
 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

  

ANÁLISE DO CICLO DE VIDA DE COBERTURAS 

VERDES E COBERTURAS METÁLICAS – ANÁLISE 

COMPARATIVA 

- Versão Definitiva - 

 

  

Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil 

João Pedro dos Santos Rosas 

  

ORIENTADOR: Prof.ª Dr.ª Ana Cristina Ribeiro Matos Coutinho 

Coorientador: Prof.ª Dr.ª Isabel Maria Assunção de Marta Oliveira Bentes 

 

 

 

 

Vila Real,2020 



Análise do Ciclo de Vida de Coberturas Verdes e Coberturas Metálicas – Análise Comparativa 

 

I 

  



Análise do Ciclo de Vida de Coberturas Verdes e Coberturas Metálicas – Análise Comparativa 

 

II 
João Pedro Santos Rosas – Mestrado em Engenharia Civil 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

ANÁLISE DO CICLO DE VIDA DE COBERTURAS 

VERDES E COBERTURAS METÁLICAS – ANÁLISE 

COMPARATIVA 

- Versão Definitiva - 

 

Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil 

 

João Pedro dos Santos Rosas 

 

ORIENTADOR: Prof.ª Dr.ª Ana Cristina Ribeiro Matos Coutinho 

Coorientador: Prof.ª Dr.ª Isabel Maria Assunção de Marta Oliveira Bentes 

 

Composição do Júri: 

 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2020  



Análise do Ciclo de Vida de Coberturas Verdes e Coberturas Metálicas – Análise Comparativa 

 

III 
João Pedro Santos Rosas – Mestrado em Engenharia Civil 

  



Análise do Ciclo de Vida de Coberturas Verdes e Coberturas Metálicas – Análise Comparativa 

 

IV 
João Pedro Santos Rosas – Mestrado em Engenharia Civil 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, como parte dos 

requisitos para a obtenção do grau de mestre 

em Engenharia Civil 

  



Análise do Ciclo de Vida de Coberturas Verdes e Coberturas Metálicas – Análise Comparativa 

 

V 
João Pedro Santos Rosas – Mestrado em Engenharia Civil 

  



Análise do Ciclo de Vida de Coberturas Verdes e Coberturas Metálicas – Análise Comparativa 

 

VI 
João Pedro Santos Rosas – Mestrado em Engenharia Civil 

Agradecimentos 

 

Antes de mais quero agradecer a todos os que contribuíram para a concretização desta dissertação 

e me acompanharam durante o meu percurso académico. Um profundo agradecimento, à minha 

orientadora e coorientadora, Professora Doutora Cristina Matos e Professora Doutora Isabel 

Bentes pela motivação, disponibilidade e pelas experiências e conhecimentos transmitidos 

importantes para o meu futuro profissional. À minha família e amigos e colegas por toda a 

motivação para a realização deste trabalho, mas também por tudo o que me ensinaram, todos os 

valores e princípios transmitidos. A todos, um muitíssimo obrigado! 

  



Análise do Ciclo de Vida de Coberturas Verdes e Coberturas Metálicas – Análise Comparativa 

 

VII 
João Pedro Santos Rosas – Mestrado em Engenharia Civil 

Resumo 

O consumo mundial de energia tem vindo a aumentar e este facto contribui para a depleção dos 

recursos naturais, o aumento dos níveis de poluição, a degradação ambiental e emissões de gases 

com efeito de estufa. O sector da construção é responsável por impactes significativos no 

ambiente, uma vez que consome uma grande quantidade de recursos e igualmente produz uma 

grande quantidade de resíduos. A construção sustentável pretende reduzir os impactes ambientais, 

a fim de conservar e utilizar os recursos de forma mais eficiente. 

