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Influência das argamassas no desempenho ambiental 
dos edifícios 

Energia incorporada

Aspectos relevantes Fase de construçãoMatérias primas
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Fim de vida útil:
demolir ou reabilitar



Desempenho dos edifícios

Clima

Está condicionado Materiais
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2222---- Adequação ao localAdequação ao localAdequação ao localAdequação ao local



A definição arquitectónica em Portugal pode ser feita a partir duma analise 

da arquitectura vernacular – cores mais claras em climas quentes (com 

menor área de envidraçados) e cores mais escuras em climas frios (com 

maior área de envidraçados) 

2222---- Adequação ao localAdequação ao localAdequação ao localAdequação ao local

Casa Beires (Póvoa de Varzim) – Siza Vieira Bairro da Malagueira (Évora) – Siza Vieira



Consumos energéticos

Conforto – higrotérmico,
iluminação e AQ

Influência das argamassas no desempenho funcional

Fase de utilizaçãoFase de utilizaçãoFase de utilizaçãoFase de utilização3333

Consumos energéticos
da fase de utilização

Manutenção

Durabilidade



Gastos energéticos com o conforto

3333 Fase de utilizaçãoFase de utilizaçãoFase de utilizaçãoFase de utilização

Climatização e Iluminação são os aspectos onde a intervenção do 
arquitecto tem mais significado no desempenho energético do edifício

As características dos revestimentos têm influência significativa na 
redução dos consumos com climatização e com iluminação.
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3333 Propriedades com efeito na Propriedades com efeito na Propriedades com efeito na Propriedades com efeito na 

inércia térmicainércia térmicainércia térmicainércia térmica

e higroscópica...e higroscópica...e higroscópica...e higroscópica...
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PropriedadesPropriedadesPropriedadesPropriedades3333
- Densidade, massa e peso

- comuns a todos os materiais - Homogeneidade

- Isotropia 

- Pressão
- dos materiais fluidos - Tensão superficial, viscosidade, tixotropia

- das pastas - Consistência

- Compacticidade
- Coesão

- dos sólidos granulares - Finura

- Ângulo de fricção interna
- Ângulo de talude natural

- Porosidade
- Capilaridade
- Eflorescência
- Adsorção e absorção
- Permeabilidade ao ar

- Da matéria - Permeabilidade ao vapor
- Difusibilidade

- Polidez
- Rugosidade
- Brilho
- Cor

- Transparência e translucidez

- à tracção
- Resistência - à compressão- Resistência - à compressão

- à flexão
- Tenacidade
- Resiliência
- Dureza

- Mecânicas - Elasticidade
- comuns a todos os sólidos -

Deformabilidade
- Plasticidade

- Fragilidade
- Módulo de elasticidade
- Módulo de cisalhamento
- Rigidez
- Ductilidade, maleabilidade

- Dilatação térmica
- Reológicas - Entumecimento

- Retracção
- Intumescência

- Condutibilidade
- Térmicas - Calor específico

- Fusão
- Soldabilidade

- Absorção
- Reflexão

- Ondulatórias - Transmissão
- Refracção
- Emissividade

- Económicos

- outras (custos) - Energéticos (energia incorporada)
- Recursos materiais

- Ambientais - Impacto nos ecossistemas
- Toxicidade
- Reciclabilidade

Propriedades



PropriedadesPropriedadesPropriedadesPropriedades3333

- comuns a todos os materiais - Densidade, massa e peso

- Da matéria       -Transparência e translucidez

- à tracção
- Resistência - à compressão

- à flexão
- Mecânicas - Módulo de elasticidade

- Módulo de cisalhamento

- comuns a todos os sólidos - Reológica - Dilatação térmica
- Condutibilidade

- Térmicas - Calor específico

- Absorção

- Reflexão

Propriedades dos materiais
com influência no desempenho
ambiental

- Reflexão
- Ondulatórias - Transmissão

- Refracção

- Económicos

- outras (custos) - Energéticos (energia incorporada)
- Recursos materiais

- Ambientais - Impacto nos ecossistemas
- Toxicidade
- Reciclabilidade



3333

Densidade aparente (ρ) das argamassas de construção

Material [Kg/m[Kg/m[Kg/m[Kg/m3333]]]]

