tráfego existentes ao longo do dia,
da semana e dos meses do ano (FHWA, 2001). Salienta-se ainda que estes valores, por estarem
sujeitos a contagens manuais e a fatores de ajustamento praticados para o ano de 2007, têm uma forte
suscetibilidade de incerteza.
Após a estimativa do TMDA, multiplicando cada um dos valores obtidos por 365 dias, obtem-se
o tráfego médio anual (TMA). Estes parâmetros encontram-se representados na Tabela 4.1.

Pedestres

Posto
TMDA
TMA
P1
6 169,06
2 251 708,24
P2
6 347,88
2 316 975,15
P3
5 990,25
2 186 441,34
P4
6 258,47
2 284 341,70
P5
8 583,05
3 132 811,47
P6
2 145,76
783 202,87
P7
2 592,79
946 370,13
P8
6 616,10
2 414 875,51
P9
2 771,61
1 011 637,04
P10
3 665,68
1 337 971,57
P11
5 185,59
1 892 740,26
P12
4 559,74
1 664 306,09
𝐏 − Pedestres; 𝐑 − Veículos rodoviários
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Veículos

Tabela 4.1: Valores do TMDA e do TMA para os vários postos considerados

Posto
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12

TMDA

TMA

19 311,85
24 794,11
25 677,61
21 037,40
47 645,05
7 152,54
17 621,91
15 737,13
7 867,79
17 621,91
12 284,47
43 641,96

7 048 825,81
9 049 848,87
9 372 327,64
7 678 651,44
17 390 442,84
2 610 676,224
6 431 998,20
5 744 051,40
2 871 743,85
6 431 998,20
4 483 830,27
15 929 316,89

Com base na Tabela 4.1 apresenta-se, na Figura 4.9, por meio de uma representação
esquemática elaborada em AUTOCAD com base nos projetos de Segadães Tavares & Associados,
José Matias Alves Ribeiro, Lda e Tomás de Oliveira, Lda, o TMDA veículos e de pedestres.

Legenda:
nº médio de veículos por
dia
≤ 10 × 103
]10 × 103 − 20 × 103 ]
]20 × 103 − 30 × 103 ]
> 30 × 103

nº médio pedestres por
dia
≤ 3 × 103
]3 × 103 − 5 × 103 ]
]5 × 103 − 7 × 103 ]
> 7 × 103

Figura 4.9: TMDA rodoviário e pedestre, resultante da extrapolação das contagens de curta-duração.
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4.3

Identificação dos problemas existentes
Embora esta dissertação tenha como foco um estudo de viabilidade económica, aspetos técnicos

devem ser considerados para que se usufrua do máximo desempenho das infraestruturas verdes.
Como tal, é analisado o estado de conservação dos túneis rodoviários, destacando-se alguns
problemas resultantes, essencialmente, da sua falta de manutenção, além de se terem estimado as
concentrações atmosféricas presentes no interior das mesmas (secção 4.3.1). Adicionalmente, as
condições meteorológicas (secção 4.3.2.1), atmosféricas (secção 4.3.2.2) e sonoras (secção 4.3.3)
circundantes aos casos de estudo também são analisadas, já que influenciam a funcionalidade dos
sistemas verdes e implicam a escolha de métodos construtivos específicos1.

Problemas das infraestruturas

4.3.1

Os túneis rodoviários são vantajosos dada a sua localização e funções, permitindo o escoamento
de tráfego rodoviário simultâneo em direções distintas. Contudo, estas estão afetas a alguns problemas
que podem comprometer a sua funcionalidade, tais como o descolamento e o desgaste do revestimento
(Tabela 4.3a), a presença de sujidade e formações biológicas (Tabela 4.3g) e o aparecimento de ervas
invasivas ou musgo (Tabela 4.3e). Estas anomalias podem ser causadas pela ação conjunta entre
condições meteorológicas, como chuvas, ventos fortes e radiação solar, e emissões atmosféricas e
vibrações devido à passagem de veículos. Adicionalmente, observam-se situações de vandalismo
como a presença de graffitis (Tabela 4.3b), de congestionamento de trânsito em horas de ponta (Tabela
4.3d) e de espaços subaproveitados (Tabela 4.3c).
Uma vez estimado o TMA de veículos (Tabela 4.1), considera-se relevante incluir uma estimativa
das emissões atmosféricas anuais existentes no interior das infraestruturas, nomeadamente em termos
de CO2 e de NO2 , de modo a haver conhecimento do grau de poluição existente 2. Tendo em conta que
em 2013 cada veículo automóvel vendido emitia, em média, 112,2 g/km de CO2 (Agência portuguesa
do ambiente, 2016) e um veículo a diesel apresenta emissões de NO2 de 0,62 g/km, enquanto que um
movido a gasolina de 0,03 g/km (Degraeuwe, et al., 2016), nesta tese, por não haver conhecimento do
tipo de combustível utilizado por cada veículo automóvel, admite-se que as emissões de NO2 rondam
os 0,6 × 0,62 + 0,03 × 0,4 = 0,384 g/km, uma vez que, de acordo com a ACAP (2017), os automóveis
a gasóleo ocupam aproximadamente 60% do parque automóvel de ligeiros. Desta forma, e tendo em
conta a extensão subterrânea de cada túnel, apresenta-se, na Tabela 4.2, as emissões anuais médias
no interior dos túneis rodoviários.
Tabela 4.2: Quantidade de poluentes emitidos anualmente no interior das infraestruturas rodoviárias

Túnel Rodoviário
Campo Grande, lado
oriental
Campo Grande, lado
ocidental
Entrecampos
Avenida da República
1

nº médio de
veículos por ano

Extensão
subterrânea (m)

CO2 anual (kg)

NO2 anual
(kg)

7 048 825,81

38,10

30 132,46

107,42

9 049 848,87

36,30

28 708,88

102,35

17 390 442,84
15 929 316,89

120
287

234 144 922,4
512 946 304,9

834 741,26
1 828 685,58

Não é realizado um estudo detalhado de quais os métodos construtivos mais indicados.
Esta estimativa é meramente teórica, uma vez que a contribuição da ventilação natural não foi
considerada.
2
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Tabela 4.3: Problemas encontrados nas infraestruturas rodoviárias

Avenida da República

Entrecampos

Campo Grande

Descolamento do
revestimento
(a)

Ações de vandalismo
(graffiti)
(b)

Não encontrado

Espaço
subaproveitado
(c)

Não encontrado

Congestionamento de
trânsito
(d)

Aparecimento de
ervas invasivas/musgo
(e)

Não encontrado

Não encontrado

Desgaste do
revestimento
(f)

Sujidade/formações
biológicas
(g)

A Tabela 4.4 apresenta uma síntese dos principais aspetos positivos e negativos encontrados
nos casos de estudo.
Tabela 4.4: Síntese das vantagens e inconvenientes encontrados nas infraestruturas em estudo

Vantagens

Inconvenientes

Funções importantes
Localização privilegiada
Fluxo pedonal e rodoviário elevado

Descolamento do revestimento (a)
Ações de vandalismo (b)
Espaço subaproveitado (c)
Congestionamento do trânsito (d)
Aparecimento de ervas invasivas/musgo (e)
Desgaste do revestimento (f)
Sujidade/formações biológicas (g)
Poluição atmosférica interior
Presença de ruído interior e vibrações

Na secção 5.1 são apresentadas propostas com base em coberturas e paredes verdes com vista
a reduzir alguns dos aspetos negativos presentes nas Tabelas 4.2 e 4.3, sobretudo em termos da
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redução da poluição atmosférica e sonora interior, de rentabilização de espaços, de melhoria estética
e de proteção de revestimentos.

Condições meteorológicas e atmosféricas envolventes

4.3.2

4.3.2.1

Condições meteorológicas

Foram analisados parâmetros meteorológicos como a temperatura, a precipitação acumulada, a
intensidade do vento e a radiação solar mensais ao longo do ano 2016 na zona de Lisboa onde se
inserem os casos de estudo, recorrendo-se aos dados fornecidos pela Meteo IST (2001) e pela Weather
Underground (2017), cujos gráficos se encontram representados na Figura D.1 do Anexo D.
Observando a Figura D.1a, verificam-se temperaturas mais elevadas nos meses de verão e mais
baixas nos meses de inverno, em concordância com as características climatéricas da cidade. Julho e
agosto são os meses com temperaturas médias máximas mais elevadas (30ºC), enquanto que as
médias mínimas mais baixas são em fevereiro, março e dezembro (9ºC). A temperatura média anual é
de 17,33 ºC. Relativamente à pluviosidade (Figura D.1b), como expectável, os meses de verão revelam
ser os mais secos do ano, com agosto a apresentar apenas 0,1 mm de precipitação acumulada. O mês
de julho é o segundo mais seco, com uma quantidade de precipitação acumulada de 0,4 mm, seguido
do mês de junho com 1 mm. Maio e novembro são os meses mais chuvosos, com respetivamente 101,3
e 99 mm. A precipitação anual média é de 50 mm. Em termos de radiação solar (Figura D.1c), verificase que Lisboa é uma cidade que recebe elevadas quantidades de radiação durante o ano, mesmo nos
meses mais frios. Julho é o mês com a radiação solar média mais elevada (541 W/m2 ), seguido de
junho (534 W/m2 ) e agosto (501 W/m2 ). Janeiro apresenta a menor quantidade, com 180 W/m2 . A
intensidade média anual de radiação solar é de 368,74 W/m2 . Relativamente à intensidade média do
vento (Figura D.1d), observa-se que abril e julho são os meses de valores médios mais elevados, com
18 km/h, seguidos de fevereiro, junho e agosto com 17 km/h. Já os meses de outubro e novembro
apresentam intensidades médias inferiores, ambos com 11 km/h. A média anual é de 15,27 km/h.
Constata-se que, na generalidade dos meses, os casos de estudo estão inseridos num contexto
sujeito a temperaturas, precipitação e radiações solares médias favoráveis à fotossíntese das plantas.
Contudo, nos meses de verão, as temperaturas máximas aliadas à escassa presença água da chuva
podem comprometer o seu desempenho, dada a sua suscetibilidade em secar. De modo a evitar essa
situação, devem ser projetados sistemas de irrigação capazes de fornecer a água necessária à correta
evapotranspiração das plantas e/ou instalar plantas resistentes às condições climatéricas da cidade de
Lisboa.
4.3.2.2

Qualidade do ar

Na Figura D.2 do Anexo D, encontram-se representadas as concentrações médias de poluentes
atmosféricos, como o NO2 , o O3 , o SO2 e as PM10 , retirados da base de dados facultada pela Agência
Portuguesa do Ambiente (2016), relativos ao ano 2016 na zona de Entrecampos.
Observa-se que os meses de inverno são os que contém uma maior concentração do poluente
NO2 (Figura D.2a), apresentando uma concentração máxima em dezembro de 99 µg/m3 , seguida de
96 µg/m3 em novembro e de 93 µg/m3 em janeiro. Os meses de verão apresentam concentrações
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menores, com junho a assumir o valor mais baixo com 46 µg/m3 , seguido de agosto com 55 µg/m3 e
de julho com 64 µg/m3 . O Decreto-lei n. º 102/2010 estabelece um valor limite médio anual de NO2 de
40 µg/m3 . No entanto, a média anual obtida é de 75,77 µg/m3 , ultrapassando o limite médio anual em
35,77 µg/m3 . Em relação a O3 (Figura D.2b), observa-se um crescimento da concentração média do
poluente nos primeiros meses do ano, decrescendo entre o período de maio e junho, respetivamente
de 87 µg/m3 para 73 µg/m3 , voltando a crescer novamente em julho, com 85 µg/m3 , e atingindo o seu
pico máximo em agosto, com 93 µg/m3 . Tendo em consideração que a formação de ozono é fortemente
influenciada pela presença de radiação solar, temperaturas elevadas e forte estabilização atmosférica,
depreende-se que a sua concentração seja também mais elevada nos meses de verão. De facto, é a
partir de agosto que a concentração média de ozono entra em declínio, atingindo o seu mínimo em
dezembro, com 40,74 µg/m3 . A concentração média anual de O3 para aquele ano foi de 71,19 µg/m3 ,
encontrando-se dentro dos 120 µg/m3 impostos pelo Decreto-Lei n. º 102/2010. Para o SO2 (Figura
D.2c), o mês de julho foi o que apresentou a concentração média máxima com 4,67 µg/m3 . Os valores
normativos de proteção à saúde humana aplicados a SO2 são os relativos à média anual, de 20 µg/m3 .
Uma vez que a concentração média anual obtida foi de 2,98 µg/m3 , constata-se que o valor encontrase dentro do limite. Relativamente à concentração média de PM10 (Figura D.2d), observa-se que os
valores máximos ocorrem em setembro e em outubro, ambos apresentando 29 µg/m3 . Junho é o mês
com concentração média mais baixa, de 19 µg/m3 . De acordo com os dados obtidos, a média anual de
concentração de PM10 é de 23,70 µg/m3 , não excedendo o limite anual de 40 µg/m3 .
A Tabela 4.5 representa a síntese das concentrações médias anuais de cada poluente referido
anteriormente, indicando ainda se se encontram, ou não, dentro dos limites impostos pelo Decreto-Lei
n. º 102/2010.
Tabela 4.5: Concentrações médias anuais de poluentes em Entrecampos, em 2016

Poluente
NO2
O3
SO2
PM10

Limite médio anual (µg/m3 )
40
120
20
40

Concentração média anual (µg/m3 )
75,77
71,19
4,67
23,70

Resultado
Fora
Dentro
Dentro
Dentro

Embora seja uma descrição simplificada de modo a enriquecer a caracterização dos casos de
estudo, constata-se que a zona de Entrecampos, que integra o 2º caso de estudo e que se encontra
próxima dos restantes túneis rodoviários, é um local que justifica a preocupação com a qualidade do
ar.
4.3.3

Ruído ambiente
As infraestruturas rodoviárias estão inseridas num contexto com elevada oferta de serviços de

saúde, educação, comércio e lazer, característica da generalidade das avenidas em Lisboa, gerando,
consequentemente, uma elevada circulação rodoviária diária (secção 4.2.2). Uma vez que a principal
fonte de ruído em Lisboa é proveniente do tráfego rodoviário (CML, 2017), torna-se relevante
caracterizar a zona em termos acústicos utilizando Mapas de Conflitos de Ruído (Figuras 4.10 e 4.11),
que permitem mostrar em detalhe se os locais considerados se encontram dentro dos limites de ruído
estabelecidos em dB, através dos indicadores 𝐿𝑑𝑒𝑛 e 𝐿𝑛 .
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Pela análise das Figuras 4.10 e 4.11, observa-se que todos os túneis rodoviários, bem como a
sua envolvente, excedem em 10 dB os limites de ruído admissíveis de 65 e 55 dB, respetivamente para
o período diurno-entardecer-noturno (indicador 𝐿𝑑𝑒𝑛 ) e para o período noturno (indicador 𝐿𝑛 ), como se
pode observar pela cor vermelha da legenda.
Embora exista ruído resultante do tráfego ferroviário da Estação de Entrecampos e do tráfego
aéreo, estes têm uma expressão muito localizada próxima ao seu local de passagem, sendo
neutralizados pelo ruído produzido pelo tráfego automóvel.
O ruído assume-se como um dos problemas de saúde pública mais importantes da sociedade
moderna. A evolução de investigações sobre os seus efeitos na saúde pública tem permitido assistir a
um número crescente de políticas públicas com o intuito de minorar as suas consequências. O
Regulamento Geral de Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-lei n. º 292/2000 estipulou que, em
municípios com uma população residente superior a 100 000 habitantes e uma densidade populacional
superior a 2 500 habitantes/km2 , devam ser assegurados planos de ação de ruído (PAR), com vista à
sua mitigação.
Estas estratégias, bem como a sua relação com a aplicação de infraestruturas verdes, são
abordadas mais adiante, na secção 5.2.2.7.

Figura 4.10: Mapa de Conflitos, utilizando o indicador Lden para o período diurno-entardecer-noturno, CML 2010

Figura 4.11: Mapa de Conflitos, utilizando o indicador Ln para o período noturno, CML 2010
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5 Análise custo-benefício dos casos de estudo
Neste capítulo são apresentadas soluções com base em coberturas e paredes verdes (secção
5.1), a aplicar nas infraestruturas rodoviárias suprarreferidas (secção 4.1). Destas soluções, são
escolhidas as mais representativas na mitigação de alguns dos problemas identificados em 4.3. Estas
propostas são divididas, de acordo com a sua localização face ao túnel, em envolvente exterior (secção
5.1.1) e interior (secção 5.1.2). São discriminadas as principais motivações e mais-valias resultantes
da aplicação dos sistemas verdes, bem como a sua área estimada, já que algumas das dimensões
consideradas não estavam definidas em projeto. Para tal realizam-se medições recorrendo à
ferramenta Google Maps. Em 5.1.3 apresenta-se a síntese das soluções apresentadas, bem como as
escolhidas a integrar na ACB da secção 5.2.

5.1
5.1.1

Apresentação de propostas
Envolvente exterior
Apresentam-se, nas Tabelas 5.1 e 5.2, as soluções a integrar na envolvente exterior às

infraestruturas rodoviárias e, desta maneira, sujeitas à iluminação natural.
Tabela 5.1: Parede verde em paramentos exteriores

Solução 𝐈

𝐈. 𝟏
Descrição: Aplicação de paredes verdes nos paramentos exteriores, revestidos a azulejo, de ambos
os túneis do Campo Grande (lado oriental e lado ocidental)
Antes
Depois

a)

Túneis do Campo Grande, lado ocidental (a) e lado oriental (b)

b)

Motivações
▪
▪

Mais-valias

Paramentos sujos e com azulejos destacados do
▪
suporte;
Pouco estético e pouco enquadrado com a
▪
envolvente (proximidade a jardins).

Proteção dos revestimentos, e assim do próprio
suporte contra agentes de agressão externos;
Melhoria estética.

Área verde aproximada = 535 m2
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Tabela 5.1 (continuação): Parede verde em paramentos exteriores

𝐈. 𝟐
Descrição: Aplicação de paredes verdes nos paramentos exteriores longitudinais e transversais, de
revestimento cerâmico, que se encontram ao longo da Avenida da República
Antes
Depois

a)

Avenida da República, paramentos exteriores longitudinais (a) e transversais (b)

b)

Motivações
▪

Mais-valias

▪
Aspeto pouco estético: presença de vandalismo e
▪
descolamento do revestimento cerâmico;

Melhoria estética;
Proteção dos revestimentos, e assim do próprio
suporte, contra agentes de agressão externos;
Área verde aproximada = 500 m2

𝐈. 𝟑
Descrição: Aplicação de paredes verdes nos paramentos exteriores de betão longitudinais e
transversais do túnel de Entrecampos
Antes
Depois

a)

Entrecampos, paramentos exteriores longitudinais (a) e transversais (b)

b)

Motivações
▪

Mais-valias
▪
▪

Melhoria estética;
Aspeto pouco estético: presença de vandalismo e
Proteção do revestimento das fachadas, e assim do
sujidade;
próprio suporte contra agentes de agressão
externos;
Área verde aproximada = 607 m2
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Tabela 5.2: Cobertura verde em espaços subaproveitados exteriores

Solução 𝐈𝐈
𝐈𝐈. 𝟏
Descrição: Aplicação de cobertura verde no espaço subaproveitado sobre a infraestrutura rodoviária
Antes
Depois

Entrecampos, cobertura

Motivações
▪
▪
▪

Benefícios

Espaço subaproveitado;
▪ Aproveitamento de espaço como lazer;
Pouco estético;
▪ Melhoria estética e de conforto visual;
Próximo de passagem de peões e veículos;
Área verde aproximada = 61 m2

𝐈𝐈. 𝟐
Descrição: Aplicação de cobertura verde nos espaços subaproveitados à superfície da infraestrutura
rodoviária, constituídos atualmente por pedra calcária (calçada à portuguesa)
Antes
Depois

Avenida da República, vista aérea

Motivações

Benefícios
▪

Aproveitamento do espaço para usufruto da
▪ Espaço subaproveitado;
população, sobretudo como espaço de lazer;
▪ Pouco estético;
▪ Melhoria estética;
▪ Ambiente ruidoso e poluído;
▪ Redução da poluição aérea e sonora;
Área verde aproximada = 1567 m2
Nota: Facultar caminhos coincidentes com as passadeiras existentes, de acordo com a imagem proposta.