Neste contexto, este trabalho tem como principal objetivo avaliar os impactes ambientais 

resultantes da construção de dois tipos de cobertura. Foram usadas como caso de estudo as 

coberturas de duas células de teste existentes no Campus universitário da Universidade de Trás-

Os-Montes e Alto Douro. Estas coberturas são, uma delas ajardinada do tipo extensivo e a outra 

metálica revestida com chapa de zinco perfilada sem qualquer tipo de isolamento térmico. 

A análise do ciclo de vida (ACV) é uma ferramenta que pode ser utilizada para traçar o perfil 

ambiental de um produto e é desenvolvida de acordo com as Normas ISO 14040 e ISO 14044. 

Para este estudo, a unidade funcional utilizada é definida como 1 m2 de cobertura. O cálculo dos 

impactes foi realizado com recurso ao software GaBi e a um conjunto de categorias de impacto 

definidas na CML 2001, metodologia de caracterização das categorias de impacte ambiental. 

A interpretação dos resultados demonstrou que, ao longo do seu ciclo de vida, a cobertura metálica 

apresenta um pior desempenho ambiental com mais contribuições em três das cinco categorias 

estudadas, sendo elas a Acidificação das Águas, Depleção de Ozono e Toxicidade Humana. 

 

Palavras-chave: Análise do Ciclo de Vida; Cobertura verde; Cobertura Metálica; Perfil 

Ambiental. 
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Abstract 

The world consumption of energy has been increasing and this fact contributes to the depletion 

of natural resources, the increase in pollution levels, environmental degradation and greenhouse 

gas emissions. The construction sector is responsible for significant impacts on the environment, 

since it consumes a large amount of resources and also produces a large amount of waste. 

Sustainable construction have the objective to reduce environmental impacts in order to conserve 

and use resources more efficiently. 

In this context, this work has as main objective to evaluate the environmental impacts resulting 

from the construction of two types of roofs. The coverages of two test cells on the University 

Campus of the University of Trás-Os-Montes and Alto Douro were used as a case study. These 

roofs are, one of them landscaped of the extensive type and the other metallic coated with profiled 

zinc sheet without any type of thermal insulation. 

Life cycle analysis (LCA) is a tool that can be used to trace the environmental profile of a product 

and is developed in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. For this study, the functional unit 

used is defined as 1 m2 of roof. The impact calculation was carried out using the GaBi software 

and a set of impact categories defined in CML 2001, a methodology for characterizing the 

environmental impact categories. 

The interpretation of the results showed that, throughout the life cycle, the metallic roof presents 

a worse environmental performance with more contributions in three of the five categories 

studied, namely Water Acidification, Ozone Depletion and Human Toxicity. 

 

Keywords: Life Cycle Analysis; Green roof; Metallic roof; Environmental Profile 

.
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Capítulo 1 – Introdução e Objetivos 
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1.1 Enquadramento 

A primeira revolução industrial teve um papel fundamental na evolução tecnológica e um dos 

sectores que mais benificiou com este acontecimento, foi o setor da construção. Desde então que 

as técnicas construtivas, bem como os materiais usados têm sido melhorados no sentido de 

satisfazer um mercado exigente. Contudo, nem todos os aspectos podem ser considerados como 

positivos, uma vez que este sector é considerado como sendo uma das atividades humanas que 

mais impacte ambiental provoca no nosso planeta. Os excessivos consumos energéticos e a 

extração de matérias-primas sobretudo não renováveis, levam ao aumento considerável de 

emissões poluentes que contribuem para as alterações climáticas. 

A crescente preocupação com o ambiente aliada a um desenvolvimento sustentável fez com que 

se refletisse sobre possíveis estratégias a adotar de forma a diminuir os impactes ambientais. Uma 

das estratégias usadas pelo sector da construção passa por, na fase de projecto, elaborar um estudo 

prévio, que permita entender qual o impacte ambiental que cada material, processo ou sub-

processo terá não só na execução do projeto, mas também durante o seu período de vida. A 

interpretação dos resultados permite aos responsáveis atuar no sentido de diminuir as emissões 

libertadas para o meio ambiente. Este estudo é designado por Análise de Ciclo de vida (ACV). 

