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II 

Resumo 

 

A presente dissertação aborda o tema da reabilitação de edifícios habitacionais 

para novos usos, investigando vias para a integração de objectivos de sustentabilidade 

em todo o processo. 

Depois de várias décadas do séc. XX em que se investiu essencialmente em 

construções novas, descurando as existentes, chegou-se a uma situação em que o parque 

edificado está fortemente deteriorado.  

A consequente necessidade de intervenção em muitos edifícios para melhorar o 

cumprimento das exigências funcionais e satisfação dos níveis de conforto ambiental 

promove a importância da reabilitação urbana. 

A construção é uma das indústrias que mais consome materiais e recursos, sendo 

a maior parte destes, não renováveis. O agravamento da escassez de recursos aliado à 

importância de satisfazer as necessidades presentes salvaguardando as gerações futuras 

está na génese da construção sustentável.  

No contexto de afirmação da reabilitação urbana, torna-se também indispensável 

a introdução do conceito de sustentabilidade no processo de reabilitação tradicional. 
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Abstract 

 

This thesis addresses the issue of rehabilitation of residential buildings for new 

uses, investigating the possibilities of integrating sustainability concerns throughout the 

process. 

In recent decades most investment was directed towards new construction, 

which implied a deterioration of existing stock. 

The need for intervention in many buildings to ensure the fulfillment of 

functional requirements and the satisfaction of environmental comfort promotes the 

importance of rehabilitation activities. 

Construction is one of the industries that consumes more materials and 

resources, and most of these, non-renewable resources. The growing scarcity of 

resources combined with the need to satisfy current needs without jeopardizing the 

future of next generations justifies the emergence of sustainable construction. 

Thus, the introduction of sustainability methods in rehabilitation activities is a 

natural step. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. Enquadramento 

 

O quadro da actividade da construção e a sua relevância para o equilíbrio da 

economia colocam a reabilitação de edifícios como uma janela de oportunidade de 

negócio a explorar pelas empresas. Este investimento insere-se num panorama 

desfavorável de excesso de oferta de construção nova, planos de urbanismo 

desajustados que conduziram a um crescimento desordenado e centros urbanos 

esvaziados. A reabilitação surge assim como uma alternativa viável para responder 

às necessidades urgentes da estrutura urbana e, particularmente, da edificada.  

A degradação do parque habitacional é notória, o incumprimento das 

exigências funcionais, o fraco conforto ambiental e a ineficiência no consumo dos 

recursos são dos principais problemas dos edifícios de habitação. 

Nos últimos anos, a importância dada aos recursos naturais e ao modo como 

são empregues e utilizados na sociedade e na construção tem vindo a crescer, embora 

não o suficiente, pois o consumo elevado de recursos energéticos e hídricos surge 

relacionado com as necessidades actuais da população, que procura aumentar os 

níveis de qualidade de vida e conforto no interior das suas habitações.  

Deste modo, é urgente contrariar a situação actual do parque habitacional e a 

falta de sustentabilidade que este apresenta. 

A reabilitação e a valorização do património edificado revelam-se assim uma 

grande aposta no processo de desenvolvimento sustentável do parque habitacional 

actual. 

 

1.2. Objectivos 

 

O levantamento dos problemas do parque habitacional português, evidencia 

não só a degradação física e estrutural do mesmo, mas também, o excesso de 

consumo de recursos do planeta e a falta de conforto ambiental e, consequentemente 

efeitos negativos na saúde dos ocupantes dos edifícios. 



Contributos para a reabilitação sustentável de edifícios de habitação 

 

 

2 

Desta análise resulta, que a alteração de tal situação poderia representar uma 

medida importante para a melhoria da qualidade de vida da população e para o 

desempenho ambiental e económico. 

Considerando que o sector da construção representa um papel 

importantíssimo a nível ambiental, social e económico impõe-se recorrer a um novo 

tipo de construção – construção sustentável, cujo conceito irá ser explorado bem 

como os sistemas que certificam este tipo de construção. 

Assim é neste contexto, que surge o objectivo principal desta dissertação que 

é enquadrar simultaneamente o processo de reabilitação tradicional e os parâmetros 

da construção sustentável. 

 

1.3. Metodologia e Estrutura 

 

A dissertação incide sobre a temática da reabilitação sustentável de edifícios 

de habitação. 

No primeiro capítulo é apresentada, a introdução ao tema, bem como os 

objectivos do estudo e a sua estruturação. 

No segundo capítulo – Estado de Arte – é abordada a estrutura do parque 

edificado português, salienta-se a dimensão do stock habitacional, a evolução do 

sector da construção, os principais problemas do parque e as exigências funcionais 

dos edifícios. Ainda, neste capítulo são abordados os temas: reabilitação de edifícios, 

sustentabilidade e construção sustentável. 

A partir destes elementos são apresentados contributos para a reabilitação 

sustentável de edifícios de habitação, no terceiro capítulo. 

No quarto capítulo, expõem-se as conclusões finais de toda a informação 

tratada ao longo da dissertação. 

Por último, no quinto capítulo, propõe-se desenvolvimentos futuros para o 

processo de reabilitação sustentável, apresentado nesta dissertação. 

Esta dissertação foi conseguida através de uma intensa pesquisa bibliográfica, 

a qual incluí a consulta de diversos trabalhos e estudos de investigação, livros, bem 

como fontes disponíveis na internet, garantindo a sua fiabilidade e a credibilidade da 

informação. 
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2. ESTADO DE ARTE 

 

2.1. Introdução  

 

A reabilitação de Edifícios apresenta-se como a principal forma de 

sustentabilidade do sector da construção em Portugal, face ao excesso de Construção 

Nova que o país tem neste momento. 

Embora, beneficiando do momento de estagnação do mercado da construção 

e enfrentando a presente conjuntura económica, dever-se-á reflectir sobre uma 

estratégia pró-activa que responda às necessidades urgentes da estrutura urbana e, 

particularmente, da edificada.  

Reabilitar tornou-se uma prática corrente e um conceito instrumental 

aplicável não só ao património arquitectónico e tradicional urbano, mas também a 

muito do património edificado e urbano ainda recente que, pela sua deficiente 

qualidade construtiva, sofre de patologias inesperadas face ao seu curto tempo de 

vida [10]. 

Preservar uma construção existente apresenta, pelo menos, as seguintes 

vantagens económicas por comparação com as actividades de demolição ou de 

reconstrução do edificado: menores custos de demolição, menores custos em licenças 

e taxas, aprovação mais fácil do projecto, menores custos de estaleiro e menor 

consumo de novos materiais [9].
 

Saliente-se ainda, como uma vantagem económica o custo final de uma 

reabilitação, mesmo quando o preço unitário dos trabalhos de reabilitação é superior 

ao da nova construção, o custo total da intervenção de reabilitação pode ser menor do 

que o da construção de um edifício novo, com a certeza de que a sua sustentabilidade 

ficará garantida [9]. 

Actualmente, o conceito de sustentabilidade é cada vez mais importante, visto 

que existe uma maior preocupação com a qualidade de vida do ser humano, assim 

como a melhoria e preservação do meio ambiente, tanto no presente como para o 

futuro. 

A reabilitação revela-se, então, como a via mais eficaz e rápida para atingir a 

sustentabilidade ambiental, económica e social do parque habitacional actual. 
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2.2. Parque Habitacional Edificado  

 

2.2.1. Evolução do Parque habitacional 

 

A idade do parque edificado pode auxiliar a identificação das características 

físicas dos edifícios e dar uma indicação sobre o actual estado da construção, 

incluindo a sua qualidade térmica. Todavia, esta qualidade depende também se, e em 

que medida, o stock de edifícios foi renovado [34]. 

A evolução do parque habitacional em Portugal pode ser caracterizada por 

dois períodos distintos, um primeiro período correspondente às décadas de 60 e 70 

em que o ritmo construtivo no nosso país era bastante inferior ao resto da Europa, e 

um segundo período que se inicia a partir de 1970 em que tal panorama começou a 

alterar-se. Pois, entre 1970 e 1999 mais de 2 milhões de unidades foram construídas, 

dando-se a explosão do sector da construção na década de 90, altura em que o 

crescimento do sector foi mais elevado, registando-se um crescimento anual médio 

de 6% do Valor Acrescentado Bruto no sector da Construção [6]. 

Um estudo realizado pela Comissão Europeia apresenta a evolução da 

distribuição do stock de edifícios residenciais na UE-25, apresentado na figura 1., 

que evidencia um aumento generalizado após a década de 60, em Portugal e nos 

restantes países da Europa. 

 

Figura 1-Evolução da distribuição do stock habitacional na UE-25 [35] 
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De acordo com um estudo realizado pela Euroconstruct, em 2008, Portugal 

apresentava um elevado stock de habitações que iria crescer em 2009 e actualmente 

em 2010, o que significa que existe um desajustamento entre a potencial oferta e a 

real procura de habitação em Portugal no contexto da crise actual [36]. Esta situação 

conduz a uma preocupação adicional, como seja o consumo de importantes recursos 

e a ocupação valiosa do solo urbano. 

De acordo com as „Estatísticas da Construção e Habitação – 2007‟, o parque 

habitacional português, em 2007, apresentava perto de 3,4 milhões de edifícios para 

habitação familiar clássica e aproximadamente 5,6 milhões de fogos [39]. Este valor 

poderá ser traduzido em número de fogos destinados à primeira habitação, segunda 

habitação ou habitações vagas (qualquer imóvel residencial que se encontra para 

venda, arrendamento, ou demolição). 

A figura 2, caracteriza o parque habitacional português, entre os anos 2004 e 

2010, segundo o tipo de utilização dos fogos existentes. 

 

 

Figura 2- Número de famílias e número de fogos segundo as categorias: stock habitacional, segunda 

habitação e habitações vagas, entre 2004 e 2010 (* previsão) [36]; [37]. 
 

O número de habitações existentes supera assim em 45% as necessidades 

reais das famílias, ou seja, as residências destinadas a segunda habitação e aquelas 

que se encontram totalmente desocupadas (vagas) contribuem significativamente 

para a sobrelotação do actual parque habitacional. Em 2007 já existiam 1,45 

habitações por família [37]. 
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Face ao aumento do número de edifícios destinados a habitação ao longo do 

tempo, é importante analisar e compreender os factos que conduziram a esta 

evolução. Na figura seguinte (figura 3) é possível observar a relação entre a evolução 

da ocupação populacional com o número de edifícios para habitação construídos em 

território nacional, desde a década de 70 ao ano 2007. 

 

 

Figura 3- Evolução do número de edifícios concluídos em Portugal e do seu desenvolvimento demográfico, 

entre 1970 e 2007 [37]. 

 

A principal limitação no investimento no sector da construção surge 

associada à forte redução da procura que, obviamente, se relaciona com a condição 

financeira das famílias e com a actual conjuntura económica [38].  

Face ao número de obras concluídas, a actividade da nova construção é a 

responsável pela maior fatia. No entanto, a reabilitação de edifícios tem ganho maior 

ênfase ao longo dos últimos anos, em particular através a execução de ampliações e 

alterações [37].  

A figura 4, permite analisar a variação percentual, em termos reais, do 

investimento realizado em nova construção e renovação residencial em Portugal, por 

comparação com a média dos países da Europa Ocidental, entre 2004 e 2010. 

 

 

 



Contributos para a reabilitação sustentável de edifícios de habitação 

 

 

7 

 

Figura 4-Evolução da variação percentual do investimento nacional e da Europa Ocidental em nova 

construção e renovação residencial, entre 2004 e 2010 (* previsão) [36]. 

 

Neste contexto e considerando o estado de degradação do parque 

habitacional, os edifícios que apresentem necessidades de intervenção, seja ao nível 

da reabilitação ou da manutenção, poderão constituir uma aposta competitiva ao 

nível do sector da construção. 

 

2.2.2. Principais problemas do Parque Habitacional Edificado 

 

2.2.2.1. Humidade 

 

A humidade que decorre do uso normal dos edifícios, assim como as 

infiltrações de água, associada à insuficiente ventilação, conduz ao aumento da 

humidade ambiente e ao desenvolvimento de bolores e de outros fungos que 

constituem um factor negativo para a saúde, principalmente em edifícios com 

insuficiente isolamento térmico e deficiente aquecimento nos períodos frios. 

A humidade constitui a principal causa, directa ou indirecta, de anomalias 

construtivas nos edifícios, como tal importa identificar as suas várias formas de 

manifestação, que estão intimamente associadas à respectiva origem e que são [16]:  

 

 Humidade de construção; 

 Humidade do terreno; 

 Humidade de precipitação;  
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 Humidade de condensação; 

 Humidade devida à higroscopicidade dos materiais;  

 Humidade devida a causas fortuitas. 

 

2.2.2.1.1. Humidade de construção 

 

A humidade de construção manifesta-se, principalmente devido à necessidade 

de utilização de água na aplicação da maior parte dos materiais empregues na 

construção de edifícios ou em acções de reparação e devido à acção directa da chuva 

nas edificações na fase de construção [17]. 

Em regra, este tipo de humidade ocorre ao longo do primeiro ano após a 

construção e desaparece no fim de um período relativamente curto em função das 

características do edifício em causa e da região climática em que se localiza [17]. 

A humidade de construção pode dar origem à ocorrência de anomalias devido 

à evaporação de água existente, provocando expansões ou destaques de alguns 

materiais ou devido ao simples facto de os materiais possuírem um teor de água 

superior ao normal, levando à ocorrência de manchas de humidade ou condensações 

[17]. 

 

2.2.2.1.2. Humidade do terreno  

 

A humidade do terreno pode afectar todos os elementos em contacto com o 

terreno, assim como outros elementos adjacentes das edificações [17]. 

A manifestação de humidade proveniente do terreno, deve-se à absorção e 

ascensão capilar, em paredes que estejam em contacto com a água do solo, ou seja, 

nas fundações de paredes situadas abaixo do nível freático ou situadas acima do nível 

freático em zonas cujo terreno tenha elevada capilaridade e em paredes implantadas, 

em terrenos pouco permeáveis ou com pendentes viradas para as paredes. A água 

existente no solo pode ser proveniente de águas superficiais ou freáticas [17]. 

 Este tipo de problemas surge devido à existência de materiais com elevada 

capilaridade e devido à inexistência, ou deficiente posicionamento, de barreiras 

estanques nas paredes.  
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 A presença de humidade do terreno conduz ao aparecimento de manchas de 

humidade nas zonas das paredes junto ao solo, eflorescências, criptoflorescências, 

bolores ou vegetação parasitária, principalmente em locais com ventilação deficiente, 

deterioração dos materiais de construção e descolamentos de revestimentos [17]. 

 

 

Figura 5-Manchas de humidade e desenvolvimento  

de líquenes devido a ascensão capilar de água[2]. 

 

2.2.2.1.3. Humidade de precipitação  

 

A água de precipitação, tanto no estado líquido (chuva) como no estado 

sólido (neve), pode penetrar nos edifícios através dos seus elementos da envolvente 

exterior (paredes, incluindo os respectivos vãos e coberturas) e deste modo vai 

humedecer os materiais e provocar frequentemente alterações nos mesmos [2], [16]. 

A ocorrência de anomalias provenientes deste tipo de humidade é muito 

frequente, dependendo de vários factores, intrínsecos aos materiais e elementos de 

construção (porosidade, existência de juntas ou fendas, ausência de ou 

funcionamento incorrecto dos dispositivos de recolha e evacuação da água da chuva, 

etc) e outros intrínsecos àqueles (intensidade da precipitação, acção do vento, acção 

da gravidade, etc) [16].  

A acção da chuva e do vento não são a causa das anomalias, mas sim os erros 

de projecto e concepção, visto que na concepção de uma parede deve ser considerada 

a sua localização geográfica e orientação, de forma a ser possível avaliar os 

respectivos riscos de molhagem face à acção da chuva incidente [17]. 



Contributos para a reabilitação sustentável de edifícios de habitação 

 

 

10 

As anomalias visíveis associadas à humidade de precipitação são geralmente 

as manchas de humidade, de dimensões variáveis, nos paramentos interiores das 

paredes exteriores em correspondência com a ocorrência de chuvas, Nas zonas onde 

ocorrem manchas de humidade é frequente a ocorrência bolores, eflorescências e 

criptoflorescências [17].  

 

2.2.2.1.4. Humidade de condensação 

 

A humidade de condensação é proveniente do vapor de água existente no ar 

ambiente interior dos edifícios, que se condensa nos paramentos expostos 

(condensações superficiais) ou no interior (condensações internas) dos elementos de 

construção. Esta é uma das causas mais correntes da existência de anomalias em 

edifícios, sobretudo nos de habitação [2], [16].  

Em geral, a ocorrência de condensações superficiais em paredes depende das 

condições de ocupação das edificações, das quais depende a produção de vapor nas 

edificações, da ventilação dos locais, do isolamento térmico das paredes e da 

temperatura ambiente interior, enquanto a ocorrência de condensações internas é 

influenciada pelas características de isolamento térmico dos vários materiais que 

constituem as paredes e pelas características de permeabilidade ao vapor de água 

desses materiais [17].  

As condensações superficiais no interior das habitações são frequentes, 

principalmente em habitações já existentes, visto que antes da implementação do 

novo RCCTE, aprovado pelo Decreto-lei nº. 80/2006, não existia qualquer 

obrigatoriedade em relação ao coeficiente de transmissão térmica (U) das pontes 

térmicas, nem valores máximos de U nas zonas correntes, daí a frequência deste tipo 

de anomalia. 

Existem diferentes manifestações patológicas associadas à humidade de 

condensação, das quais se destacam, no caso das condensações superficiais, o 

aparecimento de manchas, de humidade ou bolores e, no caso das condensações 

internas, o possível apodrecimento de matérias orgânicos, o destaque de materiais, a 

redução da resistência térmica dos materiais constituintes das paredes [17]. 
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A fraca exigência legal em termos de comportamento térmico de edifícios é a 

principal causa para o surgimento das humidades de condensação, pelo isolamento 

térmico inadequado e também pela falta de ventilação natural e mecânica eficaz. 

 

 

Figura 6-Bolores em paramento interior de parede devido a condensações [2]. 

 

2.2.2.1.5. Humidade devida à higroscopicidade dos materiais  

 

A humidade devida a fenómenos de higroscopicidade deve-se ao vasto 

número de materiais de construção que apresentam na sua constituição sais solúveis 

em água, de modo que, quando as paredes são humedecidas os sais dissolvidos vão 

acompanhar as migrações de águas às superfícies onde irão cristalizar, 

designadamente, sob a forma de eflorescências e criptoflorescências [17].  

Os sais solúveis higroscópicos têm a capacidade de absorver a humidade do 

ar dissolvendo-se quando a humidade relativa se encontra acima dos 65% - 70%, 

voltando a cristalizar com um aumento de volume quando esta baixa destes valores 

[17].  

As anomalias mais frequentes associadas a este fenómeno são caracterizadas 

pelo aparecimento de manchas de humidade em zonas com grandes concentrações de 

sais e eventual degradação dos revestimentos superficiais, [17]. 
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2.2.2.1.6. Humidade devida a causas fortuitas 

 

Nesta designação podem se englobar todos os fenómenos de ocorrência 

acidental de humidades de edifícios com origem diversa nas formas de manifestação 

anteriormente referidas [2]. 

As causas mais frequentes deste tipo de anomalias são [17]: 

 

 Roturas ou perdas de estanquicidade nas canalizações, designadamente nas 

instalações de distribuição e drenagem de água; 

 Infiltrações nas paredes de águas provenientes da cobertura devido a 

entupimentos de caleiras, algerozes ou tubos de queda, e outras deficiências 

causadas por falta de manutenção ou erros de execução; 

 Inundações acidentais. 

 

Nos edifícios antigos, as roturas de instalações de distribuição e drenagem de 

água, constituem umas das principais causas do aparecimento de humidade, 

sobretudo em casos em que as instalações foram executadas após a construção do 

edifício [2]. 

 

Figura 7-Rotura de tubo de queda de águas pluviais [2]. 

 

Analisando os vários tipos de manifestação foi possível concluir que são 

diversos os factores que dão origem à existência de humidade nos edifícios. Da 

tabela 1 que a seguir se apresenta consta uma síntese dos factores mais frequentes. 
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Tabela 1 -Factores que motivam a existência de humidades nos edifícios [2]. 

Coberturas em telhado 

 

 

 

 

 

 

Aumento da porosidade das telhas velhas em 

caleiras e/ou entupimentos por acumulação de 

detritos nos tubos e queda; 

Quebras e desprendimento de telhas; 

Infiltrações pelos beirados, devido à presença de 

vegetação ou a soluções incorrectas de transição 

dos beirados; 

Infiltrações causadas pela degradação das junções 

dos telhados com elementos salientes (como 

chaminés, entre outros) 

Coberturas em terraço 

 

Deficiências causadas por: 

 Má execução; 

 Ausência de camada impermeabilizante na 

constituição dos revestimentos da cobertura;  

 Degradação dos elementos construtivos; 

 Ausência de pendente mínima; 

 Deficiente regularidade da cobertura. 

