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FERRAMENTA DE CÁLCULO DOS 
IMPACTES AMBIENTAIS E ECONÓMICOS 
ASSOCIADOS AO FIM DE VIDA DOS 
PRODUTOS



Ferramenta de cálculo dos impactes ambientais 
e económicos associados ao fim de vida dos 
produtos

No âmbito do projeto Edifícios
Circulares, foi desenvolvida a
ferramenta de cálculo de impactes
ambientais e económicos associados
à reutilização de materiais e
produtos de construção e
tratamento de resíduos.

Objetivos da Ferramenta

O objetivo desta ferramenta é
promover o aumento da reutilização e
reciclagem de produtos de
construção, quantificando os impactes
destes cenários de tratamento de
resíduos em comparação com aterro,
em termos de custos e emissões de
gases com efeito de estufa (GEE).

Descrição

A ferramenta de cálculo de edifícios
circulares analisa os impactes de fluxos
de materiais lineares e circulares. A

ferramenta integra uma base de dados
de produtos de construção,
requerendo informações adicionais da
parte do utilizador em relação ao
projeto de construção. Os resultados
da análise são expressos em
quantidade e composição material,
emissões de GEE e custos.

A ferramenta pode ser utilizada por
qualquer stakeholder do setor da
Construção para realizar uma análise
preliminar dos impactes das práticas
de fim de vida realizadas. No entanto,
importa sublinhar que para a
interpretação dos resultados e para
possíveis processos de tomada de
decisão, deverá ser consultado um
especialista, como um consultor de
avaliação do ciclo de vida (ACV).

   
   

   
   

  
   



Base de dados de produtos de construção

A base de dados contém informação sobre
especificações do produto e os seus impactes
ambientais e económicos. As informações
incluídas são uma combinação de dados
específicos do produto e do fabricante, dados
médios (de um setor, por exemplo) e dados
genéricos. Os dados sobre impactes
ambientais foram recolhidos de diferentes
fontes, incluindo declarações ambientais de
produto (DAP). Os destinos de fim de vida
incluídos na base de dados são reutilização,
reciclagem e aterro.

Impactes ambientais associados ao fim de
vida

Reutilização: são consideradas as emissões
evitadas da produção de um novo produto.

Reciclagem: são consideradas as emissões
evitadas da produção dos materiais associados
ao produto, adicionando as emissões da
produção com materiais reciclados.

Aterro: são consideradas as emissões
decorrentes do aterro, por material associado
ao produto.

Impactes económicos associados ao fim de
vida
O impacte económico da fase de final de vida
é avaliado considerando o custo de demolição
ou desconstrução, o custo de transporte do

material do local da obra para a instalação de
tratamento de resíduos ou para o local de
reutilização, e o custo do processo de
tratamento de resíduos. Foram considerados
os mesmos três destinos de fim de vida para a
avaliação dos impactes ambientais.

Reutilização: é considerada a poupança do
valor de mercado do produto.

Reciclagem e aterro: consideram-se os custos
associados a estes processos de tratamento.

Os resultados são visualizados na ferramenta
de cálculo, desenvolvida em formato excel.
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RESULTADOS

QUANTIDADE TOTAL DE MATERIAIS REMOVIDOS (KG)

COMPOSIÇÃO MATERIAL

DESTINOS DE TRATAMENTO

     

    

  

    

 

   

90 042

PESO E COMPOSIÇÃO MATERIAL

DESTINOS DE TRATAMENTO
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