A ACV é uma metodologia que permite avaliar os impactes ambientais associados ao ciclo de 

vida de um produto desde a extração de matérias-primas até a sua eliminação, possibilitando a 

comparação de soluções construtivas, do ponto de vista ambiental. 

Com este trabalho pretende-se determinar e comparar o impacte ambiental de duas coberturas, 

uma cobertura ajardinada do tipo extensivo e uma cobertura metálica com revestimento a chapa 

de zinco sem insolamento térmico, utilizando o metodo CML-2001 suportado pelo software GaBi 

4.0. As categorias de impacte ambiental estudadas foram: o Aquecimento Global, Depleção de 

Ozono, Acidificação das Águas, Eutrofização e toxicidade Humana. 
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1.2 Objetivos e Metodologia 

O objetivo deste trabalho passa por determinar e comparar o impacte ambiental de dois tipos de 

coberturas, uma cobertura ajardinada extensiva e uma cobertura metálica. Para tal vai utilizar-se 

o método de Análise de Ciclo de Vida tendo-se recorrido para análise de impacte ambiental as 

seguintes categorias de impacte ambiental: aquecimento global, depleção de ozono, acidificação, 

eutrofização e toxicidade humana. 

A metodologia usada para alcançar o objetivo referido, consistiu em:  

 

I) Revisão bibliográfica sobre conteúdos aferentes ao estudo; 

II) Contato com o software de Análise de Ciclo de Vida; 

III) Aplicação da metodologia de Análise de Ciclo de vida; 

IV) Análise da sustentabilidade das duas coberturas. 

 

Numa primeira fase, procurou-se entender o conceito de Avaliavão de ciclo de vida, bem como 

as normas que o suportam. Nesta mesma fase, elaborou-se também uma pesquisa promenorizada 

sobre coberturas verdes e coberturas metálicas, identificando quais os materiais que as constituem 

e todo o seu processo construtivo, dando assim origem a um inventário para cada cobertura.  

Numa segunda fase, iniciou-se um primeiro contato com o softwer GaBi 4.0 Professional Version. 

Este softwer, desenvolvido na Universidade de Stuttgart (Alemanha), permite realizar avaliações 

do ciclo de vida em conformidade com a ISO 14040, utilizando para isso, uma base de dados de 

produtos integrada que foi desenvolvida ao longo de revisões da indústria e bibliografia técnica. 

Numa fase mais avançada, e já com algum conhecimento adquirido, aplicou-se então a 

metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida utilizando o softwer já referenciado. Para fazer a 

análise de sustentabilidade dos dois tipos de coberturas, foi necessário inicialmente determinar as 

quantidades necessárias de materiais que lhe conferem a mesma unidade funcional (1 m2) de 

cobertura.  
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1.3 Organização e estrutura 

Este trabalho de investigação encontra-se estruturado em 5 capítulos, sendo que o Capítulo 1 diz 

respeito ao enquadramento, objetivos e organização da presente dissertação, o Capítulo 2, é 

apresentada uma revisão de estudos relacionados com a aplicação da AVC e suas propriedades, 

no Capítulo 3, é apresentada uma revisão de estudos sobre âmbas as coberturas em estudo, 

cobertura verde e cobertura metálica, no Capítulo 4 procedeu-se à aplicação da metodologia de 

Análise do Ciclo de Vida para o caso de estudo,  e por fim, o Capítulo 5 diz respeito às conclusões 

resultantes deste trabalho de investigação, e à indicação de possíveis trabalhos futuros a 

desenvolver neste contexto. 
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2.1. Conceito de ACV 

A Análise do Ciclo de Vida (ACV) é uma metodologia que permite estimar e avaliar o impacto 

ambiental de processos, produtos ou sistems de produtos. Esta análise engloba várias fases, desde 

a extração de materias primas, passando pelas etapas de produção, distribuição e utilização, até à 

sua eliminação. A Figura 1, representa um esquema do ciclo de vida de um material com 

representação da entrada de materiais e energia e a saída de emissões e resíduos. 