𝐈𝐈. 𝟑
Descrição: Colocação de lajes nas zonas abertas da cobertura e posterior aplicação de cobertura
verde em toda a sua extensão.
Antes
Depois

Avenida da República, vista aérea

Motivações

Benefícios
▪

Aproveitamento do espaço para usufruto da
▪ Espaço subaproveitado;
população, sobretudo como espaço de lazer ou de
▪ Aspeto pouco estético;
recreação;
▪ Ambiente ruidoso e poluído;
▪ Melhoria estética;
▪ Insegurança;
▪ Redução da poluição aérea e sonora;
▪ Gestão da precipitação;
Área verde aproximada = 3033 m2
Nota: Facultar caminhos coincidentes com as passadeiras existentes, de acordo com a imagem proposta.
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Tabela 5.2 (continuação): Cobertura verde em espaços subaproveitados exteriores

𝐈𝐈. 𝟒
Descrição: Ligação e rebaixamento dos túneis de Entrecampos e da Avenida da República, com
posterior aplicação de cobertura verde ao longo de toda a sua extensão.
Antes
Depois

Avenida da República, vista aérea

Motivações

Benefícios
▪

Aproveitamento do espaço para usufruto da
população, sobretudo como espaço de lazer ou de
recreação;
▪ Aspeto pouco estético;
▪ Melhoria estética;
▪ Ambiente ruidoso e poluído;
▪ Redução da poluição aérea e sonora;
▪ Insegurança;
▪ Aumento da tranquilidade na condução e
segurança dos utilizadores;
▪ Gestão da precipitação;
Área verde aproximada = 13 576 m2
Nota: Necessário haver uma requalificação da avenida, algo que não será abordado na presente dissertação

5.1.2

Envolvente interior
De forma análoga à anterior, apresenta-se, na Tabela 5.3, as propostas de aplicação de paredes

verdes no interior das infraestruturas rodoviárias, uma vez que coberturas não podem ser utilizadas
devido à inexistência de espaço para tal. São também mencionadas as áreas dos paramentos interiores
previamente à colocação de verde. As paredes verdes são sujeitas, essencialmente, à luz artificial.
Tabela 5.3: Parede verde em paramentos interiores das infraestruturas rodoviárias

Solução 𝐈𝐈𝐈

𝐈𝐈𝐈. 𝟏
Descrição: Aplicação de paredes verdes nos quatro paramentos interiores, revestidos a azulejo, ao
longo de todo o desenvolvimento da zona coberta das infraestruturas rodoviárias (lado oriental e lado
ocidental)
Antes
Depois

Túnel do Campo Grande, lado oriental, paramentos interiores

Motivações
▪
▪
▪

Mais-valias
▪

Pouco estético: paredes sujas e com azulejos
destacados do suporte;
▪
Ambiente fortemente poluído e ruidoso;
▪
Vibração do revestimento;

Proteção do revestimento das paredes, e assim do
próprio suporte (redução da vibração);
Melhoria da qualidade do ar e redução do ruído
interior;
Melhoria estética, aumento do conforto e
tranquilidade na condução;

Área verde aproximada = (38,10 × 4 × 2) m2 + (36,30 × 4 × 2) m2 = 595 m2
Área não verde aproximada = (38,10 × 5 × 2) m2 + (36,30 × 5 × 2) m2 = 744 m2
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Tabela 5.3 (continuação): Parede verde em paramentos interiores das infraestruturas rodoviárias

𝐈𝐈𝐈. 𝟐
Descrição: Aplicação de paredes verdes nos quatro paramentos interiores revestidos a azulejo, ao longo de
todo o desenvolvimento da zona coberta do túnel de Entrecampos

Antes

▪
▪
▪

Depois

Túnel de Entrecampos, paramentos interiores
Motivações
Mais-valias
▪ Proteção do revestimento dos paramentos e assim
Pouco estético: paramentos sujos e com azulejos
do próprio suporte (redução da vibração);
destacados do suporte;
▪ Melhoria da qualidade do ar e redução do ruído
Ambiente fortemente poluído e ruidoso;
interior;
Vibração do revestimento;
▪ Melhoria estética, aumento do conforto e
tranquilidade na condução;
Área verde aproximada = (120 × 2 × 2) + (120 × 2 × 2) = 960 m2
Área não verde aproximada = (120 × 5 × 2) + (120 × 5 × 2) = 2400 m2

𝐈𝐈𝐈. 𝟑
Descrição: Aplicação de paredes verdes nos paramentos de betão no interior do túnel, sujeitas a iluminação
natural

Antes

Depois

Túnel da Avenida da República
Motivações

Mais-valias
Melhoria estética, aumento do conforto e
Aspeto pouco estético: descolamento de alguns
tranquilidade na condução;
azulejos e presença de sujidade;
▪ Proteção do revestimento e do suporte contra
Presença de poluição e ruído;
agentes de agressão externos;
▪ Melhoria da qualidade do ar e redução de ruído
Área verde aproximada = 426 m2
▪

▪
▪

𝐈𝐈𝐈. 𝟒
Descrição: Aplicação de paredes verdes nos paramentos de betão interiores existentes ao longo do túnel, mais
precisamente onde está presente a iluminação artificial

Antes

▪
▪
▪

Depois

Túnel da Avenida da República
Motivações
Mais-valias
Acumulação de gases e presença de ruído;
▪ Melhoria da qualidade do ar e redução de ruído;
Aspeto pouco estético: descolamento de alguns ▪ Melhoria estética;
azulejos devido a vibração e presença de sujidade; ▪ Proteção do revestimento de azulejo: redução da
Stress rodoviário;
vibração;
Área verde aproximada = 160 m2 + 1943 × 2 × 2 m2 = 936 m2
Área não verde = 160 m2 + 194 × 5 × 2 m2 = 2100 m2

Este valor é o que resulta da diferença entre a área total coberta com as duas aberturas (285 m2 ) e as duas
áreas abertas (35 m2 + 56 m2 ), de modo a obter-se apenas a área coberta
3
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5.1.3

Síntese das propostas e escolha das soluções a analisar
Tendo em conta as propostas anteriores, apresenta-se seguidamente, na Figura 5.1, uma

síntese esquemática das suas localizações, através das plantas e dos cortes transversais elaborados
na ferramenta Autocad, tendo por base os projetos de Segadães Tavares & Associados, José Matias
Alves Ribeiro, Lda e Tomás de Oliveira, Lda, respetivamente para o primeiro, segundo e terceiro casos
de estudo. Apresentam-se também as características de cada proposta, em termos de localização, área
estimada e elemento, na Tabela 5.4, bem como as tipologias de sistema a considerar em cada uma
das propostas escolhidas, na Tabela 5.5. Nesta última (Tabela 5.5), as tipologias distinguem-se de
acordo com a sua complexidade construtiva: as paredes verdes indiretas são representadas por I. 2. a
e III. 1. a, III. 2. a, III. 4. a, se localizadas na envolvente exterior e interior, respetivamente, e a cobertura
verde extensiva por II. 3. a. As paredes vivas designam-se por I. 2. b e III. 1. b, III. 2. b, III. 4. b,
respetivamente para as localizadas no exterior e no interior dos túneis, e a cobertura verde intensiva
por II. 3. b.
As soluções são analisadas de forma individual, apesar de a análise agregada das mesmas
também poder ser interessante para futuros estudos de viabilidade económica.

II.4

II.3

II.3

III.4
III.3

II.4

II.3

II.2

I.2

I.1
III.2
III.1
II.1

Figura 5.1: Localização esquemática das soluções propostas
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Tabela 5.4: Tabela simplificada das soluções apresentadas

Soluções

Sistema verde

Área verde

Localização

Elemento

I. 1

Campo Grande,
túnel oriental e
túnel ocidental

Muro exterior em betão
armado, revestido a
azulejo

535

I. 2

Avenida da
República

Muro exterior em
betão, com
revestimento cerâmico

500

II. 1

Entrecampos

Laje de betão

60

(m2 )

Envolvente exterior

I

II. 2

1567
Laje de betão armado
revestido a pedra
calcária (calçada à
portuguesa) em zonas
não abertas

II
II. 3

Avenida da
República

3033

Envolvente interior

II. 4

13575

III. 1

Campo Grande

III. 2

Entrecampos

595

Parede de betão
armado revestida a
azulejo

960

III
III. 3

426
Avenida da
República
Pilares em betão
armado

III. 4

936

Tabela 5.5: Soluções escolhidas para análise custo-benefício

Envolvente exterior
I. 2
II. 3

Envolvente interior
III. 2

III. 4

Campo Grande

Entrecampos

Av. da República

Depois

Antes

Av. da República

III. 1

b

a

b

a

b

a

b

a

b

Tipo

a

a – Parede verde indireta/cobertura verde extensiva
b – Parede viva/cobertura verde intensiva
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5.2

Metodologia aplicada às soluções escolhidas
Em 3.1 é proposta uma metodologia de ACB de infraestruturas verdes em infraestruturas de

transporte. A mesma metodologia é particularizada aos casos práticos em análise nesta tese, através
da escolha dos parâmetros mais representativos passíveis de causar impacto no contexto dos túneis
rodoviários. Os parâmetros escolhidos são os que não se encontram a rasurado na Figura 5.2.

Horizonte
temporal

Taxa de
atualização

Fluxos
Monetários

Legenda:

Período de vida total

Indicadores económicos: VAL, TIR e PRIA

Figura 5.2: Metodologia aplicada aos casos de estudo

Dimensão infraestrutura
Dimensão utilizador
Dimensão envolvente
Na análise financeira, não são quantificados os custos relativos à produção de infraestruturas
verdes, uma vez que estes já se encontram incluídos nos preços de instalação. Além disso, benefícios
resultantes da diminuição da fatura energética, associada à remoção de poluentes atmosféricos por
aparelhos de ventilação, também não são quantificados, tendo em conta a legislação portuguesa para
túneis rodoviários urbanos, como será esclarecido na secção 5.2.2.2. Os custos de demolição, embora
sejam quantificados na secção 5.2.3.2, não são utilizados no estudo de viabilidade económica, uma
vez que já se encontram incluídos nos custos de substituição. Na análise económica, a valorização
estética das infraestruturas rodoviárias e de espaços comerciais envolventes são parâmetros de difícil
quantificação e alguma subjetividade, sendo também, no caso deste último, de acréscimo de valor
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praticamente nulo (secção 5.2.2.4i). De forma análoga, na análise socioambiental, parâmetros
relacionados com o conforto e a satisfação da população, e ainda com a criação de novos postos de
trabalho, embora sejam relevantes para um estudo de viabilidade económica, podem falsear os
resultados devido à subjetividade associada a variáveis externas que não são objeto de estudo.
5.2.1

Fase de produção e instalação
5.2.1.1

Emissões atmosféricas

Em 3.2.1.2 observa-se que as coberturas verdes implicam a produção de polímeros no fabrico
das suas componentes, à exceção da camada vegetal e de solo, implicando a emissão de poluentes
atmosféricos como o CO2 e o NOx . Informações similares relativas a paredes verdes não foram
encontradas, estando representados, na Tabela 5.6, apenas os custos associados às emissões de
poluentes resultantes da produção de coberturas extensivas e intensivas, retirados da revisão
bibliográfica.
Tabela 5.6: Custos resultantes da emissão de poluentes atmosféricos

Tipologia
Cobertura verde
extensiva
Cobertura verde
intensiva

Custo de emissões (€/m2 )

Quantidade de
polímeros (kg/m2 )

CO2

NOx

2,07 − 3,27

0,078 − 0,123

13,133 − 20,734

0,87 − 2,07

0,033 − 0,078

5,515 − 13,134

Muitas empresas em Portugal optam por importar as componentes das coberturas já préfabricadas de outros países, o que justifica a escassez de informação relativa a custos de emissão
nacionais. Desta forma, utilizam-se os valores presentes na Tabela 5.6 para o cálculo das
quantificações das soluções com cobertura verde, além de se terem assumido, para as soluções com
paredes vivas e paredes verdes indiretas, as mesmas referências de coberturas verdes extensivas e
intensivas, respetivamente.
São assumidos custos de emissão de CO2 de 0,123 e 0,078 €/m2 , respetivamente para a solução
com cobertura extensiva e intensiva, e custos de emissão de NOx de 20,734 e 13,133 €/m2 ,
respetivamente para a primeira e para a segunda. Relativamente às soluções com paredes verdes
indiretas, custos de 0,056 e de 10 €/m2 são assumidos para, respetivamente, as emissões de CO2 e
NOx , enquanto que para as soluções com paredes vivas adotam-se custos de emissão de CO2 de
0,1 €/m2 e de emissão de NOx de 15 €/m2 .
Enquanto que para as soluções com cobertura verde são tidos em conta os valores de custos
mais elevados, para as soluções com paredes verdes são assumidos valores próximos da média
daqueles intervalos de custos, considerando que a produção destas últimas implica menores emissões
do que as primeiras.
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5.2.1.2

Custo de instalação

Da revisão bibliográfica na secção 3.2.1.3, são compilados os custos de instalação de coberturas
e paredes verdes praticados na Europa, representados na Tabela 5.7.
Tabela 5.7: Intervalo e média de custos de instalação na Europa

Tipologia
Cobertura verde extensiva
Cobertura verde intensiva
Parede verde indireta
Parede viva

Intervalo de custo (€/m2 )
55 − 138,63
250,7
30 − 215,08
314,83 − 1200

Média de custo (€/m2 )
96,82
251
122,54
757,42

Acedendo ao site Gerador de preços (2017), segregam-se os custos de instalação referentes a
coberturas verdes consoante a profundidade da camada de solo, como se pode observar na Tabela
5.8. Considera-se irrelevante a necessidade de incluir pendente e camada de isolamento térmico, já
que o 3º caso de estudo é um túnel rodoviário praticamente plano. Por comparação das Tabelas 5.7 e
5.8, observa-se que a média de custos nacionais encontra-se abaixo da média europeia.
Tabela 5.8: Preço de instalação consoante a tipologia de cobertura verde e espessura de substrato

Cobertura
verde
Extensiva
Semi-intensiva
Intensiva

80
92,73
-

Custo de instalação (€/m2 )
Espessura de solo (mm)
100
150
270
95,94
98,83
107,62
126,33

350
140,07

Média de custo
(€/m2 )
94,34
103,23
133,2

Como previsto, os valores são tanto mais altos quanto mais elevada for a profundidade de
substrato e complexidade do sistema. Contudo, os custos apresentados não têm em conta a área da
cobertura, algo relevante uma vez que as soluções com cobertura verde têm um considerável espaço
a revestir. Ora, como tendencialmente o preço tende a diminuir à medida que a área verde aumenta
(secção 3.2.1.3), na Tabela 5.9 encontram-se representados os valores indicativos dos custos de
instalação de coberturas verdes extensivas fornecidos pela Neoturf (empresa especializada em
coberturas verdes), consoante a área verde e as composições botânicas.
Tabela 5.9: Custo de instalação de coberturas verdes em função da área e vegetação técnica

Área a revestir
(m2 )
40
300
1000
3033

Custos (€/m2 ) em função da vegetação técnica
Prado de
Prado
Sedum (tapete,
Relvado
trevo
florido
alvéolos)
(sementeira/tapete)
49,61
49,89
102,59/134,68
43,35/31,90
40,61
40,92
78,87/116,10
31,90/38,52
37,91
38,23
70,98/110,70
30,84/37,22
33,1*
33,43*
58,27/100,77*
24,85/40,58*

Média (€/m2 )

48,5*

*Valores estimados através de função polinomial

Além da área e da composição botânica, a empresa alerta que estes custos dependem também
da categoria e da forma da cobertura verde, da presença de componentes técnicos, como painéis
fotovoltaicos, claraboias ou caixas de ventilação, da altura, do tipo de sistema de rega, entre outros.
Desta forma, é assumido um custo de instalação de 50 €/m2 para a solução que aplica cobertura verde
extensiva, uma vez que as infraestruturas rodoviárias não têm grandes exigências de altura, porém,
contêm caixas de ventilação à superfície. Para a solução com cobertura verde intensiva, a Neoturf
esclarece que o preço de instalação encontra-se entre os 100 e os 150 €/m2 , assumindo-se um custo
de instalação de 120 €/m2 .
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Paredes verdes geralmente implicam grandes investimentos iniciais, sobretudo as paredes vivas,
como se observa na Tabela 5.10.
Tabela 5.10: Intervalo e média de custos de instalação de paredes verdes em Portugal

Parede verde

Intervalo de custos de
instalação (€/m2 )

Média de custo (€/m2 )

Referências

80 − 100

90

Landlab

500 − 700

600

275 − 500

387,5

Neoturf
LC – Vertical
gardens

Parede verde com malha de
aço
modulares
Parede viva
mantas

Assume-se, para as soluções correspondentes a paredes verdes indiretas, um custo de
instalação de 90 €/m2 , enquanto que para as soluções com paredes vivas, um custo de 600 €/m2 .
5.2.2

Fase de utilização
5.2.2.1

Custo de Manutenção

De forma análoga aos custos de instalação, são compilados, de 3.2.2.1, os custos de
manutenção anuais de coberturas e paredes verdes praticados na Europa, presentes na Tabela 5.11.
Tabela 5.11: Intervalo e média de custos de manutenção na Europa

Tipologia
Cobertura verde extensiva
Cobertura verde intensiva
Parede verde indireta
Parede viva

Intervalo de custo €/(m2 . ano)
2−3
6−8
0,52 − 2,81
15,37 − 25

Média de custo €/(m2 . ano)
2,5
7
1,67
20,2

Consultando novamente o site Gerador de preços (2017), retiram-se os custos de manutenção
nacionais de acordo com a tipologia de cobertura e espessura de solo, como se observa na Tabela
5.12.
Tabela 5.12: Custo de manutenção, consoante a tipologia de cobertura verde e espessura de substrato

Cobertura
verde
Extensiva
Semiintensiva
Intensiva

Custo de manutenção €/(m2 . ano)
Espessura de solo (mm)
80
100
150
270
2,92
3,02
-

350
-

Média de custo
€/(m2 . ano)
2,97

-

9,35

10,18

-

-

9,77

-

-

-

10,76

11,86

11,31

Comparando as Tabelas 5.11 e 5.12, observa-se que a média de preços em Portugal é
ligeiramente superior quando comparada com a média praticada na Europa e, previsivelmente, existem
aumentos proporcionais à profundidade de substrato e à complexidade do sistema. Assume-se, para a
solução com cobertura extensiva, um custo de manutenção anual de 3 €/m2 e para a solução com
cobertura intensiva um custo de 9 €/m2 .
Em relação a paredes verdes, a Tabela 5.13 apresenta os dados com informações prestadas por
empresas sobre os custos de manutenção.
Tabela 5.13: Custo de manutenção de paredes verdes para cada empresa

Parede verde

Intervalo de custos de
manutenção €/(m2 . ano)

Média de custo

€/(m2 . ano)

Referências

Parede verde com
malha de aço

3

3

Landlab

Parede viva

48
18 − 60

48
39

Neoturf
LC – Vertical gardens
51

De acordo com a informação prestada pela Neoturf, os 48 €/m2 anuais incluem também a
substituição de 5% das espécies e eventuais componentes danificados. Ora, como na revisão
bibliográfica estes custos de renovação são considerados nos custos de substituição (secção 3.2.3.1)
e apresentam um custo aproximado de 12 €/m2 anuais, assume-se que o valor da manutenção anual
de paredes vivas é de 36 €/m2 . Para as restantes soluções é assumido um custo de 3 €/(m2 . ano).
5.2.2.2

Fatura energética associada a ventilação

A ventilação em túneis é necessária, tanto em condições normais de operação, assegurando a
diluição de poluentes atmosféricos através da regular substituição do ar, como em caso de incêndio,
mantendo o ambiente o mais seguro possível para os utentes e serviços de socorro (WRAMR, 2017).
As necessidades destes sistemas são avaliadas tendo em conta a extensão do túnel e o tipo de tráfego,
ou seja, se bidirecional ou unidirecional.
Os casos práticos constituem túneis rodoviários onde existem elevadas concentrações de gases
poluentes. De facto, os túneis da Avenida da República, de Entrecampos e do Campo Grande
apresentam sistemas de ventilação natural, tanto pela presença de aberturas na superfície da
cobertura, no caso da primeira, como pela existência de grelhas de ventilação nos paramentos laterais
do interior da infraestrutura, no caso da segunda. Os túneis do Campo Grande são fortemente
ventiladas devido à sua reduzida extensão.
Contudo, embora os problemas de ventilação não se coloquem devido à existência de
construções capazes de a efetuar de forma natural, para as soluções com cobertura verde, a colocação
de laje sobre as aberturas existentes na cobertura da infraestrutura rodoviária da Avenida da República
implica uma redução da ventilação natural. Porém, a legislação portuguesa que consta no Decreto-Lei
n. º 75/2006, relativo aos requisitos mínimos de segurança de túneis da rede rodoviária transeuropeia
e nacional, refere que um túnel com extensão até 500 m não necessita de sistema de ventilação
mecânica. Ora, como o túnel tem uma extensão total de 461 m e uma extensão coberta de 287 m
(secção 4.1.3.2), de acordo com a legislação nacional, não é necessário dimensionar sistemas de
ventilação mecânica, ainda que possam existir problemas como engarrafamentos ou acidentes. Em
sequência, custos energéticos associados à ventilação mecânica são inexistentes, sendo, desta forma,
não quantificados na presente secção.
5.2.2.3

Poupanças devido ao aumento de vida útil

Na revisão bibliográfica em 3.2.2.2, menciona-se que as infraestruturas verdes têm uma vida útil
que pode exceder 15 a 35 anos a das tradicionais, fornecendo ganhos resultantes da menor frequência
de substituição da camada de impermeabilização/revestimentos, evitando consequentemente menores
riscos no suporte estrutural.
Tendo em conta os casos práticos em análise e as soluções a estudar, a envolvente exterior é
constituída por revestimento cerâmico nos paramentos verticais e por pedra calcária (calçada à
portuguesa) na cobertura, enquanto que o revestimento das paredes existentes no interior das
infraestruturas rodoviárias é constituído por azulejo. Na secção 4.3.1 analisa-se o estado de
conservação dos túneis, destacando-se a presença de anomalias como o descolamento do
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revestimento, sujidade e situações de vandalismo que, para além de terem um impacto estético
negativo, podem comprometer a durabilidade dos suportes.
As soluções com paredes verdes podem funcionar como proteção aos revestimentos, evitando
ainda situações de vandalismo. Considera-se um incremento de vida útil de 15 anos, tal como
apresentado Tabela 5.14, de acordo com a revisão bibliográfica. Uma vez que a pedra tem uma
durabilidade elevada e não existem danos encontrados na cobertura do túnel, opta-se por não se
estimar os benefícios de aumento de vida útil da aplicação de coberturas verdes.
Tabela 5.14: Benefício resultante do aumento da vida útil

Material

Vida útil de revestimento não
verde

Revestimento

35

Incremento de
revestimento verde
(anos)
15

Benefício de aumento de
vida útil (€/m2 )
61 − 134

Assim, assume-se uma vida útil para um revestimento não verde idêntico ao apresentado na
Tabela 5.14, equivalendo a uma poupança assumida de 25 €/m2 (preço médio de instalação de um
azulejo vidrado 20cm × 20cm) para as soluções III. 1, III. 2 e III. 4, e de 27 €/m2 (preço médio de
instalação de mosaico cerâmico) para as soluções I. 2, no 35º ano.
5.2.2.4

Valorização estética e funcional

Na revisão bibliográfica, secção 3.2.2.3, verifica-se que as infraestruturas verdes podem
contribuir para a valorização estética e funcional das infraestruturas de transporte onde são aplicadas,
bem como dos imóveis circundantes. Particularizando para os túneis em estudo, o aumento de valor
funcional passa por atenuar o ruído percetível do seu interior (secção 5.2.2.4ii), bem como em
rentabilizar os espaços subaproveitados (secção 5.2.2.4iii). A valorização estética, embora não seja
considerada para o caso da infraestrutura, foi contabilizada para os imóveis circundantes de acordo
com a sua visibilidade (secção 5.2.2.4i).
i.