 

Paredes exteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fendilhação nos revestimentos exteriores 

(sobretudo rebocos, embora se manifeste também 

em revestimentos de pedra e cerâmicos) ou nos 

próprios panos de parede; 

Fendilhação resultante do assentamento de 

fundações, de movimentos sísmicos ou da simples 

degradação dos materiais; 

Insuficiente isolamento térmico;  

Ascensão de água por capilaridade. 

 

Portas e janelas 

 

Infiltrações devido a erros de concepção e 

pormenorização ou degradação dos materiais; 

Infiltrações devidas aos descuidos dos moradores, 

tais como entupimentos dos diapositivos de 

drenagem. 

Redes técnicas 

 

Ocorrência de roturas em canalizações de 

distribuição de água ou de drenagem de águas 

residuais em habitações 
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2.2.2.2. Deficiente qualidade do ar 

 

As habitações antigas bem como as mais recentes apresentam problemas na 

qualidade do ar, o que se deve na maior parte das situações a insuficiências nas 

condições de ventilação, embora os edifícios antigos sejam os mais afectados devido, 

nomeadamente, aos seguintes factores [2]: 

 

 Compartimentos interiores com volumes reduzidos e que raramente possuem 

sistemas de ventilação; 

 Janelas com dimensões inferiores às mínimas impostas pelo RGEU e/ou que 

abrem para espaços exíguos (saguões);  

 Existência de apenas uma fachada com aberturas para o exterior, existindo 

compartimentos interiores sem qualquer tipo de abertura, impossibilitando a 

ventilação transversal; 

 Cozinhas com renovação de ar apenas por pequenas frestas, não existindo 

sistemas de exaustão; 

 Sistemas de aquecimento com base em lareiras, situação que se torna 

perigosa quando associada a uma insuficiente ventilação; 

 Esquentadores e botijas de gás colocadas em instalações sanitárias interiores. 

 

Nos edifícios antigos não era corrente a execução de aberturas dedicadas à 

admissão de ar, sendo este outro factor negativo na eficácia da sua ventilação. No 

entanto, esta ausência era compensada pela elevada permeabilidade ao ar da 

envolvente dos edifícios (caixilharias e portas exteriores). Todavia, os utilizadores, a 

fim de melhorarem as condições de conforto térmico dos seus espaços interiores, 

substituem as caixilharias existentes por outras com baixa permeabilidade, o que 

mantém as áreas das aberturas mas torna-as mais estanques. Contudo, este aumento 

de estanquidade não é compensado com novas admissões de ar, na maioria das 

habitações. 

O problema da insuficiente qualidade de ar resulta sobretudo da deficiente ou 

inexistente ventilação natural. A maioria das habitações possui condutas para 

evacuação de ar, tanto nas instalações sanitárias como nas cozinhas (embora em 

alguns casos mal dimensionadas) contudo, o problema consiste na ausência de 
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admissão de ar suficiente para que sejam garantidas as renovações de ar impostas por 

lei (uma renovação de ar por hora nos compartimentos principais e quatro nos 

compartimentos de serviços, estes últimos com caudais de ar mínimos), não existindo 

portanto uma ventilação geral e que funcione continuamente. 

Na maioria dos edifícios, a localização dos seus vãos permite o 

aproveitamento da diferença de pressões provocada pela acção do vento para 

melhorar a ventilação natural interior. No entanto, este factor não foi, em muitos 

casos, aproveitado correctamente, não existindo condições para uma ventilação 

natural adequada [2]. 

Os principais factores que inviabilizam uma ventilação natural conjunta são 

[2]: 

 Permeabilidade de caixilharias e caixas de estore insuficiente para 

garantir as renovações de ar necessárias nos compartimentos principais; 

 Inexistência de aberturas directas para o exterior, para admissão de ar, 

nos compartimentos principais; 

 Inexistência de aberturas adequadas para passagem de ar entre os 

compartimentos principais e de serviço; 

 Inexistência de aberturas de ar directas, para admissão de ar, nas paredes 

das cozinhas, com o objectivo de evitar a ocorrência de grandes 

desequilíbrios entre os caudais de admissão e os de evacuação de ar; 

 Condutas de evacuação de ar mal dimensionadas; 

 Inexistência de ventiladores estáticos nas extremidades das condutas de 

evacuação. 

Para se realizar uma ventilação natural separada era necessário a existência de 

aberturas directas para o exterior, para admissão e evacuação de ar (duas aberturas 

separadas) por compartimento, o que também não é comum existir. 

A insuficiente qualidade do ar geral das habitações portuguesas resulta, 

essencialmente, da ausência de legislação que obrigue a realização e projecção de um 

sistema de ventilação natural eficaz. 

 

 

 



Contributos para a reabilitação sustentável de edifícios de habitação 

 

 

16 

2.2.2.3. Insuficiente qualidade térmica 

 

O comportamento térmico das habitações é cada vez mais uma preocupação 

por parte dos utilizadores, que tem de suportar os custos energéticos adicionais 

quando as temperaturas são mais baixas. 

Existem vários factores que motivam a falta de conforto térmico no interior 

das habitações, tais como [2]: 

 Alterações climáticas caracterizadas por estações extremas (Verão e Inverno); 

 Alterações sociais e económicas que levam a que as habitações estejam 

menos horas ocupadas e como tal não existe uma contribuição energética 

constante; 

 Falta de exigência do regulamento das características do comportamento 

térmico de edifícios aprovado pelo decreto-lei nº 40/90 e falta de eficiência da 

fiscalização autárquica com objectivo de fazer cumprir o imposto pela 

legislação. 

Geralmente em edifícios antigos, anteriores ao século XX, a inércia térmica 

do elemento separador tem uma grande relevância, em virtude das suas dimensões 

(paredes de alvenaria largas e reduzidos vãos), assegurando por si só uma lenta 

transferência térmica entre os dois ambientes [18].  

Conforme demonstrado na figura 8., em Portugal tem-se assistido a uma 

evolução significativa da forma como se executam as fachadas dos edifícios. 

 

 

Figura 8- Evolução de fachadas em Portugal, desde a década de 40 à década de 90 [18]. 

 

Nos anos 60 caiu em desuso a alvenaria de pedra ou de tijolo maciço, 

substituindo-se por tijolo vazado, sendo que este material detém menor capacidade 

de carga térmica. Já, na década de 70, a qualidade de construção viu-se diminuída, 
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tendo sido igualadas as espessuras das paredes exterior e interior. Finalmente, na 

década de 80, foi introduzido o isolamento térmico no interior das paredes duplas; 

esta prática assume uma importância considerável na conservação térmica do 

ambiente interior. Na actualidade, a construção nova apresenta características 

térmicas superiores, conseguidas através da utilização de isolamento térmico pelo 

exterior da parede ou pelo interior do edifício. 

Deste modo, o insuficiente isolamento térmico constitui um dos principais 

problemas que originam a falta de conforto térmico, já que existe um número 

significativo de habitações que foram construídas sem qualquer tipo de isolamento 

nos elementos opacos da sua envolvente.  

A degradação do isolamento térmico, provocada pela diminuição da sua 

resistência térmica devido a manifestações de humidade de precipitação e 

condensação também é um problema frequente. 

A existência de pontes térmicas, também é considerada outro problema, que 

causa o aparecimento de condensações e, consequentemente, de fungos no interior, o 

que se verificou até 2006, quando ocorreu implementação do novo RCCTE 

(Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios), visto 

que a antiga legislação não impunha nenhum limite para a diferença do coeficiente 

de transmissão térmica entre a zona corrente e a zona estrutural, sendo permitido, 

desta forma, um grande fluxo de calor nas zonas sem isolamento térmico, como os 

pilares e vigas. 

 O baixo desempenho térmico dos elementos de separação entre o ambiente 

exterior e o interior, que formam descontinuidades na envolvente dos edifícios, 

envidraçados e portas, originam perdas de calor desproporcionadas por transmissão 

térmica e por infiltrações de ar excessivas, bem como a falta de protecções solares 

adequadas nos vãos envidraçados, que podem dar origem ao sobreaquecimento no 

interior dos edifícios e ao aumento das necessidades energéticas, no Verão, são 

outros problemas frequentes do parque habitacional português. Ainda em relação à 

radiação solar, a reduzida área dos vãos envidraçados representa também um 

problema, uma vez que compromete os ganhos solares favoráveis no Inverno. 

Deste modo, conclui-se que as medidas de reabilitação térmica face ao 

edificado existente são essenciais para o conforto dos utilizadores e como medida de 

reabilitação energética do mesmo. 
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2.2.2.4. Insuficiente qualidade acústica 

 

A qualidade acústica de uma habitação resulta do desempenho dessa 

habitação em relação a ruídos exteriores e interiores. O ruído indesejado, é cada vez 

mais uma preocupação relevante para milhões de pessoas, que procuram no interior 

das suas habitações libertar-se do mundo exterior, do ruído externo e dos vizinhos.  

O conforto acústico foi durante muito tempo deixado para segundo plano, 

contudo esta situação tem vindo a alterar-se gradualmente, sobretudo desde a 

publicação do Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de Maio, já que até 2002, embora 

existindo legislação referente ao ruído (Regulamento Geral do Ruído de 1988) esta 

veio a revelar-se pouco eficiente e de fraca aplicação. 

O Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios – RRAE veio 

estabelecer requisitos acústicos para um conjunto diversificado de tipologias de 

edifícios, com o objectivo essencial de promover uma significativa melhoria da 

qualidade e do conforto acústico dos mesmos. Em 2008, o Decreto-Lei nº 129/2002 

foi substituído pelo Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de Junho.  

Com efeito, a ausência de conforto acústico dentro das habitações deve-se, 

sobretudo, à falta de cumprimento da legislação, por parte de donos de obra e 

construtores. 

Em muitas habitações existe um deficiente isolamento a sons de percussão 

providenciado pelos pavimentos, um deficiente isolamento a sons aéreos assegurado 

pelas fachadas e um insuficiente isolamento de paredes entre fogos adjacentes. 

Deste modo, os alojamentos anteriores ao ano 2002 que não foram alvos de 

reabilitação, tem uma grande probabilidade de sofrerem de insuficiente conforto 

acústico. Nalguns casos o desconforto acústico deve-se à falta de isolamento sonoro 

na fachada e nos pavimentos, outros devido à fraca capacidade dos envidraçados. 

 

2.2.2.5. Condições de iluminação desadequadas 

 

2.2.2.5.1. Iluminação natural 

 

Nos edifícios, as condições de iluminação natural e insolação constituem 

importantes factores que condicionam tanto a qualidade do ambiente interior como a 

própria eficiência energética da habitação [2]. 
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A acção da radiação solar conduz a consequências relevantes nas condições 

ambientais interiores térmicas e de iluminação natural, podendo ser utilizada para a 

iluminação dos espaços, através da radiação solar que penetra através dos vãos 

envidraçados. Esta penetração de radiação solar origina um efeito de 

sobreaquecimento no Verão, ou causa um efeito de aquecimento favorável no 

Inverno [2]. 

Além da parte térmica que está intimamente ligada à radiação solar e aos vão 

envidraçados, a iluminação natural é também um factor relevante para o conforto 

visual e o bem-estar dos utilizadores, bem como os consumos energéticos devido à 

necessidade de iluminação interior. 

Portugal dispõe de boas condições geográficas e climáticas que motivam o 

aproveitamento da luz natural nos edifícios, no entanto existem alguns factores que 

podem prejudicar esse aproveitamento, como por exemplo [2]: 

 Obstrução à luz natural por parte de edifícios fronteiros; 

 Orientações desfavoráveis dos vãos envidraçados devido a constrangimentos 

urbanísticos e de loteamento; 

 Dispositivos de protecção solar não compatíveis com os requisitos de 

iluminação natural e com a necessidade de oclusão nocturna;  

 Inadequação das características dos vãos envidraçados (dimensão e forma, 

localização, dispositivos de sombreamento ineficazes, entre outros); 

 Compartimentos, com aberturas para o exterior, demasiado profundos; 

 Compartimentos interiores sem comunicação visual e luminosa com os 

compartimentos com aberturas para o exterior.  

Nos edifícios de habitação, sobretudo nos espaços urbanos consolidados (em 

particular nos bairros antigos), os factores que prejudicam a iluminação natural são 

os elevados ângulos de obstrução que limitam significativamente a quantidade de 

captação de luz, devido ao excessivo valor da relação entre a altura dos edifícios e a 

largura dos arruamentos. 
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A dimensão, a forma e o tipo de superfícies envidraçadas é, numa grande 

maioria dos casos, a principal causa da insuficiente iluminação natural dos edifícios. 

Os vãos envidraçados em muitas habitações, são pequenos para uma adequada 

iluminação natural dos espaços interiores, principalmente quando os compartimentos 

são muito profundos e apenas dispõem de vãos numa parede. Em relação à forma dos 

vãos envidraçados nas habitações mais antigas, um dos problemas é a elevada 

percentagem de superfície opaca dos vãos devido a uma subdivisão do pano 

envidraçado em elementos menores [2]. 

 

        

    Figura 9-Vãos envidraçados com diferentes formas, localizações e características de transmissão de luz. 

 

 

A maioria dos problemas referidos, devem-se essencialmente à falta de 

planeamento urbanístico nas décadas anteriores, à falta de legislação, e à falta de 

qualidade dos projectos de arquitectura.  

 

2.2.2.5.2. Iluminação artificial 

 

A iluminação artificial deveria ser considerada apenas um complemento à 

iluminação natural, no entanto, devido à insuficiente iluminação natural que parte das 

habitações portuguesas usufruem e pela ineficiência energética dos equipamentos de 

iluminação adoptados pelos utilizadores e, em certos casos, pelos projectistas dos 

edifícios de habitação, os consumos energéticos continuam a aumentar em Portugal. 

As lâmpadas incandescentes são o tipo de lâmpadas mais utilizado na 

iluminação artificial interior. Este tipo de lâmpadas é o mais barato, contudo é o 

menos eficiente e o que possui menor duração, como é possível analisar na figura 6 

que apresenta a eficácia luminosa de vários tipos de lâmpadas [2]. 
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Figura 10-Eficácia luminosa de vários tipos de lâmpadas [2]. 

 

 Os consumidores continuam a dar maior importância ao custo inicial de 

aquisição das lâmpadas do que à sua eficiência energética, visto ainda não existir 

uma sensibilização de tal modo suficiente, que permita os utilizadores concluir que o 

investimento inicial em lâmpadas economizadoras será compensado durante a sua 

vida útil e que os consumos energéticos e respectiva factura também serão inferiores.  

É necessário apostar na melhoria das condições de iluminação natural e 

adoptar soluções para iluminação artificial mais eficientes. 

 

2.2.2.6. Equipamentos 

 

Tal como as fontes de iluminação, também os equipamentos domésticos 

contribuem para um consumo energético excessivo. 

Os electrodomésticos, tais como equipamentos de frio e máquinas de lavar e 

secar, não são um problema que se reflicta na eficiência energética duma habitação.  

Os problemas mais relevantes dizem respeito aos equipamentos de 

entretenimento, climatização e aos sistemas utilizados para aquecimento de águas 

sanitárias. Os equipamentos de entretenimento representam cerca de 10% dos 

consumos de electricidade no sector residencial [2], tal facto deve-se essencialmente 

ao facto de os utilizadores não desligarem efectivamente estes aparelhos o que leva a 

um consumo eléctrico desnecessário.  

As anomalias associadas aos sistemas de climatização instalados e utilizados 

em habitações estão, normalmente, relacionados com [2]: 
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 Potência térmica dos equipamentos desajustada às necessidades; 

 Sistema de controlo inadequado, conduzindo a uma menor eficiência 

energética e comprometendo as condições de conforto; 

 Problemas de segurança associados à temperatura atingida por alguns 

sistemas de aquecimento ou à emissão de efluentes da combustão que 

não são, adequadamente, removidos pelo sistema de ventilação, 

degradando a qualidade do ar interior; 

 Baixo rendimento energético dos equipamentos devido, por exemplo, 

à ausência de manutenção de caldeiras e de equipamentos de ar 

condicionado comparado com o sistema de aquecimento central. 

 

Os sistemas de aquecimento central também podem apresentar algumas 

anomalias, sendo que as mais comuns estão associadas a erros cometidos na fase de 

projecto, problemas de instalação ou à falta de manutenção. Nos sistemas mais 

antigos o principal problema é a impossibilidade de controlar a potência térmica 

pretendida, o que o pode tornar insuficiente para garantir o conforto térmico, bem 

como o insuficiente isolamento térmico das canalizações de água quente, por erro de 

projecto ou por degradação dos materiais, o que provoca perdas térmicas 

significativas, reduzindo a eficiência do sistema [2]. 

Nos sistemas de aquecimento de águas sanitárias, o principal problema é a 

insustentabilidade da maior parte das habitações que utilizam maioritariamente o gás 

para aquecimento de águas. 

 

2.2.2.7. Consumo excessivo de água 

 

A água tem se tornado um recurso cada vez mais importante e necessário 

devido ao crescimento demográfico, ao desenvolvimento industrial, expansão da 

agricultura e ao desenvolvimento económico [31]. 

No período compreendido entre 1900 a 2000 verificou-se um crescimento 

demográfico mundial de cerca de três vezes e o consumo de água com as actividades 

humanas, industrial e agro-pecuária, neste período, cresceu cerca de seis vezes. 

Saliente-se ainda que estes mesmos factores são uma fonte de contaminação dos 
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recursos hídricos, o que provoca uma redução qualitativa desses mesmos recursos 

[31]. 

Os consumos domésticos estão geralmente associados ao uso da água para 

beber, para cozinhar, para higiene pessoal, para limpeza de espaços, para a lavagem 

de roupa, para a lavagem de loiça, para a descarga de autoclismos e em alguns casos 

para as actividades de jardinagem e/ou lavagem de veículos [2]. 

Embora não existam a nível nacional dados estatísticos que caracterizem os 

consumos domésticos, foram realizados alguns estudos [32], que permitiram elaborar 

a tabela 2. Tais valores não são exactos, mas não estarão longe dos valores médios 

nacionais. Com base na referida tabela é possível evidenciar que neste tipo de 

consumos, o consumo com as actividades de higiene pessoal (duches) e descargas de 

autoclismo, representa cerca de 63% do total dos consumos domésticos dos edifícios 

multifamiliares e cerca de 50% dos edifícios unifamiliares (ver figuras 11 e 12) [31]. 

 

Tabela 2- Repartição dos consumos diários [31] 

Aparelhos/utilizações 
Consumo (l/hab.dia) 

Edifício multifamiliar Edifício unifamiliar 

Lava-loiça (cozinha+ limpezas) 15 12,5% 15 10,0% 

Máquina de lavar loiça 4 3,3% 4 2,7% 

Máquina de lavar roupa 10 8,3% 10 6,7% 

Duche 45 37,5% 45 30,0% 

Lavatório + bidé 16 13,3% 16 10,7% 

Autoclismo 30 25,0% 30 20,0% 

Rega de jardim - - 28 18,7% 

Lavagem de automóvel - - 2 1,3% 

TOTAL/dia 120   150   

 

 

 

                 Figura 11-Distribuição dos consumos domésticos em habitação de edifício multifamiliar [31] 

62,5%

25,8%

11,6%

Edifício multifamiliar
Duches + descargas de 
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Restantes usos domésticos

Máquina de lavar loiça + roupa
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      Figura 12- Distribuição dos consumos domésticos em habitação de edifício unifamiliar [31] 

 

Embora seja notável uma falta de consciencialização das populações para a 

redução do consumo excessivo de água, existem outros factores que influenciam os 

elevados consumos domésticos, como a escolha incorrecta dos equipamentos 

(torneiras, chuveiros e autoclismos). Essas escolhas ineficazes, que normalmente são 

feitas pelos projectistas devem-se, essencialmente, à necessidade de economia de 

custos por parte do dono de obra. Assim, a falta de informação dos consumidores, em 

relação à eficiência hídrica dos equipamentos, é outro factor que determina que as 

suas escolhas não sejam as mais correctas. 

No entanto, em 2008 a ANQIP (Associação Nacional para a Qualidade nas 

Instalações Prediais) lançou em Portugal um sistema de certificação hídrica de produtos, 

associado a uma rotulagem. O modelo funciona como uma classificação variável com a 

eficiência do produto e é aplicado a aos autoclismos das bacias de retrete, chuveiros, 

torneiras e fluxómetros. As certificações para a atribuição de rótulos de eficiência hídrica 

podem ser solicitada pelos fabricantes e importadores de produtos, podendo também aceitar-

se o pedido de armazenistas ou distribuidores [59]. 

 

2.2.2.8. Falta de durabilidade dos materiais 

 

Os materiais de construção não são, geralmente, a principal causa de 

anomalias. De acordo com uma investigação espanhola, as anomalias em edifícios 

não são, maioritariamente, causadas por deficiências dos materiais de construção 

[30]. 

Com efeito, existem outros problemas que influenciam a durabilidade dos 

materiais aplicados nos edifícios, como a humidade que conduz à degradação dos 

50,0%
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Duches + descargas de 
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materiais de construção reduzindo a sua vida útil e causando destacamentos e 

deteriorações. 