 

 

Figura 1:Estágios do ciclo de vida de um produto 

 

Para obter um produto final é necessário que ocorra um conjunto de processos ao longo da vida 

do produto, as etapas principais e as secundárias, como o transporte de recursos e o fornecimento 

de energia.  

O Análise de Ciclo de Vida inclui as seguintes fases [1]:  

 Aquisição da matéria-prima – Inclui todos os processos que envolvam a extração de 

matéria-prima diretamente do ambiente, bem como os recursos consumidos e as 

emissões geradas;  

 Produção – Engloba todo um conjunto de processos que transformam a matéria-prima 

adquirida no produto final; 
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  Uso – Consiste na aplicação real do produto para cumprimento de uma das suas 

funcionalidades; 

 Reciclagem/reutilização ou eliminação do resíduo – Correspondem à etapa de fim-de-

vida do produto. São processos alternativos que podem permitir a sua reintrodução no 

processo de produção como matéria-prima ou na deposição em aterro. 

2.2. Normas que suportam a ACV 

A Organização Internacional para a Normalização (ISO) concebeu uma série de normas no 

contexto da ACV que mais tarde foram canceladas e substituídas pelas Normas ISO 14040:2006 

Life Cycle Impact Assessment – Principles and Framework e a ISO 14044:2006 (2nd Ed.)  

As normas internacionais em vigor com conteúdo relativo à ACV de produtos e serviços, são as 

seguintes [2]: 

 ISO 14040:2006 – Princípios e estrutura da ACV;  

 ISO 14044:2006 – Requisitos e diretrizes para a ACV;  

 ISO/TR 14047:2012 – Exemplos de aplicação da norma ISO 14044 a avaliações de 

impacte; ISO/TS 14048:2002 – Formato do registo e documentação de dados (revisto 

em 2013);  

 ISO/TR 14049:2012 – Exemplos de aplicação da ISO 14044 ao nível da definição de 

objetivos e âmbito e da análise de inventário. 
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2.3. Etapas da Análise de ciclo de Vida 

Tal como se observa na Figura 2, uma ACV é composta por quatro elementos: Definição de 

Objetivos e Âmbito; Inventário do Ciclo de Vida; Avaliação de Impacte Ambiental; Interpretação 

dos Resultados. [3,4] 

 

 
Figura 2:Diagrama concetual da ACV (Adaptado de [3,4]) 

 

Este tipo de análise possibilita vários tipos de abordagem, tais como [1]: 

 Avaliar os impactes ambientais e o aumento do desempenho ambiental de 

produtos, processos, serviços e sistemas;  

 Quantificar emissões ambientais em cada fase do ciclo de vida;  

 Realizar análises comparativas de impactes entre dois ou mais produtos, 

processos ou serviços. 
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2.3.1. Definição de Âmbito e Objetivos de Estudo  
 

Esta primeira etapa, divide-se em duas fases que têm como objetivo definir o âmbito e os objetivos 

do trabalho. É importante referir que, o sucesso do estudo a realizar, depende em grande parte de 

uma correta definição desta primeira fase. [3,4] 

Na primeira fase, que corresponde à definição do objetivo de estudo, deve-se descrever o produto 

ou o sistema em estudo e identificar as suas fronteiras. Nesta primeira fase devem ainda ser 

abordadas as seguintes questões [3,4]: 

 As funções do sistema ou dos sistemas no caso de estudos comparativos. É relevante fazer 

uma definição das funções do sistema, uma vez que os sistemas em análise apresentam 

uma grande variedade de funções ou serviços; 

 A unidade funcional. A sua definição deve representar o objetivo do sistema e permitir a 

comparação de sistemas similares, processos ou produtos;  

 Possíveis limitações que podem causar entraves no estudo;  

 A metodologia a ser adotada para o desenvolvimento do estudo.  