Argamassa de cimentoArgamassa de cimentoArgamassa de cimentoArgamassa de cimento 1.800-2.100

CalCalCalCal 1.600

DensidadeDensidadeDensidadeDensidade

Estuque projectado ou de massa volúmica elevada Estuque projectado ou de massa volúmica elevada Estuque projectado ou de massa volúmica elevada Estuque projectado ou de massa volúmica elevada 1.100-1.300

Estuque tradicional, placas de estafe, gesso cartonadoEstuque tradicional, placas de estafe, gesso cartonadoEstuque tradicional, placas de estafe, gesso cartonadoEstuque tradicional, placas de estafe, gesso cartonado 750-1.000

Estuque com inertes leves Estuque com inertes leves Estuque com inertes leves Estuque com inertes leves ---- gesso/inerte: 1/1gesso/inerte: 1/1gesso/inerte: 1/1gesso/inerte: 1/1 700-900

Estuque com inertes leves Estuque com inertes leves Estuque com inertes leves Estuque com inertes leves ---- gesso/inerte: 1/2gesso/inerte: 1/2gesso/inerte: 1/2gesso/inerte: 1/2 500-700



3333 Permeabilidade ao vapor de Permeabilidade ao vapor de Permeabilidade ao vapor de Permeabilidade ao vapor de 

águaáguaáguaágua

Factor de resistência à difusão do vapor de água (δ) e Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água (π)
das argamassas de construção

Material δδδδ
ππππ

[Kg/(m.s.Pa)x10-12]

Betão normalBetão normalBetão normalBetão normal 30 6,3

Argamassa à base de cimentoArgamassa à base de cimentoArgamassa à base de cimentoArgamassa à base de cimento 15 a 41 4,5 a 12

** O Coeficiente de Permeabilidade ao Vapor de Água (π) de um material homogéneo representa a quantidade de vapor de água que, por 
unidade de tempo e espessura, atravessa por difusão um provete desse material, quando sujeito a uma diferença de pressão de vapor unitária entre 
as duas faces.

Argamassa à base de calArgamassa à base de calArgamassa à base de calArgamassa à base de cal 15 13

Gesso cartonado em placasGesso cartonado em placasGesso cartonado em placasGesso cartonado em placas 5,5 a 11 17 a 34

Reboco à base de gessoReboco à base de gessoReboco à base de gessoReboco à base de gesso 4,9 a 11 17 a 38



3333 EmissividadeEmissividadeEmissividadeEmissividade

Emissividade das argamassas de construção

Material Comprimento de Comprimento de Comprimento de Comprimento de 
onda onda onda onda [µm]

EmissividadeEmissividadeEmissividadeEmissividade
ε

Argamassa de inertes correntesArgamassa de inertes correntesArgamassa de inertes correntesArgamassa de inertes correntes 2-5,6 0,87

Betão normalBetão normalBetão normalBetão normal 2-5,6 0,92 - 0,97Betão normalBetão normalBetão normalBetão normal 2-5,6 0,92 - 0,97

Estuque projectado ou de massa volúmica elevadaEstuque projectado ou de massa volúmica elevadaEstuque projectado ou de massa volúmica elevadaEstuque projectado ou de massa volúmica elevada 2-5,6 0,86 - 0,90

Estuque tradicional, placas de estafe, gesso cartonadoEstuque tradicional, placas de estafe, gesso cartonadoEstuque tradicional, placas de estafe, gesso cartonadoEstuque tradicional, placas de estafe, gesso cartonado 2-5,6 0,90



3333 Transmissão térmicaTransmissão térmicaTransmissão térmicaTransmissão térmica

Coeficiente de transferência de calor das argamassas de construção

Material
Espessura Espessura Espessura Espessura 

[mm]
Coeficiente U Coeficiente U Coeficiente U Coeficiente U 

[W/m2.ºC]