Os materiais a aplicar nos edifícios devem ser escolhidos consoante a função 

que irão desempenhar, o local onde serão colocados e os agentes de degradação que 

terão de suportar. No entanto, o que muitas vezes acontece é que são escolhidos pelo 

seu custo de aquisição e não pelo seu desempenho e durabilidade. 

O parque habitacional existente apresenta um estado de degradação visível na 

sua envolvente, apresentando anomalias como o destacamento de revestimentos 

exteriores, fendas, fissuras, entre outras. O aparecimento de algumas destas 

anomalias é causado pela escolha incorrecta dos materiais que não possuíam as 

características necessárias para o desempenho que se pretendia obter, originando uma 

perda de funcionalidade precoce e outras são causadas devido ao facto dos materiais 

utilizados terem chegado ao final da sua vida útil, e já não possuírem as suas 

características iniciais. 

Não obstante, na maioria dos casos, a durabilidade dos materiais fica 

comprometida devido a erros de projecto e à aplicação incorrecta.  

 

2.3. Exigências funcionais dos edifícios de habitação 

 

O estabelecimento de exigências funcionais para os edifícios de habitação 

decorre da asserção de que estes edifícios devem possuir características que 

permitam a satisfação das necessidades dos utentes [3]. 

As exigências funcionais das habitações decorrem das exigências humanas e 

estas dependem dos costumes, dos estádios de evolução social, das condições 

económicas, que não são uniformes e gerais [1]. 

Deste modo, a forma e o conceito de habitar tem sofrido, ao longo dos 

tempos, profundas alterações, constituindo aspectos que devem ser tidos em 

consideração quando se desenvolve uma intervenção de reabilitação de um edifício 

habitacional [2]. 
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2.3.1. Exigências de segurança 

 

2.3.1.1. Segurança estrutural  

 

As exigências de segurança estrutural estão relacionadas directamente com os 

elementos de construção primários. O edifício deverá ser concebido de modo a que 

garanta os estados limites últimos e os estados limites de utilização, isto é, condições 

correntes de serviço, solicitações de ocorrência excepcional e solicitações de 

ocorrência acidental [1] 

O edifício deve ser concebido de forma a resistir: às solicitações de pesos 

próprios da construção, às sobrecargas de utilização, às solicitações climáticas 

correntes, típicas da região e local da construção
 
[1]. 

No caso da construção em que se integra a habitação vir a ser submetida a 

solicitações de carácter excepcional de acções sísmicas ou de ventos de tempestades, 

a resistência da construção deve ser assegurada em termos tais que, dentro de limites 

de probabilidade devidamente ponderados, as vidas dos habitantes não corram risco 

[1]. 

Os elementos de construção das habitações deverão ser seleccionados e 

dimensionados de forma a resistirem a eventuais solicitações de ocorrência acidental, 

ou seja, face a acidentes no uso corrente do espaço habitado. Deste modo, a 

segurança dos habitantes não deverá ser afectada no caso de ocorrerem deformações 

excessivas ou colapso nos elementos de construção sujeitos a tais solicitações. Esta 

exigência aplica-se, essencialmente a pavimentos, escadas, coberturas, paredes 

internas e externas [1]. 

Quando se trata de uma intervenção de reabilitação a segurança estrutural é 

aquela que terá de ser encarada com mais cuidado, dado que irá pôr em causa todas 

as questões subsequentes. O cumprimento da regulamentação em vigor exige que os 

edifícios apresentem condições de segurança estrutural adequadas ao seu uso [2]. 

 

2.3.1.2. Segurança ao incêndio  

 

O edifício deve ser projectado de forma a facilitar a evacuação dos utentes 

num tempo aceitável, de modo a favorecer a intervenção dos bombeiros no seu 
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combate e, ainda, a limitar o risco de deflagração e propagação do incêndio, através 

de meios de combate ao fogo [1].
 

A reabilitação dos edifícios em matéria de segurança ao incêndio coloca-se de 

forma distinta consoante o objecto de análise seja um edifício construído antes da 

publicação da regulamentação em vigor em matéria de segurança ao incêndio ou 

projectado e construído após a publicação, mas não a respeitando, parcial ou mesmo 

totalmente [2]. 

 

2.3.1.3. Segurança na ocupação e uso  

 

A segurança na ocupação e uso deve ser salvaguardada de modo a não criar 

insegurança dos utentes ao nível da circulação na habitação e nos acessos, evitando 

as superfícies escorregadias, ressaltos no pavimento, elementos da própria construção 

ou das instalações especiais, que sobressaiam dos tectos ou paredes a uma altura 

inferior à altura normal dos utilizadores.  

Para prevenir a queda de andares elevados devem ser colocadas protecções ao 

nível da fachada (peitoris de janelas e guardas das varandas) [1]. 

Deste modo, as intervenções de reabilitação dos edifícios e das habitações 

devem ser realizadas de modo a minimizarem o risco de ocorrência de acidentes no 

uso normal dos espaços e dos equipamentos que os constituem, garantindo a 

protecção das pessoas contra agentes agressivos, choques ou quedas acidentais e 

quedas de locais sobrelevados [2]. 

 

2.3.2. Exigências de habitabilidade  

 

2.3.2.1. Conforto ambiental 

 

O ambiente interno dos edifícios deverá permitir que os seus habitantes, com 

vestuário adequado, possam desenvolver as suas actividades sem sensação de 

desconforto proveniente de trocas exageradas de calor/frio com o exterior [1]. 

Os elementos da envolvente do edifício assim como os de separação interna 

deverão permitir que não se atinjam determinados valores de nível sonoro, 

considerados na regulamentação [1]. 
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O edifício deverá permitir que se atinjam níveis de iluminação suficientes 

para a realização das funções para o qual foi concebido, de modo a evitar fadiga 

visual
 
[1]. 

 

2.3.2.2. Salubridade 

 

Todas as habitações deverão estar providas de redes de abastecimento de água 

potável, com boas condições de caudal e pressão necessária à higiene e alimentação 

dos utentes e deverão estar equipadas com sistemas de evacuação de águas usadas e 

do escoamento de esgotos, em que esta evacuação deve-se processar o mais 

silenciosamente possível [1]. 

As habitações devem ainda estar preparadas com equipamentos que 

satisfaçam as necessidades fisiológicas de higiene pessoal dos habitantes
 
[1]. 

Os revestimentos de acabamento interior utilizados nas habitações devem ter 

uma geometria e acabamento que permita uma limpeza fácil, sem deterioração 

significativa [1].
 

 Deve-se assegurar que os edifícios tenham um ambiente adequado à 

permanência das pessoas e à realização de diversas actividades. Deste modo, é 

necessário que a ventilação seja controlada de forma a não gerar correntes de ar 

incómodas para os ocupantes e a não incrementar, desnecessariamente, as perdas 

energéticas nos meses frios [1]. 

A acção térmica só poderá promover uma ventilação eficaz quando a 

temperatura média no interior do edifício apresentar em relação à temperatura 

exterior, um diferencial superior a 8 ºC. Nos restantes casos admite-se que seja a 

acção do vento a garantir, em regra, a renovação do ar no interior dos edifícios. No 

entanto, não é possível assegurar, recorrendo exclusivamente a processos de 

ventilação natural, que a renovação de ar de projecto seja cumprida num determinado 

instante, dado que as acções que promovem este tipo de ventilação não são muitas 

vezes passíveis de controlo directo, assim é recomendado que, para situações 

particulares de ocupação ou para alguns locais enclausurados, se recorra a processos 

de ventilação mecânica
 
[1]. 
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2.3.2.3. Organização de espaços 

Os espaços devem se dispor de forma a comportar uma determinada 

sequência quando há funções que se complementam e a estarem separados quando 

existam actividades distintas [1].
 
 

 A formulação desta exigência depende muito da actividade que é 

desenvolvida a nível social e cultural pelo utente e ainda da localização geográfica do 

edifício [1]. 

O edifício deve dispor de áreas específicas, tendo em conta os mínimos 

regulamentares, assim como a relação entre dimensões (comprimento/largura, raio 

mínimo, pé-direito) e configuração geométrica dos espaços. O Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas, legisla todos os aspectos de disposições interiores em 

edificações. 

Todas as actividades desenvolvidas no interior de um espaço habitacional 

devem processar-se com o mínimo de esforço e de desconforto por parte dos seus 

utilizadores. 

Deste modo a organização espacial deve ser adaptada e modificada de acordo 

com as necessidades dos seus utilizadores no tempo [1]. 

A organização interna do fogo deve permitir satisfazer a necessidade de 

privacidade, considerando que há certas funções inerentes ao habitar que exigem 

privacidade, nomeadamente: repouso, estudo/trabalho e higiene pessoal [1]. 

 

2.3.3. Exigências de Economia 

 

As exigências de economia estão implícitas nas exigências mencionadas 

anteriormente e baseiam-se em particular em dois aspectos, ou seja, na limitação do 

custo global considerando os custos iniciais, a manutenção e a conservação da 

habitação e garantindo a durabilidade da habitação assegurando que as exigências 

formuladas sejam cumpridas [1]. 
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2.4. Reabilitação de Edifícios 

 

2.4.1. A importância da reabilitação dos edifícios  

 

Num tempo em que as preocupações ambientais e de desenvolvimento 

sustentável conquistaram já o seu lugar entre as prioridades para o futuro, interessa 

conhecer e explorar todos os mecanismos ao nosso alcance para conciliar ambos os 

objectivos no sentido, de reabilitar o património edificado, renovando e readaptando 

o nosso espaço construído às exigências que hoje lhe fazemos. 

No entanto, ao longo das últimas décadas tem-se verificado em Portugal uma 

intensa produção de edifícios de habitação novos em detrimento da manutenção e 

reabilitação do parque habitacional existente.  

O estado de degradação de milhares de edifícios de habitação e o 

reconhecimento do seu valor patrimonial e social tem levado, recentemente, ao 

estabelecimento de incentivos que visam incrementar a sua reabilitação. 

Em Portugal a reabilitação de edifícios não é uma actividade suficientemente 

fomentada. Na realidade, Portugal tinha, em 2002, a taxa de reabilitação mais baixa 

da União Europeia (6%), como se pode observar na Figura 13. 

 

 

Figura 13- Taxa de actividade de reabilitação no sector da construção em 2002 (baseado em dados da 

Euroconstruct, 2003) [2] 

 

Em Portugal, existem claramente condicionantes ao crescimento do segmento 
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desenvolvimento deste segmento e as necessidades.Alguns dos aspectos que tem 

condicionado o crescimento do seguemento da reabilitação são [2]: 

 A forte emigração para as grandes cidades e êxodo rural, que não  

potenciam o investimento na reabilitação; 

 O estrangulamento do mercado de arrendamento; 

 O maior investimento do Estado nos subsídios de apoio à aquisição de 

habitação, que no arrendamento e reabilitação; 

  A facilidade crescente no acesso ao crédito para aquisição de habitação, 

que se verificou nos últimos anos; 

 A forte tradição nacional de valorização da propriedade; 

 A ideia generalizada que a reabilitação do património implica um 

significativo investimento financeiro por parte do proprietário; 

 A falta de capacidade de resposta das empresas de construção, em 

especial no que diz respeito à capacidade técnica e cientifica e à mão-de-

obra especializada. 

É importante que a taxa de reabilitação aumente, para que o número de 

demolições se torne inferior ao número de reconstruções e assim a percentagem de 

edifícios antigos não diminua mais, pois a sua demolição contribui para a progressiva 

descaracterização e desvalorização do nosso património habitacional. Assim, a 

demolição de um edifício antigo pode representar um impacte significativo, quer a 

nível cultural, quer a nível económico. 

Reabilitar um edifício significa aumentar os seus padrões de qualidade. A 

importância de reabilitar é evidente na medida em que só assim se consegue 

melhorar a qualidade e desacentuar a degradação contínua do património edificado. 

As vantagens de reabilitar são notórias, no entanto é necessário salientar que 

existem desvantagens. Há, portanto, que ponderar, caso a caso, os prós e os contras 

deste tipo de intervenção no edifício em causa, tendo em conta o seu estado de 

conservação, valor patrimonial ou arquitectónico, características espaciais e 

funcionais intrínsecas e viabilidade de compatibilização das mesmas com os 

requisitos actuais e futuros, condicionalismos técnicos e económicos da intervenção, 

e mais-valias e sustentabilidade ambiental alcançadas com a mesma. Ainda assim, 

apesar da especificidade de cada intervenção, é possível enumerar algumas vantagens 

desvantagens inerentes à opção e ao processo de reabilitação. 
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Tabela 3 -Vantagens e desvantagens da opção e processo de reabilitação [53] 

 Vantagens Desvantagens 
H

is
tó

ri
ca

s 
/ 

P
a

tr
im

o
n

ia
is

  
-Conservação, revalorização e reutilização 

do património arquitectónico como memória 

construída do passado de uma sociedade; 

 

-Maior controlo sobre o estado de 

conservação de um edifício quando este é 

utilizado – menos propensão para a 

degradação prolongada; 

 

-Conservação do testemunho de modos de 

pensar, produzir, habitar, trabalhar, entreter, 

construir, etc., inscritos na arquitectura e na 

construção; 

-Intervenções pouco sensíveis podem pôr 

em causa a integridade e “veracidade” do 

património arquitectónico histórico; 

 

 -Intervenções demasiado sensíveis 

podem ficar aquém das expectativas 

técnicas, funcionais e de 

sustentabilidade; 

S
o

ci
a

is
 /

 C
u

lt
u

r
a

is
  

-Manutenção da imagem urbana e sua 

intrínseca identidade sócio-cultural; 

 

-Renovação do sentido de orgulho e estima 

pelo património construído – é mais fácil de 

gostar e manter o que está “bem tratado” e 

funcional; benefícios de saúde para os 

ocupantes, reduzindo a incidência de 

doenças relacionadas com o espaço 

construído; 

 

-Possível perda definitiva da identidade 

do edifício existente; 

L
eg

a
is

 /
 

R
eg

u
la

m
en

ta
re

s 
 

-Isenção de taxas; 

 

-Apoios financeiros (fiscais, municipais ou 

outros) 

 

 -Programas de apoio à reabilitação 

(RECRIA, etc.) 

-A intervenção pode ser limitada por 

regulamentos ou planos de urbanismo, de 

protecção do património, entre outros, 

aplicáveis a construções existentes; 

 

-Pode não ser possível o total 

cumprimento dos regulamentos 

aplicáveis a edifícios novos equivalentes, 

sendo necessária uma avaliação caso a 

caso; 

T
éc

n
ic

a
s/

 

F
u

n
ci

o
n

a
is

 

-Técnicas e materiais aplicados já deram 

provas da sua durabilidade e comportamento 

específico – pontos fortes e fragilidades, – 

reduzindo o risco por vezes inerente à 

experimentação de novas soluções; 

 

-Menor necessidade de espaço de estaleiro; 

 

-Possibilidade de contextualizar, reintegrar e 

reinterpretar especialidades e técnicas 

construtivas actualmente em desuso; 

-Edifícios mais antigos estão muitas 

vezes inseridos em zonas histórias (ruas 

estreitas e sinuosas) dificultando o acesso 

e a localização do estaleiro exterior 

quando necessário; 

 

-A extensão do tempo de vida de um 

edifício reabilitado pode ser apenas até 

cerca de metade do tempo de vida de 

uma construção nova; 

 

-Possibilidade de constrangimentos 

impostos pelo existente – pé-direito 

muito baixo, disposição estrutural pouco 

flexível, planta muito profunda (difícil 

iluminação e ventilação naturais), etc; 

 

-Pode não ser possível garantir um 

desempenho técnico-funcional igual ao 

de uma construção nova para o mesmo 

fim; 
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Tabela 3-Vantagens e desvantagens da opção e processo de reabilitação [53] (continuação) 

 

 
Vantagens Desvantagens 

E
co

n
ó

m
ic

a
s 

 

-Reduz ou elimina a quantidade de 

demolições; 

-Menos matéria-prima necessária 

(possibilidade de aproveitamento de 

fundações, estrutura, redes e equipamentos 

técnicos, revestimentos, etc.); 

-Menos tempo em obra; 

-Reduz ou elimina a necessidade de estaleiro 

(a própria construção abriga os materiais e 

os trabalhos); 

-Possibilidade de optimização dos custos de 

exploração e manutenção do edifício 

existente; 

-Valorização económica “real” do 

património existente após a sua reabilitação; 

 

-Mão-de-obra especializada 

possivelmente mais cara (por ainda haver 

pouca experiência e concorrência); 

 

-Técnicas de restauro, utilização de 

materiais e técnicas ”antigas” para maior 

compatibilidade, ou substituição de 

elementos antigos, difíceis de encontrar 

ou fabricar, podem encarecer a obra; 

 

-Custos de exploração e manutenção de 

uma construção reabilitada podem não 

conseguir igualar os de uma construção 

nova; 

E
n

er
g

ét
ic

a
s 

/ 
A

m
b

ie
n

ta
is

 

-Reduz ou elimina a quantidade de 

demolições (menos desperdício/entulho, 

menor necessidade de transporte e 

respectivas emissões de CO2, menos energia 

consumida, menos poluição sonora e 

ambiental em geral, maior qualidade do ar); 

 

-Menos matéria-prima necessária e 

respectivo transporte (possibilidade de 

aproveitamento de fundações, estrutura, 

redes e equipamentos técnicos, 

revestimentos, etc.); 

 

-Menos energia incorporada necessária do 

que para uma nova construção – 

rentabilização dos recursos e energia já 

utilizados; 

 

-Menos tempo em obra; 

 

-Possibilidade de optimização do consumo 

energético e de recursos de exploração e 

manutenção do edifício existente; 

 

-Possibilidade de optimização do ambiente e 

conforto interiores do edifício existente 

(térmica, acústica, iluminação, qualidade do 

ar, etc.) 

 

-Oportunidade para eliminação de materiais 

tóxicos e perigosos para a saúde; 

 

 

-Alguns edifícios de mais fraca 

construção podem ser difíceis de elevar 

qualitativamente a níveis aceitáveis de 

desempenho energético-ambiental; 

 

-Pode não ser possível garantir um 

desempenho energético-ambiental igual 

ao de uma construção nova para o 

mesmo fim; 
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A população procura, actualmente, melhores condições de habitabilidade, 

melhor conforto ambiental e procura diminuir os custos dispendidos durante a 

utilização da sua habitação. Para alcançar estes objectivos, os utilizadores procuram 

novas habitações, onde parte destas condições já se encontram satisfeitas por 

imposição da lei. Como tal, para um desenvolvimento mais sustentável, é necessário 

tornar as habitações existentes capazes de oferecer às gerações futuras as condições 

que uma habitação nova deve possuir. 

 

2.4.2. Objectivos da reabilitação 

 

O objectivo da reabilitação é aumentar o ciclo de vida de um edifício e 

simultaneamente dotá-lo de maior adaptabilidade às funções a que está destinado, 

aumentando os seus padrões de qualidade.  

A reabilitação não só requalifica e reutiliza um espaço, como também 

possibilita um menor consumo de materiais e energia, relativamente à construção de 

raiz. Para além disso, reabilitar é preservar as marcas históricas e culturais de um 

espaço, resultando daí a sua valorização social e económica. 

Considerando o nível de degradação do parque habitacional existente e o 

excesso de construção nova, este apresenta-se como um forte potencial de actuação 

para a actividade de reabilitação, nomeadamente no que respeita à melhoria do 

conforto pela envolvente, melhoria de eficiência do uso da água e da energia. 

A reabilitação constitui assim uma oportunidade para introduzir as estratégias 

de sustentabilidade que já vêm sendo aplicadas à construção nova. 

 

2.4.3. Programas de reabilitação 

 

Actualmente existem programas de apoio e incentivo à reabilitação de 

edifícios, tanto a nível financeiro como fiscal, cujos objectivos passam pela 

intervenção dos privados no património construído, pela resolução das respectivas 

anomalias acumuladas ao longo do tempo, e ainda, pela procura da modernização e 

beneficiação dos imóveis, no que respeita à melhoria do seu desempenho funcional. 
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Neste âmbito salienta-se o apoio financeiro concedido pelo Estado a 

proprietários e a terceiros para acções de reabilitação de edifícios através dos 

programas seguintes:  

 

 RECRIA - Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis 

Arrendados criado pelo Dec. Lei nº 197/92, de 22.09, o qual foi revogado pelo 

Decreto-Lei n.º 329-C/2000, de 22 de Dezembro, que visa apoiar a execução de 

obras que permitam a recuperação de fogos e imóveis arrendados em estado de 

degradação, mediante a concessão de apoios e de incentivos pelo Estado e 

Municípios. Os apoios consistem numa comparticipação a fundo perdido e num 

empréstimo a oito anos para a parte não comparticipada, sendo ainda possível a 

sua articulação com as medidas previstas no programa Solarh no respeitante aos 

fogos devolutos. 

Acresce que, os proprietários que façam obras de apoio ao abrigo do programa 

Recria podem ainda requerer uma comparticipação adicional de 10% ao 

programa Rehabita, caso os imóveis objectos de intervenção se encontrem 

localizados em zonas históricas ou fizeram parte integrante de uma actuação 

municipal de recuperação.  