Antes de passar à seguinte fase, é importante ainda fazer uma abordagem às diferentes categorias 

de impacte ambiental que podem ser estudadas, Tabela 1: 

 
Tabela 1: Lista de categorias de impacte (Adaptado de [5,8]) 

Categorias de Impacte 
Áreas de Impacte 

Recursos  Saúde Humana  Saúde Ecológica 

(A) Depleção de Recursos 

 Recursos Abióticos  

 Recursos Bióticos 

 

+   

+   

(B) Poluição 

 Aquecimento Global  

 Depleção do Ozono  

 Formação de Oxidantes Fotoquímicos  

 Acidificação 

 Eutrofização 

 Toxicidade Humana  

 Ecotoxicidade 

 

 (+) + 

 (+) (+) 

 + + 

 (+)  

  + 

 +  

 (+) + 

(C) Degradação de Ecossistemas e Paisagem 

 Utilização do Solo 

 

  + 
+ Impacte potencial direto; (-) Impacte potencial indireto 

 
Categoria (A) 

Esta categoria de depleção de Recursos refere-se à ideia de que as reservas de um recurso estão a 

ser diminuídas pela actividade humana, de modo que o recurso não pode por muito mais tempo, 

servir como entrada para o sistema em consideração. Desta causa advém [6,7]: 

 Redução na oportunidade de futuras gerações terem acesso ao recurso; 
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 Eventual pressão causada nos substitutos desse recurso;  

 Cancelamento das actividades dependentes desse recurso. 

Categoria (B) 

 De acordo com a Tabela 1, englobam-se as seguintes sub-categorias [9]: 

 Aquecimento global, que causa impacto nas variações climáticas, que vão desde a 

alteração de temperatura, precipitação, etc.…; 

 Depleção de Ozono, diz respeito ao aumento do buraco da camada de ozono; 

 Acidificação das águas, define-se como a contribuição que uma substância tem na 

acidificação da água e do solo. É analisada com base na presença do composto dióxido 

de enxofre; 

 Eutrofização, relacionada com a contaminação de rios, lagoas e outros meios de 

armazenamento de água, causando distúrbios nos vários ecossistemas; 

 Toxicidade humana, diz respeito a concentração de agentes tóxicos que podem provocar 

danos na saúde humana; 

 Os oxidantes fotoquímicos são poluentes que resultam essencialmente da queima de 

combustíveis. Estes poluentes, quando lançados para atmosfera, contribuem para o 

aparecimento do chamado “Smog”.  

 

Categoria (C) 

Esta categoria não é considerada um problema ambiental, mas antes um problema da sua 

organização física. Mais importante que a quantidade de espaço utilizado, é a qualidade da 

utilização do espaço. [10] 

A segunda fase, diz respeito à definição do âmbito, aqui devem ficar definidas três dimensões 

[11]: 

 A extensão do estudo. Deve ficar definida a fronteira do estudo da análise de ciclo de 

vida do produto ou do sistema de produtos;  

 A largura do estudo. Quantos e quais serão os subsistemas a incluir no estudo;  

 A profundidade do estudo. Deverá definir-se o nível de detalhe que o estudo de Análise 

de Ciclo de Vida deverá apresentar.  

No que diz respeito à definição da fronteira do sistema, deve-se ter em atenção alguns aspetos, 

tais como: 

 Obtenção de matérias-primas; 

 Entradas e saídas do processo; 
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 Distribuição e transporte; 

 Produção e respetivo uso de energias; 

 Utilização e manutenção de produtos; 

 Disposição final de produtos e de resíduos gerados no processo; 

 Reciclagem, reutilização e recuperação de produtos utilizados; 

 Fabrico de materiais auxiliares; 

 Fabrico, manutenção e desmantelamento de equipamentos; 

2.3.2. Inventario do Ciclo de Vida 

Concluída a primeira etapa da ACV, segue aquela que é considerada como sendo a etapa mais 

importante e mais trabalhosa desta Análise de Ciclo de Vida. Na Figura 3 é possível observar as 

subetapas que compõem o Inventário o Ciclo de Vida.  