Estuque tradicional, placas de estafe, gesso cartonadoEstuque tradicional, placas de estafe, gesso cartonadoEstuque tradicional, placas de estafe, gesso cartonadoEstuque tradicional, placas de estafe, gesso cartonado 10 33,3

Estuque projectado Estuque projectado Estuque projectado Estuque projectado 10 50,0Estuque projectado Estuque projectado Estuque projectado Estuque projectado 10 50,0

Argamassa de inertes correntesArgamassa de inertes correntesArgamassa de inertes correntesArgamassa de inertes correntes 10 125,0

Betão de inertes correntes Betão de inertes correntes Betão de inertes correntes Betão de inertes correntes ---- normalnormalnormalnormal 10 166,7



Granito, gneisse, pórfiro

Betão de inertes correntes - normal

Argamassa de inertes correntes

Estuque projectado 

Estuque tradicional, placas de estafe, gesso cartonado

Madeira de massa volúmica elevada 

Viroc

Aglomerado de fibras de madeira - denso

Aglomerado de partículas de madeira - extrudidas

Carvalho, freixo, faia, pinho, casquinha, cedro, abeto, choupo

3333 Transmissão térmicaTransmissão térmicaTransmissão térmicaTransmissão térmica

Espessura equivalente ao coeficiente de transmissão térmica de 100cm de pedra de granito para diversos materiais de construção

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Contraplacado

Aglomerado de partículas de madeira - prensadas

Aglomerado de fibras de madeira - leve

Materiais granulares leves ou fibras soltas

Aglomerado negro de cortiça

Lã de rocha

Fibra de côco

Poliestireno expandido moldado

Lã de vidro

Poliestireno expandido extrudido

Espuma rígida de Poliuretano



3333

Os envidraçados ou as paredes acumuladoras devem actuar 

como elementos selectivos, transmitindo ou absorvendo 

radiação visível e retendo calor em forma de radiação infra-

vermelha. 

Ganhos solares passivosGanhos solares passivosGanhos solares passivosGanhos solares passivos



3333 Ganhos solares passivosGanhos solares passivosGanhos solares passivosGanhos solares passivos

Figura 1. Ganho directo

•Ganho directo (Figura 1):Ganho directo (Figura 1):Ganho directo (Figura 1):Ganho directo (Figura 1):

Envidraçados orientados preferentemente a Sul (para o hemisfério Norte);

- Sombreadores para Verão;

- Massa térmica interior (pavimento de cor escura).

Ganho indirecto (Figura 2):Ganho indirecto (Figura 2):Ganho indirecto (Figura 2):Ganho indirecto (Figura 2):

Figura 2. Ganho indirecto

Paredes de armazenamento térmico

(Parede acumuladora não ventilada, Parede de Trombe e Parede 

dinâmica);

- Cobertura com armazenamento térmico;

- Estufa adossada e estufa integrada;

-Convecção natural (termosifão)

-Massa térmica interior (cor do pavimento indiferente)

Ganho separado:Ganho separado:Ganho separado:Ganho separado:

Ganho indirecto onde existe uma maior separação - por 

distância ou isolamento entre o armazenamento térmico e o 

ambiente a climatizar.



3333 Ganhos solares passivosGanhos solares passivosGanhos solares passivosGanhos solares passivos

A absorção de radiação visível tem directamente a ver com a 

cor do revestimento, mas a emissividade não varia (para um 

mesmo tipo de revestimento) 



Revestimentos exterioresRevestimentos exterioresRevestimentos exterioresRevestimentos exteriores3333

Soluções com argamassas:
-Reboco monocapa
-Reboco
-Cal

Os rebocos monocapa são das soluções actualmente mais utilizadas, pelas Os rebocos monocapa são das soluções actualmente mais utilizadas, pelas 
boas prestações (em termos de durabilidade e manutenção das propriedades) 
em reduzida espessura.

Em termos de impacto ambiental na fase de construção, a cal seria 
aparentemente uma boa solução, no entanto a sua fraca durabilidade 
prejudica em termos duma análise de ciclo de vida do edifício, principalmente 
em termos de custo de manutenção em paredes de difícil acesso – tal 
acontece também com os rebocos pintados. 