 

 REHABITA - Regime de Apoio à Recuperação Habitacional em Áreas Urbanas, 

instituído pelo Decreto-Lei n.º 105/96, de 31 de Julho, consiste numa extensão 

do Programa Recria e visa apoiar a execução de obras de conservação, de 

beneficiação ou de reconstrução de edifícios habitacionais e acções de 

realojamento provisório ou definitivo dai decorrentes.  

 

 RECRIPH - Regime Especial de Comparticipação e Financiamento na 

Recuperação de Prédios Urbanos em Regime de Propriedade Horizontal, 

regulado pelo Decreto-Lei n.º 106/96, de 31 de Julho, estabelece um regime 

específico de comparticipação e financiamento a fundo perdido, com um limite 

de 20% do seu custo na realização de obras de conservação e beneficiação nas 

partes comuns dos prédios, levadas a cabo pelas administrações de condomínios 

de prédios cuja licença tenha sido emitida antes de 1970 e as obras tenham sido 

realizadas pelos condóminos nas suas respectivas fracções. 
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 SOLARH - Programa de Solidariedade e Apoio à Recuperação de Habitação 

própria permanente foi criado pelo Dec. Lei nº 7/99, de 08.01 e actualmente é 

regulado pelo Decreto-Lei n.º 39/2001, de 9 de Fevereiro. Este regime visa 

financiar, sob a forma de empréstimo sem juros, até 11.970,00 euros e por um 

prazo que pode ir até aos 30 anos os agregados familiares de baixos 

rendimentos que realizem obras de conservação e beneficiação em habitação 

própria permanente e até igual valor, mas pelo período máximo de oito anos 

aos proprietários que realizem o mesmo tipo de obras em fogos degradados 

ou devolutos. 

 

Saliente-se que, há muito que o Governo vem anunciando o Programa 

Proreabilita, que ainda hoje se encontra em fase de anteprojecto e que visa revogar as 

actuais iniciativas de apoio financeiro à realização de obras no parque habitacional 

pelos proprietários, que à partida não poderiam reabilitar o seu edificado o possam 

fazer, tornando os processos de reabilitação mais simples e céleres, contudo ainda se 

encontra em fase de anteprojecto. 

O programa Proreabilita irá permitir certificar as obras de recuperação de 

imóveis, conferindo aos proprietários/senhorios que as tenham realizado no seu 

âmbito, a faculdade de acederem à actualização das rendas no âmbito do Novo 

Regime de Arrendamento Urbano (NRAU). 

Deverá também apoiar as obras de recuperação das habitações dos agregados 

familiares carenciados que tenham sido intimados a realizá-las. 

O Proreabilita irá substituir/aglutinar todos os programas de apoio à 

reabilitação urbana (Recria, Recriph, Rehabita e Solarh), vai gerir subsídios a fundo 

perdido e empréstimos sob a tutela do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 

(IHRU).                                                                     

Acresce dizer que sobre a responsabilidade do IHRU foi implementado o 

Plano Estratégico de Habitação 2008/2013 que permite às autarquias locais 

participarem na regulação do mercado de habitação, através dos programas locais 

incluídos. Este programa irá penalizar a nível fiscal os proprietários de casas 

devolutas e edifícios degradados, e beneficiar quem os reabilitar. Para o Secretário de 

Estado do Ordenamento do Território, o tipo de comportamento será determinante 

para a atribuição de penalizações a situações como estas [11].  
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Contudo, tem-se verificado a inadequação destes instrumentos à realidade, 

uma vez que não têm demonstrado suficiente capacidade para inverter o processo de 

degradação dos nossos edifícios, quer históricos, ou outros. O insuficiente grau de 

concretização destes instrumentos apresenta diversos motivos, destacando-se a 

descapitalização dos proprietários e baixos rendimentos dos inquilinos. 

 

2.5. Construção Sustentável na Reabilitação de Edifícios 

 

2.5.1. Desenvolvimento Sustentável 

 

A temática do desenvolvimento sustentável começou a aflorar na segunda 

metade do século XX, quando o Homem começou a ter consciência da progressiva 

degradação infligida pelas suas políticas de desenvolvimento ao meio ambiente. 

Constatou-se que em resultado das suas cruéis actividades destrutivas, a 

biodiversidade na Terra está a diminuir a um ritmo de cerca de 50.000 espécies por 

ano e que ao nível dos recursos inorgânicos, estes não eram infinitamente 

inesgotáveis, pelo que não era possível continuar a basear os sistemas energéticos em 

fontes não renováveis, nem manter a actual política existente no destino a dar aos 

resíduos produzidos pela actividade humana. Se por um lado, o consumo de recursos 

naturais tem aumentando exponencialmente devido a uma sociedade cada vez mais 

numerosa, que cresce a um ritmo de 250.000 pessoas por dia, cada vez mais 

tecnologicamente desenvolvida e em que os padrões de conforto são cada mais 

exigentes, por outro, a quantidade disponível de recursos apresenta um 

comportamento inverso [4]. 

O conceito de sustentabilidade assumido desde os finais dos anos 70 é 

diferente do actual, o qual assentava na lógica da sustentação da sociedade, muito 

numa visão economicista, com reduzidas preocupações ambientais. É só no final da 

década de 80 que se assume, de forma mais generalizada, o conceito de 

sustentabilidade (Relatório Brundtland, 1987), numa perspectiva de deixar o planeta 

com condições de habitabilidade para as próximas gerações, assumindo-se: “A 

capacidade da humanidade garantir que responde às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de assegurarem as suas próprias 

necessidades” [6]. 
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Embora esta definição tenha sido vaga, trouxe consigo uma mensagem 

bastante positiva e simples, propondo a busca de um equilíbrio entre os níveis de 

desenvolvimento e a quantidade existente de recursos naturais de modo a que, o 

desenvolvimento ocorresse num patamar que pode ser mantido sem prejudicar o 

ambiente natural ou as gerações futuras. Este relatório consolidou a ideia de que era 

necessário um esforço comum e planetário para que o rumo do modelo de 

desenvolvimento económico fosse corrigido [4]. 

Em Junho de 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU), realizou na 

cidade do Rio de Janeiro a Conferência Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, 

com a participação de 170 países. Nessa conferência, foi lavrado um documento 

denominado por “Agenda 21”, contendo recomendações e referências específicas 

sobre como alcançar um desenvolvimento sustentável, que deveriam ser 

implementadas até ao início do século 21, pelos Governos, Agências de 

Desenvolvimento e Grupos Sectoriais, em todas as áreas onde a actividade humana 

afectasse o Meio Ambiente. Este documento, consistia numa proposta de estratégia 

destinada a subsidiar um planeamento estratégico e que deveria ser adaptado no 

espaço e no tempo às características peculiares de cada país. A “Agenda 21”, ao 

mesmo tempo que criticava o modelo de desenvolvimento vigente na altura, 

considerando-o socialmente injusto e perdulário do ponto de vista ambiental, 

proponha uma nova sociedade, justa e ecologicamente responsável e que fosse ao 

mesmo tempo produtora e produto do desenvolvimento sustentável [4]. 

Posteriormente, foi criada em 1996, a Agenda Habitat, na Conferência das 

Nações Unidas, Istambul. Esta agenda é também uma interpretação a nível 

local/regional da Agenda 21, tendo como principais preocupações o abrigo para 

todos e a sustentabilidade dos aglomerados urbanos.  

 Em 1999, é redigida pelo CIB (International Council for research and 

inovation in building and construction), uma Agenda 21 para a construção 

sustentável, e em 2002 um documento para os designados “países em 

desenvolvimento”. Na Agenda 21 surge o conceito de Agenda 21 Local (A21L) que 

consiste em “ Pensar Globalmente, Agir Localmente”. 

Neste mesmo ano, é definido desenvolvimento sustentável com base em “três 

pilares interdependentes e mutuamente sustentadores – desenvolvimento económico, 
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desenvolvimento social e protecção ambiental”. (Declaração de Política - Cúpula 

Mundial sobre o desenvolvimento sustentável – Joanesburgo 2002). 

 

Figura 14-Pilares do desenvolvimento sustentável [4] 

 

Actualmente, Portugal, como membro da União Europeia, é chamado a actuar 

nestas matérias e a agir segundo as directrizes de protocolos internacionais tais como 

o Protocolo de Quioto. 

O Protocolo de Quioto consiste num tratado internacional com vínculos 

rígidos para a redução da emissão de gases como o CO2 que provocam o efeito de 

estufa e são responsáveis pelo aquecimento global do planeta.  

Este protocolo foi discutido e negociado em Quioto, Japão, em 1997, e 

rectificado em 1999, tendo entrado em vigor em 2005 após aprovação da Rússia. 

Este Protocolo define que os países signatários devem cooperar através de algumas 

acções tais como, reformular os sectores de energia e transportes e o uso de fontes de 

energia renováveis. 

Ainda no que respeita à aplicação de princípios sustentáveis em Portugal, 

importa referir as Agendas 21 Locais, que actualmente abrangem 79 Municípios. 

Através da análise dos princípios de desenvolvimento sustentável, conclui-se 

que o sector da construção é um dos sectores que mais impacte tem no ambiente e no 

consumo de recursos e energia, como tal, é necessário elevar a qualidade da 
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construção e consequentemente reduzir as suas cargas negativas no planeta, 

designando esta nova atitude de projectar/construir por construção sustentável. 

 

2.5.2. Construção Sustentável 

  

2.5.2.1. Noção de Construção Sustentável 

 

O desenvolvimento sustentável não é apenas uma bandeira dos ecologistas, 

pois já se constitui como uma preocupação real para a indústria da construção, quer a 

nível nacional quer a nível internacional. A indústria da construção devido à grande 

quantidade de recursos que consume, à quantidade de resíduos que produz, à sua 

implicação na economia dos países e à sua inter-relação com a sociedade, não ficou 

alienada dos objectivos e metas que regem o desenvolvimento sustentável [4]. 

A construção sustentável refere-se à aplicação da sustentabilidade nas 

actividades construtivas, a qual descreve as responsabilidades da indústria da 

construção no que respeita ao conceito e aos objectivos da sustentabilidade, como a 

“criação e gestão responsável de um ambiente construído saudável, tendo em 

consideração os princípios ecológicos (para evitar danos ambientais) e a utilização 

eficiente dos recursos” (Charles Kibert-1ª Conferencia 1ª Conferência Mundial sobre 

Construção Sustentável, 1994).  

Como primeira prioridade dever-se-á referir a necessidade de se analisarem as 

características da construção tradicional e compará-la com o novo critério sustentável 

para os materiais de construção, os produtos e os processos de construção [4]. 

Esta linha de pensamento viria a alterar os factores tradicionalmente 

considerados competitivos na indústria da construção: a qualidade, o tempo e o custo 

[4].
 
 

 

Figura 15-Aspectos competitivos na construção tradicional [4] 
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Mais recentemente, acentuou-se a importância de questões menos técnicas, 

mas fundamentais para o desenvolvimento sustentável na construção. É agora 

reconhecido que a sustentabilidade económica e social, bem como os aspectos 

culturais, são importantes para atingir a sustentabilidade na construção. [14] 

 

 

Figura 16- Evolução das preocupações no sector da construção civil [14] 

 

A construção sustentável representa uma nova maneira de equacionar a 

concepção, a construção, a operação e a demolição. Enquanto na perspectiva 

tradicional as preocupações centram-se na qualidade do produto, no tempo 

dispendido e nos custos associados, na construção sustentável soma-se a essas 

preocupações, as preocupações ambientais relacionadas com o consumo de recursos, 

as emissões de poluentes, a saúde e a biodiversidade, o que constitui um novo 

paradigma cujo desafio principal é o de contribuir para a qualidade de vida, para o 

desenvolvimento económico e para a equidade social (Agenda 21) [6]. 

 

2.5.2.2. Como se implementa a construção sustentável 

 

A sustentabilidade da construção deve acompanhar todo o ciclo de vida da 

construção de uma obra. Durante o ciclo de vida de um edifício, a construção 

sustentável destaca os seguintes princípios: 

 Reduzir o consumo de recursos; 

 Reutilizar os recursos; 

 Reciclar materiais em fim de vida do edifício e utilizar recursos 

recicláveis; 

 Proteger os sistemas naturais e a sua função em todas as actividades; 
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 Eliminar materiais tóxicos e sub-produtos em todas as fases do ciclo 

de vida. 

 

Estes princípios deverão ser aplicados, através de uma abordagem integrada, 

a todas as fases que compõem o ciclo de vida de uma construção. O ciclo de vida de 

um edifício inicia-se na Concepção (Planeamento) e continua até à Desconstrução, 

passando pela Construção e Operação (Figura 17). O consumo de recursos na fase de 

Construção e na fase de Desconstrução é maior, por outro lado, na fase de Operação 

e Utilização o consumo é maioritariamente energético. 

 

 

Figura 17- Ciclo de vida da construção [6] 

 

A análise do ciclo de vida dos edifícios é essencial para avaliar o desempenho 

ambiental das edificações ao longo de toda a sua vida útil. 
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Planeamento e concepção [6] 

  

A fase de planeamento e concepção consiste no levantamento das condições 

que permitem executar o projecto, até à sua elaboração. Esta fase varia entre meses, 

podendo atingir anos, nomeadamente ao envolver as actividades de autorização dos 

projectos para a sua construção.  

No que diz respeito ao planeamento e localização, esta é uma actividade 

muito importante, associando-se os efeitos no local pelo que o impacte resulta do 

traçado, da localização, da ocupação do solo, dos materiais a utilizar, entre outros. 

Esta fase é, provavelmente, a mais importante do processo, pois é nela que se 

tomam as principais decisões referentes ao local, à concepção, aos fornecedores, aos 

materiais a utilizar, às necessidades energéticas e de água e outras, cujas 

consequências se irão reflectir nas restantes fases do ciclo de vida da construção. 

Deste modo, é nesta fase que se tomam as principais decisões a que muitos 

dos impactes ambientais, que ocorrem posteriormente, estão associados e são, 

essencialmente, provocados nas outras fases. 

Os efeitos ambientais directos estão associados aos trabalhos de concepção e 

levantamentos efectuados, para obtenção de dados, já que os impactes efectivos desta 

fase são muito reduzidos e quase sem significado quando comparados com as 

restantes fases. 

 

Construção [6] 

 

Na fase de construção incluem-se todas as acções, desde o concurso e o início 

da construção propriamente dita, até à recepção da obra por parte do proprietário, 

podendo ter uma duração que pode variar entre dias e anos, embora a unidade de 

referência sejam os meses. 

Na fase de construção, o mais relevante é a forma de desenvolvimento do 

processo construtivo, estando esta associada, essencialmente, à intervenção no local, 

com alteração do uso do solo, consumo de matérias-primas, energia, água e 

alterações nos ambientes natural e/ou construído. 

Para execução das construções, torna-se necessário extrair e consumir 

matérias-primas. Esta fase é dominante no que se refere à necessidade de materiais 
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na construção. Os impactes da extracção ou transformação, são também relevantes, 

ainda que, na maior parte dos casos, sejam da responsabilidade da indústria 

produtora, pois não são específicos do sector da construção.  

As actividades construtivas nas zonas de ambientes naturais ou na sua 

proximidade, ao serem intrusivas, provocam interferências na fauna e na flora e 

alterações na dinâmica dos ecossistemas. As obras interferem e incomodam as 

comunidades, nomeadamente devido a alterações no tráfego local e alterações das 

condições de segurança. 

A fase de construção é, claramente, a que provoca impactes mais relevantes e 

alterações mais significativas, em curtos períodos de tempo, nos sistemas ambientais, 

em termos de ocupação de solo e alteração dos ecossistemas e paisagem. Em 

particular, deve ser enfatizado que, num período curto, esta fase gera alterações 

muito relevantes. 

 

Operação [6] 

 

A fase de operação prolonga-se desde a recepção da obra por parte do 

proprietário, até ao fim da utilização do empreendimento. Nesta podem incluir-se, 

também, as operações de manutenção e renovações pontuais. A manutenção é uma 

actividade fundamental, compreendendo a execução de actividades, incluindo 

construtivas, que devem ter um carácter periódico e preventivo. 

Os impactes associados ao empreendimento edificado, decorrentes desta fase, 

resultam: no consumo de energia, de água e de materiais e na produção de resíduos, 

de efluentes e de emissões atmosféricas, com consequentes impactes directos. 

 

 

O consumo de materiais para o funcionamento nos edifícios é uma 

componente importante. Os edifícios funcionam como armazenamento de materiais, 

decorrentes do facto de as estruturas construídas acumularem uma importante parte 

dos materiais extraídos, por períodos alargados (dezenas de anos). 

Como se referiu, um dos efeitos indirectos, também associados aos edifícios, 

prende-se com o aumento das necessidades de transporte e a alteração do tráfego 

local, a pressão sobre os serviços urbanos e a geração de emprego e riqueza. 
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A operação dos empreendimentos edificados, embora os seus efeitos sejam 

mais discretos, lentos e progressivos ao longo de usualmente várias dezenas de anos, 

acaba por consumir recursos, gerar emissões, alterar os sistemas ambientais naturais 

e construídos, de forma mais significativa do que a fase de construção. (Figura 17) 

 

Renovação e Desactivação [6] 

 

Esta fase é desenvolvida pelo sector da construção civil, com a mesma 

tipologia de efeitos anteriormente descritos para a construção, sendo de destacar que, 

dada a forma de eliminação ou substituição (desconstrução), ela se traduz num 

importante acréscimo, do ponto de vista de produção de resíduos. 

Os restantes impactes são, geralmente, mais reduzidos no que se refere ao 

consumo de materiais, no entanto, existem impactes importantes ao nível da energia, 

das emissões (nomeadamente, de ruído e vibrações) e, em especial, nos resíduos 

(embora a nível nacional o seu valor seja, por enquanto, reduzido). 

Os impactes dependem da forma como a intervenção é efectuada e da 

presença, ou não, de uma perspectiva de reutilização ou reciclagem, dos resíduos 

produzidos, atenuando-se assim as necessidades de vazadouros o que implica uma 

menor procura de novos materiais, não deixando, no entanto, de existir consumos de 

energia e, pontualmente, emissões na reciclagem de produtos de demolição. 

 

2.5.2.3. Conforto Ambiental 

 

O conforto ambiental nas habitações é cada vez mais importante, já que este 

surge associado às necessidades actuais da população que procura aumentar o seu 

nível de qualidade de vida e conforto no interior das suas habitações.  

2.5.2.3.1. Conforto térmico  

 

A temperatura constitui um dos factores que mais influencia o nível de 

conforto ambiental, estando associado por esse motivo aos principais consumos 

energéticos registados na utilização de edifícios [46]. 

De forma a assegurar a eficiência térmica é necessário ter em consideração os 

seguintes critérios [4]: 
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 Assegurar que a orientação das fachadas principais do edifício é a 

mais favorável; 

 Considerar a inércia térmica; 

 Assegurar que os elementos da envolvente – fachadas, empenas, 

coberturas e pavimentos – apresentem adequada resistência térmica; 

 Prevenir condensações no interior da envolvente; 

 Assegurar a eficiência das caixilharias e dos vãos envidraçados. 

 

Orientação das fachadas do edifício [4] 

 

Através do planeamento urbano temos a oportunidade de definir a insolação 

das fachadas dos edifícios habitacionais para poder garantir todos os dias o acesso a 

„horas de sol‟ no interior de cada habitação. No caso dos edifícios habitacionais, em 

Portugal deve-se privilegiar sempre a orientação a Sul, garantindo a colocação de 

sombreamentos de acordo com o posicionamento geográfico. 

 

Inércia Térmica [9] 

 

A inércia térmica é especialmente relevante em climas sujeitos a grandes 

amplitudes térmicas em curtos espaços de tempo, como em Portugal.  

Os materiais pesados e maciços que constituem a inércia térmica dos 

edifícios, quando bem aplicados, conferem aos espaços interiores uma maior 

estabilidade térmica. Estes materiais pesados interagem muito lentamente com as 

temperaturas do meio que os rodeia e armazenam as respectivas temperaturas 

médias, porque as temperaturas de pico (quente e frio) não se mantêm durante 

suficiente tempo para serem acumuladas por estes materiais. 

 

Elementos da envolvente [4] 

 

Os elementos da envolvente estão sujeitos às perdas de calor durante a 

estação de arrefecimento (Inverno) e aos ganhos de calor durante a estação de 

aquecimento (Verão). O estudo incorrecto da solução de isolamento térmico dos 



Contributos para a reabilitação sustentável de edifícios de habitação 

 

 

47 

elementos da envolvente compromete o conforto interior influenciando a quantidade 

de energia consumida nas acções de controlo da temperatura interior.  

Em Portugal, o “Regulamento das Características de Comportamento 

Térmico dos Edifícios” (RCCTE), Decreto-Lei nº 40/90, de 6 de Fevereiro, define os 

requisitos mínimos para assegurar um comportamento térmico da envolvente para 

que os consumos de energia eléctrica (auxiliar) durante o Verão e Inverno não 

ultrapassem os valores etiqueta ou índices de consumo de energia em condições 

nominais convencionais, previstos para cada uma dessas estações.  