Melhoria estética

Apenas é estimada a valorização estética dos imóveis circundantes ao terceiro caso de estudo,
uma vez que, dos três casos de práticos a analisar, é o único que apresenta infraestruturas verdes na
envolvente exterior e, por conseguinte, passível de causar impacto visual em apartamentos, escritórios,
espaços comerciais e estações situados em redor. Salienta-se novamente que, apesar de constituir um
potencial benefício, não é estimado o aumento de valor estético da infraestrutura rodoviária, já que se
revela de difícil quantificação pela falta de informação da revisão bibliográfica relativa a infraestruturas
de transporte, bem como pela suscetibilidade em provocar uma sobrevalorização do imóvel.
A Tabela 5.15 integra os intervalos de valores retirados da revisão bibliográfica.
Tabela 5.15: Compilação de benefícios resultantes da valorização estética de infraestruturas verdes

Tipologia
Cobertura verde
extensiva
Cobertura verde
intensiva
Parede verde

Incremento (%)

Valorização dos imóveis
(€/m2 )

Valorização dos
imóveis €/(m2 . ano)

2 − 6

2,6 – 84,55

1,76

5 − 12

8,3 − 187

7,48

2,5 – 3,5

55 − 77

2,20 – 3,08

Período (anos)

40 − 55
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Consultando alguns sites de empresas imobiliárias, como a REMAX (2017) e a ERA (2017), são
recolhidos os preços de venda, em €/m2 , de apartamentos de habitação próximos do túnel. Com os
dados percentuais da Tabela 5.15, referentes ao incremento de valor estético que as infraestruturas
verdes promovem em áreas vizinhas, é possível estimar o aumento de valor destes imóveis.
Consideram-se apenas aqueles com vista sobre a infraestrutura e com um afastamento não superior a
300 m. De acordo com as amostras da pesquisa efetuada, os apartamentos inseridos nestas distâncias
apresentam um intervalo de preços de venda aproximado entre 1437,5 e 4666,67 €/m2 , com uma média
de 3052,09 €/m2 . Interligando com as soluções I. 2 e II. 3, que são as únicas que geram o benefício,
assume-se que este resulta da diferença entre o preço que os imóveis apresentam quando afetados
pelo incremento de valor e o preço inicial que estes apresentam antes da aplicação dos sistemas
verdes. Os valores necessários ao cálculo deste benefício encontram-se representados na Tabela 5.16.
Tabela 5.16: Benefício resultante da valorização estética de edifícios circundantes

Solução

I. 2

Área verde (m2 )
Preço de venda corrente (€/m2 )
Incremento de valor (%)

500

II. 3
II. 3. a

Preço de venda,

€/m2 ,

até 300 m

Benefício (€/m2 )

II. 3. b
3033

3052,09
2– 6

2,5 – 3,5
3158,91 (3,5%)

5 – 12

3235,22 (6%)

3296,26 (8%)

106,82

183,13

244,17

Assume-se que paredes verdes indiretas e paredes vivas proporcionam o mesmo tipo de
benefício estético (3,5%), já que da distância em que se encontram os imóveis a perceção visual é
idêntica. Comparativamente com a Tabela 5.15, verifica-se que os benefícios quantificados estão
ligeiramente mais elevados, algo que pode estar relacionado com a localização geográfica.
Na envolvente do caso de estudo está presente o centro comercial Campo Pequeno. De acordo
com a PVW (2017), empresa de avaliação imobiliária, embora na teoria seja interessante avaliar o
acréscimo de valor que o espaço comercial tem por implementação das soluções verdes, na prática
este benefício é marginal, correspondendo a um acréscimo praticamente nulo. Em sequência, a
presente dissertação não estima os ganhos correspondentes à valorização do espaço comercial.
Por último, considera-se interessante estudar o benefício resultante da valorização da estação
ferroviária de Entrecampos, localizada a menos de 300 m do túnel. Estima-se a partir do número de
passageiros anual da estação que tem acesso visual às soluções I. 2 e II. 3. De acordo com as
Infraestruturas de Portugal (2017), foram contabilizados cerca de 679 000 passageiros mensais em
2015 na estação. Extrapolando para 11 meses (e não 12, de forma a ser conservativo), obtém-se
7 469 000 passageiros anuais. Analisando os acessos que permitem a visualização das intervenções e
interligando com as contagens efetuadas na estação de Entrecampos presentes em Serro (2017),
retira-se que 33 % dos passageiros saem pelo acesso que conduz até à infraestrutura rodoviária,
correspondente a 2 464 770 passageiros anuais. É admitido, no entanto, que uma parte destes
passageiros não interceta o túnel (20 %), sendo que os restantes 80 % têm uma total perceção visual
da solução II. 3, e que a solução I. 2, por não ser tão visível quanto a primeira, corresponde a 50%
dessa. Adicionalmente, admite-se uma melhoria estética distinta consoante se trate de cobertura verde
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extensiva ou intensiva, semelhante à considerada na valorização de edifícios presente na Tabela 5.15,
respetivamente 6 e 8 %. Consultando novamente Serro (2017), retira-se que a tarifa adicional que cada
passageiro está disposto a pagar devido a 10 % de melhoria estética na estação equivale a
7,5 cêntimos. Assim, o benefício anual de cada solução obtém-se através de 0,075 × % melhoria ×
10 % × nº passageiros afetados, cujos valores estão presentes na Tabela 5.17. Este é um dos possíveis
métodos de cálculo do benefício estético, proposto por Bianchini e Hewage (2012b) referido em 3.2.2.3i.
Tabela 5.17: Benefício resultante da valorização estética da estação de Entrecampos

Solução

I. 2

Benefício anual (€)

258,8

ii.

II. 3
a
887,29

b
1183,1

Atenuação do ruído interior

O ruído é um dos principais problemas percetíveis pelo Homem e afeta sobretudo as zonas
urbanas. Por conseguinte, deve ser tido em conta aquando da conceção de infraestruturas rodoviárias
como túneis, sobretudo quando localizadas em contexto urbano, onde a concentração populacional
nas proximidades tende a ser elevada. Geralmente, associada ao ruído está a vibração produzida pelo
tráfego rodoviário que, apesar de raramente representar um problema à infraestrutura, pode ter
implicações a longo prazo quando associado a externalidades (WRAMR, 2017).
Parte do ruído proveniente do tráfego rodoviário de um túnel é refletido pelo revestimento e
conduzido até às zonas de entrada ou bocas de túnel, tornando-as numa fonte de ruído para o exterior.
Adicionalmente, os sistemas de ventilação associados à própria infraestrutura também constituem
fontes de ruído. Em determinadas condições, o nível de ruído perto do portal de um túnel pode ser mais
elevado do que o existente na envolvente exterior. Contudo, este efeito é apenas relevante para os
recetores que se encontram na vizinhança imediata aos portais da infraestrutura, uma vez que,
aumentando a distância relativamente a estes, os níveis de ruído diminuem consideravelmente, dado
que o ruído proveniente do túnel é atenuado pelo efeito dominante daquele que é gerado pelos veículos
nos lanços a céu aberto (WRAMR, 2017). Por esta razão, serão utilizadas como universo de análise as
extrapolações de pedestres consideradas na secção 4.2.2, que se encontram próximos às aberturas
dos túneis.
Os custos dos danos motivados pelo ruído dependem da sensibilidade dos utilizadores. A Tabela
5.18 representa os custos padrão do ruído rodoviário em Portugal por pessoa exposta, para vários
níveis retirados de CE Delft (2008).
Tabela 5.18: Custo de ruído rodoviário anual por pessoa exposta em Portugal, adaptado de CE Delft 2008

Nível de ruído (Lden em dB)
Nível de ruído médio (Lden em dB)
Custo de ruído (€/pessoa/ano)
Custo de ruído médio (€/pessoa/ano)

55 − 59
57

60 – 64
62

53

91

65 − 69
70 − 74
67
72
69,5
129
202
165,5

75 − 79
77
270

Pela Tabela 5.18 observa-se um custo de ruído médio anual de 165,5 € por pessoa exposta. De
acordo com a revisão bibliográfica, na secção 2.2.2.4, assume-se uma redução de ruído por parte de
paredes vivas e paredes verdes indiretas de, respetivamente, 5 e 2 dB. Por conseguinte, existe uma
redução de custos de ruído anuais por pessoa exposta de, respetivamente,

5
69,5

× n × 165,5 = 11,9n €
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e de

2
69,5

× n × 165,5 = 4,76n € para paredes vivas e paredes verdes indiretas, em que n é a razão entre

a área ocupada por verde e a área total (n =

Averde
Atotal

).

Na presente dissertação, as soluções que possibilitam a atenuação de ruído interior são as que
dispõem dos sistemas verdes verticais no interior das infraestruturas rodoviárias. Assim, e tendo em
conta a amostra de pedestres diária4 existente próximo às bocas de túnel estimada na secção 4.2.2,
bem como as áreas verdes e não verdes respetivas a cada local (Tabela 5.3), apresenta-se, na Tabela
5.19, o cálculo do benefício anual resultante.
Tabela 5.19: Benefício anual por amostra de pedestres resultante da atenuação de ruído interior

Solução

Benefício anual (€)
Parede verde indireta (a)

III. 1

(P1 + P2 + P3 + P4) ×

III. 2

(P5 + P6 + P7) ×

595,2
× 4,76 = 94 307,63
744

960
× 4,76 = 25 364,33
2400
936
× 4,76
2100
= 48 369,76

(P8 + P9 + P10 + P11 + P12) ×

III. 4

Parede viva (b)

(P1 + P2 + P3 + P4) ×

(P5 + P6 + P7) ×

595,2
× 11,9 = 235 769,08
744

960
× 11,9 = 63 410,82
2400
936
× 11,9
2100
= 120 924,41

(P8 + P9 + P10 + P11 + P12) ×

Este benefício não inclui o aumento de pedestres que poderia resultar da procura induzida, por
fornecimento de novos espaços úteis (secção 5.2.2.4iii).
iii.

Criação de novos espaços

Na secção 4.3.1 observa-se que um dos problemas encontrados no túnel da Avenida da
República é a área subaproveitada existente na cobertura. A solução II. 3. b implica a colocação de
cobertura verde intensiva nestas áreas, permitindo o seu aproveitamento para atividades lúdicas e de
recreação. Estes espaços constituem um potencial valor de aluguer a quiosques que funcionam como
lojas, cafés ou restaurantes, gerando receitas e fomentando a interação social da zona, beneficiando,
ao mesmo tempo, a CML. Admite-se uma área total de 10 × 2 + 20 + 40 × 2 + 30 = 150 m2 , como se
observa pela Figura 5.3. Acedendo ao site Idealista (2017), segregam-se os preços mensais de aluguer
de restaurantes/lojas em Lisboa, de onde se retira uma média de cerca de 9 €/m2 .

a − 10 𝑚2 ;
b – 20 𝑚2 ;
c – 40 𝑚2 ;
d −30 𝑚2
Figura 5.3: Espaços com potencial de aluguer, cobertura do túnel da Avenida da República

Assim, o lucro anual de aluguer dos espaços é aproximadamente 9 €/ m2 × 150 m2 ×
12 meses = 16 200 € para a solução III. 2. b.
5.2.2.5

4

Melhoria da qualidade do ar interior

Considera-se a amostra de pedestres diária e não a anual porque se admite que os pedestres são os mesmos (pedestres
pendulares) e, como tal, são estes que estão sujeitos aos custos de ruído rodoviário a longo prazo
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O Protocolo de Quioto foi o primeiro (e único) tratado internacional do ambiente com o objetivo
de limitar as emissões dos gases com efeito de estufa nos países desenvolvidos. Como tal, é
estabelecido um volume de direitos de emissão para cada país que, consoante se encontre abaixo ou
acima do referido limite, poderá optar por um sistema de comércio de emissões, realizando,
respetivamente, a venda ou a compra de créditos de carbono (APA, 2017). Os créditos de carbono
variam diariamente em função da oferta e da procura, e são estabelecidos através de negociações
entre as partes interessadas. De acordo com o site Investing (2017), o crédito de carbono para o dia
19 de setembro de 2017 é de 7,03 €/𝑡𝑜𝑛. Cada licença de emissão corresponde a uma tonelada de
𝐶𝑂2𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 , existindo métodos que convertem outros poluentes em unidades equivalentes a 𝐶𝑂2 ,
consoante o seu potencial de aquecimento global (PAG). Uma tonelada de 𝐶𝑂2𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 determina-se
através da multiplicação da quantidade do poluente atmosférico pelo seu PAG. Pelo site GHG Protocol
(2017) foi possível retirar o PAG de 𝑁𝑂2 , verificando-se que 1 𝑘𝑔 emitido deste poluente equivale a
298 𝑘𝑔 de 𝐶𝑂2 . Foi também possível retirar o crédito deste poluente, equivalendo a 2087,3 €/𝑡𝑜𝑛, de
acordo com Soares (2016).
A Tabela 5.20 representa uma compilação da remoção de poluentes atmosféricos por meio de
sistemas verdes, retirados da revisão bibliográfica nas secções 2.2.2.3 e 3.2.2.6.
Tabela 5.20: Compilação de valores resultantes da remoção de poluentes atmosféricos por sistemas verdes

Remoção de poluentes
kg/m2 . anuais
Coberturas verdes
Paredes verdes

CO2
0,275 − 6,47
0,1375 − 3,235

NO2
0,0011 − 0,1
0,00055 − 0,05

€/m2
CO2
0,00013 − 0,00016
0,000055 − 0,000065

NO2
0,0124
0,0094 − 0,0109

Tendo em conta que apenas é quantificado o desempenho de paredes verdes, apresenta-se, na
Tabela 5.21, o benefício médio anual de remoção de CO2 e de NO2 por parte destes sistemas, cujo
método de cálculo se encontra representado na mesma tabela. Admite-se que o benefício resulta da
média entre o intervalo de valores.
Tabela 5.21: Benefício anual da remoção de poluentes por paredes verdes

CO2

NO2

Crédito de
carbono (€/ton)
PAG
Remoção anual
(kg/m2 )
CO2equivalente
(kg/m2 )

7,03
7,03 × 10−3 €/kg
1

2087,3
2087,3 × 10−3 €/kg
298

0,1375 − 3,235

0,00055 − 0,05

Benefício anual
(€/m2 )

𝟎, 𝟎𝟎𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟐𝟑

𝟎, 𝟏𝟔𝟑𝟗 − 𝟏𝟒, 𝟗
(0,00055 × 298) − (0,05 × 298)
𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟐 − 𝟎, 𝟏

(7,03 × 10−3 × 0,1375) − (7,03 × 10−3 × 3,235)

(7,03 × 10−3 × 0,1639) − (7,03 × 10−3 × 14,9)

𝟎, 𝟎𝟏𝟐

𝟎, 𝟎𝟓𝟏

−
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5.2.2.6

Gestão de águas

Na caracterização dos casos de estudo, em 4.1, observa-se que os túneis estão inseridos num
contexto suscetível à ocorrência de inundações. Embora as coberturas verdes consigam reter uma
certa quantidade de precipitação no seu interior (secção 2.2.2.1), a presença pontual destes sistemas
não é competitiva com as medidas propostas pela CML no Plano de Drenagem de Lisboa (2017), nem
resolverá de todo o problema gerado por inundações, razão pela qual este benefício não ser
quantificado na presente secção. Contudo, ficando uma porção de água retida nestes sistemas,
menores sobrecargas de água existirão nas infraestruturas de drenagem, gerando menores custos
sociais associados ao tratamento de águas, sobretudo quando a rede de drenagem de Lisboa é
maioritariamente do tipo unitário. Assim, nesta secção são quantificados os benefícios resultantes do
volume de água que fica retido nas coberturas verdes, não sendo encaminhado para as condutas de
drenagem. Para se quantificar a redução dos custos com infraestruturas de drenagem é necessário,
primeiramente, conhecer a forma como se organiza o sistema de encaminhamento de águas na capital,
como se observa na Figura 5.4.

Figura 5.4: Matriz de água em Lisboa, 2014, com valores em milhões de 𝑚3 (adaptado de CML, 2014)

Considera-se que os 84,4 Mm3 de água evaporada, infiltrada e pluvial provém apenas do volume
de precipitação (94,8 Mm3 ), e que a água residual tratada (93,4 Mm3 ), engloba a água utilizada pela
cidade (60,6 Mm3 ), a água residual de outros municípios (22,4 Mm3 ) e parte do volume de precipitação
total (10,4 Mm3 ). Estas últimas correspondem a
10,4
94,8

10,4
93,4

× 100 = 11,1% da água residual tratada e

× 100 = 10,9% da precipitação total, para o ano 2014.
Considerando os dados da CML (2014) e os fornecidos pela SIMTEJO (empresa municipal

responsável pelo tratamento de águas residuais urbanas em Lisboa), é possível relacionar os volumes
anuais de água residual tratada com os correspondentes custos operacionais, obtendo-se assim os
custos por unidade de volume, como se observa na Tabela 5.22. Assume-se que o custo médio
operacional é constante, de 0,33 €/m3 , independentemente da origem da água. Recorrendo ao site da
PORDATA (2017), segregam-se os volumes anuais de precipitação em Lisboa dos últimos anos.
Aplicando às soluções com cobertura verde, obtém-se o volume de água que a interceta. Ora, havendo
a possibilidade de reter 54 e 83% (secção 2.2.2.1), respetivamente em coberturas verdes extensivas e
intensivas, e relacionando com o volume de precipitação na cobertura do túnel, obtém-se o volume de
água retido por estes sistemas.
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Tabela 5.22: Custo médio operacional de tratamento de águas pluviais em Lisboa

Água residual tratada
(103 m3 )
Água residual tratada em
Lisboa (103 m3 )
Custos de operação (103 €)
Custos de operação em
Lisboa (103 €)
Custos de operação (€/m3 )
Custo médio de operação
(€/m3 )

𝟐𝟎𝟎𝟗

𝟐𝟎𝟏𝟎

𝟐𝟎𝟏𝟏

𝟐𝟎𝟏𝟐

𝟐𝟎𝟏𝟑

𝟐𝟎𝟏𝟒

95 838

109 660

118 067

111 763

122 891

135 133

66 844

73 685

83 051

78 587

84 857

93 373

32 935

35 706

37 379

36 978

40 619

40 834

22 971

23 992

26 293

26 001

28 047

28 215

0,34

0,33

0,32

0,33

0,33

0,30

0,33

Custo médio operacional em
Lisboa (€/m3 )

0,33 × 0,111 = 0,037

O benefício anual é obtido pela multiplicação do custo médio operacional de 0,33 €/m3 por
aquele volume, presente na Tabela 5.23.
Tabela 5.23: Benefício anual resultante da redução do volume pluvial tratado

Ano
Precipitação Lisboa
(mm)
Área verde (m2 )
Vprec, túnel
(m3 )
Vprec médio, túnel (m3 )
Vretido, cobertura
3
extensiva (𝑚 )
Vretido, cobertura
3
intensiva (𝑚 )

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

415,0

728,0

3033
1780,7 1049,7 1415,5 1484,4 2476,4 1992,07 1736,1 1313,6 2134,0 1258,7 2208,0
1713,56
1713,56 × 0,54 = 925,3
1713,56 × 0,83 = 1422,25

Ext.

925,3 × 0,33 = 305,35

Int.