Climas frios permitem revestimentos exteriores Climas frios permitem revestimentos exteriores Climas frios permitem revestimentos exteriores Climas frios permitem revestimentos exteriores 

de cor escura e envidraçados de grande de cor escura e envidraçados de grande de cor escura e envidraçados de grande de cor escura e envidraçados de grande 

dimensãodimensãodimensãodimensão

Hunstanton Secondary School, Norfolk, Alison 

3333 Ganhos solares passivosGanhos solares passivosGanhos solares passivosGanhos solares passivos

Hunstanton Secondary School, Norfolk, Alison 

Smithson and Peter Smithson

(1949-54)



Em climas quentes devem utilizarEm climas quentes devem utilizarEm climas quentes devem utilizarEm climas quentes devem utilizar----se se se se 

revestimentos de cor clara, protecções revestimentos de cor clara, protecções revestimentos de cor clara, protecções revestimentos de cor clara, protecções 

solares e evitarsolares e evitarsolares e evitarsolares e evitar----se envidraçados de se envidraçados de se envidraçados de se envidraçados de 

grande dimensãogrande dimensãogrande dimensãogrande dimensão

Habitação colectiva em Casablanca

V. Bodianski, G. Candilis, S. Woods 

(1956)

3333 Ganhos solares passivosGanhos solares passivosGanhos solares passivosGanhos solares passivos



Revestimentos interioresRevestimentos interioresRevestimentos interioresRevestimentos interiores3333

Soluções com argamassas:
-Estuque
-Gesso projectado
-Reboco

O gesso e o reboco são os materiais mais utilizados para o revestimento O gesso e o reboco são os materiais mais utilizados para o revestimento 
interior de paredes. São materiais naturais de origem pétrea, inertes e com 
bom desempenho ambiental, ainda que a sua presença, por serem aderidos à 
parede, impeça a sua reciclagem ou reutilização.

A utilização de gesso cartonado, fixo mecanicamente à parede, é mais 
sustentável sob o ponto de vista da facilidade de reutilização / reciclagem.

Por questões de melhor distribuição da iluminação (natural e artificial) será 
sempre conveniente utilizar revestimentos de cor clara, pelo menos em áreas 
de trabalho (em termos térmicos não há variação da emissividade pela cor do 
revestimento).



4444---- Consumos energéticosConsumos energéticosConsumos energéticosConsumos energéticos

fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção

Transporte
Consumos energéticos
da fase de construção

Matérias primas

Energia incorporada

Transporte
da fase de construção



Rio de Moinhos - Penafiel

EspecialmenteEspecialmenteEspecialmenteEspecialmente importanteimportanteimportanteimportante paraparaparapara materiaismateriaismateriaismateriais pesadospesadospesadospesados Matérias primas e transporteMatérias primas e transporteMatérias primas e transporteMatérias primas e transporte4444



Distribuição dos diferentes tipos de argamassas (em kg/m2 de área útil pavimento):

Gesso projectado em tectos: 18

Regularização de pavimentos: 80

Argamassa de assentamento de paredes tijolo: 103

Acabamento das paredes interiores a reboco areado: 114

Acabamento de paredes exteriores a reboco areado hidrofugado: 120

Regularização de 
pavimentos 

Gesso projectado em tectos
4%

4444 ArgamassasArgamassasArgamassasArgamassas

pavimentos 
18%

Argamassa de 
assentamento de paredes 

tijolo
24%

Acabamento das paredes 
interiores a reboco areado

26%

Acabamento de paredes 
exteriores a reboco areado 

hidrofugado
28%

4%



Peso e Energia Incorporada dos materiais utilizados numa 
habitação Convencional por m2 de área útil de pavimento (não 
inclui redes de instalações e sanitários)

4444 Energia incorporadaEnergia incorporadaEnergia incorporadaEnergia incorporada

Peso  (kg/m2) PEC (kWh/kg) PEC(kWh/m2)