A escolha dos materiais de isolamento térmico, para além das condicionantes 

regulamentares deve ainda ter em conta outros factores relacionados com o impacte 

ambiental, devendo preferir-se a utilização de materiais de isolamento fabricados a 

partir de materiais reciclados ou naturais como, por exemplo, a cortiça e a lã mineral, 

desde que sejam compatíveis com as exigências e os objectivos económicos do 

projecto.  

A existência de pontes térmicas, muito comum nos sistemas porticados (vigas 

e pilares de betão), derivada da elevada condutibilidade térmica do betão obriga à sua 

correcção através da aplicação de uma camada de isolante térmico, devidamente 

dimensionada, de forma a limitar as pontes térmicas. 

 

Condensações no interior da envolvente [4] 

 

 

 Os materiais de construção apresentam uma certa permeabilidade à passagem 

do vapor de água e em certas condições, o vapor de água que atravessa a envolvente 

do edifício, geralmente do interior para o exterior, tende a condensar e os materiais 

ficam húmidos, conduzindo à perda de parte da sua capacidade térmica, o que 

também contribui para a sua degradação precoce. Para resolver este fenómeno devem 

ser introduzidas barreiras pára-vapor, de folha metálica ou plástica, nos elementos da 

envolvente, o mais próximo possível do paramento mais quente. 

A concepção de sistemas de ventilação, preferencialmente de ventilação 

natural, de modo a evacuar o excesso de teor de humidade dos espaços interiores, 

contribui para a diminuição destes fenómenos. 

No caso das paredes duplas a adequada ventilação e drenagem das caixas-de-

ar evita estes inconvenientes.  
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Caixilharias e vãos envidraçados [9] 

 

A caixilharia é o elemento de transição entre as áreas opacas e as áreas 

envidraçadas e a sua principal função é garantir a estanquicidade e a 

operacionalidade dos vãos contribuindo para a optimização do desempenho 

energético-ambiental do edifício. 

As características a ter em consideração na especificação da caixilharia são: 

 

 O grau de estanquicidade da caixilharia que obriga a garantir 

renovações de ar por outra via; 

 O material que constitui o caixilho deve ser tão reciclável quanto 

possível. 

 

As áreas envidraçadas são os elementos de maior interacção entre o clima 

interior e o clima exterior pelo que é necessário dosear os fluxos energéticos 

adequadamente. 

O coeficiente de transmissão térmica (U) do vão envidraçado é um factor 

essencial para a selecção do envidraçado, depende de três factores fundamentais: as 

características técnicas dos próprios vidros duplos, a qualidade da caixilharia e o grau 

de protecção oferecido pelo sistema de sombreamento exterior. Este conjunto de 

factores deve conseguir reduzir as perdas térmicas do interior para o exterior, para 

que sejam criadas condições de conforto no interior e junto do mesmo e deve 

controlar os ganhos de calor do exterior para o interior. 

As áreas envidraçadas não devem ultrapassar os 25% da área útil da habitação 

e pelo menos, as paredes externas devem ser maciças, capazes de armazenar os 

ganhos solares térmicos. 

 

2.5.2.3.2. Conforto Acústico 

 

O conforto acústico é uma condição importante a procurar para alcançar bem-

estar dentro da habitação. A ausência de conforto acústico condiciona fortemente a 

saúde e a produtividade dos seus habitantes. 
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O conforto acústico é directamente influenciado pela configuração dos 

espaços e pelo sistema construtivo adoptado nos edifícios. A inexistência de sistemas 

apropriados de controlo acústico constitui potencialmente a causa de efeitos 

negativos na saúde dos utilizadores, dada a sua importância no nível de conforto 

ambiental [46].  

Para optimizar o conforto acústico dos utilizadores dos espaços habitacionais, 

devem ser tomadas algumas medidas, das quais se destacam: 

 

 Cumprimento da legislação em vigor, Decreto-Lei nº129/2002, de 11 de 

Maio, Regulamento Geral sobre o Ruído, que estabelece os requisitos 

acústicos dos edifícios; 

 Consideração da volumetria e configuração funcional dos edifícios e 

espaços; 

 Escolha adequada do sistema construtivo e dos materiais de acabamento 

e revestimento de superfícies; 

 A redução do ruído proveniente do exterior: através de alguns 

elementos que têm também a função de isolar termicamente como é o 

caso dos vidros duplos e das paredes maciças com isolamento térmico 

aplicado pelo exterior (isolamento este que também tem uma função 

acústica); 

 Os pavimentos nas habitações devem ser flutuantes, para evitar que os 

ruídos de percussão, nomeadamente, os que resultam do bater dos saltos 

de sapatos no pavimento sejam transmitidos para outros apartamentos; 

 Nos equipamentos que emitem ruídos, como é o caso de sistemas 

mecânicos de ventilação e extracção nas casas de banho e nas cozinhas, 

devem ser instalados silenciadores nas saídas do ar e naqueles 

equipamentos que, para além de ruído, emitem vibrações, é essencial 

instalar apoios anti-vibráticos. 
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2.5.2.3.3. Qualidade do Ar interior 

 

A qualidade do ar no interior dos edifícios é um factor importante para o nível 

de conforto ambiental, visto que está intimamente relacionada com o grau de saúde 

das pessoas, considerando que estas passam mais de 90% do seu tempo em espaços 

interiores. 

As principais fontes de contaminação da qualidade do ar interior são as 

poeiras e partículas em suspensão, os odores, os fumos e gases de combustão e gases 

com origem em produtos e materiais de construção [46]. 

Os aspectos que podem assegurar uma boa qualidade do ar interior nas 

habitações são: a adequação espacial dos compartimentos e organização funcional, a 

especificação dos materiais e sistemas, a ventilação que deve ser preferencialmente 

natural e a consciencialização dos utilizadores para as actividades que desenvolvem 

no interior das habitações [46]. E, deste modo, assegurar a legislação em vigor 

nomeadamente o Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar 

Interior em Edifícios, Decreto de lei nº 78/2006,de 4 Abril. 

Constata-se que é necessário investir mais na ventilação natural do nosso 

parque habitacional. Pois, assim serão asseguradas as necessidades de renovação de 

ar interior dos espaços e, consequentemente, evitar a degradação da qualidade do ar 

interior e o aumento da humidade no interior das habitações. 

No contexto climático português, a ventilação natural é extremamente 

importante, não só garante a optimização do conforto no interior dos edifícios, mas 

também porque utiliza um recurso renovável, a temperatura no exterior e a renovação 

do ar a uma taxa adequada, fundamental para manter no edifício o ar interior com 

boa qualidade.  

A localização e a orientação do edifício também são relevantes para optimizar 

a ventilação natural, já que quando a habitação dispõe de fachadas com orientações 

solares opostas ou apenas diferentes, é muito importante dotar as janelas, em cada 

uma das orientações solares, com um sistema de abertura que permita ventilar com 

segurança, mesmo quando as pessoas não se encontram em casa. Nos vãos 

envidraçados deve existir uma grelha de ventilação para garantir as renovações de ar 

necessárias. 
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2.5.2.3.4.  Iluminação 

 

O recurso à iluminação natural reduz a necessidade de utilização de 

iluminação artificial, resultando dai não só reduções económicas mas também 

ambientais [33].  

Uma iluminação natural eficaz compreende a adopção, essencialmente, das 

seguintes práticas [33]: 

 

 Atender à localização do edifício, à forma e orientação aquando da 

localização dos vãos e restantes entradas de luz natural; 

 Adequar a relação entre altura da janela e o pé direito do 

compartimento, assim como a altura desta e a distância a parede 

oposta; 

 Dispor aberturas de forma a garantir uma distribuição de luz uniforme 

e adequada; 

 Utilizar superfícies interiores com graus de reflexão mais elevados o 

que permite maiores valores de iluminação nas zonas mais afastadas 

da entrada de luz; 

 Evitar a projecção de luz solar directa em certos elementos como, por 

exemplo computadores e secretarias; 

 Integrar a luz natural com os outros sistemas do edifício, tais como a 

ventilação natural, sistemas solares passivos e sistemas de iluminação 

eléctricos; 

 Promover a entrada de luz pela cobertura directa não só através de 

lanternins e clarabóias como também de tubos solares; 

 Tirar partido da forma do tecto, pois estes quando côncavos 

contribuem para a concentração da luz focando a numa direcção e 

quando convexos permitem a difusão da luz espalhando-a por todo o 

compartimento; 

 Colocar superfícies horizontais acima do nível de visão humano com o 

objectivo de reflectir a luz em direcção ao tecto e desta forma 

propagá-la de forma mais eficiente pelo compartimento. 
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Relativamente a iluminação artificial, para se atingir uma redução dos gastos 

deve-se recorrer aos seguintes equipamentos [33]; 

 

 Lâmpadas de baixo consumo. As lâmpadas florescentes utilizam 

menos de 75% de energia e duram 10 vezes mais do que as lâmpadas 

incandescentes. Para as luzes de emergência, devem ser utilizadas as 

lâmpadas LED (Light Emitter Diode); 

 Lâmpadas solares no exterior; 

 Balastros electrónicos; 

 Sensores de movimento e /ou luminosidade. A utilização de sensores 

de movimento em locais públicos, é já frequente contudo, é menos 

usual o recurso a sensores de luminosidade cuja principal finalidade é 

regular a intensidade luminosa em função da quantidade de luz 

irradiada no ambiente. 

 

2.5.2.4. Optimização do processo de eficiência energética 

 

O sector doméstico é um dos maiores consumidores de energia e água, tanto a 

nível nacional como a nível europeu. Este facto deve-se, sobretudo, à necessidade de 

assegurar o conforto e a qualidade de vida que os ocupantes procuram dentro das 

habitações. 

A maior parte da energia consumida nos edifícios em Portugal e no resto do 

mundo é sobre a forma de electricidade. A energia eléctrica é um tipo de energia 

secundária, obtida através do processamento de diferentes tipos de energias primárias 

renováveis e não renováveis [4]. 

 

Tabela 4-Tipos de Energia [4] 

Energia primária não 

renovável 

Energia primária 

renovável 
Energia secundária/final 

-Carvão mineral 

-Petróleo 

-Gás natural 

-Urânio 

-Hídrica 

-Biomassa 

-Eólica 

-Geotérmica 

-Energia das marés 

-Electricidade  

-Gasóleo 

-Gasolina 

 



Contributos para a reabilitação sustentável de edifícios de habitação 

 

 

53 

São vários os consumos energéticos associados ao ciclo de vida dos edifícios 

e dos seus materiais e que se verifica desde as fases de produção dos materiais de 

construção e sua aplicação em obra até à reabilitação/demolição dos 

materiais/elementos de construção, passando pelos consumos necessários à 

manutenção do conforto dos edifícios: iluminação artificial e equipamentos, conforto 

térmico e qualidade do ar interior e aquecimento de água sanitária. 

O consumo de energia nos edifícios residenciais, distribui-se 

aproximadamente da seguinte forma: 50% para as cozinhas e produção de águas 

quentes sanitárias (AQS), 25% para o aquecimento e arrefecimento e os restantes 

25% para a iluminação e equipamentos (electrodomésticos) [4]. 

 

 

 

Figura 18- Consumo de energia nos edifícios residenciais [4] 

 

Os factores que mais influenciam o consumo a este nível nos edifícios são 

[4]: 

 

 O grau de conforto exigido pelos utilizadores e seu comportamento; 

 O número de utilizadores; 

 Condições climáticas do local, onde se encontra implantado o edifício 

(clima mais quente ou mais frio, com maior ou menor radiação solar); 

 Resistência térmica dos elementos das envolventes do edifício (parte 

opaca e envidraçados); 

 As perdas e ganhos de carga térmica associados à renovação do ar 

interior; 
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 Volume da construção (área útil e pé direito médio); 

 Orientação da construção; 

 Área de envidraçados e sua orientação; 

 Condições económicas dos utilizadores; 

 Eficiência energética dos equipamentos existentes. 

 

Considerando os consumos excessivos de energia e o seu impacte ambiental é 

necessário tomar medidas de redução para os valores referidos, neste sentido 

apresentam-se em seguida algumas medidas: 

 

 Cumprimento dos regulamentos energéticos; 

 A construção de edifícios solares passivos; 

 Utilização de sistemas de iluminação e electrodomésticos mais 

eficientes; 

 Utilização de sistemas de aquecimento de água mais eficientes; 

 Produção doméstica de electricidade partir de fontes renováveis. 

 

2.5.2.4.1. Regulamentos energéticos em Portugal 

 

O Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior 

nos Edifícios entrou em vigor a 1 de Junho de 2007, no âmbito da legislação de 

eficiência energética dos edifícios em Portugal, publicada em 2006. A Agência para 

a Energia (ADENE), a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e a Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), são a s entidades a quem incumbe gerir este 

processo. 

O RCCTE, Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 

Edifícios, estipula as condições térmicas do parque construído de forma a satisfazer 

as aspirações da população e visava fundamentalmente impor uma melhoria na 

qualidade térmica da envolvente dos edifícios, no sentido da melhoria das condições 

de conforto sem acréscimo dos consumos de energia [4]. 

O RSECE, Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização nos 

Edifícios, destina-se aos edifícios onde há consumos significativos de energia para 

climatização (aquecimento e/ou arrefecimento). No entanto, aplica-se também a 
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todos os edifícios residenciais que possuam sistemas de condicionamento da 

temperatura interior com potência instalada superior a 25 kW. Este regulamento 

impõe um conjunto de medidas de racionalização dos consumos [4]. 

A certificação energética pode conduzir a economias médias de 30% a 40% 

no consumo de energia, resultantes de pelo menos cinco áreas: energias renováveis, 

isolamentos, pontes térmicas, superfícies envidraçadas e sombreamentos [48].  

A classe energética é atribuída mediante uma escala de eficiência que varia 

entre 9 classes, de A+ (alta eficiência) a G (baixa eficiência), sendo que aos novos 

edifícios não poderão corresponder classes inferiores à B-, conforme indica a figura 

19. 

 

 

Figura 19-Classificação energética [47] 

 

Esta realidade sugere que, no domínio da reabilitação, a certificação 

energética quando direccionada para os sistemas activos pode ser problemática, na 

medida em que dissimula as verdadeiras lacunas construtivas de onde advêm as 

principais necessidades de aquecimento e arrefecimento do edificado existente. 

Prevê-se que a certificação energética se torne num importante factor de 

mercado com a oferta de edifícios de melhor qualidade e maior valor comercial e de 

um novo campo de acção para engenheiros, arquitectos e empresas de engenharia e 

de inspecção. 
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2.5.2.4.2. Edifícios solares passivos 

 

Os edifícios são concebidos de modo a utilizarem os recursos naturais (sol, 

água e vento) como elementos fundamentais tendo em vista o conforto térmico e 

denominam-se por Edifícios Solares Passivos (ESP) ou “bioclimáticos”. Nestes 

edifícios, tenta-se evitar ao máximo a introdução de equipamentos de aquecimento e 

arrefecimento [4]. 

A integração dos princípios do comportamento solar passivo na concepção de 

um edifício, pretende tirar partido do clima do local de modo a melhorar o conforto 

dos edifícios, a reduzir ou eliminar custos energéticos nas operações de aquecimento 

e arrefecimento e reduzir a produção de gases de efeito estufa através da diminuição 

do consumo de electricidade nos edifícios [4]. 

 

2.5.2.4.3. Iluminação e electrodomésticos 

 

A iluminação e os electrodomésticos são responsáveis por grande parte do 

consumo energético, como tal, é necessário considerar alguns critérios para diminuir 

estes consumos.  

Os critérios para implementação da melhoria da eficiência da iluminação 

estão apresentadas no ponto 2.5.2.3.4.. 

Os electrodomésticos mais relevantes para a elevada percentagem do 

consumo global de electricidade nos edifícios são os frigoríficos, as arcas frigoríficas 

e as máquinas de lavar roupa.  

Neste contexto, foi criada a Directiva 92/75/CEE do Conselho, de 22 de 

Setembro de 1992, que prevê a etiquetagem energética dos electrodomésticos que 

permite ao consumidor ter maior conhecimento sobre o consumo dos 

electrodomésticos que compra. A etiquetagem energética visa por um lado, 

incentivar os produtores a investirem na investigação, de modo a desenvolverem 

equipamentos mais eficientes e, por outro lado alertar os consumidores que para além 

do custo inicial, tem de fomentar o custo de funcionamento dos equipamentos. 

Os equipamentos são classificados em sete classes energéticas diferentes 

(Classe A a G), em função da relação do seu consumo energético com a média dos 

consumos energéticos dos equipamentos do mesmo tipo [4]. 
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2.5.2.4.4. Sistemas de aquecimento de água  

 

No mercado existem diversos sistemas de aquecimento de água. Pelo que o 

sistema de aquecimento mais adequado dependerá de vários factores, entre os quais 

[4]: 

 O número de utilizadores do sistema, já que a dimensão do agregado 

familiar e os seus hábitos, determinam a quantidade de água quente 

que é necessário produzir durante um dia, o que influencia a dimensão 

e o tipo de sistema a escolher. Para um agregado familiar médio ou de 

grandes dimensões o sistema de aquecimento de água mais apropriado 

é o solar, desde que no local esteja garantida insolação solar 

suficiente. 

 O custo de aquisição de operação e de manutenção, bem como a vida 

útil estimada para cada um dos sistemas, são factores que devem ser 

observados na sua escolha. A energia utilizada no aquecimento de 

água terá um impacto significativo na factura energética, pelo que os 

custos de operação destes sistemas não podem ser ignorados. Sistemas 

mais económicos são geralmente menos eficientes. Para além dos 

custos financeiros, a escolha do sistema de aquecimento de água deve 

também depender dos custos ambientais de cada um dos sistemas. A 

utilização de sistemas de captação de energia solar para o aquecimento 

de água, para além de ser uma medida de eficiência económica é uma 

medida de protecção ambiental e de preservação dos recursos naturais 

e minerais. 

 O espaço disponível influência a escolha do sistema, no caso dos 

edifícios já construídos será difícil implantar certos tipos de sistemas 

devido à ausência de espaço disponível. Existem sistemas que ocupam 

menos espaço do que outros. Por outro lado, existem sistemas que não 

podem ser aplicados em determinados casos, a utilização de painéis 

solares em edifícios de habitação está limitada às vivendas ou aos 

fogos situados no último andar de um prédio. 

 As fontes de energia disponíveis no local condicionam a utilização de 

certos tipos de sistemas de aquecimento de AQS. Ao nível da 
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implementação de AQS solar em Portugal não existem grandes 

problemas, pois estes sistemas têm capacidade para aquecer a água 

durante praticamente todo ano, devido ao elevado número de dias com 

sol. O aproveitamento da energia solar passa não só pela instalação de 

painéis solares, mas também pela construção de edifícios 

tecnicamente bem concebidos, que permitam significativas poupanças 

energéticas. 

 

2.5.2.4.5. Fontes de energia renováveis 

 

O consumo de energia eléctrica e de calor nos edifícios pode ser reduzido se 

se aplicarem sistemas que permitam a produção de energia a partir de fontes 

renováveis. 

As fontes renováveis de energia - eólica, solar (térmica e fotovoltaica), 

energia hidroeléctrica, energia das marés, geotérmica e biomassa - são uma 

alternativa fundamental aos combustíveis fósseis, bem como a sua utilização 

contribui para reduzir as emissões de gases de efeito estufa de geração.  

Existem vários tipos de sistemas para a produção doméstica de energia 

eléctrica e de calor a partir de fontes renováveis, destacando-se: 

 

Colectores solares térmicos 

 

A energia solar térmica é uma das formas mais rentáveis de energia renovável 

e tem um enorme potencial de crescimento, dentro e fora da Europa. Em edifícios 

pode reduzir até 70 a 80% o consumo de energia convencional (electricidade, gás 

natural, gás propano, etc.) para o aquecimento de água [49]. 

Um painel solar térmico, ou também comummente designado por colector 

solar térmico, é um dispositivo que converte a energia solar em energia térmica e o 

seu funcionamento permite [50]: 

 

 Produção de Água Quente Sanitária (AQS); 

 Aquecimento de piscinas; 

 Aquecimento ambiente; 
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 Arrefecimento ambiente: é possível produzir frio combinando energia 

solar com máquinas de absorção ou sistemas híbridos (solar - gás). 

 

Painéis solares fotovoltaicos 

 

A energia solar pode também ser convertida directamente em energia 

eléctrica, através de painéis fotovoltaicos instalados em edifícios e ligados à rede 

eléctrica. A conversão directa da energia solar em energia eléctrica envolve a 

transferência da energia dos fotões da radiação solar incidente para os electrões da 

estrutura atómica desse material. Esta forma de energia é uma das mais promissoras 

fontes de energia renovável, tendo como vantagens a ausência de poluição, a 

ausência de partes móveis, a reduzida manutenção e o tempo de vida elevado (25 

anos) [50]. 

Uma possível aplicação da energia fotovoltaica é a sua integração em 

edifícios, tanto em paredes como coberturas [50]. 

Estes sistemas podem ser utilizados em locais isolados, sem rede eléctrica, ou 

ligados à rede [51]. 