1422,25 × 0,33 = 469,34

Benefício
anual (€)

5.2.2.7

Atenuação do ruído ambiente

De acordo com os Censos 2011, a cidade de Lisboa engloba um total de 547 733 mil habitantes
e recebe um total de 365 mil viagens pendulares diariamente, encontrando-se, de acordo com o
estipulado pelo RGR (2017), sujeita a intervenções que visam reduzir os níveis de ruído existente na
cidade, através dos PAR (secção 4.3.3).
Os PAR incidem nas chamadas zonas desconformes, que estão sujeitas a níveis de ruído
elevados e emitidos pelo tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo, bem como outras fontes relativas a
atividades ruidosas permanentes que se considerem relevantes. As Avenidas Novas, onde se inserem
os casos de estudo, são consideradas zonas desconformes, como se observa em 4.3.3. Como tal, de
acordo com os PAR, está prevista para esta zona, de aproximadamente 800 000 m2 , um investimento
de 566 910 € que incidirá sobretudo na renovação do pavimento, no parque automóvel, no controlo da
velocidade, no reperfilamento e na promoção da utilização de transportes públicos (CML, 2017). Prevêse que a atenuação de ruído ambiente neste local seja entre 5 e 10 dB.
Ora, pela revisão bibliográfica, na secção 2.2.2.4, constata-se que as coberturas e as paredes
verdes podem reduzir níveis de ruído entre 2 e 20 dB, dependendo da tipologia e extensão do projeto.
Relacionando com as soluções propostas, são avaliadas aquelas que se encontram na envolvente
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exterior e que podem influenciar o ruído ambiente da zona, existente sobretudo devido ao tráfego
rodoviário exterior.
Assim, assume-se que o benefício resultante da atenuação de ruído ambiente por parte das
soluções I. 2 e II. 3 corresponde a

566 910 €
800 000 m2

= 0,71 €/m2 , associado a medidas de intervenção que

seriam dispensáveis por ação das infraestruturas verdes. Considerando ainda que estes sistemas
contribuem para uma redução máxima de 50 e 10% das medidas propostas pelos PAR, respetivamente
para as soluções com coberturas e paredes verdes, independentemente da sua tipologia, e que existe
uma área beneficiada de 39 596 m2 (assumiu-se uma distância de 30 m na envolvente das
infraestruturas verdes aplicadas no túnel), constata-se que existe um benefício gerado de
0,71

€
m2

× 39 596 m2 × 50 % = 14 056,58 €

e

de

0,71

€
m2

× 39 596 m2 × 10% = 2 811,32 €,

respetivamente para a primeira e segunda solução.
5.2.3

Fase de substituição e demolição
5.2.3.1

Custo de substituição

São compilados os valores de 3.2.3.1, referentes aos custos de substituição de infraestruturas
verdes praticados na Europa, como presente na Tabela 5.24. Estes valores incluem os processos de
demolição e de reinstalação dos componentes dos sistemas e, no caso de paredes verdes indiretas e
paredes vivas, de substituições pontuais efetuadas anualmente a espécies de plantas e componentes
danificados.
Tabela 5.24: Custos de substituição de coberturas e paredes verdes na Europa

Tipologia
Cobertura verde extensiva
Parede verde indireta
Parede viva
Parede não verde

Intervalo de custo (€/m2 )
258,31 – 755,39 (ano 50)
61 − 134

Média de custo (€/m2 )
52 (ano 40)
506,85 (ano 50) + 4,13 (anual)
486,96 (ano 50) + 12 (anual)
97,5 (ano 35)

Segundo a Landlab, empresa especializada em coberturas e paredes verdes, os custos de
substituição de coberturas extensivas encontram-se entre 50 e 70 €/m2 . Tendo em conta que algumas
das componentes podem ser reaproveitadas, refletindo-se em custos inferiores aos de instalação,
assume-se um valor inferior, de 45 €/m2 , para a solução de tipologia extensiva e de 100 €/m2 para a de
tipologia intensiva. Adicionalmente, considera-se um custo de reposição da camada de drenagem no
25º ano, de acordo com a informação de Coelho (2014) referida em 3.2.3.1. Em paredes verdes devese considerar, adicionalmente, as substituições pontuais efetuadas anualmente. De acordo com os
dados da revisão bibliográfica presentes na Tabela 5.24, assumem-se custos de substituição, para o
50º ano, de 500 e 490 €/m2 , respetivamente para as soluções com paredes verdes indiretas e paredes

vivas, bem como custos anuais de 4 e 12 €/m2 , respetivamente para as primeiras e segundas. Salientase ainda que se assumem custos de substituição para os revestimentos das paredes convencionais,
em azulejo vidrado e em alvenaria de tijolo, de 25 e 27 €/m2 .
5.2.3.2

Custo de demolição

Da revisão bibliográfica, na secção 3.2.3.2, são retirados os custos de demolição praticados na
Europa, para as várias tipologias de sistemas verdes, como se pode constatar na Tabela 5.25.
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Tendo em conta que a informação relativamente a custos de demolição nacionais é escassa,
são assumidos valores baseados na Tabela 5.25. Assim sendo, assume-se um custo de demolição de
20 e 70 €/m2 , respetivamente para coberturas extensivas e intensivas. Para paredes verdes é adotado
um custo de 120 €/m2 para as aplicadas de forma indireta e de 200 €/m2 para as paredes vivas.
Salienta-se ainda que estes valores são meramente indicativos, não sendo contabilizados na análise
de viabilidade económica a realizar no capítulo 6, uma vez que já se encontram incluídos nos custos
de substituição (secção 5.2.3.1).
Tabela 5.25: Custos de demolição de coberturas e paredes verdes na Europa

Tipologia
Cobertura verde extensiva
Cobertura verde intensiva
Parede verde indireta
Parede viva

5.2.4

Intervalo de custo (€/m2 )
1,22 – 38,40
50,04 – 199,74
-

Média de custo (€/m2 )
19,81 (ano 50)
48 (ano 50)
124,89
218,56

Síntese dos custos e dos benefícios
A Tabela 5.26 apresenta a síntese dos custos e dos benefícios quantificados anteriormente nas

fases de produção/instalação, utilização e substituição/demolição, para cada uma das soluções em
análise.
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Tabela 5.26: Tabela-síntese dos custos e benefícios monetários das soluções avaliadas, quando aplicadas infraestruturas verdes

Soluções

𝐈. 𝟐
𝐈𝐈. 𝟑
Envolvente exterior

𝐈𝐈𝐈. 𝟏

𝐈𝐈𝐈. 𝟐
Envolvente interior

𝐈𝐈𝐈. 𝟒

500

595,2

960

936

Situação existente

Situação proposta
Área verde (m2 )

3033

Produção/
Instalação

Tipologia
Emissões atmosféricas
(€/m2 )

CO2
NOx

Custo de instalação (€/m2 )

Sub./
Dem.

Utilização

(€/(m2 .ano))

Custo de manutenção
Poupanças aumento de vida útil
(€/m2 )
Valorização estética de imóveis
circundantes (€/m2 )
Valorização estética de estação de
Entrecampos (€/ano)
Criação de novos espaços (€/ano)
Atenuação do ruído interior (€/ano)
Retenção de águas pluviais (€/ano)
Remoção anual de poluentes CO2
no interior dos túneis
NOx
(€/(m2 . ano))
Atenuação do ruído exterior (€/m2 )
Custo de substituição (€/m2 )
Custo de demolição5 (€/m2 )

5

0,056
10

0,1
15

0,123
20,734

0,078
13,133

0,056
10

0,1
15

0,056
10

0,1
15

0,056
10

0,1
15

90

600

50

120

90

600

90

600

90

600

3

36

3

9

3

36

3

36

3

36

63 410,82

48 369,76

120 924,41

500
120

490
200

27

25

106,42

183,13

244,17

258,8

887,29

1183,06
86 520
94 307,63

305,35

235 769,08

25 364,33

469,34
0,012
0,051

2 811,32
500
120

490
200

14 056,58
100
70
20
45

500
120

490
200

500
120

490
200

Os custos de demolição não estão incluídos no estudo de viabilidade económica, uma vez que já se encontram incluídos nos custos de substituição
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6 Discussão dos resultados do estudo de viabilidade económica
Neste capítulo é realizado o estudo incremental de viabilidade económica, tendo em conta as
quantificações consideradas na ACB da secção 5.2. Para tal, são utilizados como indicadores
económicos o VAL, a TIR e a PRIA. O VAL é empregue quando se pretende avaliar a viabilidade de
um projeto de investimento, através do cálculo do valor atual de todos os seus fluxos de caixa ou cash
flows. É obtido pela diferença entre todos os benefícios e custos existentes ao longo do período de
análise considerado, e atualizados à data pretendida por meio de uma taxa. Um projeto é viável caso
o seu VAL seja positivo, significando que os seus fluxos de caixa atualizados são superiores ao valor
do seu investimento. Este indicador pode ser calculado através da expressão 6.1,
𝑉𝐴𝐿 [€] = −𝐶𝑖0 [€] + ∑𝑛𝑡=0

𝐵𝑡 [€] − 𝐶𝑡 [€]

(6.1)

(1+𝑇𝐴 [%} ) 𝑡

A TIR representa a taxa que iguala o VAL a zero, designando a percentagem de retorno existente
por cada unidade monetária investida, e pode ser obtida através da expressão 6.2,
𝑉𝐴𝐿 [€] = 0 ⇒ −𝐶𝑖0 [€] + ∑𝑛𝑡=0

𝐵𝑡 [€] − 𝐶𝑡 [€]
(1+𝑇𝐼𝑅 [%} )𝑡

=0

(6.2)

O PRIA representa o período, geralmente em anos, necessário à recuperação do investimento
inicial. Este indicador pode ser determinado pela expressão 6.3,
𝑃𝑅𝐼𝐴 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 ∑𝑛𝑡=1

𝐵𝑡 [€] − 𝐶𝑡 [€]
(1+𝑇𝐴 [%])𝑡

= 𝐶𝑖0 [€]

(6.3)

em que:
𝑛: Horizonte temporal;
𝐵𝑡 ; Benefícios resultantes das infraestruturas verdes, durante o período de ciclo de vida t;
𝐶𝑡 : Custos de manutenção, de substituição e de emissões atmosféricas, durante t;
𝑇𝐴 : Taxa de atualização;
𝐶𝑖0 : Custo de instalação (investimento inicial).
Com vista ao cálculo dos indicadores económicos definidos em 6.1, 6.2 e 6.3 deve-se,
primeiramente, definir o horizonte temporal do projeto (n) e a taxa de atualização (𝑇𝐴 ). Calculados os
indicadores são discutidos, na secção 6.2, os resultados do estudo de viabilidade económica para as
soluções em análise, realizando-se, na secção 6.3, análises de sensibilidade aos parâmetros mais
representativos de cada solução.

6.1
6.1.1

Parâmetros financeiros
Horizonte temporal
No decorrer da dissertação é referido que a vida útil das infraestruturas verdes pode abranger

entre 40 a 50 anos. Como tal, assume-se que o horizonte temporal do presente estudo, para o qual são
fornecidas as previsões do projeto a médio ou a longo prazo, tem em conta esses períodos, assumindose um período de 40 anos para as soluções com coberturas verdes e de 50 anos para as soluções com
paredes verdes.
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6.1.2

Taxa de atualização e fluxos de tesouraria
A 𝑇𝐴 , também designada por taxa de desconto, está associada à valoração de projetos de

investimento, sendo a taxa aplicada para a atualização de cash flows futuros por forma a obter-se o
VAL. É dependente da taxa de rendimento, da taxa de prémio de risco e da taxa de inflação. Os métodos
de cálculo daqueles parâmetros financeiros encontram-se representados de seguida nas expressões
6.4 e 6.5.
𝑇𝐴 [%] = (1 + 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜[%] )(1 + 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜[%] )(1 + 𝑇𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜[%] ) − 1 ,
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 [€] =

𝐵𝑡 [€] − (𝐶𝑖0 [€] + 𝐶𝑡 [€] )
(1+𝑇𝐴 [%])𝑡

,

(6.4)
(6.5)

em que:
𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 : representa a taxa de rendimento ou taxa de juro sem risco, e caracteriza-se por ser
uma taxa teórica na qual se pode investir sem qualquer risco de crédito, refletindo a remuneração de
ativos isentos de risco (ANACOM, 2017 ). É considerada uma taxa de acordo com as bund alemãs de
0,234%, retirada do site Investing (2017).
𝑃𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 : é a taxa associada ao prémio anual de risco e depende do grau de risco do investimento.

Como se assume um investimento de médio risco, onde a taxa varia entre 1,5 a 3 % (e-konomista,
2017), considera-se uma taxa de Prémiorisco intermédia de 2,5 %.
𝑇𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜 : sendo a taxa associada aos fluxos de caixa a preços correntes e, por esta via,
inflacionados, corresponde a um aumento do nível geral de preços de bens e serviços. É assumida
uma taxa de inflação de 1,5%, de acordo com a previsão para 2019 (BP, 2017).
Assim, obtém-se uma taxa de atualização de 4,79%, ligeiramente superior à taxa de atualização
de referência para investimentos públicos de 4%, de acordo com o Regulamento Delegado (EU) nº
480/2014, implicando um estudo mais conservativo.

6.2

Resultados da análise
Nos subcapítulos seguintes encontram-se os resultados das análises da viabilidade económica

das soluções em análise. De modo a facilitar a leitura, propõe-se, em paralelo com a análise do texto,
a consulta das tabelas referentes às análises financeira, económica e socioambiental presentes no
Anexo E.
6.2.1

Análise financeira
6.2.1.1

Fluxos de caixa atualizados não acumulados

As Figuras 6.1 e 6.2 representam o fluxo de caixa atualizado não acumulado da análise
financeira, para as soluções propostas com cobertura verde extensiva (II. 3. a) e paredes verdes
indiretas (I. 2. a, III. 1. a, III. 2. a e III. 4. a), e para as soluções propostas com cobertura verde intensiva
(II. 3. b) e paredes vivas (I. 2. b, III. 1. b, III. 2. b e III. 4. b), respetivamente.
Analisando a Figura 6.1, constata-se que o ciclo de vida das soluções apresenta, na
generalidade, fluxos de caixa correspondentes a custos e, por conseguinte, negativos, à exceção do
35º ano para as soluções que integram paredes verdes indiretas, devido ao aumento de vida útil. A
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solução com cobertura verde extensiva não apresenta este benefício, razão pela qual apresenta
sempre fluxos negativos. Os picos de custos estão associados ao ano inicial, aquando da instalação
das soluções verdes, e ao final do seu ciclo de vida, no 40º ano para a cobertura verde extensiva e no
50º ano para as paredes verdes indiretas, devido aos gastos com a substituição. Adicionalmente, no
25º ano para a solução com cobertura verde extensiva, está também associado o pico de custo pela
substituição da camada de drenagem.
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Figura 6.1: Fluxos de caixa atualizados não acumulados da análise financeira, para as soluções propostas com cobertura verde
extensiva e paredes verdes indiretas
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Figura 6.2: Fluxos de caixa atualizados não acumulados da análise financeira, para as soluções propostas com cobertura verde
intensiva e paredes vivas

A Figura 6.2 demonstra uma tendência de fluxos semelhante à representada na Figura 6.1.
Contudo, as soluções da Figura 6.2 não apresentam fluxos de tesouraria positivos em qualquer
instante, devido às exigências de custos mais onerosas requeridas por essas tipologias.
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6.2.1.2

Fluxos de caixa atualizados acumulados

As Figuras 6.3 e 6.4 apresentam a evolução dos fluxos de caixa atualizados acumulados da
análise financeira para as soluções com cobertura verde extensiva (II. 3. a) e paredes verdes indiretas
(I. 2. a, III. 1. a, III. 2. a e III. 4. a), e para as soluções com cobertura verde intensiva (II. 3. b) e paredes
vivas (I. 2. b, III. 1. b, III. 2. b e III. 4. b), respetivamente.
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Solução III.2.a
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Figura 6.3: Fluxos de caixa atualizados acumulados da análise financeira, para as soluções propostas com cobertura verde
extensiva e paredes verdes indiretas
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Figura 6.4: Fluxos de caixa atualizados acumulados da análise financeira, para as soluções propostas com cobertura verde
intensiva e paredes vivas

Como expectável, e pela observação das Figuras 6.3 e 6.4, constata-se que em nenhuma das
soluções apresentadas o investimento em infraestruturas verdes revela ser viável financeiramente. Tal
sucede uma vez que, à exceção do 35º ano para as soluções com paredes verdes indiretas, todos os
fluxos de caixa atualizados correspondem a custos, não sendo o benefício de aumento de vida útil
compensatório relativamente aos gastos de instalação, manutenção e substituição destes sistemas.
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6.2.2 Análise económica
6.2.2.1

Fluxos de caixa atualizados não acumulados

De forma análoga à análise financeira, as Figuras 6.5 e 6.6 representam os fluxos de caixa
atualizados não acumulados da análise económica, para as soluções com cobertura verde extensiva
(II. 3. a) e paredes verdes indiretas (I. 2. a, III. 1. a, III. 2. a e III. 4. a), e para as soluções com cobertura verde
intensiva (II. 3. b) e paredes vivas (I. 2. b, III. 1. b, III. 2. b e III. 4. b), respetivamente.
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Figura 6.5: Fluxos de caixa atualizados não acumulados da análise económica, para as soluções propostas com cobertura
verde extensiva e paredes verdes indiretas
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Figura 6.6: Fluxos de caixa atualizados não acumulados da análise económica, para as soluções propostas com cobertura
verde intensiva e paredes vivas

Pela Figura 6.5 e paralelamente com a análise das Tabelas E.1 e E.3 do Anexo E, observa-se
que as soluções verdes localizadas no exterior contém fluxos monetários positivos no ano inicial, com
a solução II. 3. a a apresentar um ganho visivelmente significativo. Isto ocorre devido ao benefício
gerado pela valorização estética em edifícios circundantes que estas soluções, contrariamente às
localizadas na envolvente interior, apresentam.
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Contudo, tendo em conta que se trata de um benefício pontual e não anual, nos restantes anos
do ciclo de vida os fluxos monetários são negativos, uma vez que o benefício resultante do aumento
de valor estético da estação de Entrecampos não compensa os custos anuais provenientes da análise
financeira. Contrariamente, as restantes soluções com paredes verdes indiretas, embora apresentem
inicialmente fluxos monetários negativos, nos anos futuros a situação altera-se devido ao benefício
resultante da atenuação de ruído interior, que se sobrepõe aos custos anuais de manutenção e
substituição provenientes da análise financeira.
Relativamente à Figura 6.6, observam-se fluxos monetários positivos para a generalidade das
soluções propostas, à exceção da solução com paredes vivas I. 2. b que, contrariamente à solução
alternativa com paredes verdes indiretas I. 2. a, não apresenta em nenhum instante fluxos monetários
positivos. A solução com cobertura verde intensiva II. 3. b é a única que apresenta um fluxo de
tesouraria positivo no ano inicial, pelo benefício de aumento de valor estético de edifícios circundantes.
Porém, tal como observado na Figura 6.5, os fluxos futuros são sempre negativos.
Nenhuma das propostas com infraestruturas verdes apresentadas nas Figuras 6.5 e 6.6
apresenta fluxos positivos no final do seu ciclo de vida.
6.2.2.2

Fluxos de tesouraria atualizados acumulados

As Figuras 6.7 e 6.8 representam a evolução dos fluxos de tesouraria atualizados acumulados
da análise económica para as soluções com cobertura verde extensiva (II. 3. a) e paredes verdes
indiretas (I. 2. a, III. 1. a, III. 2. a e III. 4. a), e para as soluções com cobertura verde intensiva (II. 3. b) e
paredes vivas (I. 2. b, III. 1. b, III. 2. b e III. 4. b), respetivamente.
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Figura 6.7: Fluxos de tesouraria atualizados acumulados da análise económica, para as soluções propostas com cobertura
verde extensiva e paredes verdes indiretas
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Figura 6.8: Fluxos de tesouraria atualizados acumulados da análise económica, para as soluções propostas com cobertura
verde intensiva e paredes vivas

A tendência de evolução de fluxos acumulados é semelhante em ambas as Figuras 6.7 e 6.8.
Enquanto que as soluções com paredes verdes no interior (III. 1, III. 2 e III. 4) apresentam um
crescimento de fluxos acumulados com o passar dos anos, as soluções com cobertura verde (II. 3)
tendem a decrescer. Contudo, contrariamente ao que se observa nas Figuras 6.3 e 6.4, as soluções
revelam-se viáveis economicamente, significando que mesmo as propostas com cobertura verde, com
fluxos monetários não acumulados maioritariamente negativos (Figuras 6.5 e 6.6), acabam por
compensar os custos provenientes da análise financeira através do benefício de aumento de valor
estético e de criação de novos espaços, este último pertencente à solução II. 3. b. Porém, esta situação
ocorre porque o seu horizonte temporal é de 40 anos, não se podendo concluir que continuaria a existir
viabilidade económica caso fosse de 50 anos.
As únicas soluções que continuam a apresentar inviabilidade são as paredes verdes localizadas
no exterior (I. 2).
6.2.3 Análise socioambiental
6.2.3.1 Fluxos de tesouraria atualizados não acumulados
Por último são apresentados, nas Figuras 6.9 e 6.10, os fluxos monetários atualizados não
acumulados da análise socioambiental, respetivamente para as soluções que integram cobertura verde
extensiva (II. 3. a) e paredes verdes indiretas (I. 2. a, III. 1. a, III. 2. a e III. 4. a), e para as soluções com
cobertura verde intensiva (II. 3. b) e paredes vivas (I. 2. b, III. 1. b, III. 2. b e III. 4. b).
Em ambas as Figuras 6.9 e 6.10, observa-se que as soluções I. 2 continuam a apresentar fluxos
de tesouraria negativos na análise socioambiental (à exceção do ano inicial para a solução I. 2. a),
significando, como se observa em 6.2.3.2, que estas revelam ser as únicas soluções que não
apresentam viabilidade no final do seu ciclo de vida de 50 anos.
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Figura 6.9: Fluxos de tesouraria atualizados não acumulados da análise socioambiental, para as soluções propostas com
cobertura verde extensiva e paredes verdes indiretas
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Figura 6.10: Fluxos de tesouraria atualizados não acumulados da análise socioambiental, para as soluções propostas com
cobertura verde intensiva e paredes vivas

As soluções II. 3 também apresentam fluxos monetários maioritariamente negativos na análise
socioambiental, à exceção do ano inicial, onde os fluxos monetários são significativamente elevados
(da ordem dos 355 e dos 351 k€, respetivamente para as de tipologia extensiva e intensiva).
As soluções com paredes verdes aplicadas na envolvente interior apresentam fluxos monetários
maioritariamente positivos, à exceção do ano inicial e do 50º ano.

