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Guia para a melhoria dos indicadores de 
eficiência dos edifícios

Enquadramento

O setor da construção representa uma
pegada significativa a nível do
consumo de matérias-primas e de
energia, tratando-se de um setor
considerado como prioritário nas
estratégias europeias e nacionais para
a transição para uma Economia
Circular.

A avaliação do desempenho ambiental
dos edifícios é por isso uma atividade
fundamental, existindo diversas
abordagens de cálculo de indicadores
de eficiência material, hídrica,
energética e de carbono, assim como
sistemas integrados de avaliação de
edifícios certificados.

No entanto, observam-se algumas
lacunas no cálculo destes indicadores
de eficiência. O projeto Edifícios
Circulares procurou explorar estas
lacunas e propor um conjunto de
recomendações para a melhoria da
avaliação do desempenho ambiental,
tendo desenvolvido o Guia para a
melhoria dos indicadores de
eficiência dos edifícios.

Objetivos do Guia

Este guia pretende fornecer um
enquadramento geral para melhorar a
robustez dos indicadores de eficiência
dos edifícios, contribuindo assim para
a avaliação dos impactes ambientais
daí resultantes e do seu impacto na
circularidade.

Indicadores de eficiência

A energia, o carbono e a água são
indicadores importantes e comuns do
desempenho ambiental dos edifícios.
Podem ser divididos em duas partes:
impactes incorporados e operacionais.

Os primeiros referem-se à energia,
carbono e água necessários durante a
extração da matéria-prima e fabrico
dos produtos de construção e a
construção do edifício.

Os segundos referem-se aos impactes
que surgem durante a fase de
utilização de um edifício. Ambos são
importantes, mas os impactes
incorporados são particularmente
relevantes para o conceito de fluxos
de materiais circulares para edifícios.
O guia desenvolvido centra-se assim
na análise dos impactes incorporados.

Avaliação de Ciclo de Vida

Durante as últimas décadas, a
Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) tem
sido uma abordagem amplamente
utilizada em diversos setores para
quantificar os impactes ambientais de
produtos e processos. Hoje em dia, a
ACV trata-se de uma metodologia
normalizada a nível internacional e
europeu. Por este motivo, o guia foca-
se na metodologia de determinação
dos indicadores de eficiência através
da abordagem de ACV.

    
   

   
   

   
   

     



Recomendações e exemplos práticos

Para calcular as pegadas de energia, carbono e
água dos edifícios ao longo de seu ciclo de
vida, é necessário primeiro quantificar as
quantidades de materiais e o seu tempo de
vida útil esperado.

A chamada “pegada material” é um inventário
de todos os elementos e materiais num edifício
sendo a base para uma ACV com o objetivo de
determinar os impactes a nível de carbono,
energia e água. No entanto, a análise de
ambos os aspetos, a pegada do material e o
desempenho ambiental (ou seja, ACV) inclui
aspetos críticos.

O guia foca-se na identificação de aspetos
críticos importantes na avaliação da eficiência

dos edifícios, a nível das pegadas de materiais,
carbono, energia e água, uma vez que estes
aspetos são normalmente utilizados como
expressão da circularidade dos edifícios,
propondo formas de superá-los.

O guia demonstra assim as limitações do
cálculo destes indicadores através de três
exemplos práticos para a energia, carbono e
água de forma a destacar aspetos críticos,
apresentando recomendações para os
ultrapassar através da sua aplicação prática.

É ainda apresentado um conjunto de
recomendações para uma maior robustez dos
indicadores de eficiência para edifícios.
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Saiba mais sobre o Guia 
para a melhoria dos 

indicadores de eficiência 
dos edifícios

https://construcaocircular.pt/edificios
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