 

Microturbinas eólicas 

 

As Microturbinas eólicas são turbinas eólicas de menor potência, também 

denominadas por aerogeradores. Estas, como as de maior escala, convertem a energia 

cinética do vento em energia mecânica e consequentemente em energia eléctrica 

[52]. 

O vento é um recurso disponível na natureza, no entanto a sua intensidade 

não é regular e a sua disponibilidade depende do local, o que torna necessário 

recorrer a sistemas de armazenamento de energia (habitualmente, baterias ou 

sistemas híbridos com painéis fotovoltaicos) de modo a garantir maior segurança no 

abastecimento [52]. 

As turbinas eólicas podem-se classificar em turbinas de eixo vertical ou 

horizontal. As primeiras são actualmente pouco fabricadas, sendo a sua grande 

vantagem o facto do gerador se encontrar na base e de poder captar os ventos sem 

necessidade dum mecanismo de orientação [52]. 
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As microturbinas eólicas podem ser fixadas sobre o edifício ou posicionadas 

na sua periferia. Recomenda-se geralmente que as pás sejam colocadas a pelo menos 

0,5 metros acima do telhado, para que se usufrua de uma maior velocidade do vento 

e minimize a turbulência do telhado. 

            

Micro-hidrogeradores 

 

Os micro-hidrogeradores transformam a energia mecânica da água em 

movimento em energia eléctrica. Com uma adequada fonte de água, os micro-

hidrogeradores são uma fonte de energia mais fiável do que os geradores solares ou 

do que as microturbinas eólicas, pois o rendimento destes é menos dependente das 

condições climatéricas [4]. 

Estes sistemas podem ser instalados em terrenos atravessados por ribeiros, em 

locais com nascentes de água situadas numa encosta, em furos artesianos com 

adequada pressão ou podem ser instalados em série com o ramal de abastecimento de 

água de um edifício [4]. 

 

Sistemas de aquecimento a biomassa 

 

A biomassa designa, em geral, a quantidade de matéria orgânica que se forma 

num determinado espaço associada ao metabolismo de plantas e animais. Pertencem 

à biomassa, num sentido mais amplo, as matérias orgânicas, tais como plantas 

(troncos, ramos, cascas) e matérias transformadas, tais como resíduos de indústria 

transformadora da madeira, da indústria alimentar e da agro-pecuária. Estes 

elementos primários de biomassa podem ser transformados, pelas diferentes 

tecnologias de conversão, em biocombustíveis sólidos, líquidos ou gasosos e, 

finalmente, nos produtos energéticos finais – energia térmica, mecânica e eléctrica 

[50].  

A biomassa pode ser convertida em energia eléctrica através de vários 

processos. A maioria das centrais de biomassa é gerada usando um ciclo de vapor. 

A utilização dos resíduos florestais para a produção de energia reflecte-se, de 

forma positiva, em aspectos económicos, sociais, regionais e ambientais, pelo facto 

de contribuir para a criação de emprego e de permitir a melhoria de qualidade de vida 
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das populações rurais e o consequente desenvolvimento das regiões do interior mais 

desfavorecidas. Os projectos neste tipo de tecnologia contribuem, assim, para a 

economia local e para a fixação da população, na medida em que são criados postos 

de trabalho directos e indirectos [50]. 

Contrariamente às centrais eólicas e solares, as centrais de biomassa 

proporcionam uma capacidade firme e previsível para satisfazer os consumos, o que 

reforça o seu valor estratégico numa expansão equilibrada da produção renovável da 

electricidade [50]. 

Nos edifícios a biomassa pode ser utilizada para os sistemas de aquecimento, 

representando importantes vantagens económicas e ambientais. 

 

Bombas de calor geotérmico 

 

Uma bomba de calor apenas necessita de uma fonte de calor (ar exterior), 

dois permutadores de calor (um para absorver e outro para libertar o calor) e uma 

relativamente pequena quantidade de energia motriz para manter o sistema em 

andamento.   

Este sistema aproveita o calor do interior da terra para o aquecimento 

ambiente. Ao contrário das caldeiras convencionais, as bombas de calor geotérmico 

actuam como máquinas de transferência de calor. No Inverno, absorvem o calor do 

subsolo e transferem-no para as habitações e no Verão funcionam como o ar 

condicionado, retirando o calor das habitações para refrigera-lo no solo [51]. 

 

2.5.2.5. Medidas de optimização da eficiência do uso da água 

 

O crescente aumento do consumo de água potável em termos urbanos, 

associado a uma escassez de meios cada vez maior, com o consequente aumento do 

custo da produção de água potável, deve levar à tomada de medidas, no sentido da 

tentativa de reversão desta tendência [31]. 

É indispensável a consciencialização das populações para esta realidade, a 

qual poderá ser feita através de campanhas de divulgação, de medidas de incentivo 

objectivando a poupança, nomeadamente através da concessão de subsídios para 

aquisição de dispositivos e equipamentos de maior eficiência e de sistemas de 
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reaproveitamento de águas consideráveis não potáveis e mesmo medidas de carácter 

punitivo sempre que os valores de referência a fixar sejam ultrapassados, através do 

acréscimo de tarifas [31]. 

Embora a maior responsabilidade no consumo de água que ocorre num 

edifício se deva aos hábitos dos seus ocupantes, também pode ser assacada aos 

projectistas que não tomam as opções mais adequadas à sua redução. Estes podem 

optar, pelo princípio dos três R, ou seja, neste caso, deve tomar uma série de medidas 

que potenciem a redução dos consumos, redução das fugas e a reutilização da água 

[19].  

A gestão do consumo de água nos edifícios pode ser realizada a três níveis 

[19]: 

 

 Selecção de materiais ou componentes com baixa quantidade de água 

incorporada; 

 Selecção de aparelhos sanitários e de dispositivos de utilização mais 

eficientes; 

 Previsão de soluções para a recolha de água das chuvas e reutilização 

de água. 

 

A indústria da construção, como já foi referido anteriormente é um dos 

sectores que mais volume de água consome, já que o consumo de água acompanha 

praticamente todo o ciclo de vida de um material de construção, desde a extracção da 

sua matéria-prima até à sua demolição, no final do ciclo de vida do edifício [19]. 

É na perspectiva técnica que se encontram as intervenções mais relevantes 

para melhorar a eficiência do uso da água, nomeadamente através de novas 

concepções de aparelhos sanitários e dos dispositivos de utilização. 

As bacias de retrete, chuveiros e torneiras são as áreas chave onde se pode 

reduzir o consumo de água e neste sentido são apresentadas na tabela 3 algumas 

soluções técnicas para estes aparelhos [19]: 
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Tabela 5- Soluções técnicas para bacias, chuveiros e torneiros para diminuir o seu consumo de água [19] 

Bacias de retrete Chuveiros Torneiras 

-Autoclismos de 6 litros de 

capacidade em vez de 9 litros. 

 

-Autoclismos de descarga 

diferenciada (dois botões) ou com 

comando de interrupção de 

descarga. 

 

-Implementação de redutores de 

descarga. 

 

-Bacias de retrete em sistema seco 

(o tipo mais comum é de 

compostagem). 

 

 

 

-Chuveiros com caudais na 

ordem dos 7 litros por minuto 

em vez de 13 litros. 

 -Modelos de menor caudal com 

4 litros por minuto em vez de 6 

litros. 

-Aplicação de emulsionadores 

de caudal (filtros arejadores), nas 

torneiras onde não seja 

necessário grande volume de 

água. 

-Opcção de torneiras com menor 

ângulo de abertura (torneiras de 

monocomando). 

-Aplicação de torneiras 

automáticas ou semi-automáticas 

(com infravermelhos ou 

temporizador) 

 

A selecção de outro tipo de dispositivos de utilização, como as máquinas de 

lavar roupa e louça, deve passar pela aquisição de modelos que utilizam menos água 

que a lavagem manual, como as máquinas de lavar roupa e louça eficientes que 

consomem 60 a 15 litros respectivamente [19]. 

Ainda neste contexto, surge a possibilidade do armazenamento das águas 

pluviais e do seu posterior aproveitamento, bem como a reutilização de alguns tipos 

de águas residuais domésticas, como sejam as provenientes de duches ou 

equiparáveis para fins sanitários e outros [31]. 

As águas pluviais poderão ser utilizadas após filtragem, em sistemas de rega, 

em operações de limpeza, em descargas de autoclismos, em sistemas de combate a 

incêndios e em máquinas de lavar roupa [31]. 

As águas residuais provenientes de duches ou equiparáveis, poderão ser 

utilizadas, após tratamento adequado, realizado localmente ao nível do edifício, em 

descargas de autoclismos e rega [31]. 

 

2.5.2.6. Medidas para melhorar a qualidade da utilização de materiais e 

produtos na construção 

 

A escolha e selecção de materiais a utilizar num contexto de construção 

sustentável não deve contudo ser feita, numa base casuística e dispensando uma 

abordagem global de todos os impactos ambientais causados pelo material [40]. 



Contributos para a reabilitação sustentável de edifícios de habitação 

 

 

64 

A indústria da construção consome uma grande quantidade de recursos 

naturais contribuindo para a delapidação destes e, por conseguinte, para a degradação 

do meio ambiente. A construção de edifícios é actualmente responsável pelo 

consumo de 25% de madeira e 40% de agregados que se verifica no mundo inteiro 

[41]. 

Os recursos incorporados nas construções não estão apenas relacionados com 

os materiais utilizados, mas também com a energia proveniente de fontes não 

renováveis, consumida na sua extracção, processamento, armazenamento, transporte 

para o local de construção, montagem e construção em obra. Ainda, existem outros 

factores relevantes relacionados com os materiais e sistemas construtivos utilizados, 

como a energia necessária à manutenção das condições de conforto interior, futura 

reciclagem, reutilização ou reintegração ecológica [19]. 

É na fase de projecto que deverão ser tomadas as decisões que tenderão a 

minimizar os impactes produzidos na utilização dos materiais na construção.  

Assim, no que concerne à selecção de materiais devem adoptar-se os 

seguintes critérios [19]: 

 

 Energia incorporada no material; 

 Impacte ecológico incorporado no material; 

 Potencial de reutilização e reciclagem dos materiais; 

 A toxidade do material para os seres humanos e ecossistemas; 

 Os custos económicos associados ao ciclo de vida dos materiais. 

 

Energia incorporada no material 

 

A energia incorporada nos materiais corresponde à quantidade de energia 

necessária para a sua produção, transporte, aplicação na obra, manutenção e 

demolição. Esta energia pode variar entre 6 a 20% da quantidade total de energia 

consumida durante a vida útil de um edifício, em que aproximadamente 80% deste 

valor, corresponde à Energia Primária Incorporada (PEC- Primary Energy 

Consumption) dos materiais. A PEC representa os recursos energéticos consumidos 

durante a produção dos materiais, incluindo a energia directamente relacionada com 
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a extracção das matérias-primas, com o seu transporte para os locais de 

processamento e com a sua transformação [42]. 

Na figura 19 encontra-se representado o ciclo de vida dos materiais e os 

consumos energéticos associados.  

 

 

Figura 20-Ciclo de vida dos materiais de construção e consumos energéticos associados [19] 

 

O valor da PEC não é constante, varia de país para país e mesmo de região 

para região e também de autor para autor, visto que depende das variáveis 

consideradas [19]. 

Para a reduzir a energia incorporada nos edifícios através dos materiais deve-

se considerar entre ouros os seguintes critérios: 

 

 Preferir os produtos locais - deve-se preferir materiais de construção 

produzidos na região pois, terão que percorrer distâncias mais curtas; 

  Utilizar materiais com elevado potencial de reutilização e/ou grande 

durabilidade. – a selecção dos materiais deve ter em conta a totalidade 

do seu ciclo de vida (LCA – Life Cycle Assessment); 

  Utilizar materiais/sistemas de construção de baixa massa - a quantidade 

de energia incorporada num material/sistema de construção está 

relacionada com a sua massa, em geral quanto menor for a massa de um 

edifício menor será a quantidade de energia incorporada. ´ 
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Impacte ecológico incorporado no material 

 

O impacte ecológico incorporado reflecte o impacte ambiental do material ou 

componente da construção que decorre de todas as actividades que se desenvolvem 

desde a extracção das matérias-primas até à sua montagem no edifício. O indicador 

que é normalmente utilizado para caracterizar este impacte baseia-se nas emissões de 

dióxido de carbono (CO2) e denomina-se por Potencial de Aquecimento Global 

(PAG) medindo-se em gramas equivalentes de CO2 [19]. 

O CO2 é um dos gases com maior responsabilidade nas alterações climáticas 

e a sua produção está associada à combustão de combustíveis fósseis que tem lugar 

em algumas actividades a que o material está sujeito. No entanto, existem outros 

factores que influenciam o impacte ambiental dos materiais que também devem ser 

analisados, como a contaminação dos cursos de água, delapidação dos recursos 

naturais e os custos energéticos no seu transporte [19]. 

Nas fases de extracção e produção dos materiais, existem certos materiais que 

produzem impactes significativos sobre os cursos de água, principalmente devido aos 

produtos químicos utilizados. Os materiais seleccionados devem ser materiais com 

baixo efeito contaminante e proveniente da selecção de produtos que advém de 

indústrias com melhor gestão ambiental [19]. 

A quantidade de água utilizada pelos materiais ou sistemas construtivos é 

também um factor que deve influenciar a selecção. 

Os danos colaterais associados à escavação e extracção dos minerais também 

não podem ser ignorados, pois existem certos minerais, como por exemplo o ouro e o 

alumínio, que para serem extraídos podem produzir graves danos no ecossistema 

local [19]. 

Potencial de reutilização e reciclagem dos materiais 

 

Na selecção dos materiais deve preferir-se aqueles que possuem maiores 

potencialidades de reutilização àqueles com algumas potencialidades de reciclagem, 

pois a reutilização directa consome menor quantidade de energia, embora ambas 

evitem a descarga de produtos no meio ambiente. 

. 
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Seguidamente são apresentadas algumas soluções para a reciclagem de para 

materiais utilizados na construção, tais como: metais, plásticos, vidro, madeira, betão 

e materiais cerâmicos [19]: 

 

 Os metais são recicláveis se for possível separá-los por tipo. Com a 

actual tecnologia de reciclagem do aço é possível reduzir entre 50% a 

70% o consumo energético e emissão de gases poluentes na sua 

produção. O alumínio é também 100% reciclável e com a sua reciclagem 

é possível diminuir a energia incorporada e a emissão de gases poluentes 

em cerca de 90% [43]; 

 

 A maior parte dos plásticos podem ser granulados e reciclados na 

produção de novos produtos de plástico. A título de exemplo, o 

Polietileno de Elevada Densidade (PED) pode ser reciclado para a 

realização de caixotes de lixo, baldes, cones de tráfego, etc; 

 

 Os produtos de vidro podem ser reciclados se devidamente separados e 

não contaminados. O vidro da construção deve ser separado do vidro 

proveniente do lixo doméstico (garrafas, etc.). O vidro pode ser 

directamente reutilizado ou reciclado, por exemplo, como agregado, 

depois de granulado, para a execução do betão. Com a reciclagem do 

vidro é possível reduzir a sua energia incorporada em 20%; 

 

 Os produtos em madeira podem ser facilmente reutilizados se estiverem 

em bom estado de conservação: portas e janelas de dimensões standard 

podem facilmente vir a ser reutilizadas noutras construções; elementos 

estruturais em madeira podem vir a ser facilmente reutilizados se estes 

estiverem ligados de modo a que sejam facilmente desmontados. Caso o 

estado de conservação dos produtos em madeira não seja o melhor, a sua 

valorização energética é uma solução possível; 

 

 O betão e os produtos cerâmicos (tijolos e telhas) são exemplos de 

materiais cuja recuperação e reutilização é difícil. Os elementos em 
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betão, tal como os produtos cerâmicos, depois de britados podem ser 

reciclados em agregados para o fabrico de betão, ou podem ser utilizados 

na execução de caixas de pavimento em pisos térreos ou nas bases de 

estradas. 

 

Toxidade do material 

 

Para cada material, produto ou componente a utilizar num edifício deve-se 

analisar as suas especificações técnicas e o seu processo de fabrico com vista à 

identificação de compostos químicos que sejam tóxicos [19]. 

A fraca qualidade do ar no interior dos edifícios é causada por fontes 

interiores e exteriores de emissões gasosas e partículas sólidas, e surge quando a 

produção destes elementos excede a capacidade dos sistemas de ventilação e 

filtragem em diluir ou remover esses poluentes até a um nível aceitável. Os diversos 

tipos de poluentes produzidos no interior do edifício e que contribuem para 

degradação da qualidade do ar interior são nomeadamente as seguintes [44]: 

 

 Compostos orgânicos voláteis (COV) emitidos pelos materiais, 

componentes e mobiliário existente no interior do edifício; 

 Os COV emitidos pelos produtos de limpeza e de manutenção 

utilizados no interior do edifício; 

 As fibras que se desagregam de produtos têxteis e de sistemas de 

isolamento; 

 Poeiras de terra, materiais biológicos (por exemplo, fungos e bactérias) 

e os gases libertados pela actividade biológica; 

 Pó e outras partículas libertadas pela utilização de aerossóis e nas 

operações de acabamento/manutenção de certos materiais e 

componentes (raspagem, lixagem, etc.). 

 

Na constituição dos materiais e componentes de construção pode ser 

empregue uma panóplia de produtos químicos, devendo conhecer-se o seu conteúdo 

tóxico através da quantidade de compostos químicos, regime de emissões de gases 
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que podem ser transmitidos aos ocupantes do edifício e de outras características 

potencialmente perigosas, dado não se tratar de uma ciência exacta.  

 

É da responsabilidade dos projectistas a selecção de materiais e componentes 

de baixa toxidade de modo a evitar que a sua utilização afecte a saúde e 

produtividade dos habitantes de um edifício e das pessoas responsáveis pela 

construção e manutenção do mesmo.  

Para diminuir os riscos para a saúde dos ocupantes, dever-se-á ter conta na 

fase de projecto, entre outros, os seguintes aspectos: 

 

 Seleccionar tintas de água com base de látex e sem chumbo; 

 Preferir sempre que possível madeiras no seu estado natural aos 

aglomerados de madeira, onde é utilizado o formaldeído como 

aglomerante e conservante; 

 Seleccionar materiais e sistemas que não apresentem 

clorofluocarbonetos (CFC) e hidroclorofluocarbonetos (HCFC), pois 

cerca de 50% dos clorofluocarbonetos produzidos são utilizados na 

construção; 

 Assegurar que no edifício não é utilizado amianto ou qualquer outro 

material que o contenha; 

 Evitar o uso de adesivos, selantes, pinturas, vernizes e revestimentos 

que possuam elevadas quantidades de compostos orgânicos voláteis 

(COV). 

 

Custos económicos associados ao ciclo de vida dos materiais 

 

A selecção dos materiais e componentes da construção é feita normalmente 

tendo apenas em consideração o seu custo de aquisição, esquecendo-se que durante o 

período de vida dos edifícios, os materiais e componentes sofrem degradações pelo 

seu uso, pelo que é necessário a sua manutenção e até mesmo substituição mais do 

que uma vez. 

Aceitando que a vida útil de um edifício de construção recente se desenvolve 

num período de 50 até 100 anos, é fácil constatar que o período onde ocorrem 
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maiores investimentos, corresponde às fases de exploração (operação), manutenção e 

reabilitação.  

Outras componentes de custo importantes, mas correntemente ignoradas são: 

o custo de desmantelamento/demolição e o custo de eliminação, sendo que este é 

tanto menor quanto menor for o peso e o volume da estrutura a desmantelar e o grau 

de ligação entre os diversos materiais e componentes de construção. 

Quando a análise de custos de um material incide sobre a totalidade do seu 

ciclo de vida, a aquisição de materiais com custo inicial mais elevado pode ser 

justificada se com isso se diminuírem os custos futuros e se tiver melhor 

comportamento ambiental do que outros durante o seu ciclo de vida. 

A utilização de materiais mais duráveis, com menor energia incorporada ou 

reciclável constitui alternativa para uma maior sustentabilidade dos materiais de 

construção. 

 

2.5.2.7. Medidas para melhorar a gestão de resíduos de construção e demolição 

 

A construção é uma das principais fontes produtoras de resíduos, gerando 

uma quantidade que se aproxima das quantidades produzidas de resíduos sólidos 

urbanos ou mesmo de resíduos industriais não perigosos [33]. 

Os resíduos de construção ou demolição (RCD) incluem os desperdícios 

provenientes de demolições, remodelações e obras novas, sendo na sua maioria 

constituídos por argamassas, alvenarias, betão armado, terras e pequenas quantidades 

de outros resíduos como sejam embalagens, vidros, madeiras, podendo ainda incluir, 

pequenas quantidades de resíduos perigosos como amianto e resinas [33]. 

Por conseguinte é necessário e importante analisar o destino adequado dos 

resíduos, considerando que estes possuem quantidades relevantes de constituintes 

que podem ser reutilizáveis e recicláveis em detrimento da convencional opção da 

sua deposição em aterro. Actualmente, cerca de 65% dos resíduos são enviados para 

aterro, 30% são reciclados ou reutilizados e a restante parcela sofre incineração [19]. 