70

6.2.3.2

Fluxos de caixa atualizados acumulados

Apresentam-se, nas Figuras 6.11 e 6.12, os fluxos de caixa atualizados acumulados da análise
socioambiental, respetivamente para as soluções com cobertura verde extensiva (II. 3. a) e paredes
verdes indiretas (I. 2. a, III. 1. a, III. 2. a e III. 4. a), e para as soluções com cobertura verde intensiva
(II. 3. b) e paredes vivas (I. 2. b, III. 1. b, III. 2. b e III. 4. b). O padrão de evolução dos fluxos acumulados
é semelhante ao verificado na análise económica, denotando um peso significativo por parte dos
parâmetros económicos.
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Figura 6.11: Fluxos de caixa atualizados acumulados da análise socioambiental, para as soluções propostas com cobertura
verde extensiva e paredes verdes indiretas

Ano

Figura 6.12: Fluxos de tesouraria atualizados acumulados da análise socioambiental, para as soluções propostas com
cobertura verde intensiva e paredes vivas

As soluções I. 2 são as únicas que revelam inviabilidade socioambiental no final do seu ciclo de
vida de 50 anos. As soluções com sistemas verdes verticais na envolvente interior continuam a
apresentar uma evolução crescente dos seus fluxos acumulados, com as soluções III. 1 a atingirem
valores mais elevados. Já as soluções com cobertura verde, embora apresentem viabilidade
socioambiental para um período de 40 anos, revelam uma evolução decrescente que poderia
comprometer a sua viabilidade caso se considerasse um horizonte temporal de 50 anos.
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6.2.4 Discussão de resultados
A Tabela 6.1 apresenta os VALs do estudo de viabilidade económica das soluções estudadas,
cujos valores, representados por meio de uma escala de cores de acordo com a sua ordem de grandeza
e sinal, incluem os custos e os benefícios existentes ao longo do ciclo de vida das infraestruturas
verdes.
Tabela 6.1: Valores atualizados líquidos, em €, das soluções propostas

I. 2
I. 2. a

I. 2. b

−177.839 −936.870

II. 3. b*

III. 1. a

III. 1. b

III. 2. a

−414.021

−1.077.629

−212.089

−1.003.005

−341.218

−118.064 −877.096

−120.281 −881.834

−1.253.830

III. 2

III. 4
III. 4. a

III. 4. b

−332.688

−1.237.240

III. 4

II. 3. b*

III. 1. a

III. 1. b

III. 2. a

III. 2. b

III. 4. a

III. 4. b

161.146

49.538

2.107.182

4.795.173

282.557

305.607

856.851

1.736.607

Análise socioambiental
III. 1

II. 3
I. 2. b

III. 2. b

II. 3. a*

I. 2
I. 2. a

Análise económica
III. 1

II. 3
I. 2. b

III. 2

II. 3. a*

I. 2
I. 2. a

Análise financeira
III. 1

II. 3

III. 2

III. 4

II. 3. a*

II. 3. b*

III. 1. a

III. 1. b

III. 2. a

III. 2. b

III. 4. a

III. 4. b

118.734

33.961

2.102.119

𝟒. 𝟕𝟖𝟕. 𝟏𝟎𝟖

274.390

292.599

848.889

1.723.924

*Solução com horizonte temporal de 40 anos (as restantes são de 50 anos)
VAL crescente

Em concordância com o referido na secção 6.2.1, e observando a Tabela 6.1, verifica-se que não
existe viabilidade financeira em nenhuma das soluções propostas, uma vez que os parâmetros
constituintes desta análise são maioritariamente custos. Os custos de investimento, de manutenção e
de substituição sobrepõem-se às poupanças de aumento de vida útil proporcionadas por paredes
verdes, enquanto que as propostas com coberturas verdes, não manifestando qualquer benefício,
revelam também inviabilidade financeira. A solução com o VAL financeiro mais baixo é correspondente
à aplicação de paredes vivas no túnel rodoviário de Entrecampos (III.2.b), com cerca de 1,2 milhões de
euros negativos.
Contudo, em termos económicos, verifica-se que a maioria das soluções apresenta viabilidade,
(II. 3, III. 1, III. 2 e III. 4), uma vez que os benefícios existentes compensam os custos observados na
análise financeira, destacando-se as propostas com paredes verdes na envolvente interior como as
detentoras de VALs económicos mais positivos. A proposta com paredes vivas no Campo Grande,
solução III. 1. b, é a que possui o VAL económico mais positivo (cerca de 4,8 milhões de euros), uma
vez que está presente o benefício de atenuação de ruído interior (dimensão utilizador) que, como visto
na secção 5.2.2.4ii, representa valores anuais elevados.
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De facto, a ausência deste benefício nas soluções I. 2, leva a que estas propostas sejam inviáveis
economicamente, já que os benefícios de valorização estética (dimensão envolvente) não compensam
os custos de investimento, de manutenção e de substituição provenientes da análise financeira .
Adicionalmente, estas últimas continuam a revelar-se inviáveis no final da sua vida útil no 50º ano,
apresentando VALs negativos na análise socioambiental. A solução I. 2. b destaca-se como a solução
que apresenta o VAL mais reduzido, com uma diferença de cerca de 5,7 milhões de euros da solução
de valor social e ambiental mais elevado, solução III. 1. b.
Com vista a obter-se uma perceção mais facilitada dos ganhos entre as várias soluções
analisadas, representa-se graficamente, na Figura 6.13, os VALs previamente apresentados na Tabela
6.1.
"Análise financeira"

4500000

"Análise económica"

VAL (€)

3500000

"Análise socioambiental"

2500000
1500000
500000
-500000
-1500000

I.2.a

I.2.b

II.3.a II.3.b III.1.a III.1.b III.2.a III.2.b III.4.a III.4.b

Soluções propostas

Figura 6.13: Valores atualizados líquidos para as várias componentes da avaliação económica, para cada solução estudada

Observa-se que as soluções com paredes vivas na envolvente interior são as que apresentam o
VAL mais positivo, envolvendo, por conseguinte, ganhos absolutos mais elevados, quando comparadas
com as suas alternativas com paredes verdes indiretas. A solução III. 1. b, como referido anteriormente,
é a solução mais representativa em termos de ganhos absolutos (cerca de 4,8 milhões de euros), com
uma diferença de cerca de 2,7 milhões de euros em relação à sua solução alternativa III. 1. a. Ainda
assim, esta última é a segunda solução a apresentar o VAL mais elevado (cerca de 2,1 milhões de
euros), estando próxima do VAL da solução III. 4. b, com cerca de 1,7 milhões de euros. Contudo,
verifica-se que são as soluções com paredes verdes indiretas que apresentam os ganhos relativos mais
significativos, comparativamente com as soluções que lhes são alternativas, destacando-se a solução
III. 1. a, com ganhos socioambientais cerca de 49 vezes mais altos do que o respetivo investimento.
Segue-se a solução III. 1. b, com ganhos cerca de 13,4 vezes o valor do seu investimento e a solução
III. 4. a com cerca de 10.
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Isto significa que optar pela solução com maiores ganhos absolutos ou relativos está associado
ao objetivo do investidor, bem como do orçamento inicial que este tem disponível. Esta situação
demonstra que se podem obter diferentes conclusões quanto à rentabilidade de um projeto quando
utilizados outros indicadores económicos. De facto, a TIR mais elevada está associada à solução
III. 1. a, com 155% (Tabela E.6, Anexo E), e o menor PRIA corresponde à solução III. 4. a, com 4,3
meses e 11 dias (Tabela E.11, Anexo E).
A diferença de custos entre as soluções II. 3. a e II. 3. b é de 84 773 €, enquanto que os ganhos
sociais e ambientais são cerca de 3,5 vezes superiores para a primeira, levando a crer que os benefícios
de valorização estética e de criação de novos espaços da solução II. 3. b não têm um peso tão
significativo, dados os encargos associados a esta tipologia. Além disso, como representado pelas
Figuras 6.11 e 6.12, os fluxos de caixa acumulados da análise socioambiental tendem a diminuir com
o passar dos anos. Isto é resultado de se ter considerado o benefício de valorização estética de edifícios
circundantes apenas no instante inicial, ao invés de anualmente, implicando que os fluxos de tesouraria
futuros sejam negativos. Por conseguinte, e em oposição à generalidade dos projetos, estas soluções
apresentam TIR inferiores às 𝑇𝐴 (de 2,9 e 4%, respetivamente para as soluções extensiva e intensiva),
e PRIAs nulos, uma vez que o retorno do projeto é teoricamente recebido aquando da instalação. Para
estes casos, dá-se prioridade ao VAL.
Salienta-se ainda que estes projetos, pelo facto de considerarem parâmetros com alguma
subjetividade e com receitas partilhadas também por terceiros (dimensões utilizador e envolvente),
tendem a apresentar TIR elevadas e PRIAs baixos, dada a existência de retornos significativos logo
nos primeiros anos (Anexo E). Constata-se ainda que a variável referente à atenuação de ruído interior,
pertencente à dimensão utilizador, é a que representa o benefício com a ordem de grandeza mais
elevada (da ordem dos milhões de euros).
Para a solução com o VAL mais elevado, solução III. 1. b, representada na Figura 6.14b,
apresenta-se também a situação atual onde não existe a instalação de infraestruturas verdes, Figura
6.14a. De modo a efetuar-se a análise comparativa entre ambas, admitem-se nulos, para a solução
atual, todos os custos decorrentes da aplicação da solução III. 1. b, tanto financeiros como
socioambientais, bem como os benefícios resultantes do aumento de vida útil para o 35º ano, da
atenuação de ruído interior e da remoção de poluentes atmosféricos. Tendo em conta que a situação
existente envolve revestimento em azulejo, considera-se um custo de manutenção anual
correspondente a 1,46 €/m2 , de acordo com o site Gerador de Preços (2017), bem como um custo de
substituição do revestimento em azulejo de 25 €/m2 , no final de vida útil assumido de 35 anos para
revestimentos convencionais, de acordo com a revisão bibliográfica (secção 5.2.2.3).
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Figura 6.14: Análise comparativa entre a solução existente (a) e a solução verde de maior VAL socioambiental (b)

Assim, enquanto que a solução III. 1. b apresenta um VAL de cerca de 4,7 milhões de euros, a
solução atual correspondente apresenta um prejuízo de 31 361 €. Salienta-se, porém, que esta é uma
análise meramente teórica, de modo a atingir-se uma perceção mais facilitada dos benefícios daquela
solução.

6.3

Resultados das análises de sensibilidade
Qualquer estudo de viabilidade económica inclui um grau de incerteza que, apesar de poder ser

reduzido através de detalhados estudos de mercado, não deixa de existir. Nesta tese esta situação
assume ainda maior relevância, uma vez que a viabilidade das soluções verdes é influenciada por
condições externas, como a meteorologia, o tráfego envolvente e as condições de mercado que,
variando com o tempo, refletem previsões por vezes pouco fidedignas do seu comportamento futuro.
Para que as conclusões dos estudos apresentem uma maior margem de segurança, realizamse análises de sensibilidade com o intuito de se avaliarem as variáveis mais elásticas envolvidas na
análise socioambiental e, como tal, passíveis de causar impacto significativo no VAL de cada solução.
Em sequência, é atribuída uma variação de 10 e −10% a cada parâmetro considerado na ACB
para cada solução estudada, cujos gráficos podem ser observados seguidamente nas Figuras 6.15 e
6.16.
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Figura 6.15: Efeito dos parâmetros sobre os VALs socioambientais das soluções na envolvente exterior
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Figura 6.16: Efeito dos parâmetros sobre os VALs socioambientais das soluções na envolvente interior
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Da sua análise, observa-se que a taxa de atualização, a taxa de inflação e os custos financeiros
(custos de instalação, manutenção e substituição) são parâmetros representativos da generalidade das
situações apresentadas. Contudo, a variação do VAL resultante da análise das restantes variáveis
segue um padrão semelhante dependendo da envolvente em estudo, ou seja, enquanto que para
aquelas que estão localizadas no exterior, parâmetros como a valorização estética e a criação de
espaços úteis possuem uma elasticidade elevada, para as aplicadas no interior, a atenuação de ruído
revela maior destaque.
Em sequência, com base nos parâmetros mais elásticos, foram estabelecidos três cenários de
estudo distintos: um cenário provável e, como tal, mais realista e que serve de base ao estudo, um
cenário pessimista, que integra as simulações mais prejudiciais ao projeto, e um cenário otimista, com
as variações mais benéficas e, por esta via, que incrementam o VAL das soluções. Estas variações de
custos e benefícios são efetuadas em simultâneo, para cada solução. Os VALs que resultam destes
efeitos encontram-se representados na Tabela 6.2, e graficamente na Figura 6.17.
Tabela 6.2: VAL para os diferentes cenários considerados, para a análise socioambiental

I. 2. a
I. 2. b
II. 3. a
II. 3. b
III. 1. a
III. 1. b
III. 2. a
III. 2. b
III. 4. a
III. 4. b

Pessimista
−84.282,42
−538.628,01 €
−13.556,68
−235.679,33
1.673.520,31 €
3.992.209,00 €
192.183,20 €
333.735,87 €
655.077,29 €
1.487.991,83 €

Base/Provável
−56.730,64
−440.553,40
118.733,99
33.961,06
2.100.949,23
5.079.356,15
272.504,23
583.463,09
847.049,70
2.014.835,25

Otimista
−35.043,11 €
−359.450,22 €
202.516,57 €
284.404,66 €
2.622.356,76 €
6.409.142,92 €
318.704,71 €
672.320,78 €
914.135,85 €
2.156.992,97 €

VAL crescente

Cenário pessimista

Cenário base

Cenário otimista

7€
6€

VAL (Milhões)

5€
4€
3€
2€
1€
-1 €

II.3.a

II.3.b

I.2.a

I.2.b

III.1.a III.1.b III.2.a III.2.b III.4.a III.4.b

Soluções propostas
Figura 6.157: VAL da análise socioambiental para os diferentes cenários considerados
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Da observação da Tabela 6.2 e da Figura 6.17, verifica-se que as soluções I. 2 continuam a
apresentar inviabilidade mesmo para um cenário otimista, ou seja, mesmo considerando de forma
agregada todos os parâmetros de maior elasticidade a variar de forma a tornar o VAL socioambiental
mais elevado. Observa-se, também, que as propostas com cobertura verde para um cenário pessimista,
ou seja, para um cenário que envolve as variações de parâmetros mais prejudiciais ao VAL
socioambiental, deixam de apresentar viabilidade. As restantes soluções não apresentam modificações
que possam comprometer a sua viabilidade.
Assim, verifica-se que do cenário base e, portanto, mais provável de ocorrer, para o cenário
pessimista e otimista, existe uma redução e um aumento médios de respetivamente 27 e 16%, para as
soluções III. 1, III. 2 e III. 4. As soluções que englobam a aplicação das propostas I. 2 e II. 3 implicam
uma redução de 344% e um aumento de 216%. Esta situação é devida ao facto de se considerar um
benefício de aumento de valor estético muito elevado para as soluções II. 3, como suprarreferido em
6.2.4.
Embora os cenários pessimistas avaliados tenham uma probabilidade de ocorrência reduzida,
uma vez que implicam a ação conjunta das variações mais prejudiciais ao projeto, deve-se prevenir,
adotando algumas medidas por forma a evitar eventuais constrangimentos, através de:

▪

Contrato com empresas com know-how sobre o projeto;

▪

Estudos de viabilidade técnica em conformidade com os estudos de viabilidade económica;

▪

Análise global e detalhada do caderno de encargos e subsequentes propostas.
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7 Considerações finais
7.1

Conclusões
Nesta dissertação é proposta uma metodologia de ACB por forma a estudar a viabilidade

económica de cinco soluções verdes base em túneis rodoviários. Uma das quais envolve coberturas
verdes de tipologia extensiva ou intensiva, denominando-se por solução II. 3. a ou II. 3. b,
respetivamente, enquanto que as quatro restantes integram paredes verdes, aplicadas de forma
indireta ao suporte e correspondendo às soluções I. 2. a, III. 1. a, III. 2. a e III. 4. a, ou por meio de paredes
vivas, designando-se I. 2. b, III. 1. b, III. 2. b e III. 4. b. As intervenções situam-se na envolvente exterior,
I. 2 e II. 3, ou na envolvente interior, III. 1, III. 2 e III. 4, dos túneis existentes entre as avenidas do Campo
Grande e a Avenida da República, em Lisboa, e visam colmatar alguns problemas estéticos, funcionais
e socioambientais encontrados ao longo dessas avenidas.
A metodologia, envolvendo os custos e os benefícios mais relevantes das infraestruturas verdes
segundo o seu ciclo de vida, além de incluir as componentes de uma avaliação económica e as
dimensões de uma infraestrutura de transporte, verifica-se funcional para quatro das cinco soluções
base analisadas. Financeiramente, todas são inviáveis, apresentando custos entre 177 839 € (I. 2. a) e
1 253 830 € (II. 3. b). Em termos económicos, existe uma variação de custos entre 118 064 € (I. 2. a) e
877 096 € (I. 2. b), e de ganhos entre 49 538 (II. 3. b) e 4 795 173 (III. 1. b), enquanto que a nível
socioambiental os custos encontram-se entre 120 281 € (I. 2. a) e 881 834 € (I. 2. b) e os ganhos entre
33 961 € (II. 3. b) e 4 787 108 € (III. 1. b). Conclui-se que, no final do ciclo de vida das soluções base
analisadas, apenas a que envolve paredes verdes na envolvente exterior, solução I. 2, é inviável.
As soluções que aplicam paredes vivas apresentam VALs mais elevados e, assim, ganhos
absolutos mais significativos, comparativamente com as suas soluções alternativas com paredes
verdes indiretas, destacando-se a proposta III. 1. b, com um ganho absoluto de cerca de 4,8 milhões de
euros. No entanto, é a sua solução alternativa, III. 1. a, que representa os ganhos relativos mais
elevados, respetivamente 39 vezes mais altos do que o investimento que lhe corresponde. Desta forma,
optar pela solução de ganhos absolutos ou relativos mais elevados depende dos objetivos e do
orçamento inicial do investidor. Quanto às soluções com cobertura verde, soluções II. 3, verifica-se que,
de todas as soluções viáveis, a que apresenta tipologia intensiva é a que revela um VAL mais reduzido.
A análise de sensibilidade aos parâmetros mais relevantes demonstra uma taxa de redução e de
crescimento de 27 e 16%, respetivamente, para as soluções localizadas na envolvente interior, e de
344 e 216% para as soluções situadas na envolvente exterior, respetivamente.
A variável referente à atenuação de ruído interior é a que proporciona ganhos ao fim de 50 anos
com a ordem de grandeza mais elevada, na ordem dos milhões de euros, seguida das variáveis de
criação de novos espaços e de valorização estética, em milhares de euros, depreendendo-se que são
variáveis pertencentes às dimensões utilizador, infraestrutura e envolvente, respetivamente.
Adicionalmente, tendo em conta que se tratam de projetos que envolvem parâmetros com algum
grau de subjetividade, cujas receitas são partilhadas também por terceiros (dimensões utilizador e
envolvente), as TIR tendem a ser mais altas e os PRIAs mais baixos, já que existem retornos
significativos logo nos primeiros anos.
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A instalação de infraestruturas verdes nos casos de estudo em análise para a maioria das
soluções apresentadas contribui para a mitigação de alguns dos problemas identificados nos casos de
estudo. Além de protegerem os revestimentos onde são aplicadas e de incrementarem a sua vida útil,
contribuem também para o aumento de valor estético dos imóveis circundantes e para o aumento de
valor funcional das infraestruturas rodoviárias, beneficiando também os seus utilizadores. A melhoria
da qualidade do ar e o auxílio na gestão de águas pluviais revelam também ser mais valias para as
infraestruturas rodoviárias, para os utilizadores e para a envolvente.
Alerta-se para a incerteza associada aos parâmetros quantificados e aos resultados obtidos, cuja
estimativa se revelou complexa por motivos de carência de dados e da sua natureza subjetiva.

7.2

Desenvolvimentos futuros
Em certos casos, embora sejam feitas considerações devidamente justificadas, muitos valores

são retirados de estudos anteriores referentes a edifícios e a países com condições climatéricas
distintas, o que pode levar a alterações no padrão de resultados dos casos práticos e acarretar um
estudo de viabilidade económica incerto. Por conseguinte, sugerem-se algumas propostas futuras que
poderão auxiliar na compreensão da viabilidade económica de infraestruturas verdes em infraestruturas
de transporte, nomeadamente em vias rodoviárias:

▪

Promover investigações e a realização de metodologias de aplicação de sistemas verdes em
infraestruturas de transporte, sobretudo na cidade de Lisboa;

▪

Promover estudos de viabilidade técnica, dado que em algumas situações alterações estruturais
devem ser consideradas, nomeadamente aquelas que implicam a colocação de laje estrutural
sobre o túnel da Avenida da República, com a consequente introdução de sistemas de ventilação
natural baseadas em chaminés, de modo a assegurar a desenfumagem e evitar gastos com
ventilação artificial. Em adição, algumas empresas, como a Neoturf e a Landlab, sugerem um
estudo detalhado relativo às características térmicas de superfícies como lancis, separadores
centrais e paredes, sobre as quais são colocadas as soluções verdes. Sugere-se ainda a escolha
de espécies nativas da região e apropriadas ao clima da cidade de Lisboa, não esquecendo
espécies tolerantes à falta de iluminação natural para as soluções no interior dos túneis;

▪

Embora as soluções tenham sido analisadas de forma isolada, pode ser interessante avaliar, de
forma simultânea, a adoção de mais do que uma proposta, como a instalação de cobertura verde
(II. 3) e de paredes verdes no interior do túnel rodoviário da Avenida da República (III. 4), por
exemplo;

▪

Elaborar inquéritos locais, de modo a ter uma perceção sobre a aceitação das soluções
propostas, possibilitando a quantificação do aumento do conforto e da satisfação inerentes à sua
instalação. Adicionalmente, permitiria a construção de modelos de previsão da taxa de ocupação
futura de veículos e de pedestres;

▪

Recorrer a modelos de escala, capazes de permitir estudos práticos mais próximos da realidade,
onde se pode testar, por exemplo, a atenuação de ruído no interior das infraestruturas rodoviárias
que, como se observa nas análises, revela ser um benefício de destaque.
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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 dos capítulos 𝟐 e 𝟑.

Anexo B
Fatores de ajustamento
No Anexo B são facultados os quadros complementares com os fatores de ajustamento horários, diários
e mensais fornecidos pelo LNEC, que permitem a obtenção do TMDA do capítulo 4.

Anexo C
Localização, identificação e contagem dos postos
No Anexo C apresentam-se as plantas dos projetos dos casos de estudo com as respetivas
localizações dos postos de contagem. Está também descrito o fluxo de veículos e de pedestres.

Anexo D
Dados meteorológicos e atmosféricos
No Anexo D apresentam-se os dados meteorológicos e atmosféricos em Lisboa, próximos à zona de
Entrecampos para o ano 2016, retirados das estações Meteo IST (2001) e Weather Underground
(2017).

Anexo E
Análises financeira, económica, socioambiental
No Anexo E apresentam-se as análises financeira, económica e socioambiental das soluções verdes
propostas, com os respetivos indicadores económicos.
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Anexo A
Tabela A. 1: Remoção de poluentes atmosféricos pela ação de infraestruturas verdes face às convencionais
Referências

Estudo
Área (𝑚2 )

Yang et al.
(2008)

198 000

Currie BA
(2005)

10 000

Características
71 coberturas: extensivas
(33%), intensivas e semiintensivas (67%)

Remoção de poluentes (kg/
m2 . anuais)

Local

0,0085 - O3 (52%), NO2 (27%),
PM1o (14%) e SO2 (7%)

Chicago,
EUA

Sem ref.