Tijolo 651,9 1,26 821,4

Betão e argamassas de cimento 2160,8 0,33 713,1

Aço armaduras 63,7 2,78 177,1

Alumínio 3,3 44,48 148,3

Isolamento térmico XPS 3,6 27,86 100,3

Aço inox ferragens 5,0 9,73 48,7

Vidro 8,5 5,11 43,3Vidro 8,5 5,11 43,3

Tela asfáltica 7,5 4,05 30,4

Gesso projectado 18,0 1,05 18,9

Madeira local 56,7 0,18 10,2

Pavimento flutuante carvalho 6,3 1,39 8,8

Pintura a tinta plástica 0,8 5,56 4,3

Aglomerados 2,7 1,08 2,9

Verniz sintético 0,1 21,55 2,4

Polietileno 0,1 24,19 2,2

Total 2989,0 2132,2



Argamassas
7%

Restantes materiais
93%

PEC relativo entre argamassas e restantes materiais numa moradia PEC relativo entre argamassas e restantes materiais numa moradia PEC relativo entre argamassas e restantes materiais numa moradia PEC relativo entre argamassas e restantes materiais numa moradia 
unifamiliar convencional (kWh/m2)unifamiliar convencional (kWh/m2)unifamiliar convencional (kWh/m2)unifamiliar convencional (kWh/m2)

Argamassas: 156 kWh/m2Argamassas: 156 kWh/m2Argamassas: 156 kWh/m2Argamassas: 156 kWh/m2
Restantes materiais: 2 149 kWh/m2Restantes materiais: 2 149 kWh/m2Restantes materiais: 2 149 kWh/m2Restantes materiais: 2 149 kWh/m2

4444 Energia incorporadaEnergia incorporadaEnergia incorporadaEnergia incorporada

Peso relativo entre argamassas e restantes materiais numa moradia Peso relativo entre argamassas e restantes materiais numa moradia Peso relativo entre argamassas e restantes materiais numa moradia Peso relativo entre argamassas e restantes materiais numa moradia 
unifamiliar convencional (kg/m2)unifamiliar convencional (kg/m2)unifamiliar convencional (kg/m2)unifamiliar convencional (kg/m2)

Argamassas: 435 kg/m2Argamassas: 435 kg/m2Argamassas: 435 kg/m2Argamassas: 435 kg/m2
Restantes materiais: 2 994  kg/m2Restantes materiais: 2 994  kg/m2Restantes materiais: 2 994  kg/m2Restantes materiais: 2 994  kg/m2

Argamassas
13%

Restantes materiais
87%

c

93%



Custo relativo entre argamassas (só custo do material) e restantes Custo relativo entre argamassas (só custo do material) e restantes Custo relativo entre argamassas (só custo do material) e restantes Custo relativo entre argamassas (só custo do material) e restantes 
materiais (sem mãomateriais (sem mãomateriais (sem mãomateriais (sem mão----dededede----obra) numa moradia unifamiliar convencional obra) numa moradia unifamiliar convencional obra) numa moradia unifamiliar convencional obra) numa moradia unifamiliar convencional 
((((€€€€/m2 de área útil de pavimento)/m2 de área útil de pavimento)/m2 de área útil de pavimento)/m2 de área útil de pavimento)

argamassas: 48argamassas: 48argamassas: 48argamassas: 48€€€€
Restantes materiais: 427Restantes materiais: 427Restantes materiais: 427Restantes materiais: 427€€€€

Argamassas
10%

Restantes materiais
90%

4444 Custo económicoCusto económicoCusto económicoCusto económico



Peso e Energia Incorporada dos materiais utilizados
num edifício Convencional e proposto, por
posicionamento dos elementos (Tese de
Doutoramento: Habitar sob uma segunda pele –
Paulo Mendonça, 2005)
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4444 Caso de estudoCaso de estudoCaso de estudoCaso de estudo
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Tipos de parede

1 BA C D 4 A B C

4444 Caso de estudoCaso de estudoCaso de estudoCaso de estudo

2

3

A

A

B
5

A

A B

DC

C D6

Simples Multi-panos



4444 Caso de estudoCaso de estudoCaso de estudoCaso de estudo

FICHA TÉCNICA DA PAREDE

NOME: PS5.3/22 DESENHO:

TIPO: Parede Simples

CONSTITUIÇÃO: Reboco 1,5 cm
Tijolo furado 22 cm

XPS 6 cm
Reboco 2 cm

ESPESSURA: 31,5 cm

PESO ESPECÍFICO: 268 kg/m2

COEFICIENTE U: 0,42 W/m2.ºC

ISOLAMENTO SONORO: 53 dB(A)  ------------>

ENERGIA INCORPORADA: 858 kWh/m2

CUSTO ECONÓMICO DA PAREDE: 63,15  €/m2

ESTUDO ECONÓMICO:

1º ESTUDO

A partir da aplicação do RCCTE a um compartimento de 
habitação tipo (Célula de Teste de Referência) e aplicando esta 

parede obtiveram-se os seguintes resultados, por m2 de área 

125 250 500 1000 2000
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R(dB)

f(Hz)

30

����
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FICHA TÉCNICA DA PAREDE

NOME: PD1.2/15+11 DESENHO:

TIPO: Parede Dupla

CONSTITUIÇÃO: Reboco 2 cm
Tijolo furado 15 cm
Caixa de ar 5 cm

XPS 4 cm
Tijolo furado 11 cm

Reboco 2 cm

ESPESSURA: 39 cm

PESO ESPECÍFICO: 313 kg/m2

COEFICIENTE U: 0,49 W/m2.ºC

ISOLAMENTO SONORO: 51 dB(A)  --------------->

ENERGIA INCORPORADA: 910 kWh/m2

CUSTO ECONÓMICO DA PAREDE: 63,35  €/m2

ESTUDO ECONÓMICO:

1º ESTUDO

A partir da aplicação do RCCTE a um compartimento de 
habitação tipo (Célula de Teste de Referência) e aplicando 

esta parede obtiveram-se os seguintes resultados, por m2 de 

10

20
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40

50

60

70

R(dB)

51

PAREDE 
(isolada)

CUSTO ENERGÉTICO (NI) €/m2 331 €/m2 -

CUSTO ENERGÉTICO 
INCORPORADO NOS MATERIAIS

171,3 82,8 €/m2 261 €/m2 32%

CUSTO DE TRANSPORTE 4,3 2,1 €/m2 18,7 €/m2 11%

CUSTO DE CONSTRUÇÃO 130,7 63,2 €/m2 1057 €/m2 6%

CUSTO TOTAL 306,3 148,0 €/m2 1667 €/m2 11%

LEGENDA:
CE  - CUSTO ENERGÉTICO (Necessidades de Aquecimento) [€/m2]

CEIM  - CUSTO ENERGÉTICO INCORPORADO NOS MATERIAIS [€/m2]
CT  - CUSTO DE TRANSPORTE [€/m2]
CC  - CUSTO DE CONSTRUÇÃO [€/m2]
CT

67 kWh/m2.ano
15,81 m2

NECESSIDADES DE AQUECIMENTO (NI)
ÁREA UTIL DE PAVIMENTO

parede obtiveram-se os seguintes resultados, por m2 de área 
útil de Pavimento. 

PAREDE  
COMPARTIMENTO DA 
HABITAÇÃO TIPO

PESO RELATIVO DA 
PAREDE NO CUSTO 
DO COMPARTIMENTO 
DA HABITAÇÃO TIPO

(compartimento
da habitação (parede + restantes 

elementos construtivos)tipo)

2,1

63,2

82,8
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PAREDE 
(isolada)

CUSTO ENERGÉTICO (NI) €/m2 362 €/m2 -
CUSTO ENERGÉTICO 
INCORPORADO NOS MATERIAIS

191,9 87,8 €/m2 266 €/m2 33%

CUSTO DE TRANSPORTE 5,3 2,4 €/m2 20,0 €/m2 12%

CUSTO DE CONSTRUÇÃO 138,4 63,4 €/m2 1112 €/m2 6%

CUSTO TOTAL 335,6 153,6 €/m2 1760 €/m2 11%

LEGENDA:
CE  - CUSTO ENERGÉTICO (Necessidades de Aquecimento) [€/m2]