Os problemas mais comuns provocados pela gestão de resíduos são: o 

esgotamento prematuro de aterros, a poluição visual e o esgotamento de fontes de 

matérias-primas não renováveis. 
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É durante a fase de concepção, que os intervenientes no projecto, devem 

assegurar a utilização de materiais e de técnicas construtivas que garantam a 

reciclagem ou a futura reutilização dos resíduos resultantes da 

demolição/desmantelamento, devendo ser assegurados os seguintes princípios [33]: 

 

 Incentivo à reabilitação de edifícios degradados evitando deste modo a 

sua demolição; 

 Realização de um planeamento adequado do processo construtivo de 

novos edifícios para que sejam minimizadas as alterações em obra; 

 Inclusão de elementos pré-fabricados (possíveis de posterior 

reabilitação); 

 Minimização do uso de materiais compósitos; 

 Criação de projectos flexíveis de forma a no futuro poderem ser 

modificados, em virtude de alteração da sua função; 

 Diminuição ao máximo da produção de resíduos perigosos; 

 Contemplação em projecto e posterior instalação de ecopontos; 

 Recolha selectiva dos RCD; 

 Reutilização de materiais. 

 

2.5.2.8. Sistemas de Certificação da Construção sustentável 

 

Os sistemas de certificação tem como objectivo principal reunir dados e 

reportar a informação que servirá de base aos processos de decisão que ocorrem 

durante as diversas fases do ciclo de vida de um edifício. Para tal consideram-se 

parâmetros ao nível da escala do edifício e também se podem considerar parâmetros 

que avaliem a interacção do edifício com o meio em que este está inserido.  

Nos diferentes sistemas de avaliação da sustentabilidade, normalmente é 

possível identificar os seguintes objectivos: optimização do potencial do local, 

preservação da identidade regional e cultural, minimização do consumo de energia, 

protecção e conservação dos recursos de água, utilização de materiais e produtos de 

baixo impacte ambiental, adequada qualidade do ambiente interior e optimização das 

fases de operação e manutenção [19]. 
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No sentido de dar resposta às necessidades de avaliação e certificação 

ambiental dos edifícios para ajustar a sua realidade e especificidade, diversos países 

têm vindo a desenvolver sistemas próprios de avaliação e certificação ambiental dos 

edifícios. De modo a dar conhecimento do panorama dos sistemas existentes de 

avaliação ambiental de edifícios são apresentados com maior detalhe os seguintes 

sistemas: 

 

 LIDERA – Liderar pelo ambiente 

 BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method 

 LEED – Leadership in Energy and Environmental Design 

 NABERS – National Australian Building environmental Rating System 

 BEPAC – Building Environmental Performance Assessment Criteria 

 GBC – Green Building Challenge 

 HQE – Haute qualité environnementale 

 CASBEE – Comprehensive Assessment System of Building Environmental 

Efficiency 

 

2.5.2.8.1. LIDERA – Portugal 

 

O sistema LiderA baseia-se no conceito de reposicionar o ambiente na 

construção na perspectiva da sustentabilidade, caracteriza-se por ser um sistema para 

liderar pelo ambiente, organiza-se em vertentes que incluem áreas de intervenção, 

que são operacionalizadas através de critérios que permitem efectuar a orientação e a 

avaliação do nível de procura da sustentabilidade. 

A LiderA procura a sustentabilidade nos ambientes construídos e assenta em 

seis princípios, os quais abrangem as seis vertentes. 

Os princípios sugeridos para a procura da sustentabilidade são os seguintes:  

 

 Princípio 1 – Valorizar a dinâmica local e promover uma adequada 

integração;  

 Princípio 2 – Fomentar a eficiência no uso dos recursos;  
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 Princípio 3 – Reduzir o impacte das cargas (quer em valor, quer em 

toxicidade);  

 Princípio 4 – Assegurar a qualidade do ambiente, focada no conforto 

ambiental;  

 Princípio 5 – Fomentar as vivências sócio-económicas sustentáveis;  

 Princípio 6 – Assegurar a melhor utilização sustentável dos ambientes 

construídos, através da gestão ambiental e da inovação.  

 

As vertentes são: 

 

 Integração local no que diz respeito ao Solo, aos Ecossistemas 

naturais e Paisagem e ao Património;  

  Recursos abrangendo a Energia, a Água, os Materiais e os Recursos 

Alimentares;  

 Cargas ambientais envolvendo os Efluentes, as Emissões 

Atmosféricas, os Resíduos, o Ruído Exterior e a Poluição Ilumino-

térmica;  

 Conforto Ambiental nas áreas da Qualidade do Ar, do Conforto 

Térmico e da Iluminação e acústica;  

 Vivência sócio-económica que integra o Acesso para todos, os Custos 

no ciclo de vida, a Diversidade Económica, as Amenidades e a 

Interacção Social e Participação e Controlo;  

 Condições de uso sustentável que integra a Gestão Ambiental e 

Inovação. 

 

Na procura da sustentabilidade dos edifícios, o sistema LiderA, na versão 2.0 

prevê que de base estão predefinidos 43 critérios dentro das diferentes áreas, de 

modo a orientar e avaliar o desempenho dos mesmos.1 a 43 (isto é, um critério sugeri 

O desempenho agrupado nas vertentes integração local, consumo de recursos 

e cargas ambientais conjugado com as vertentes conforto ambiental, vivências sócio-

económicas e uso sustentável perspectiva o desempenho na procura da 

sustentabilidade.  
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Figura 21-Sistema de Avaliação LiderA 

 

Estes critérios dispõem de diferentes níveis de desempenho, que indicam o 

nível de sustentabilidade da solução, permitindo assim dispor de soluções 

ambientalmente mais eficientes.  

Os níveis de desempenho são numéricos e do ponto de vista de comunicação 

são transformados em classes (de G a A+++). Os limiares são derivados a partir de 

três pontos de referência. 

O primeiro relaciona-se com o desempenho tecnológico da prática construtiva 

existente e designa-se como nível usual (Classe E). No segundo nível o melhor 

desempenho decorre da melhor prática construtiva viável à data (Classe C, B e até 

A), o terceiro relaciona-se com a definição do nível de sustentabilidade elevado 

(procura de neutral ou regenerativo (Classes A++).  

 

 

Figura 22- Níveis de desempenho global 
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Em geral, os critérios tem igual importância dentro de cada área e o valor 

total é obtido através da ponderação das 22 áreas. Esta ponderação é obtida através 

de inquirição e consenso, sendo a área de maior importância a da energia seguida da 

água e do solo. A contabilização em vertentes revela que os recursos têm mais 

relevância, seguido da vivência socioeconómica, conforto ambiental, integração 

local, cargas ambientais e por fim gestão ambiental. 

 

2.5.2.8.2. BREAM – Reino Unido 

 

O sistema BREEAM (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method) foi o primeiro método de avaliação de desempenho ambiental 

de edifícios a ser criado, desenvolvido no Reino Unido, no início da década de 1990, 

por investigadores do Building Research Establishment (BRE) e do sector privado, 

em parceria com a indústria, visando especificação e avaliação de desempenho, 

contendo eminentemente exigências de carácter prescritivo [21;22]. 

A avaliação através do Sistema BREEAM baseia-se na atribuição de créditos 

ao edifício, quando se verifica que determinados requisitos, organizados em 

categorias, são cumpridos. Às categorias atribui-se pesos específicos de acordo com 

a relevância determinada pelo sistema para a tipologia de edifício em causa. Deste 

modo, através do conjunto de créditos e pesos de categorias obtêm-se um índice de 

desempenho ambiental do edifício [6]. 

Este sistema apresenta-se como um conjunto de instrumentos a serem 

utilizados por diferentes agentes envolvidos na construção, utilização e gestão dos 

edifícios, com o objectivo de melhorar desempenho ambiental do edifício [6]. 

O sistema BREEAM assenta em diferentes fases: 

 Avaliação inicial; 

 Dimensionamento, Inventário e Compra de Materiais; 

 Gestão e Operação; 

 Controlo de Qualidade. 

 

Existem várias versões do BREEAM, que permitem avaliar o desempenho 

ambiental, cada uma desenvolvida especificamente de modo a adaptar-se a um tipo 

particular de edifícios [20]: 
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 BREEAM for offices, criado para novos edifícios de escritórios, 

existentes e em uso; 

 EcoHomes: para edifícios novos ou alterados; 

 Superstores: apenas para novos edifícios de comércio; 

 Industrial Units: apenas para novos edifícios industriais; 

 Bespoke BREEAM: adequado para os restantes edifícios que não se 

incluem em nenhum dos sistemas citados anteriormente. 

 

A avaliação do BREEAM ocorre de formas distintas em função do tipo de 

edifício. Para edifícios novos ou submetidos a alterações, são analisados os 

parâmetros de desempenho ambiental e são consideradas também questões referentes 

às fases de Projecto e Execução. Para edifícios existentes e em uso, serão 

considerados os critérios básicos de desempenho, bem como os itens referentes a 

Operação e Gestão [22].  

No sentido de orientar as equipas de projecto e gestão do edifício, o 

BREEAM fornece uma lista de verificação (checklist) simplificada, que apresenta os 

requisitos específicos para obtenção de créditos ambientais. A metodologia completa 

é acessível apenas a avaliadores credenciados, que verificam o atendimento de itens 

mínimos de desempenho, projecto e operação de edifícios e atribuem os créditos 

correspondentes. 

 

2.5.2.8.3. LEED- Estados Unidos 

 

Em 1994, o United States Green Building Council (USGBC), instituição 

financiada pelo NIST (National Institute of Standards and Technology) inicia um 

programa com o objectivo de desenvolver um sistema de classificação de 

desempenho consensual e orientado para o mercado, visando acelerar o 

desenvolvimento e a implementação de práticas de projecto e construção 

ambientalmente responsáveis.
  

Este sistema surge associado ao facto de se acreditar que os métodos 

tradicionais de regulamentação ajudaram a melhorar as condições, a eficiência 

energética e o desempenho ambiental dos edifícios e que os programas voluntários 

iriam permitir estimular o mercado para acelerar o alcance dos objectivos 
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estabelecidos ou até ultrapassá-los. O desenvolvimento e a implementação de 

sistemas de classificação de desempenho ambiental de edifícios no Reino Unido 

(BREEAM) e no Canadá (BEPAC) que surgiram anteriormente demonstraram que a 

identificação e comunicação da eficiência e desempenho ambiental de edifícios 

aumentaram a consciencialização e o critério de selecção dos consumidores e 

estimularam os esforços dos proprietários e construtores em produzir edifícios 

ambientalmente avançados [23]. 

Estes factores obrigaram também  a um desenvolvimento de produtos e de 

serviços de maior qualidade ambiental ao nível do  sector da indústria da construção.  

É neste sentido que surge a criação do sistema de avaliação LEED, um 

sistema de certificação e classificação ambiental elaborado para simplificar a 

compreensão de construção ambientalmente responsável para os profissionais do 

sector bem como para o sector da indústria de construção americana. Estes trabalhos 

foram iniciados em 1996 e direccionados numa fase inicial para edifícios de 

ocupação comercial. 

O LEED tem como objectivo estabelecer um padrão comum de avaliação e 

ser um guia para o design “verde” e sustentabilidade dos edifícios, divulgando os 

benefícios dos “green building” para os consumidores e transformar a indústria dos 

edifícios. O LEED pretende, assim, promover edifícios que são ambientalmente 

responsáveis e lucrativos, bem como lugares saudáveis para viver e trabalhar [18]. 

Este sistema foi fortemente influenciado pelo sistema BREAM e funciona 

através da a atribuição de créditos relacionando-os com créditos pré-definidos. A 

certificação LEED tem uma validade de 5 anos, finalizado este prazo é necessário 

solicitar uma nova avaliação desta vez centrada na operação e gestão do 

empreendimento. A partir de Janeiro de 2000 foram previstas revisões regulares do 

sistema de certificação a cada 3 ou 5 anos ou num período inferior, caso ocorra uma 

decisão consensual do USGBC ou alguma regulamentação local, assim o exigir.
 
 

A avaliação do LEED refere-se ao impacte gerado ao meio ambiente em 

consequência dos processos relacionados com o edifício (projecto, construção e 

operação) e consiste na análise da eficiência ambiental potencial do edifício. 

A contabilização dos créditos é efectuada através da soma simples dos 

critérios comprovadamente cumpridos, sendo obrigatório o cumprimento dos pré-

requisitos. O total de créditos atingidos leva à atribuição de quatro tipos de 
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certificação – “certificado”, “certificado prata”, “certificado ouro” e “certificado 

platina” [6]. Estes quatro diferentes níveis de certificação de edifícios verdes são 

baseados nos créditos obtidos em seis categorias, sendo elas a localização 

sustentável, a eficiência do uso de água, a energia e atmosfera, os materiais e 

recursos, a qualidade ambiental interna a inovação e processo de design e a 

prioridade regional [6].
  

O sistema LEED não sendo o único existente é o sistema mais difundido e 

utilizado nos Estados Unidos da América, estando em franca aplicação a diferentes 

tipos de empreendimentos, quer no sector público, quer no sector privado.
 
Este 

sistema tem uma estrutura simples e baseia-se na especificação de desempenho em 

vez de critérios prescritivos e toma por referência princípios ambientais e de uso de 

energia consolidados em normas e recomendações de organismos com credibilidade 

reconhecida [6;23].
  

 

2.5.2.8.4. NABERS – Austrália 

 

O NABERS é um sistema de certificação Australiano que foi desenvolvido 

por Auckland Sevices Limited na Universidade da Tasmânia e Exergy Australia Pty 

Ltda e surge com base nos métodos de avaliação BREEAM e LEED e na experiência 

australiana em sistemas energéticos e ambientais. Este sistema inclui actualmente 

avaliação para edifícios de escritórios e residenciais [24]. 

Este sistema pode ser definido como “um sistema de avaliação baseado na 

performance ambiental dos edifícios existentes durante a operação”. O sistema de 

avaliação está dividido em duas partes: uma referente ao desempenho do próprio 

edifício, e outra referente ao comportamento do utilizador e aos seus níveis de 

satisfação para com o edifício [24]. 

Os aspectos de avaliação incidem nos impactes provenientes da normal 

utilização do edifício e como acontece nos vários sistemas a avaliação depende do 

tipo de edifício em questão podendo ser identificados os seguintes aspectos 

referentes ao edifício: design, localização, operação e manutenção. 

Neste método destaca-se a possibilidade de auto-avaliação online e a 

existência de uma classificação global e uma por área. 

 



Contributos para a reabilitação sustentável de edifícios de habitação 

 

 

79 

2.5.2.8.5. BEPAC – Canadá 

 

O sistema BEPAC foi criado no Canadá com o objectivo de avaliar o 

desempenho ambiental de edifícios. Primeiro foi elaborada uma versão inicial do 

sistema em finais de 1993 para edifícios na província de British Columbia. 

Posteriormente surgiu a necessidade de criar várias versões regionais direccionadas 

para as províncias de Ontário e The Matitimes, visto existirem variações nas matrizes 

energéticas e nas prioridades ambientais [27]. 

Este sistema baseia-se num método padronizado e abrangente, desenvolvido 

exclusivamente para a avaliação do desempenho ambiental de edifícios comerciais 

novos ou existentes tendo como objectivo incentivar o mercado a valorizar práticas 

com maior responsabilidade ambiental e padrões de desempenho ambiental mais 

superiores. Os edifícios podem ser certificados de acordo com a qualidade ambiental 

do seu projecto e gestão [27]. 

O BECAP baseia-se em algumas das directrizes do sistema BREAM, sendo 

possível destacar algumas semelhanças: o sistema trata-se de um sistema voluntário, 

o desempenho do edifício é obtido pelo conjunto de instrumentos que potenciam as 

práticas de gestão da operação, a base de avaliação, tanto para edifícios novos ou 

existentes, é o desempenho esperado na conjugação de práticas de excelência, em 

função de normas que orientem o projecto e operação dos edifícios. 

Embora o sistema BEPAC tenha sido desenvolvido seguindo algumas bases 

do sistema BREEAM, realiza menos avaliações mas mais detalhadas e abrangentes. 

Com o aumento de exigência nas avaliações aumenta também o custo e 

complexidade na aplicação do sistema. No entanto, o objectivo era produzir um 

sistema de certificação ambiental com maior flexibilidade de aplicação e criar uma 

metodologia que pudesse orientar o desenvolvimento de novos sistemas de avaliação. 

Deste modo, em 1993 encerra-se o projecto de desenvolvimento do BEPAC que mais 

tarde vai dar origem ao projecto Green Building Challenge. 

Neste sistema distinguem-se critérios de projecto e de gestão separadamente 

para o edifício base e para a tipologia de ocupação que estão respectivamente ligados 

a quatro módulos: projecto e gestão do edifício base e projecto e gestão da ocupação. 

Cada um destes módulos é avaliado segundo cinco categorias de Impacte que 
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abrangem um conjunto de aspectos ambientais e percorrem a escala global, local e 

interna: 

 Protecção do ozono; 

 Uso de energia; 

 Conservação de recursos; 

 Contexto de implementação; 

 Transporte. 

. 

No sistema BEPAC as categorias de protecção da camada de ozono, Impactes 

ambientais e uso de energia estão essencialmente relacionadas com os aspectos de 

desempenho, deste modo, a pontuação é atribuída de acordo com esse desempenho 

medido/estimado.  

O certificado emitido apresenta o total de créditos obtidos em cada uma das 

cinco categorias em relação ao valor máximo possível. 

 

2.5.2.8.6. GBC- Inicialmente Canadá e posteriormente por consórcio 

internacional 

 

 Este sistema foi criado com o objectivo de desenvolver um novo método de 

avaliação do desempenho ambiental de edifícios, que tem a capacidade de respeitar 

diversidades técnicas e regionais. 

O sistema teve várias fases de desenvolvimento, a primeira fase de 

desenvolvimento foi financiada pelo governo do Canadá, envolvendo 15 países e 

culminou numa conferência internacional em Vancouver, Canadá – GBC´98 e a 

segunda fase deste projecto teve a participação de 19 países e foi um dos principais 

temas da conferência Sustainable Buildings 2000. Após concluída esta fase o 

governo do Canadá deixou de ser responsável pelo projecto, tendo este sido 

absorvido pela iiSBE (International Iniciative for Sustainable Built Environmental). 

A evolução do GBC originou uma terceira fase que envolveu pesquisas de 24 

países, cujos resultados foram divulgados numa conferência internacional, realizada 

em Oslo, Noruega e a quarta fase iniciou-se em 2003 e foi apresentada em Tóquio. 

Este sistema estabelece uma base metodológica e cientifica e pretende 

distinguir-se como uma geração de sistemas de avaliação desenvolvidos para reflectir 
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as diferentes prioridades, tecnologias, tradições construtivas e valores culturais de 

diferentes países ou de diferentes regiões do mesmo país. 

Neste sistema de avaliação de desempenho ambiental, prevalecem seis 

categorias que são avaliadas na GBTool e que se passam a indicar: 

 

 Recursos; 

 Cargas Ambientais; 

 Qualidade Ambiente interior; 

 Qualidade dos serviços; 

 Aspectos económicos; 

 Gestão Pré-ocupação; 

 Ocupação do solo; 

 Transportes. 

 

Este sistema avalia critérios qualitativos e quantitativos, introduzindo também 

valores negativos de desempenho, presentes noutros sistemas de certificação tais 

como no CASBEE. 

 

2.5.2.8.7. HQE- França 

 

O sistema HQE é um sistema de avaliação francês que relaciona dois sistemas 

de desempenho ambiental de edifícios. A sua estrutura é subdividida em gestão do 

empreendimento – SMO (Système de Management de l´Opération – e qualidade 

ambiental – QEB (Qualité Environnementale du Bâtiment), que se utilizam para a 

avaliar as fases de projecto, execução e uso, cada qual com uma certificação 

independente. 

A sua avaliação é baseada num perfil ambiental determinado pelo 

empreendedor. Este perfil é composto por quatro grupos de avaliação, eco-

construção, gestão, conforto e saúde. 

No que respeita à pontuação, estão definidos neste sistema três níveis de 

desempenho, o nível máximo, très Performant, o médio, Performant, e o mínimo, 

Base, que corresponde às boas práticas correntes. 
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A certificação HQE é obtida considerando pelo menos com quatro itens com 

classificação de nível médio e pelo menos três itens de nível máximo. Os restantes 

itens podem enquadrar-se no nível base. 

 

2.5.2.8.8. CASBEE – Japão  

 

Este sistema de certificação foi apresentado pelo Japan Sustainability 

Builiding Consortium – durante a SB02 realizada em Oslo. 

Este método não se traduz apenas numa ferramenta de avaliação mas sim em 

quatro, cada uma delas dirigida a utilizadores que possam avaliar o projecto ou o 

edifício existente nas diferentes etapas do seu ciclo de vida. Estas ferramentas são 

utilizadas para avaliar edifícios de escritórios, escolares e residenciais. 