0,0072 − 0,0085

Toronto,
Canadá

SO2 (5%), O3 (35%),
PM1o (34%), NO2 (13%) e
CO (13%)
0,0083 − SO2 (13,2%), O3
(35,7%)
PM1o (33,7%), NO2 (12,9%) e
CO (4,6 %)

Washington
D.C, EUA

Coberturas extensivas e
intensivas em igual proporção
Deutsch et al.
(2005)

2 015 996

Cobertura verde

80% extensivo; 20% intensivo
Clark et al.
(2008)

Sem ref.

Sailor (2008)

1 100 000

Tan e Sia
(2005)
Sem ref.

Luo et al.
(2015)

Parede verde

Pugh et al.
(2012)
Ottelé et al.,
(2010)

NO2 (889 toneladas por ano)

Detroit, EUA

SO2 (37%) e NO2 (21%)

Singapura

CO2 (0,275)

Michigan,
EUA

CO2 (média de 6,47)

DuJiangyan
City, China

NO2 (6,4 − 42,9%)
PM1o (10,8 − 61,9 %)

Lancaster,
Reino Unido

50% de 5,9 × 109 partículas/
m2 de folha

Holanda

Sem ref.

Rowe (2011)

Getter et al.
(2009)

CO2 (3,640,263 kg anuais)

Bruxelas,
Bélgica
Michigan,
EUA

NO2 (0,05 – 0,10)

20% de coberturas industriais
substituídas por extensivas
4 coberturas verdes
extensivas
21 amostras de extensivas
com 6 cm de substrato;
período de 2 anos
6 amostras de coberturas
verdes intensivas: 20, 30 e
35 cm de substrato
Área densamente urbanizada

Análise comparativa do desempenho de
Hedera hélix próxima a uma via urbana e a
uma floresta

Tabela A. 2: Acréscimo de redução sonora por ação de infraestruturas verdes face às convencionais

Parede Verde

Intensiva

Cobertura verde

Extensiva

Tipologia

Referências

Connelly e
Hodgson (2013)

Estudo
Medições: duas coberturas
verdes (150 mm de
substrato) aplicadas em
duas coberturas de
referência: uma em madeira
(em campo) e outra em
metal leve (em laboratório)
Medições: duas coberturas
verdes com gradiente de 50
a 150 mm de substrato; uma
cobertura de referência em
metal leve

Renterghem e
Botteldooren
(2008)

Modelação numa zona não
diretamente exposta do
edifício; Variação de
frequências de 125, 250,
500 e 1000 Hz

Davis et al.
(2017)

50 módulos de paredes
verdes, numa área de
10 125 m2

Wong et al.
(2010)
Veisten et al.
(2012)

Medições em paredes
verdes com fonte sonora
equivalente a tráfego urbano
Duas paredes verdes
próximas de tráfego urbano

Redução sonora
Aplicada em cobertura de madeira: 5 −
13 dB, para pequenas e médias
frequências (50 − 2000 Hz); 2 − 8 dB,
para altas frequências (acima de
2000Hz).
Aplicada em cobertura de metal leve:
10 dB, 20 dB e > 20 dB, respetivamente
para pequenas, médias e altas
frequências.
Até 50 mm: redução de 5, 11 e 25 dB,
respetivamente para pequenas, médias
e altas frequências; > 50 mm: redução
de 1 dB por cada 25mm (baixas
frequências) e 4 dB por cada 25mm
(médias frequências)

Local

Vancouver,
Canadá

Até 10 dB: para substrato de 20 cm
Bélgica
3 dB: 500 Hz; 6 dB: 1000 Hz;
0,59 − 0,8 dB, 1 dB e 1 dB
respetivamente para baixas (100 −
315 Hz), médias (400 − 1250 Hz) e
altas frequências (1600 − 5000 Hz)
5 – 10 dB respetivamente para
frequências médias e baixas;
2 – 3,9 dB para frequências altas
4,1 dB em 369 m2 e 4,5 dB em 58 m2

Equador

Singapura
Europa
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Tabela A. 3: Acréscimo de redução de temperatura por parte das infraestruturas verdes face às convencionais
Referências
Estudo
Acréscimo de redução
Local
Temperatura de membrana:
Roma e Catania: T > 60ºC (CR); T < 40ºC
nas coberturas verdes;
Análise comparativa da temperatura
Milão − T < 40ºC na cobertura de referência,
de membrana e dos fluxos de calor
T < 30ºC (CV)
entre duas coberturas verdes
Catania,
Costanzo et al.
extensivas (CV), uma irrigada, outra
Roma e
(2016)
não-irrigada, com a cobertura de um
Milão, Itália
Fluxos de calor:
escritório em betão (CR)
Catania: 53 e 75%, respetivamente para
cobertura verde não irrigada e irrigada;
Roma: 42 e 58%, respetivamente para
cobertura verde não irrigada e irrigada;
Análise da redução da temperatura
Rosenzweig et
envolvente quando aplicada cobertura
Nova Iorque,
0,3 ºF − 0,9 ºF
al. (2006)
verde em 50% da área de uma
EUA
infraestrutura
Análise da redução da temperatura
Tóquio,
envolvente quando aplicada cobertura
Expectativa de 1,5 ºF reduzidos
Peck (2001)
Japão
verde em 1200 hectares
Análise da redução da temperatura
Santamouris
Sem
0,3 – 3ºC
envolvente quando aplicada cobertura
(2014)
referência
verde
3,1 ºC entre o suporte e a camada vegetal
Chen et al.
Análise da redução da temperatura de
China
(2013)
suporte quando aplicada parede viva
relativamente ao ar envolvente
11,3 ºC utilizando Ipomoea tricolor, 7,9 º𝐶
utilizando Canavalia gladiata, 6,6 º𝐶 utilizando
Análise comparativa das temperaturas
Cameron et al.
superficiais dos suportes, quando
Pueraria lobata, 4,1 ºC utilizando Momordica
Japão
(2014)
utilizadas diferentes espécies de
charantia e 3,7 º𝐶 utiliando Apios americana
plantas
(temperaturas na superfície da parede
convencional)
Tabela A. 4: Concentração de nutrientes no escoamento percolado em coberturas verdes
Referências

Zhang et al.
(2015)
D

Köhler et al.
(2002)
Steusloff
(1998)

Estudo

Análise comparativa da concentração
de nutrientes/poluentes entre a
precipitação, uma cobertura verde
extensiva e uma cobertura asfáltica

Análise da remoção de contaminantes
de coberturas verdes extensivas em
quatro anos de análise
Análise da remoção de poluentes por
parte de uma cobertura verde
extensiva e uma semi-intensiva, em
diferentes épocas do ano

Local

Presença/Remoção de contaminantes

Chongquing,
China

Cobertura verde - pH (6,84), TSS (20,42 mg/L), TF (0,113 mg/
L), TN (18,26 mg/L), NA(4,43 mg/L), AN (12,16 mg/L),
COT (60,31mg/L), DQO (230,63 mg/L);
Cobertura asfáltica - pH (7,35), TSS (67,04 mg/L),
TF (0,091 mg/L), TN (3,03 mg/L), NA (2 mg/L), AN (1,02 mg/L),
COT (16,16 mg/L), DQO (105,25 mg/L);
Precipitação - pH (5,62), TF (0,035 mg/L), TN (2,63 mg/L), NA
(2,22 mg/L), AN (0,77 mg/L), COT (2,55 mg/L), DQO (42,73 mg/
L);

Berlim,
Alemanha
Karlsruhe,
Alemanha

Chumbo (94,7%), Cobre (87,6%), Nitratos (80,2%), fosfato
(26,1% − 1º ano, 60,7% − 2º ano, 64,2% − 3º ano e 79,9% −
4º ano)
Verão – Cobre (97%), Zinco (96%), Cádmio (92%), Chumbo
(99%)
Inverno –Cobre (34%), Zinco (72%), Cádmio(62%), Chumbo
(91%)

Tipologia

Tabela A. 5: Capacidade de retenção pluvial consoante a tipologia de cobertura utilizada
Referências

Estudo

Mentens et al.
(2006)
Speak et al.
(2012)
Gregoire e
Clausen (2011)

Comparação: coberturas extensivas
(CVE) com coberturas intensivas (CVI)
Comparação: cobertura verde intensiva
(CVI) com telhado pavimentado

IP e PAS

Zhang et al.
(2015)

Zhang et al.
(2015)

Local

Retenção do escoamento

Alemanha

CVI (65 − 85%) e CVE (27 − 81%)

Manchester

CVI (65,7%); telhado pavimentado (33,6%)

Metanálise de uma cobertura extensiva

34 − 69%, média de 56%

Comparação: cobertura verde (CV) de
1,0x1,0m com cobertura asfáltica (CA) de
1,5x1,5m

CA (0,31 − 18,84%, média de 3,69%); CV
(35,5 − 100%, média de 77,2%)

Cobertura extensiva (15 cm de solo) para
IP de 84,8 mm, com 2,83 dias de seca, e
de 20,4mm, com 0,46 dias de seca

Chongquing,
China

100% na maioria dos dias exceto em 2 deles:
julho (69,3%) e novembro (84,5%), para valores
de PAS de 1,5 e 1,25 dias respetivamente.

Cobertura extensiva (15 cm de solo), IP
de < 10mm para diferentes valores de
PAS
Carter e
Rasmussen
(2006)

100

Coberturas verdes para < 25,4mm; 25,4 −
76,2mm e > 76,2mm de IP

42% e 35,5% para 84,8mm e 20,4mm de IP,
respetivamente.

Athens, EUA

Para < 25,4mm: 88%, 25,4 − 76,2mm: 54%;
para 76,2 mm: 48%

Verde

Cobertura

Tabela A. 6: Custo de instalação de infraestruturas verdes face às convencionais, consoante a localização geográfica
Tipologia
Referências
Local
Custo de instalação (€/m2)
Peck (2009)
a partir de 201,98
Bianchini e Hewage
122,13 – 155
Canadá
(2012a)
Claus e Rousseau (2012)
133,31
Dilbeek, Bélgica
138,63
Perini e Rosasco (2016)
Génova, Itália
Extensiva
161,58
Sproul et al. (2014)
EUA
William at al. (2016)
76
Ilinóis, EUA
The green roof centre
55 – 91
Inglaterra
(2017)
Wong et al. (2003)
84,42
Singapura
Peck (2009)
a partir de 303,44
Bianchini e Hewage
a partir de 507,3
Canadá
(2012a)
Intensiva
Perini e Rosasco (2016)
250,7
Génova, Itália
William et al. (2016)
113
Ilinóis, EUA
178,93 – 197,16
Wong et al. (2003)
Claus e Rousseau (2012)
109,9
Dilbeek, Bélgica
Convencional
Wong et al. (2003)
46,27 – 123,63
Singapura
Direta

Perini e Rosasco (2013)

Malha de aço

Perini e Rosasco (2016)
Perini et al. (2013)

Indireta

Verde

Aço
galvanizado
Aço
revestido
Outro
suporte
Modular

Viva

Parede

Perini e Rosasco (2013)
Plástico

Verde

Cobertura

Contínua

Convencional
Direta
Aço/Plástico
Aço

Indireta

Verde

Génova, Itália

600 – 800
Perini et al. (2011)

Europa
400 – 500

Perini e Rosasco (2016)
Perini e Rosasco (2013)
Vestein et al. (2012)
Perini et al. (2011)

40 – 75
253,56
314,83
500
400 – 1200

Génova, Itália
Europa

350 – 750

Tabela A. 7: Custo de manutenção de coberturas e paredes verdes, consoante a localização geográfica
Tipologia
Referências
Custo de manutenção (€/𝑚2 )
Local
Peri et al. (2012)
3
Sicília, Itália
Claus e Rousseau
2
Dilbeek, Bélgica
(2012)
Perini e Rosasco
Extensiva
2,09 (anos 2 – 49)
Génova, Itália
(2016)
Sproul et al. (2014)
2,72
EUA
Kuala Lumpur,
Mahdiyar (2016)
0,09 – 0,23
Malásia
Extensiva/intensiva
Acks (2005)
0,66 − 12,68
Sem referência
US Environmental
7,52
EUA
Protection Agency
Intensiva

Parede

541,7 €/m
30 − 45
183,15 + 425,09 €/m
35 – 70
215,08
36,07 + 625,3 €/𝑚
100 – 150

Outro suporte

Viva

Perini e Rosasco
(2016)

5,93

Génova, Itália

Mahdiyar (2016)

0,75 – 6,11

Kuala Lumpur,
Malásia

Claus e Rousseau
(2012)
Sproul et al. (2014)
Perini & Rosasco
(2013)
Perini e Rosasco
(2016)
Perini & Rosasco
(2013)
Perini & Rosasco
(2016)
Perini & Rosasco
(2013)
Vestein et al. (2012)

1

Dilbeek, Bélgica

0,19
2,81 (poda: 4º a 49º ano)
2,81
0,52 (anos 3 – 5) + 2,59 (anos 6 – 49)
8,1

EUA

6,59

Génova, Itália

2,91
15,37
25

Europa
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Tabela A. 8: Aumento de vida útil de infraestruturas verdes face às convencionais e poupanças associadas
Vida útil (anos)
Convencional
Verde

Referências

Parede

Cobertura

(Bianchini & Hewage,
2012b)
Claus e Rousseau
(2012)
Kosareo e Ries
(2007)
Coffelt e Hendrickson
(2010)

Incremento
(anos)

Poupanças
(€/m2)

Local

20

40 − 55

20 − 35

150,31 (20º ano)

Canadá

25

50

25

180,3 (25º ano)

Bélgica

25

50

25

Sem referência

30

-

-

-

(Mahdiyar, 2016)

20

50

30

19,72 – 24,80 (20º
ano)

Kuala Lumpur,
Malásia

Perini e Rosasco
(2013)

35

50

15

61 − 134

Génova, Itália

Pittsburgh, EUA

Tabela A. 9: Valorização estética de propriedades com a aplicação de coberturas e paredes verdes
Referências

Incremento
(%)

Incremento
(€/m2)

2

44

2 – 5(1)

2,6 – 8,3

2– 5

132 – 174

3 − 6

Perini e
Rosasco
(2016)
Bianchini e
Hewage
(2012b)

Período
(anos)

Local

1,76

3,5

50

Génova,
Itália

-

2−8

40 − 55

Canadá

21,14 – 84,55

-

8 − 15

50

Kuala
Lumpur,
Malásia

8,5

187

7,48

3,5

50

Génova,
Itália

5 – 8(1)

8,3 – 43,2

-

2−8

40 − 55

Canadá

10 – 2

181,5 – 648

(Mahdiyar,
2016)

6 − 12

42,28 – 169,1

-

8 − 15

50

Sem
referência

Ichihara e
Cohen (2011)

16,2

-

-

-

-

Verde

Tipologia

Valorização do imóvel
Taxa de
Incremento
atualização
(€/m2 . ano)
(%)

Perini e
Rosasco
(2016)

2,5 – 3,5

55 − 77

2,20 – 3,08

3,5

50

Extensiva

Cobertura verde

Mahdyiar
(2016)

Parede

Intensiva

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

Kuala
Lumpur,
Malásia
Nova
Iorque

Viva

Génova,
Itália

(1)

Perini e
Rosasco
(2013)

20

8,7

-

5

50

Valores referentes ao benefício social

Tabela A. 10: Benefício gerado pela redução de poluentes
Remoção de poluentes

Ext./int.
Extensiva
Par.
verdes

Cobertura Verde

Tipologia

Referências

Clima

Bianchini e Hewage
(2012b)

2

2

Parâmetros de análise
Período
Taxa de
(anos)
atualização (%)

Local

CO2 (€/m )

NOx (€/m . ano)

Diverso

0,00013 − 0,00016

0,02 − 0,03

40 − 55

2 − 8

Canadá

Claus e Rousseau
(2012)

Temperado
oceânico

−

0,0124

50

9 (privado)
4 (social)

Flandres,
Bélgica

Carter e Keeler
(2008)

Subtropical
húmido

−

0,1

40

4

Atenas,
EUA

50

4,5 – 5,5

Génova,
Itália

Perini e Rosasco
Mediterrânico 0,000055 − 0,000065
(2013)
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0,0094 − 0,0109

Tabela A. 11: Acréscimo de valor por aumento do isolamento sonoro devido a sistemas verdes, face aos convencionais
Valorização
(€/m2)
(€/m2 . ano)

Taxa de
atualização (%)

Período de
análise (anos)

Local

Cobertura
verde

Referências

Extensiva

(Claus &
Rousseau, 2012)

14,35

0,287

9 (privado)
4 (social)

50

Flandres,
Bélgica

Extensiva
e
intensiva

(Mahdiyar, 2016)

10,33 – 17,85

−

8 − 15

50

Kuala
Lumpur,
Malásia

P.
viva

Tipologia

Modular

Vestein et al.
(2012)

1,93 (58 m2 )
1,76 (369 m2 )

−

3

40

Europa

Tabela A. 12: Custos de substituição de coberturas e paredes verdes face às convencionais, consoante local geográfico

Cob.

Tipologia
Verde extensiva
Convencional
Direta

Indireta

Viva

Parede

Verde

Aço/plástico

Perini e Rosasco
(2013)
Perini e Rosasco
(2016)

Outro suporte

Cobertura
verde

Intensiva

258,31 (ano 50 - renovação do revestimento)
755,39 (ano 50)
695,67 (renovação do revestimento – ano 50) +
1,90 (substituição de 5% das espécies - anual) +
2,47 (substituição do sistema de irrigação – anual)
695,67 (renovação do revestimento – ano 50) +
1,42 (substituição de 5% das espécies – anual) +
1,42 (substituição do sistema de irrigação – anual)

Perini e Rosasco
(2016)

240,25 (ano 50 – renovação do revestimento) +
5,19 (anual – substituição de 5% das espécies)

Perini e Rosasco
(2013)

486,96 (ano 50 - renovação do revestimento) +
6,05 (renovação de 5% dos painéis – anual) + 2,75
(substituição de 5% das espécies – anual) + 2,85
(substituição do sistema de irrigação)

Perini e Rosasco (2016)

50

38,40

Bianchini e Hewage (2012b)
Sproul et al. (2014)

40 − 55
50

0,0084 − 0,188
1,22

Perini e Rosasco (2016)

50

48

Bianchini e Hewage (2012b)

40 − 55
50
50
50
50
50
50
50

0,00025 − 0,122
31,10
197,40
199,74
50,04
59,45
202,69
206,20

50

218,56

Indireta

Verde
Viva

Parede

Direta
Plástico
Aço

EUA

1224,35 (ano 50)

Tabela A. 13: Custo de demolição de infraestruturas verdes, consoante local geográfico
Vida útil
Custo de demolição (€/m2 )
Tipologia
Referências
(anos)
Extensiva

Local

Sem
referência

34 (ano 20)

Wong et al., (2003)

Perini e Rosasco
(2013)

Modulares

Custo de substituição (€/m2)
52 (ano 40)
150,31

Referências
Sproul et al., (2014)
Portland (2008)

Perini e Rosasco (2013)
Perini e Rosasco (2016)

Outro
Suporte

Génova,
Itália

Local
Génova,
Itália
Canadá
EUA
Génova,
Itália
Canadá

Génova,
Itália

Perini e Rosasco (2013)
Modular

Tabela A. 14: Acréscimo de valor por aumento do valor estético devido a proximidade a zonas verdes, face aos convencionais
Referências

Valor da propriedade (%)

CABE (2004)

6% e 8% para propriedades próximas de parques e que têm uma vista sobre eles, respetivamente

CABE (2005)

7,3% e 11,3% para propriedades na vizinhança de parques locais e com vista sobre eles, respetivamente

CTLA (2003)

A presença de zonas verdes pode aumentar 15 a 25% do valor total das propriedades em redor

GD (2002)

O valor de uma casa de dimensões médias pode aumentar 7,1% se esta se encontrar próxima de uma
zona florestal
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Anexo B
Tabela B. 1: Fatores de ajustamento horário para vias de 2º nível, 2 vias por sentido
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Seg

2,1

2,9

3,5

4,6

5,8

4,6

2,4

1,0

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

1,1

1,3

1,6

Ter
Qua
Qui

2,4
2,5
2,0

4,8
4,7
3,7

6,6
6,7
5,7

8,1
9,6
7,3

8,8
9,5
7,9

5,7
5,1
5,3

2,4
2,2
2,6

1,0
0,9
1,0

0,7
0,6
0,7

0,7
0,6
0,7

0,7
0,7
0,7

0,7
0,8
0,8

0,7
0,7
0,8

0,8
0,8
0,8

0,7
0,7
0,7

0,7
0,7
0,7

0,6
0,7
0,7

0,6
0,6
0,6

0,6
0,6
0,6

0,6
0,6
0,6

0,8
0,8
0,8

1,2
1,1
1,1

1,3
1,3
1,3

1,6
1,6
1,5

Sex

2,1

3,6

5,8

8,0

8,5

6,1

2,6

1,0

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,7

0,7

1,0

1,2

1,3

Sab

1,1

1,7

2,3

2,9

3,3

3,2

2,5

1,6

1,2

0,9

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,8

1,0

1,2

1,1

Dom

1,0

1,4

1,9

2,3

2,7

2,8

2,5

2,1

1,8

1,3

1,0

0,9

0,8

0,8

0,8

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,9

1,0

1,2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Seg

2,1

2,8

4,2

5,7

6,5

5,4

3,0

1,1

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

1,0

1,2

1,5

Ter
Qua
Qui

2,1
2,1
1,7

3,8
4,1
2,9

5,6
5,9
4,1

7,3
8,4
5,2

8,0
9,1
6,0

6,3
6,5
5,2

3,0
3,1
2,9

1,0
1,1
1,1

0,7
0,7
0,7

0,7
0,7
0,7

0,8
0,8
0,8

0,7
0,8
0,8

0,7
0,7
0,7

0,7
0,7
0,8

0,7
0,7
0,7

0,7
0,7
0,7

0,6
0,6
0,6

0,6
0,6
0,6

0,6
0,6
0,6

0,6
0,7
0,7

0,8
0,7
0,7

1,1
1,0
1,0

1,2
1,2
1,2

1,4
1,4
1,3

Tabela B. 2: Fatores de ajustamento horário para vias de 2º nível, 3 vias por sentido