 

Figura 3:Subetapas do inventário da ACV (Disponível em [3]) 

 

Nesta etapa ocorre a recolha de dados que irão identificar e quantificar tanto as entradas e saídas 

de recursos como as emissões e resíduos libertados para o ambiente, do produto ou do sistema de 

produtos a estudar. Esta recolha deverá ser feita para cada processo que se enquadre dentro das 

fronteiras do sistema registando as entradas e saídas [3]. Os dados podem ser alcançados através 

de relatórios técnicos, laboratórios de investigação, artigos cientificos, entidades públicas ou 

privadas, base de dados ou através de modelos computaconais. [12] 
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É importante referir que quando se faz a recolha de dados para a construção do inventário é 

necessário ter-se em atenção a identificação de todas as limitações, para que haja o cumprimento 

total do objetivo da análise de ciclo de vida. Pode aqui, durante esta fase, ser necessário alterar os 

objetivos e o âmbito de estudo mediante os dados recolhidos.  

Como já foi referido anterioremente, esta etapa, é sem dúvida a mais trabalhosa e demorada, pois 

requer uma boa qualidade dos dados, devendo apresentar todas as bases de dados utilizadas, as 

fontes, a sua relevância geográfica e temporal, as técnicas de ponderação e as estatísticas 

associadas.[12] 

Um inventário de ciclo de vida, deve conter:  

 Os fluxos de energia; 

 As matérias-primas;  

 As matérias auxiliares;  

 Os produtos e subprodutos;  

 As emissões gasosas;  

 Efluentes líquidos e os resíduos sólidos, entre outros. 

 

2.2.3. Análise de impacte Ambiental do ciclo de Vida 

Nesta fase serão avaliados os impactos do produto ou do sistema de produtos. A Análise de 

impacte do ciclo de vida (AIACV) é um processo que tem por objetivo caracterizar e avaliar os 

materiais que fazem parte do inventário. No caso de o estudo ser de comparação de produtos ou 

sistemas, é nesta etapa que devem ser feitas referências ao produto mais aconselhado em termos 

ambientais. [3]  

A AIACV é composta por três elementos obrigatórios e três elementos opcionais. De acordo com 

a Norma ISO 14040:2006 [3], os elementos obrigatórios da AIACV são:  

 Seleção das categorias de impacte, indicadores de categoria e modelos de caracterização 

(metodologia); 

 Resultados do ICV agregados em categorias de impacte ambiental (classificação); 

 Cálculo das categorias de impacte ambiental (caracterização). 

No que diz respeito aos elementos opcionais, pela norma ISSO 14040:2006 [3] temos:  

 Normalização, avaliação da grandeza das categorias de impacte ambiental; 

 Agrupamento, junção das categorias de impacte ambiental; 

 Ponderação, consideração da relevância ambiental.  
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Os elementos obrigatórios acima mensionados, transformam os resultados do ICV em indicadores 

de categoria ambiental, equanto que os elementos opcionais servem para normalizar e agrupar os 

resultados do indicador e técnicas de análise de qualidade dos dados.  

2.2.4. Interpretação de resultados 

A interpretação dos resultados contempla a última etapa da análise de ciclo de vida de um produto 

ou sistema de produtos. Segundo a ISO 14 044:2006, a fase de interpretação compreende três 

etapas: a identificação dos pontos significativos; a avaliação pela verificação da plenitude, 

sensibilidade e consistência; e as conclusões, recomendações e relatório do estudo. [13] 