Deste modo, as quatro referidas ferramentas que compõe este sistema são 

divididas em duas categorias. A primeira categoria diz respeito a edifícios novos e é 

composta por duas ferramentas, uma ferramenta para a fase de pré-projecto de forma 

a haver uma selecção da área e dos Impactes provocados e outra ferramenta, DFE 

(Design for environment) para a fase de projecto para auxiliar e melhorar a eficiência 

ambiental do edifício durante esta fase. A segunda categoria diz respeito ao parque 

edificado existente e tem como ferramentas, uma ferramenta de certificação 

ambiental e uma ferramenta de avaliação pós-projecto que tem como objectivo 

recolher informações sobre como melhorar a eficiência ambiental do edifício durante 

a etapa de operação. 

Uma das propostas do CASBEE é aplicar o conceito de ecossistemas 

fechados (espaço encerrado pelos limites do terreno) para determinar a capacidade 

ambiental relacionada com o edifício avaliado. Este sistema relaciona o ambiente no 

lote do edifício privado e o ambiente externo público. 

A estrutura de avaliação e apresentação dos resultados deste sistema derivam 

da GBTOOL, considerando que fornecem uma base sólida para orientar o 

desenvolvimento de métodos de avaliação ambiental locais. 
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3. CONTRIBUTOS PARA A REABILITAÇÃO SUSTENTÁVEL 

DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

 

3.1. Introdução 

 

A reabilitação do parque habitacional assume-se como uma prioridade, 

devido ao seu estado de degradação e devido ao excesso de construção nova e aos 

malefícios que esta tem vindo a provocar à natureza e à humanidade.  

Os recursos disponíveis têm sido amplamente utilizados sem qualquer tipo de 

previsão face a consequências futuras. As emissões de dióxido de carbono para a 

atmosfera são de tal ordem que o Planeta está já a sentir duras consequências. Assim 

além da aposta na reabilitação é importante apostar na sustentabilidade.  

A reabilitação do parque habitacional deve ser intrínseca à dinâmica do 

processo de desenvolvimento sustentável, procurando o equilíbrio entre o que é 

socialmente desejável, economicamente exequível e ecologicamente viável.  

A reabilitação sustentável de edifícios habitacionais deve considerar a 

utilização dos recursos, no sentido de reduzir o seu consumo, pois como decorre dos 

capítulos anteriores o sector doméstico consome cada vez mais a energia e o 

consumo de água neste sector é superior a media europeia. 

No entanto, o excessivo consumo de materiais e recursos pelo parque 

habitacional não é o único problema que este evidencia, pois verifica-se também a 

necessidade de melhorar as exigências funcionais e a satisfação ao nível do conforto 

ambiental. 

É neste contexto, que é necessário que o processo de reabilitação, além de 

resolver os problemas relacionados com as anomalias visíveis e com a degradação 

física do edificado, melhore as condições de habitabilidade e conforto no interior das 

habitações, aumente a eficiência energética e hídrica do edifício e reduza a poluição 

gerada pelo mesmo, durante todo o seu ciclo de vida. 

Contudo, este tipo de medidas não deve ser apenas aplicado na fase de 

construção/reabilitação, mas também é importante e essencial, a sua aplicação 

durante a fase de utilização e manutenção do edifício. Deve, portanto, ser incutido, 

aos utilizadores dos edifícios e aos seus proprietários, o dever de um bom uso do 
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edifício e da realização frequente de manutenção do mesmo, de modo a prolongar o 

seu estado de conservação e preservar a sua integridade e condições de utilização. 

Como tal, parece pertinente desenvolver um processo de reabilitação que se 

aproxime dos critérios em que se baseia a construção sustentável. 

 

3.2. Implementação da reabilitação sustentável  

 

O caminho para a reabilitação sustentável de edifícios habitacionais conduz a 

uma análise de todo o ciclo de vida do edifício habitacional. Este processo de 

reabilitação, ao ser implementado, terá de enquadrar as estratégias que são definidas 

pela construção sustentável enquanto conceito que introduz na construção os 

princípios do desenvolvimento sustentável. 

O principal impacte ambiental dos edifícios ocorre durante a fase de 

utilização que é também a mais longa e isso deve ser considerado durante a fase de 

projecto, não só ao nível dos novos edifícios mas também na reabilitação, dando 

prioridade às opções que tenham em vista maximização dos benefícios em fase de 

utilização, promovendo assim a atractividade de exploração prolongada dos edifícios, 

a flexibilização de usos e, por consequência, o aumento da sua vida útil. Além dos 

benefícios ambientais num sentido mais global, a reabilitação sustentável de um 

edifício deve visar garantir que o mesmo responda e supere as expectativas dos 

futuros utilizadores a vários níveis – tipológico, espacial, funcional, estético de 

conforto e salubridade do ambiente interior, energético e financeiro. 

O processo de reabilitação sustentável é constituído pelas fases de análise e 

diagnóstico, projecto, construção, utilização/manutenção e desconstrução enquanto o 

processo de reabilitação tradicional é apenas constituído por três fases, a fase de 

análise e diagnóstico, a fase de projecto e a fase de construção.  

A reabilitação tradicional baseia-se na resolução dos problemas relacionados 

com degradação física do edifício, tempo e custos associados ao produto, enquanto a 

reabilitação sustentável acrescenta a esses aspectos as preocupações ambientais e 

sociais, a redução do consumo de recursos, e a preocupação de garantir a saúde e o 

conforto humano, durante todo o ciclo de vida dos edifícios.   

Com base na tabela seguinte é possível evidenciar os critérios mais relevantes 

para cada fase do processo de reabilitação sustentável. 
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Tabela 6 -Fases do Processo de reabilitação sustentável  

Fases Descrição 

Análise e diagnóstico 

- Análise dos aspectos históricos arquitectónicos e 

construtivos, à escala do tecido urbano envolvente, do 

edifício a reabilitar e aos elementos que o constituem [2]. 

 

- Numa fase inicial deve ser realizada uma análise sobre: 

 O estado de conservação e segurança do edifício; 

 Todo o tipo de anomalias existentes; 

 As soluções construtivas e materiais existentes. 

 

- Avaliação de características que influenciam a 

sustentabilidade do edifício a reabilitar: 

 A orientação solar; 

 A massa térmica; 

 O nível de conforto térmico e acústico; 

 A iluminação natural; 

 A ventilação natural; 

 Os consumos energéticos e hídricos. 

 

- Análise do estado físico dos materiais e elementos 

construtivos, através de ensaios e prospecções, para 

identificar as causas das anomalias. 

- Determinação das acções necessárias para a resolução das 

anomalias detectadas [2]. 

Projecto 

- Decisão da intervenção a realizar no edifico, de forma a 

maximizar a utilização dos recursos existentes. 

- Resolução dos problemas detectados na fase de análise e 

diagnóstico e satisfação dos objectivos definidos para a 

intervenção. 

- Definição das melhores soluções em termos de qualidade, 

durabilidade e custos. 

- Realização de projectos para as diversas especialidades: 

arquitectura, estruturas, térmica, acústica, distribuição e 

drenagem de águas, instalações eléctricas e de climatização. 

- Definição das características dos materiais, tecnologias e 

processos construtivos a implementar em todos os projectos. 

- Nesta fase é essencial considerar vários factores de forma 

a garantir a sustentabilidade do edifício: 

 Aumento do desempenho energético e hídrico; 

 Melhoria da qualidade do ar ; 

 Melhoria do conforto térmico e acústico; 

 Melhoria da iluminação; 

 Diminuição da emissão de gases; 

 Utilização de materiais ecológicos e reutilização 

dos existentes. 
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Tabela 6 -Fases do Processo de reabilitação sustentável (continuação) 

Fases Descrição 

Construção 

- Esta fase inicia-se a partir do momento em que a obra de 

reabilitação é adjudicada a um empreiteiro. 

- Escolher de forma sensata o empreiteiro geral e 

subempreiteiros, de forma a diminuir a probabilidade de 

erros e atrasos. 

- Informar a população sobre os objectivos da intervenção e 

a duração da actividade. 

- Proteger o património e espaço público envolvente, não 

devendo este ser danificado ou obstruído.  

- Diminuir o impacte visual e o ruído durante o decorrer da 

obra. 

- Diminuir o impacte ambiental sobre o local de 

implantação, prevenindo a poluição do ar e dos solos e a 

degradação das características ecológicas. 

- Escolher os materiais de acordo com o consumo de 

energia, com a produção de poluição durante o seu 

transporte até à obra e a possível poluição do ambiente 

interior da habitação, devendo a aplicação destes ser 

realizada de forma a potenciar e facilitar uma futura 

desconstrução. 

- Minimizar e monitorizar os consumos de energia e água. 

- Prevenir e reduzir a produção dos resíduos da construção e 

demolição (RCD). 

- Realizar a separação dos RCD, antes da deposição de 

RCD em aterros, contribuindo para um aumento da 

reciclagem ou de outras formas de valorização de RCD.  

Utilização/manutenção 

- Consciencializar a população para: 

 O consumo excessivo de recursos (energia, água e 

materiais); 

 O consumo energético excessivo; 

 A qualidade do ambiente interior. 

- Investir na formação dos utilizadores e elaborar um 

manual de utilização e manutenção para estes. 

- Implementação de sistemas de monitorização, para 

detectar possíveis erros ou anomalias nos diversos sistemas 

e tecnologias adoptadas. 
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Tabela 6 -Fases do Processo de reabilitação sustentável (continuação) 

Fases Descrição 

Desconstrução 

- A sustentabilidade desta fase é intrínseca às decisões 

tomadas nas fases de projecto e construção. Estas fases 

devem garantir uma gestão de resíduos de construção e 

demolição eficiente através: 

 Da adopção de materiais com elevada capacidade 

de reciclagem; 

 Da adopção de materiais com maior capacidade de 

reutilização; 

 Da adopção de materiais que não originem RCD 

com substâncias perigosas; 

 Da aplicação dos materiais que facilite 

desconstrução e reduza consumos de energia. 

- Realizar a separação dos RCD, antes da deposição de 

RCD em aterros, contribuindo para um aumento da 

reciclagem ou de outras formas de valorização de RCD, 

bem como é realizado na fase de construção. 

 

Neste sentido, podemos dizer que a sustentabilidade é intrínseca à opção de 

reabilitação de um edifício, visto que, rentabiliza a utilização dos recursos 

incorporados e reduz a necessidade de consumo de novos recursos e produção de 

novos impactos. Para além desta inerente sustentabilidade da reabilitação é no 

projecto de reabilitação em concreto nas prioridades assumidas, soluções propostas e 

intervenção executada que reside todo o potencial para uma reabilitação sustentável 

de toda a construção existente. Com efeito, os parâmetros de sustentabilidade devem 

ser considerados ao longo de todo o ciclo de vida do edifício. 

 

Tabela 7- Implementação da sustentabilidade no processo de reabilitação 

Parâmetros de 

sustentabilidade 

Implementação da sustentabilidade no processo de 

reabilitação 

Ambientais Água 

- Selecção de materiais ou componentes com 

baixa quantidade de água incorporada; 

-Selecção de aparelhos sanitários e de 

dispositivos de utilização mais eficientes; 

-Reutilização de águas através de sistemas de 

captação e armazenamento de águas pluviais para 

posterior reutilização. 
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Tabela 7- Implementação da sustentabilidade no processo de reabilitação (continuação) 

Parâmetros de 

sustentabilidade 

Implementação da sustentabilidade no processo de 

reabilitação 

Ambientais 

Energia 

-Aumento do nível de desempenho energético da 

envolvente; 

-Reforço do desempenho térmico dos vãos 

envidraçados; 

-Reforço do isolamento térmico da envolvente 

opaca do edifício (isolamento térmico continuo 

pelo exterior); 

-Selecção de electrodomésticos energeticamente 

eficientes; 

-Aplicação de lâmpadas compactas de baixo 

consumo; 

-Aplicação de sistemas de águas quentes solares; 

-Instalação de sensores de presença nos espaços 

exteriores; 

-Aplicação de sistemas para a produção 

doméstica de energia eléctrica e de calor a partir 

de fontes renováveis. 

-Adopção de sistema de ventilação natural; 

Materiais 

-Aquisição de materiais locais; 

-Adopção de materiais tendo em conta a sua 

durabilidade; 

-Adopção de materiais/produtos com menor 

energia incorporada e menores emissões de CO2 

-Adopção de materiais de baixa toxidade; 

-Adopção de materiais com capacidade de 

reciclagem ou reutilização. 

Sociais 

-Adequação às características estéticas dos edifícios 

envolventes; 

-Protecção do património durante a fase de construção; 

-Cumprimento das exigências funcionais de segurança; 

-Aplicação de soluções que aumentem a iluminação natural; 

-Monitorização da qualidade do ar, da temperatura interior e 

humidade relativa; 

-Redução/eliminação de potenciais fontes de contaminantes. 

Económicos 

-Elaboração de manual de utilização e manutenção; 

-Avaliação de custos e periodicidade de manutenção; 

-Controlo rigoroso do processo de construção. 

 

Com base nas tabelas 6 e 7 é possível concluir que, em todas as fases é 

necessário aplicar medidas que reduzam o consumo de recursos, aumentem a 

reutilização de recursos e, consequentemente, contribuam para a diminuição dos 

impactes no meio ambiente. 
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3.3. Ficha modelo para a reabilitação sustentável 

 

No seguimento do trabalho desenvolvido, considerou-se oportuno e vantajoso 

desenvolver uma contribuição para uma proposta de uma ficha modelo para o 

processo de reabilitação sustentável. O objectivo desta contribuição é promover o 

desenvolvimento da reabilitação sustentável, criando uma estrutura que sistematize 

as acções nas diversas fases do processo de reabilitação sustentável, num documento 

de simples leitura e de fácil utilização. 

Na estruturação da ficha modelo, dividiu-se as acções pelas várias fases do 

processo de reabilitação, permitindo aos intervenientes uma leitura mais simplificada 

e uma intervenção mais eficiente em cada fase do processo. 

Na ficha modelo são apenas consideradas as principais acções de construção 

sustentável, que podem ser aplicadas no processo de reabilitação dos edifícios de 

habitação, no entanto algumas destas acções poderá, enventualmente, não ser 

aplicáveis em alguns edifícios. 

 

Tabela 8- Ficha modelo de reabilitação sustentável 

FICHA MODELO DE REABILTAÇÃO SUSTENTÁVEL 

Projecto:  

Cliente:  

Local:  

 

ANÁLISE E DIAGNÓSTICO  

-Diagnóstico do estado de conservação do edifício e elementos; 

-Identificação de todas as anomalias existentes, bem como a sua origem e causas; 

-Análise da orientação solar do edifício, da sua massa térmica, do seu isolamento térmico 

e acústico, da iluminação natural e da ventilação natural; 

- Avaliação do espaço exterior ao edifício. 

PROJECTO 

-Resolução integral das anomalias registadas na fase anterior; 

-Reforço do desempenho térmico dos vãos envidraçados; 

-Reforço do isolamento térmico da envolvente; 
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Tabela 8- Ficha modelo de reabilitação sustentável (continuação) 

PROJECTO  

-Aplicação de sistemas para a produção doméstica de energia eléctrica e de calor a partir 

de fontes renováveis; 

-Instalação de sensores de presença nos espaços exteriores; 

-Aplicação de sistemas de águas quentes solares; 

- Selecção de aparelhos sanitários e de dispositivos de utilização mais eficientes; 

-Reutilização de águas através de sistemas de captação e armazenamento de águas 

pluviais para posterior reutilização; 

-Reutilização dos materiais ou manutenção; 

-Adopção de materiais com capacidade de reciclagem ou reutilização; 

-Adopção de materiais tendo em conta a sua durabilidade; 

-Adopção de materiais/produtos com menor energia incorporada e menores emissões de 

CO2; 

-Adopção de materiais de baixa toxidade. 

CONSTRUÇÃO 

-Protecção do património durante a fase de construção; 

-Diminuição do impacte visual e o ruído durante o decorrer da obra; 

-Diminuição do impacto ambiental sobre o local de implantação, prevenindo a poluição 

do ar e dos solos e a degradação das características ecológicas; 

-Controlo rigoroso do processo de construção; 

-Minimização e monitorização dos consumos de energia e água; 

-Realização da separação, reciclagem e reutilização dos resíduos; 

-Aquisição de materiais locais. 

UTILIZAÇÃO/MANUTENÇÃO 

-Selecção de electrodomésticos energeticamente eficientes; 

-Aplicação de lâmpadas compactas de baixo consumo; 

-Elaboração de manual de utilização e manutenção; 

-Avaliação de custos e periodicidade de manutenção; 

-Monitorização da qualidade do ar, da temperatura interior e humidade relativa; 

DESCONSTRUÇÃO 

-Realização da separação dos RCD, antes da deposição de RCD em aterros, contribuindo 

para um aumento da reciclagem ou de outras formas de valorização de RCD, bem como 

é realizado na fase de construção. 
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Deste modo a ficha modelo apresentada na tabela 8 contribuirá no sentido de 

melhorar as condições do parque habitacional existente, através da  optimização do 

desempenho ambiental, social e económico no processo de reabilitação. 
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4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

A presente dissertação procurou aprofundar o tema da reabilitação de 

edifícios habitacionais para novos usos, investigando vias para a integração de 

objectivos de sustentabilidade em todo o processo. 

Actualmente o parque habitacional edificado encontra-se fortemente 

deteriorado, visto que nas últimas décadas se investiu essencialmente nas construções 

novas descurando as existentes. 

A necessidade de intervenção em muitos edifícios face à sua degradação e aos 

diversos problemas ao nível da eficiência energética, da eficiência hídrica e do 

conforto ambiental promovem a aposta crescente no mercado da reabilitação. 

A ineficiência energética do parque habitacional é evidente, devido ao 

consumo excessivo de energia registado no sector doméstico, provocado 

essencialmente pelo incumprimento das necessidades de conforto térmico dos seus 

ocupantes que recorrem a equipamentos adicionais para melhoria do conforto 

ambiental no interior das habitações, pela falta de iluminação natural, em parte 

resultante do mau planeamento urbanístico e concepção dos edifícios e ainda a pela 

incorrecta utilização de equipamentos eléctricos e de iluminação artificial. 

A ineficiência hídrica, comprovada pelo consumo excessivo de água potável 

acima da média europeia é mais um dos problemas do parque habitacional português. 

O sector da construção é assim um dos sectores que mais consome recursos 

mas também consome uma elevada quantidade de produtos e materiais de 

construção, os quais possuem uma significativa energia incorporada e provocam uma 

substancial emissão de gases, contribuindo para o efeito de estufa e produzindo uma 

percentagem bastante significativa de resíduos. 

Pode então concluir-se, que a reabilitação dos edifícios de habitação 

existentes é a via mais rápida e eficaz para que o parque habitacional edificado 

português atinja maiores níveis de sustentabilidade. 

Conforme já foi referido anteriormente no ponto 2.4.1 a reabilitação apresenta 

inúmeras vantagens ao nível histórico e patrimonial, técnico e funcional e energético 

e ambiental. Sendo que a introdução dos princípios de sustentabilidade na 

reabilitação dos edifícios vem contribuir em larga medida para a redução do 
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consumo de recursos e fomentar as preocupações de carácter ambiental e social, 

durante todo o ciclo de vida dos edifícios. 

Os sistemas de avaliação e de certificação da construção sustentável são 

sistemas voluntários, que reúnem todas as características necessárias para garantir 

que os edifícios sujeitos a certificação alcancem os padrões de sustentabilidade, no 

entanto os modelos disponibilizados são documentos bastante extensos e por vezes 

complexos para os intervenientes que não se encontram devidamente esclarecidos e 

formados nesta temática.   

O sistema de reconhecimento da construção sustentável em Portugal - 

LiderA, abrange as construções novas e as grandes reabilitações, sendo que muitos 

dos indicadores de avaliação dizem respeito apenas às construções novas, ou seja 

quando aplicados a uma obra de reabilitação acabam por tornar o processo mais 

complexo. 

Neste sentido, elaborou-se uma ficha modelo para operacionalizar o processo 

de reabilitação sustentável a qual inclui as acções a desenvolver em cada uma das 

fases do ciclo de vida do edificio. 

Pretende-se com esta ficha, contribuir para introduzir os princípios de 

sustentabilidade (optimização do desempenho ambiental, social e económico) no 

processo de reabilitação e consequentemente, melhorar as condições do parque 

habitacional existente. 
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5. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

O trabalho desenvolvido pretende ser um contributo para fomentar o processo 

de reabilitação sustentável de edifícios. 

Considera-se que a ficha modelo de reabilitação sustentável elaborada no 

capítulo 4 poderá ser desenvolvida, de forma a conter uma maior informação, 

auxiliando ainda mais os intervenientes no processo de reabilitação, na sua tomada 

de decisões bem como elaborar diversas fichas direccionadas às especificidades dos 

edifícios existentes. 

Saliente-se, ser também importante a criação de um sistema de avaliação e 

certificação da Reabilitação Sustentável de Edifícios, dado que o reconhecimento da 

construção sustentável em Portugal - LiderA, abrange as construções novas e as 

grandes reabilitações, no entanto muitos dos indicadores de avaliação dizem respeito 

apenas à construção nova ou seja quando aplicados a uma obra de reabilitação 

acabam por tornar o processo mais complexo. 
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