Sex

1,7

3,0

4,6

6,0

7,1

6,0

3,1

1,1

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,7

0,9

1,0

1,2

Sab

1,0

1,3

1,7

2,1

2,4

2,7

2,4

1,7

1,2

1,0

0,9

0,8

0,7

0,7

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,8

1,0

1,2

1,1

Dom

0,9

1,1

1,3

1,6

1,8

2,2

2,4

2,3

2,1

1,6

1,2

1,0

0,8

0,8

0,8

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,9

1,0

1,2

Out
1,01
1,08
1,08
1,00
1,16

Nov
0,95
1,07
1,12
1,00
1,16

Tabela B. 3: Fatores de ajustamento mensal para os vários níveis da rede
Nível na rede
1º
2º
3º

𝑛º de vias
3
2
3
1
2

Jan
1,01
1,05
1,03
1,01
1,16

Fev
1,04
0,99
0,97
0,96
1,08

Mar
1,07
0,97
0,95
1,04
1,08

Abr
0,96
0,98
0,96
1,01
1,10

Mai
0,90
0,98
0,96
0,99
1,11

Jun
1,05
0,98
0,97
0,95
1,13

Jul
0,94
0,98
0,96
0,92
1,14

Ago
1,11
1,01
0,99
0,95
1,15

Set
1,01
1,04
1,03
0,99
1,16

Dez
0,91
1,15
1,07
1,00
1,16

Tabela B. 4: Fatores de ajustamento diários para os vários níveis da rede
Nível na rede
𝑛º de vias
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom

1º nível
3
0,92
0,96
0,94
0,90
0,90
1,16
1,39

2º nível
2
1,04
0,95
0,90
0,91
0,85
1,15
1,34

3º nível
3
0,99
0,97
0,91
0,92
0,88
1,12
1,34

1
1,01
1,02
0,93
0,93
0,87
0,99
1,40

2
1,09
0,94
0,94
0,91
0,84
1,07
1,36

105

106

Anexo C

Figura C. 1 - Localização dos postos de contagem dos três casos de estudo

Tabela C. 1: Resultados das contagens nos postos estratégicos dos casos de estudo

Posto
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12

Pedestres/minuto1
6,90
7,10
6,70
7,00
9,60
2,40
2,90
7,40
3,10
4,10
5,80
5,10

Posto
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12

Veículos/minuto2
21,6
29,73
28,72
23,53
57,13
8,00
21,13
18,87
8,80
21,13
14,73
52,33

107

108

Anexo D
35

120

Temperaturas extremas mensais (ºC)

30
25

30

26
21

101,3

28

100

23

21
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18

16
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15
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16

9
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18
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15
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15
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9
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Figura D. 1: Dados meterorológicos relativos à cidade de Lisboa, para o ano 2016

(d)

(c)
120
92
82

75

99

78
66

60

64

(c)

64
55

46

40

(c)

20
0

quantidade média do poluente

Concentração média de SO2 (µg/m3)

96

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Concentração média de O3 (µg/m3)

80

93

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

81

87

85
76

73

61

59

(d)
50
41

(d)

(b)

35

3,1

2,77 2,71

3,10
2,43

(a)
(a)

quantidade média do poluente

(c)

28

30

(a)
3,03 3,03

78

quantidade média do poluente

4,67

2,69 2,82 2,83 2,5

70

(a)

Concentração média de PM10
(µg/m3)

Concentração média de NO2
(µg/m3)

100

93

25
20

22

29

24

23
19

19

21

29

28
26(b)

19

(b)

15
10

(b)

5
0

quantidade média do poluente

(d)

Figura D. 2: Dados da composição atmosférica retirados da Agência Portuguesa do Ambiente, relativas ao ano de 2016
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Anexo E
Tabela E. 1: Análises financeira, económica e socioambiental da solução I.2.a (parede verde indireta)
Ano

ANÁLISE

Instalação

0

Económica

Financeira

Manutenção

Socioambiental

5

10

15

20

25

30

-1 615,93 €

-1 740,81 €

-1 875,35 €

-2 020,28 €

-2 176,42 €

-2 344,62 €

35

40

45

50

-2 525,82 €

-2 721,03 €

-2931,319522

-3157,863631

-45 000,00 €

Aumento vida útil

22732,3978

Substituição

-2154,568008

-2321,08165

-2500,464133

-2693,710013

-2901,890708

-3126,160441

-3367,762637

-3628,036817

-3908,426029

-535174,6965
-538 332,56 €

Demolição
CF

-45 000,00 €

-3 770,49 €

-4 061,89 €

-4 375,81 €

-4 713,99 €

-5 078,31 €

-5 470,78 €

16 838,81 €

-6 349,06 €

-6 839,75 €

CFA

-45 000,00 €

-2 984,05 €

-2 544,16 €

-2 169,12 €

-1 849,36 €

-1 576,74 €

-1 344,31 €

3 274,69 €

-977,18 €

-833,13 €

-51 896,04 €

CFA a cumul a do

-45 000,00 €

-60 919,26 €

-74 491,81 €

-86 063,59 €

-95 929,53 €

-104 341,11 €

-111 512,70 €

-113 206,28 €

-118 419,34 €

-122 863,93 €

-177 839,04 €

278,8011002

300,3479655

323,5600589

348,5660757

375,5046576

404,5251611

435,7884852

469,4679642

505,7503281

544,8367385
-537 787,72 €

Aluguer de espaços
Melhoria estética edifícios

53410

Melhoria estética Estação
Atenuação de ruído interior
CF

8 410,00 €

-3 491,69 €

-3 761,54 €

-4 052,25 €

-4 365,43 €

-4 702,80 €

-5 066,26 €

17 274,60 €

-5 879,60 €

-6 334,00 €

CFA

8 410,00 €

-2 763,40 €

-2 356,04 €

-2 008,73 €

-1 712,62 €

-1 460,15 €

-1 244,91 €

3 359,44 €

-904,93 €

-771,53 €

-51 843,52 €

CFA a cumul a do

8 410,00 €

-6 332,15 €

-18 901,10 €

-29 617,23 €

-38 753,66 €

-46 543,26 €

-53 184,56 €

-54 426,02 €

-59 253,62 €

-63 369,56 €

-118 064,47 €

-537 787,72 €

Emissão de CO2

-28

Emissão de Nox

-5000

Remoção de CO2
Remoção de NOx
Gestão de águas pluviais
Atenuação de ruído exterior

2811,32

CF

6 193,32 €

-3 491,69 €

-3 761,54 €

-4 052,25 €

-4 365,43 €

-4 702,80 €

-5 066,26 €

17 274,60 €

-5 879,60 €

-6 334,00 €

CFA

6 193,32 €

-2 763,40 €

-2 356,04 €

-2 008,73 €

-1 712,62 €

-1 460,15 €

-1 244,91 €

3 359,44 €

-904,93 €

-771,53 €

-51 843,52 €

CFA a cumul a do

6 193,32 €

-8 548,83 €

-21 117,78 €

-31 833,91 €

-40 970,34 €

-48 759,94 €

-55 401,24 €

-56 642,70 €

-61 470,30 €

-65 586,24 €

-120 281,15 €

VAL financeiro

Solução I.2.a

VAL económico
VAL socioambiental

TIR
PRI

Não se considera
Não se considera
-20%

TA
TI
Custo de instalação
Custo de manutenção
Custo de substituição
Valorização estética
Criação de novos espaços
Ruído interior
Custo emissões
Poupanças vida útil
Ruído exterior
-10%

Δ = 10%

0%

Δ = -10%

10%

20%

Δ VAL (%)

Figura E. 1: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução I.2.a
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Tabela E. 2: Análises financeira, económica e socioambiental da solução I.2.b (parede viva)
Ano

ANÁLISE

Instalação

0

Económica

Financeira

Manutenção

Socio-ambiental

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

-19 391,11 €

-20 889,73 €

-22 504,18 €

-24 243,39 €

-26 117,02 €

-28 135,44 €

-30 309,86 €

-32 652,33 €

-35175,83426

-37894,36357

-300 000,00 €

Aumento vida útil

22732,3978

Substituição

-6463,704023

-6963,24495

-7501,3924

-8081,130039

-8705,672125

-9378,481323

-10103,28791

-10884,11045

-11725,27809

-542376,6669
-580 271,03 €

Demolição
CF

-300 000,00 €

-25 854,82 €

-27 852,98 €

-30 005,57 €

-32 324,52 €

-34 822,69 €

-37 513,93 €

-17 680,75 €

-43 536,44 €

-46 901,11 €

CFA

-300 000,00 €

-20 462,08 €

-17 445,70 €

-14 873,97 €

-12 681,35 €

-10 811,95 €

-9 218,13 €

-3 438,42 €

-6 700,69 €

-5 712,92 €

-55 938,97 €

CFA a cumul a do

-300 000,00 €

-409 160,65 €

-502 229,58 €

-581 578,90 €

-649 231,09 €

-706 910,44 €

-756 087,09 €

-793 593,63 €

-829 340,34 €

-859 817,51 €

-936 870,15 €

278,8011002

300,3479655

323,5600589

348,5660757

375,5046576

404,5251611

435,7884852

469,4679642

505,7503281

544,8367385
-579 726,19 €

Aluguer de espaços
Melhoria estética edifícios

53410

Melhoria estética Estação
Atenuação de ruído interior
CF

-246 590,00 €

-25 576,01 €

-27 552,63 €

-29 682,01 €

-31 975,95 €

-34 447,18 €

-37 109,40 €

-17 244,97 €

-43 066,97 €

-46 395,36 €

CFA

-246 590,00 €

-20 241,43 €

-17 257,58 €

-14 713,58 €

-12 544,60 €

-10 695,36 €

-9 118,72 €

-3 353,67 €

-6 628,44 €

-5 651,32 €

-55 886,44 €

CFA a cumul a do

-246 590,00 €

-354 573,54 €

-446 638,87 €

-525 132,54 €

-592 055,21 €

-649 112,59 €

-697 758,96 €

-734 813,37 €

-770 174,61 €

-800 323,14 €

-877 095,58 €

-579 726,19 €

Emissão de CO2

-50

Emissão de Nox

-7500

Melhoria da qualidade do ar interior
Gestão de águas pluviais
Atenuação de ruído exterior

2811,32

CF

-251 328,68 €

-25 576,01 €

-27 552,63 €

-29 682,01 €

-31 975,95 €

-34 447,18 €

-37 109,40 €

-17 244,97 €

-43 066,97 €

-46 395,36 €

CFA

-251 328,68 €

-20 241,43 €

-17 257,58 €

-14 713,58 €

-12 544,60 €

-10 695,36 €

-9 118,72 €

-3 353,67 €

-6 628,44 €

-5 651,32 €

-55 886,44 €

CFA a cumul a do

-251 328,68 €

-359 312,22 €

-451 377,55 €

-529 871,22 €

-596 793,89 €

-653 851,27 €

-702 497,64 €

-739 552,05 €

-774 913,29 €

-805 061,82 €

-881 834,26 €

Solução 1.2.b
TA
TI
Custo de instalação
Custo de manutenção
Custo de substituição
Valorização estética
Criação de novos espaços
Ruído interior
Custo emissões
Poupanças vida útil
Ruído exterior

VAL financeiro
VAL económico
VAL socioambiental

TIR
PRI

Não se considera
Não se considera
-7%

-5%

-3%

-1%

Δ = 10%
1%
Δ VAL (%)

3%

Δ = -10%
5%

7%

Figura E. 2: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução I.2.b

112

Figura V-2: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução I.2.b (fachada viva))

Figura V-2: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução I.2.b (fachada viva))

Tabela E. 3: Análises financeira, económica e socioambiental da solução II.3.a (cobertura extensiva)
Ano

ANÁLISE

Instalação

0

Económica

Financeira

Manutenção

Socio-ambiental

5

10

15

20

25

30

35

40

-9 802,21 €

-10 559,76 €

-11 375,86 €

-12 255,03 €

-13 202,15 €

-14 222,47 €

-15 321,64 €

-16 505,75 €

-151 650,00 €

Subs. Cam. Dre.

-70 543,50 €

Subs. total

-247 586,30 €

Demolição
CF

-151 650,00 €

-9 802,21 €

-10 559,76 €

-11 375,86 €

-12 255,03 €

-83 745,65 €

-14 222,47 €

-15 321,64 €

CFA

-151 650,00 €

-7 757,69 €

-6 614,10 €

-5 639,09 €

-4 807,82 €

-26 001,84 €

-3 494,82 €

-2 979,64 €

-40 646,41 €

CFA a cumul a do

-151 650,00 €

-193 035,53 €

-228 320,29 €

-258 403,60 €

-284 052,24 €

-327 822,68 €

-346 466,78 €

-362 362,49 €

-414 020,97 €

955,8633238

1029,736269

1109,31841

1195,050979

1287,409303

1386,905449

1494,091055

1609,560394
-262 482,50 €

Aluguer de espaços
Melhoria estética edifícios

-264 092,06 €

555433,29

Melhoria estética Estação
Atenuação de ruído interior
CF

403 783,29 €

-8 846,34 €

-9 530,02 €

-10 266,54 €

-11 059,98 €

-82 458,24 €

-12 835,56 €

-13 827,55 €

CFA

403 783,29 €

-7 001,19 €

-5 969,13 €

-5 089,20 €

-4 338,98 €

-25 602,11 €

-3 154,02 €

-2 689,08 €

-40 398,68 €

CFA a cumul a do

403 783,29 €

366 433,47 €

334 589,51 €

307 439,78 €

284 292,27 €

242 654,26 €

225 828,24 €

211 482,61 €

161 145,70 €

328,9486706

354,3711409

381,7583616

411,2621763

443,0461639

477,2865453

514,1731605

553,9105211
-261 928,59 €

Emissão de CO2

-373,059

Emissão de Nox

-62886,222

Melhoria da qualidade do ar interior
Gestão de águas pluviais
Atenuação de ruído exterior

14056,58

CF

354 580,59 €

-8 517,40 €

-9 175,65 €

-9 884,78 €

-10 648,72 €

-82 015,19 €

-12 358,27 €

-13 313,37 €

CFA

354 580,59 €

-6 740,86 €

-5 747,17 €

-4 899,96 €

-4 177,64 €

-25 464,56 €

-3 036,74 €

-2 589,09 €

-40 313,43 €

CFA a cumul a do

354 580,59 €

318 619,61 €

287 959,76 €

261 819,58 €

239 532,81 €

198 628,65 €

182 428,30 €

168 616,10 €

118 733,99 €

Solução II.3.a
VAL financeiro
VAL económico
VAL socioambiental

TIR
PRI

2,91%
Não se considera

-50%

TA
TI
Custo de instalação
Custo de manutenção
Custo de substituição
Valorização estética
Criação de novos espaços
Ruído interior
Custo emissões
Poupanças vida útil
Ruído exterior
0%
Δ VAL (%)

Δ = 10%

Δ = -10%
50%

Figura E. 3: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução II.3.a
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Figura V-3: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução II.3.a (fachada verde)

Figura V-3: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução II.3.a (fachada verde)

Tabela E. 4: Análises financeira, económica e socioambiental da solução II.3.b (cobertura intensiva)

Ano

ANÁLISE

Instalação

0

Económica

Financeira

Manutenção

Socio-ambiental

5

10

15

20

25

30

35

40

-29 406,62 €

-31 679,28 €

-34 127,58 €

-36 765,10 €

-39 606,46 €

-42 667,40 €

-45 964,91 €

-49 517,26 €

-363 960,00 €

Subs. Cam. Dre.

-70 543,50 €

Subs. total

-550 191,78 €

Demolição
CF

-363 960,00 €

-29 406,62 €

-31 679,28 €

-34 127,58 €

-36 765,10 €

-110 149,95 €

-42 667,40 €

-45 964,91 €

CFA

-363 960,00 €

-23 273,06 €

-19 842,30 €

-16 917,28 €

-14 423,45 €

-34 200,00 €

-10 484,47 €

-8 938,92 €

-92 301,22 €

CFA a cumul a do

-363 960,00 €

-488 116,60 €

-593 970,86 €

-684 220,81 €

-761 166,71 €

-848 672,52 €

-904 604,81 €

-952 291,95 €

-1 077 629,38 €

17452,00086

18800,76137

20253,75948

21819,05111

23505,31474

25321,89957

27278,87736

29387,09822

1274,491614

1372,989428

1479,099549

1593,410284

1716,555411

1849,217686

1992,132632

2146,092619

Aluguer de espaços
Melhoria estética edifícios

-599 709,04 €

740567,61

Melhoria estética Estação
Atenuação de ruído interior
CF

376 607,61 €

-10 680,13 €

-11 505,53 €

-12 394,73 €

-13 352,64 €

-84 928,08 €

-15 496,28 €

-16 693,90 €

-568 175,85 €

CFA

376 607,61 €

-8 452,49 €

-7 206,48 €

-6 144,15 €

-5 238,42 €

-26 368,97 €

-3 807,83 €

-3 246,51 €

-87 447,95 €

CFA a cumul a do

376 607,61 €

331 515,44 €

293 070,45 €

260 292,76 €

232 346,94 €

186 617,95 €

166 304,02 €

148 984,63 €

49 538,33 €

505,6124744

544,6882308

586,7839182

632,1329288

680,9866925

733,6160707

790,3128579

851,3913999

Emissão de CO2

-236,574

Emissão de Nox

-39835,422

Melhoria da qualidade do ar interior
Gestão de águas pluviais
Atenuação de ruído exterior

14056,58

CF

350 592,19 €

-10 174,52 €

-10 960,84 €

-11 807,94 €

-12 720,51 €

-84 247,10 €

-14 762,67 €

-15 903,59 €

-567 324,46 €

CFA

350 592,19 €

-8 052,34 €

-6 865,32 €

-5 853,28 €

-4 990,43 €

-26 157,53 €

-3 627,56 €

-3 092,81 €

-87 316,91 €

CFA a cumul a do

350 592,19 €

307 634,75 €

271 009,80 €

239 783,86 €

213 161,03 €

168 560,01 €

149 207,76 €

132 708,30 €

33 961,06 €

Solução II.3.b
VAL financeiro
VAL económico
VAL socioambiental
TIR
PRI

4%
Não se considera
-250%

TA
TI
Custo de instalação
Custo de manutenção
Custo de substituição
Valorização estética
Criação de novos espaços
Ruído interior
Custo emissões
Poupanças vida útil
Ruído exterior
-150%

-50%

Δ VAL (%)

Δ = 10%

50%

150%

Δ = -10%

250%

Figura E. 4: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução II.3.b

114

Figura V-4: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução II.3.b (fachada viva)

Figura V-4: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução II.3.b (fachada viva)

Tabela E. 5: Análises financeira, económica e socioambiental da solução III.1.a (parede verde indireta)
Ano

ANÁLISE

Instalação

0

Económica

Financeira

Manutenção

Socio-ambiental

5

10

15

20

25

30

-1 923,60 €

-2 072,26 €

-2 232,41 €

-2 404,94 €

-2 590,81 €

-2 791,04 €

35

40

45

50

-3 006,74 €

-3 239,11 €

-3489,442759

-3759,120866

-53 568,00 €

Aumento vida útil

25056,15402

Substituição

-2564,797756

-2763,015596

-2976,552504

-3206,5924

-3454,410699

-3721,381389

-4008,984643

-4318,815027

-4652,590345

-637071,9587
-640 831,08 €

Demolição
CF

-53 568,00 €

-4 488,40 €

-4 835,28 €

-5 208,97 €

-5 611,54 €

-6 045,22 €

-6 512,42 €

18 040,43 €

-7 557,93 €

-8 142,03 €

CFA

-53 568,00 €

-3 552,22 €

-3 028,57 €

-2 582,12 €

-2 201,48 €

-1 876,95 €

-1 600,27 €

3 508,37 €

-1 163,24 €

-991,76 €

-61 777,04 €

CFA a cumul a do

-53 568,00 €

-72 518,29 €

-88 675,05 €

-102 450,10 €

-114 194,52 €

-124 207,65 €

-132 744,72 €

-135 150,57 €

-141 356,20 €

-146 647,04 €

-212 089,42 €

101596,1012

109447,8547

117906,4232

127018,7036

136835,2176

147410,3911

158802,8563

171075,7769

184297,1979

198540,4233

97 107,71 €

104 612,58 €

112 697,46 €

121 407,17 €

130 790,00 €

140 897,97 €

176 843,29 €

163 517,85 €

176 155,16 €

-442 290,66 €

55 864,92 €

47 629,69 €

Aluguer de espaços
Melhoria estética edifícios
Melhoria estética Estação
Atenuação de ruído interior
CF

-53 568,00 €

CFA

-53 568,00 €

76 853,22 €

65 524,03 €

CFA a cumul a do

-53 568,00 €

356 426,81 €

705 982,94 €

Remoção de CO2

7,694393269

8,289046789

8,929657513

Remoção de NOx

32,70117139

35,22844885

37,95104443

Emissão de CO2

-33,3312

Emissão de Nox

-5952

40 608,44 €

34 622,22 €

34 391,18 €

25 167,03 €

21 457,08 €

-42 637,46 €

1 474 740,66 €

1 659 442,49 €

1 821 789,55 €

1 956 050,07 €

2 070 518,81 €

2 107 181,86 €

9,619777199

10,3632321

11,16414417

12,02695393

12,95644508

13,95777103

15,03648346

40,88405309

44,04373641

47,44761271

51,11455419

55,0648916

59,3205269

63,90505473

-442 211,71 €

1 004 009,86 € 1 258 103,66 €

Gestão de águas pluviais
Atenuação de ruído exterior
CF

-59 553,33 €

97 148,10 €

104 656,09 €

112 744,34 €

121 457,67 €

130 844,41 €

140 956,59 €

176 906,43 €

163 585,87 €

176 228,44 €

CFA

-59 553,33 €

76 885,19 €

65 551,29 €

55 888,16 €

47 649,50 €

40 625,33 €

34 636,62 €

34 403,46 €

25 177,50 €

21 466,00 €

-42 629,85 €

CFA a cumul a do

-59 553,33 €

350 612,03 €

700 313,58 €

998 464,47 €

1 252 663,97 €

1 469 391,08 €

1 654 169,75 €

1 816 582,32 €

1 950 898,69 €

2 065 415,04 €

2 102 118,69 €

Solução III.1.a
VAL financeiro
VAL económico
VAL socioambiental
TIR
PRI

155%
8 meses e 5 dias

-13%

TA
TI
Custo de instalação
Custo de manutenção
Custo de substituição
Valorização estética
Criação de novos espaços
Ruído interior
Custo emissões
Poupanças vida útil
Ruído exterior
-8%