CEIM  - CUSTO ENERGÉTICO INCORPORADO NOS MATERIAIS [€/m2]
CT  - CUSTO DE TRANSPORTE [€/m2]
CC  - CUSTO DE CONSTRUÇÃO [€/m2]
CT

73,22 kWh/m2.ano
14,98 m2

PESO RELATIVO DA 
PAREDE NO CUSTO 
DO COMPARTIMENTO 
DA HABITAÇÃO TIPO

(compartimento
da habitação (parede + restantes 

elementos construtivos)tipo)

esta parede obtiveram-se os seguintes resultados, por m2 de 
área útil de Pavimento. 

PAREDE  
COMPARTIMENTO DA 
HABITAÇÃO TIPO

NECESSIDADES DE AQUECIMENTO (NI)

ÁREA UTIL DE PAVIMENTO
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Custo económico de construção e de operação num ciclo de vida de 50 anos por metro quadrado de área de
pavimento útil numa construção convencional – edifício de habitação localizado em Guimarães.

Custo económico 
construção

[€/m2]

Custo com 
aquecimento anual

[€/m2.ano]

Custo económico 
com aquecimento na 

vida útil [€/m2]

Custo económico 
total

[€/m2]

4444 Caso de estudoCaso de estudoCaso de estudoCaso de estudo

A estratégia do local

[€/m2]
[€/m2.ano] vida útil [€/m2] [€/m2]

990 7,89 404 1394139413941394



Energia incorporada e de transporte nos materiais e custo energético com aquecimento num ciclo de vida de 50
anos, por metro quadrado de área de pavimento útil numa construção convencional – edifício de habitação
localizado em Guimarães.

Energia 
Consumo 

energético com 
Consumo 

energético global 

4444 Caso de estudoCaso de estudoCaso de estudoCaso de estudo

A estratégia do local

Energia 
incorporada PEC 

[kWh/m2]

energético com 
aquecimento na 
vida útil  [kWh/m2]

energético global 
na vida útil

[kWh/m2]

2300 4000 6300630063006300



Quase metade das emissões totais de poluentes para a atmosfera 

devem-se à indústria da construção e à utilização de energia durante a 

vida útil do edifício.

Na construção convencional os gastos com climatização (para 

aquecimento e arrefecimento) dependem praticamente da envolvente 

exterior (vertical) onde as propriedades dos revestimentos têm um papel 

crucial em termos higrotérmicos e lumínicos.

As argamassas são responsáveis por quase 10% da energia incorporada 

6666 ConclusõesConclusõesConclusõesConclusões

As argamassas são responsáveis por quase 10% da energia incorporada 

e do custo económico dos materiais utilizados nos edifícios

1m2 de construção convencional em Portugal implica cerca de 2300 kWh 

de energia incorporada e 4000 kwh ao longo de 50 anos de utilização;



Optimização dos impactos ambientais dos edifícios – estratégias para a 

envolvente exterior:

6666 ConclusõesConclusõesConclusõesConclusões

� - utilização de materiais pesados só no estritamente necessário para 

satisfazer as necessidades de massa térmica e isolamento sonoro;

� - utilização de isolamento pelo exterior da massa superficial útil 

(paredes simples com ETICs ou fachada ventildada);

� - redução dos consumos energéticos com transporte – redução do 

peso total e mão-de-obra local;

� - projectar para a desconstrução - redução dos gastos energéticos 

com montagem e demolição – eventual desmontagem e reutilização 

pela utilização de fixações mecânicas, redução do peso, construção 

modular;

� - redução dos resíduos de obra;



Obrigado pela atenção...Obrigado pela atenção...Obrigado pela atenção...Obrigado pela atenção...

Fontes:

MendonçaMendonçaMendonçaMendonça, Paulo; “Habitar sob uma segunda pele: Estratégias para a redução do impacto ambiental de 

construções solares passivas em climas temperados” Tese de Doutoramento em Engenharia Civil; 

Universidade do Minho, 2005.