-3%

Δ = 10%
2%

Δ = -10%

7%

12%

Δ VAL (%)
Figura E. 5: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução III.1.a
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Figura V-5: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução III.1.a (fachada verde)

Figura V-5: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução III.1.a (fachada verde)

Tabela E. 6: Análises financeira, económica e socioambiental da solução III.1.b (parede viva)
Ano

ANÁLISE

Instalação

0

Económica

Financeira

Manutenção

Socio-ambiental

5

10

15

20

25

30

-19 391,11 €

-20 889,73 €

-22 504,18 €

-24 243,39 €

-26 117,02 €

-28 135,44 €

35

40

45

50

-30 309,86 €

-32 652,33 €

-35175,83426

-37894,36357

-357 120,00 €

Aumento vida útil

25056,15402

Substituição

-6463,704023

-6963,24495

-7501,3924

-8081,130039

-8705,672125

-9378,481323

-10103,28791

-10884,11045

-11725,27809

-640582,0154
-678 476,38 €

Demolição
CF

-357 120,00 €

-25 854,82 €

-27 852,98 €

-30 005,57 €

-32 324,52 €

-34 822,69 €

-37 513,93 €

-15 357,00 €

-43 536,44 €

-46 901,11 €

CFA

-357 120,00 €

-20 462,08 €

-17 445,70 €

-14 873,97 €

-12 681,35 €

-10 811,95 €

-9 218,13 €

-2 986,52 €

-6 700,69 €

-5 712,92 €

-65 406,11 €

CFA a cumul a do

-357 120,00 €

-466 280,65 €

-559 349,58 €

-638 698,90 €

-706 351,09 €

-764 030,44 €

-813 207,09 €

-850 261,72 €

-886 008,43 €

-916 485,60 €

-1 003 005,38 €

Atenuação de ruído interior

253990,2585

273619,6426

294766,0641

317546,7658

342088,0513

368525,9856

397007,1493

427689,4513

460743,0045

496351,0687

CF

228 135,44 €

245 766,66 €

264 760,49 €

285 222,25 €

307 265,36 €

331 012,06 €

381 650,15 €

384 153,01 €

413 841,89 €

-182 125,31 €

CFA

180 551,51 €

153 935,82 €

131 243,64 €

111 896,58 €

CFA a cumul a do

606 082,12 €

1 427 295,46 €

Aluguer de espaços
Melhoria estética edifícios
Melhoria estética Estação

Emissão de CO2

-59,52

Emissão de Nox

-8928

2 127 451,06 € 2 724 394,43 €

95 401,54 €

81 338,09 €

74 220,51 €

59 124,99 €

50 409,18 €

-17 557,14 €

3 233 340,42 €

3 667 261,02 €

4 042 088,69 €

4 357 507,36 €

4 626 429,14 €

4 795 172,93 €

Remoção de CO2

7,249536

7,35827904

8,929657513

9,619777199

10,3632321

11,16414417

12,02695393

12,95644508

13,95777103

15,03648346

Remoção de NOx

30,810528

31,27268592

37,95104443

40,88405309

44,04373641

47,44761271

51,11455419

55,0648916

59,3205269

63,90505473

-182 046,37 €

Gestão de águas pluviais
Atenuação de ruído exterior
CF

-366 107,52 €

214 983,68 €

218 208,43 €

264 807,38 €

285 272,75 €

307 319,77 €

331 070,67 €

381 713,29 €

384 221,03 €

413 915,17 €

CFA

-366 107,52 €

205 157,39 €

198 716,93 €

131 266,87 €

111 916,39 €

95 418,43 €

81 352,49 €

74 232,79 €

59 135,46 €

50 418,11 €

-17 549,53 €

CFA a cumul a do

-366 107,52 €

-160 950,13 €

37 766,80 €

3 224 988,66 €

3 658 986,09 €

4 033 879,27 €

4 349 353,79 €

4 618 323,18 €

4 787 107,57 €

2 118 903,48 € 2 715 952,55 €

Solução III.1.b

TA
TI
Custo de instalação
Custo de manutenção
Custo de substituição
Valorização estética
Criação de novos espaços
Ruído interior
Custo emissões
Poupanças vida útil
Ruído exterior

VAL financeiro
VAL económico
VAL socioambiental
TIR
PRI

64%
8,5 meses e 16 dias
-30%

-20%

-10%

0%
Δ VAL (%)

Δ = 10%
10%

Δ = -10%

20%

30%

Figura E. 6: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução III.1.b
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Figura V-6: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução III.1.b (fachada viva)

Figura V-6: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução III.1.b (fachada viva)

Tabela E. 7: Análises financeira, económica e socioambiental da solução III.2.a (parede verde indireta)
Ano

ANÁLISE

Instalação

0

Económica

Financeira

Manutenção

Socio-ambiental

5

10

15

20

25

30

-3 102,58 €

-3 342,36 €

-3 600,67 €

-3 878,94 €

-4 178,72 €

-4 501,67 €

35

40

45

50

-4 849,58 €

-5 224,37 €

-5628,133482

-6063,098171

-86 400,00 €

Aumento vida útil

40413,15164

Substituição

-4136,770575

-4456,476768

-4800,891136

-5171,923225

-5571,63016

-6002,228047

-6466,104262

-6965,830689

-7504,177975

-1018600,493
-1 024 663,59 €

Demolição
CF

-86 400,00 €

-7 239,35 €

-7 798,83 €

-8 401,56 €

-9 050,87 €

-9 750,35 €

-10 503,90 €

29 097,47 €

-12 190,20 €

-13 132,31 €

CFA

-86 400,00 €

-5 729,38 €

-4 884,80 €

-4 164,71 €

-3 550,78 €

-3 027,35 €

-2 581,08 €

5 658,66 €

-1 876,19 €

-1 599,62 €

-98 779,05 €

CFA a cumul a do

-86 400,00 €

-116 964,98 €

-143 024,28 €

-165 242,09 €

-184 184,70 €

-200 334,92 €

-214 104,39 €

-217 984,80 €

-227 993,87 €

-236 527,48 €

-341 218,36 €

Aluguer de espaços
Melhoria estética edifícios
Melhoria estética Estação
Atenuação de ruído interior

27324,58698

29436,34046

31711,29872

34162,07485

36802,25677

39646,48253

42710,52144

46011,36154

49567,30379

53398,06349

CF

-86 400,00 €

20 085,24 €

21 637,51 €

23 309,74 €

25 111,21 €

27 051,90 €

29 142,58 €

71 807,99 €

33 821,16 €

36 434,99 €

-971 265,53 €

CFA

-86 400,00 €

15 895,91 €

13 552,64 €

11 554,80 €

9 851,47 €

8 399,23 €

7 161,07 €

13 964,69 €

5 205,41 €

4 438,07 €

-93 631,40 €

CFA a cumul a do

-86 400,00 €

-1 598,87 €

70 701,46 €

132 343,75 €

184 899,15 €

229 707,19 €

267 909,93 €

308 340,33 €

336 110,06 €

359 786,16 €

282 556,85 €

Emissão de CO2

-53,76

Emissão de Nox

-9600

Remoção de CO2

12,41031172

13,3694303

14,40267341

15,51576968

16,71489048

18,00668414

19,39831279

20,89749207

22,51253393

24,25239269

Remoção de NOx

52,74382483

56,82007879

61,21136198

65,94202112

71,03828454

76,5284076

82,44282935

88,81434129

95,67826919

103,0726689

-971 138,20 €

Gestão de águas pluviais
Atenuação de ruído exterior
CF

-96 053,76 €

20 150,39 €

21 707,70 €

23 385,35 €

25 192,67 €

27 139,66 €

29 237,12 €

71 909,83 €

33 930,87 €

36 553,18 €

CFA

-96 053,76 €

15 947,47 €

13 596,60 €

11 592,28 €

9 883,43 €

8 426,48 €

7 184,30 €

13 984,49 €

5 222,30 €

4 452,46 €

-93 619,13 €

CFA a cumul a do

-96 053,76 €

-10 977,54 €

61 557,31 €

123 399,57 €

176 125,45 €

221 078,84 €

259 405,51 €

299 941,57 €

327 801,38 €

351 554,28 €

274 390,45 €

VAL financeiro

Solução III.2.a

VAL económico
VAL socioambiental
TIR
PRI

21%
8,5 meses e 16 dias
-8%

-6%

TA
TI
Custo de instalação
Custo de manutenção
Custo de substituição
Valorização estética
Criação de novos espaços
Ruído interior
Custo emissões
Poupanças vida útil
Ruído exterior
-4%

-2%

Δ = 10%
0%

2%

4%

Δ = -10%
6%

8%

Δ VAL (%)

Figura E. 7: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução III.2.a
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Figura V-7: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução III.2.a (fachada verde)

Figura V-7: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução III.2.a (fachada verde)

Tabela E. 8: Análises financeira, económica e socioambiental da solução III.2.b (parede viva)
Ano

ANÁLISE

Instalação

0

Económica

Financeira

Manutenção

Socio-ambiental

5

10

15

20

25

30

-19 391,11 €

-20 889,73 €

-22 504,18 €

-24 243,39 €

-26 117,02 €

-28 135,44 €

35

40

45

50

-30 309,86 €

-32 652,33 €

-35175,83426

-37894,36357

-576 000,00 €

Aumento vida útil

40413,15164

Substituição

-6463,704023

-6963,24495

-7501,3924

-8081,130039

-8705,672125

-9378,481323

-10103,28791

-10884,11045

-11725,27809

-1002937,489
-1 040 831,85 €

Demolição
CF

-576 000,00 €

-25 854,82 €

-27 852,98 €

-30 005,57 €

-32 324,52 €

-34 822,69 €

-37 513,93 €

0,00 €

-43 536,44 €

-46 901,11 €

CFA

-576 000,00 €

-20 462,08 €

-17 445,70 €

-14 873,97 €

-12 681,35 €

-10 811,95 €

-9 218,13 €

0,00 €

-6 700,69 €

-5 712,92 €

-100 337,70 €

CFA a cumul a do

-576 000,00 €

-685 160,65 €

-778 229,58 €

-857 578,90 €

-925 231,09 €

-982 910,44 €

-1 132 379,09 €

-1 253 830,45 €

68311,46206

73590,84536

79278,24054

85405,18039

92005,63468

99116,19851

106776,2952

115028,3948

123918,2497

133495,1482

42 456,65 €

45 737,87 €

49 272,67 €

53 080,66 €

57 182,95 €

61 602,27 €

106 776,30 €

71 491,95 €

77 017,14 €

-907 336,70 €

-1 032 087,09 € -1 066 155,20 € -1 101 901,91 €

Aluguer de espaços
Melhoria estética edifícios
Melhoria estética Estação
Atenuação de ruído interior
CF

-576 000,00 €

CFA

-576 000,00 €

33 601,14 €

28 647,89 €

24 424,81 €

20 824,27 €

17 754,49 €

15 137,25 €

20 765,07 €

11 003,33 €

9 381,29 €

-87 468,57 €

CFA a cumul a do

-576 000,00 €

-396 745,38 €

-243 915,28 €

-113 614,35 €

-2 521,52 €

92 194,76 €

172 948,60 €

249 657,50 €

308 357,80 €

358 404,90 €

305 607,45 €

Emissão de CO2

-96

Emissão de Nox

-14400

Remoção de CO2

12,41031172

13,3694303

14,40267341

15,51576968

16,71489048

18,00668414

19,39831279

20,89749207

22,51253393

24,25239269

Remoção de NOx

52,74382483

56,82007879

61,21136198

65,94202112

71,03828454

76,5284076

82,44282935

88,81434129

95,67826919

103,0726689

-907 209,38 €

Gestão de águas pluviais
Atenuação de ruído exterior
CF

-590 496,00 €

42 521,80 €

45 808,06 €

49 348,28 €

53 162,12 €

57 270,70 €

61 696,81 €

106 878,14 €

71 601,66 €

77 135,33 €

CFA

-590 496,00 €

33 652,71 €

28 691,85 €

24 462,29 €

20 856,22 €

17 781,74 €

15 160,48 €

20 784,87 €

11 020,21 €

9 395,69 €

-87 456,30 €

CFA a cumul a do

-590 496,00 €

-410 966,30 €

-257 901,66 €

-127 400,78 €

-16 137,46 €

78 724,17 €

159 601,94 €

236 416,50 €

295 206,88 €

345 330,78 €

292 598,82 €

Solução III.2.b
VAL financeiro
VAL económico
VAL socioambiental
TIR
PRI

10%
7,4 meses e 11 dias
-20%

-15%

TA
TI
Custo de instalação
Custo de manutenção
Custo de substituição
Valorização estética
Criação de novos espaços
Ruído interior
Custo emissões
Poupanças vida útil
Ruído exterior
-10%

-5%

Δ = 10%
0%

5%

10%

Δ = -10%
15%

20%

Δ VAL (%)
Figura E. 8: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução III.2.b
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Figura V-90.1: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução III.4.a (fachada
verde)Figura V-8: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução III.2.b (fachada
viva)

Tabela E. 9: Análises financeira, económica e socioambiental da solução III.4.a (parede verde indireta)
Ano

ANÁLISE

Instalação

0

Económica

Financeira

Manutenção

Socio-ambiental

5

10

15

20

25

30

-3 025,01 €

-3 258,80 €

-3 510,65 €

-3 781,97 €

-4 074,25 €

-4 389,13 €

35

40

45

50

-4 728,34 €

-5 093,76 €

-5487,430144

-5911,520717

-84 240,00 €

Aumento vida útil

39402,82285

Substituição

-4033,351311

-4345,064849

-4680,868858

-5042,625145

-5432,339406

-5852,172346

-6304,451656

-6791,684922

-7316,573526

-993135,4805
-999 047,00 €

Demolição
CF

-84 240,00 €

-7 058,36 €

-7 603,86 €

-8 191,52 €

-8 824,59 €

-9 506,59 €

-10 241,30 €

28 370,03 €

-11 885,45 €

-12 804,00 €

CFA

-84 240,00 €

-5 586,15 €

-4 762,68 €

-4 060,59 €

-3 462,01 €

-2 951,66 €

-2 516,55 €

5 517,19 €

-1 829,29 €

-1 559,63 €

-96 309,58 €

CFA a cumul a do

-84 240,00 €

-114 040,86 €

-139 448,67 €

-161 111,04 €

-179 580,09 €

-195 326,55 €

-208 751,78 €

-212 535,18 €

-222 294,03 €

-230 614,30 €

-332 687,90 €

52107,96872

56135,08118

60473,42501

65147,05342

70181,87855

75605,81513

81448,93524

87743,63506

94524,8145

101830,0706

45 049,60 €

48 531,22 €

52 281,90 €

56 322,46 €

60 675,28 €

65 364,51 €

109 818,97 €

75 858,19 €

81 720,81 €

-897 216,93 €

Aluguer de espaços
Melhoria estética edifícios
Melhoria estética Estação
Atenuação de ruído interior
CF

-84 240,00 €

CFA

-84 240,00 €

35 653,27 €

30 397,50 €

25 916,51 €

22 096,07 €

18 838,82 €

16 061,72 €

21 356,78 €

11 675,33 €

9 954,23 €

-86 493,01 €

CFA a cumul a do

-84 240,00 €

105 962,25 €

268 126,16 €

406 384,96 €

524 262,58 €

624 763,47 €

710 449,19 €

791 166,48 €

853 451,78 €

906 555,41 €

856 851,00 €

Remoção de CO2

12,10005393

13,03519455

14,04260657

15,12787543

16,29701822

17,55651704

18,91335497

20,37505477

21,94972058

23,64608287

Remoção de NOx

51,42522921

55,39957682

59,68107793

64,29347059

69,26232742

74,61519741

80,38175861

86,59398276

93,28631246

100,4958522

-897 092,79 €

Emissão de CO2

-52,416

Emissão de Nox

-9360

Gestão de águas pluviais
Atenuação de ruído exterior
CF

-93 652,42 €

45 113,13 €

48 599,65 €

52 355,63 €

56 401,88 €

60 760,84 €

65 456,69 €

109 918,26 €

75 965,16 €

81 836,05 €

CFA

-93 652,42 €

35 703,54 €

30 440,37 €

25 953,05 €

22 127,23 €

18 865,38 €

16 084,37 €

21 376,09 €

11 691,80 €

9 968,27 €

-86 481,04 €

CFA a cumul a do

-93 652,42 €

96 818,04 €

259 210,62 €

397 664,38 €

515 708,22 €

616 350,83 €

702 157,38 €

782 977,68 €

845 350,82 €

898 529,33 €

848 888,76 €

Solução III.4.a
VAL financeiro
VAL económico
VAL socioambiental
TIR
PRI

47%
4,3 meses e 11 dias
-10%

-8%

TA
TI
Custo de instalação
Custo de manutenção
Custo de substituição
Valorização estética
Criação de novos espaços
Ruído interior
Custo emissões
Poupanças vida útil
Ruído exterior
-6%

-4%

-2%

Δ = 10%
0%

2%

4%

6%

Δ = -10%
8%

10%

Δ VAL (%)
Figura E. 9: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução III.4.a
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Figura V-0.40: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução III.4.b (fachada
viva)Figura V-90.5: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução III.4.a (fachada
verde)

Tabela E. 10: Análises financeira, económica e socioambiental da solução III.4.b (parede viva)
Ano

ANÁLISE

Instalação

0

Económica

Financeira

Manutenção

Socio-ambiental

5

10

15

20

25

30

-19 391,11 €

-20 889,73 €

-22 504,18 €

-24 243,39 €

-26 117,02 €

-28 135,44 €

35

40

45

50

-30 309,86 €

-32 652,33 €

-35175,83426

-37894,36357

-561 600,00 €

Aumento vida útil

39402,82285

Substituição

-6463,704023

-6963,24495

-7501,3924

-8081,130039

-8705,672125

-9378,481323

-10103,28791

-10884,11045

-11725,27809

-978179,8383
-1 016 074,20 €

Demolição
CF

-561 600,00 €

-25 854,82 €

-27 852,98 €

-30 005,57 €

-32 324,52 €

-34 822,69 €

-37 513,93 €

-1 010,33 €

-43 536,44 €

-46 901,11 €

CFA

-561 600,00 €

-20 462,08 €

-17 445,70 €

-14 873,97 €

-12 681,35 €

-10 811,95 €

-9 218,13 €

-196,48 €

-6 700,69 €

-5 712,92 €

-97 951,02 €

CFA a cumul a do

-561 600,00 €

-670 760,65 €

-763 829,58 €

-843 178,90 €

-910 831,09 €

-968 510,44 €

-1 118 175,57 €

-1 237 240,26 €

130269,9326

140337,7145

151183,575

162867,647

175454,7109

189014,5534

203622,3549

219359,1058

236312,0558

254575,1976

104 415,12 €

112 484,73 €

121 178,01 €

130 543,13 €

140 632,02 €

151 500,63 €

202 612,03 €

175 822,66 €

189 410,94 €

-761 499,00 €

-1 017 687,09 € -1 051 951,68 € -1 087 698,40 €

Aluguer de espaços
Melhoria estética edifícios
Melhoria estética Estação
Atenuação de ruído interior
CF

-561 600,00 €

CFA

-561 600,00 €

82 636,47 €

70 454,75 €

60 068,79 €

51 213,85 €

43 664,25 €

37 227,56 €

39 402,49 €

27 060,87 €

23 071,74 €

-73 409,61 €

CFA a cumul a do

-561 600,00 €

-120 752,84 €

255 107,60 €

575 561,21 €

848 775,72 €

1 081 714,77 €

1 280 315,52 €

1 457 302,65 €

1 601 666,36 €

1 724 748,93 €

1 736 607,24 €

Remoção de CO2

12,10005393

13,03519455

14,04260657

15,12787543

16,29701822

17,55651704

18,91335497

20,37505477

21,94972058

23,64608287

Remoção de NOx

51,42522921

55,39957682

59,68107793

64,29347059

69,26232742

74,61519741

80,38175861

86,59398276

93,28631246

100,4958522

-761 374,86 €

Emissão de CO2

-93,6

Emissão de Nox

-14040

Gestão de águas pluviais
Atenuação de ruído exterior
CF

-575 733,60 €

104 478,64 €

112 553,17 €

121 251,73 €

130 622,55 €

140 717,58 €

151 592,80 €

202 711,32 €

175 929,63 €

189 526,18 €

CFA

-575 733,60 €

82 686,74 €

70 497,62 €

60 105,33 €

51 245,01 €

43 690,81 €

37 250,21 €

39 421,80 €

27 077,33 €

23 085,77 €

-73 397,64 €

CFA a cumul a do

-575 733,60 €

-134 618,23 €

241 470,87 €

562 119,45 €

835 500,18 €

1 068 580,95 €

1 267 302,53 €

1 444 392,68 €

1 588 844,21 €

1 712 001,67 €

1 723 923,82 €

VAL financeiro

Solução III.4.b

TA
TI
Custo de instalação

VAL económico

Custo de manutenção
Custo de substituição

VAL socioambiental

Valorização estética
Criação de novos espaços
Ruído interior

TIR
PRI

21%
10,7 meses e 22 dias

Custo emissões

Δ = 10%

Poupanças vida útil

Δ = -10%

Ruído exterior
-20%

-15%

-10%

-5%

0%
Δ VAL (%)

5%

10%

15%

20%

Figura E. 10: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução III.4.b
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Figura V-0.100: Efeito dos parâmetros sobre o VAL socioambiental da solução III.4.b (fachada
viva)