As identificações dos pontos significativos baseiam-se nos resultados do ICV e da AIACV, tais 

como energia, emissões, resíduos, etc. A avaliação pela verificação tem como objetivo assegurar 

que que toda a informação relevante e dados necessários para o caso em estudo estejam 

disponíveis e completos. O objetivo da avaliação da sensibilidade é o de avaliar a confiança dos 

resultados e conclusões finais. A avaliação da consistência tem como objetivo determinar se os 

métodos, dados e suposições utilizadas são consistentes com a definição de objetivo e âmbito do 

estudo. Por fim, as conclusões, recomendações e relatório, que têm como objetivo descreverem 

conclusões preliminares, verificar a sua consistência, a qualidade dos dados, suposições, os 

valores pré-definidos, os requisitos do sistema e a metodologia utilizada, de acordo com o objetivo 

e âmbito do estudo. [13] 

Todas as alterações efetuadas nas fases anteriores podem ter uma influência direta no resultado 

final do estudo e por isso torna-se necessário verificar se o âmbito e objetivo do estudo, definidos 

na primeira etapa, são cumpridos. Em caso de dúvida deve-se retomar o estudo, redefinindo o 

objetivo e âmbito do estudo ou intervindo nas fases ICV e AIACV. [11] 

2.3. Benefícios e limitações da ACV 

A aplicação da metodologia ACV apresenta as seguintes vantagens [13]: 

 Desenvolve uma avaliação sistemática das consequências ambientais associadas a um 

dado produto; 

 Analisa os balanços ambientais relativos a um ou mais produtos ou processos, 

incentivando os decisores a aceitar um plano de ação 

 Quantifica as emissões/descargas para o ar, água e solo relativo a todas as fases do ciclo 

de vida e a outros processos relevantes; 

 Auxilia na identificação de trocas significativas de impactes entre etapas do ciclo de vida 

e o meio ambiente; 
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 Avalia os efeitos ecológicos e na saúde humana do consumo de materiais e emissões, a 

uma escala global, regional e local; 

 Compara os impactes ambientais relacionados com uma ou mais áreas ambientais 

específicas. 

Por outro lado, para além das vantagens já apresentadas este sistema também sofre com algumas 

limitações [15]: 

 A necessidade de muitos recursos, podendo assim, arrastar-se por muito tempo; 

 A recolha de dados pode afetar significativamente a precisão dos resultados;  

 A consideração do critério ecológico em detrimento do critério económico e social; 

 A inclusão de fatores geográficos específicos do local; 

 A inclusão de diferentes tipos de categorias de impacte não sendo comparáveis, uma vez 

que o número e tipo de categorias utilizadas fic ao critério de cada utilizador; 

 A indisponibilidade de inventários atualizados com materiais inovadores; 

 A não determinação do produto ou processo mais rentável ou que funciona melhor. 

2.4. Software GaBi 

Esta ferramenta é usada para construir balanços de ciclo de vida. Permite, não só o acesso a uma 

grande quantidade de dados, como também elabaorar a modelação do ciclo de vida do produto. 

Este software permite [15]: 

 Acelerar os procedimentos internos e as decisões; 

 Identificar os pontos fracos, com base na interpretação dos resultados; 

 Suportar a monitorização ambiental e a análise de risco; 

 Ajudar a reduzir os custos relacionados com a evolução estratégica; 

 Oferecer argumentos válidos e abrangentes para a comunicação com autoridades e partes 

interessadas, aumentando a eficácia da comunicação ambiental. 

Este software será utilizado para a condução do estudo da ACV de uma cobertura ajardinada e de 

uma cobertura metálica. 
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Capítulo 3 – Coberturas em Estudo 
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3.1. Coberturas Verdes 

3.1.1. Enquadramento 

As primeiras coberturas ajardinadas, tal como as conhecemos hoje, foram introduzidas na 

Alemanha no início dos anos setenta. No início dos anos oitenta o mercado de coberturas 

ajardinadas na Alemanha apresentava já um crescimento anual entre 15-20%. Isto deve-se, 

especialmente, ao facto de o governo ter criado uma legislação e vários incentivos municipais e 

governativos para a implementação deste tipo de coberturas. [16] 

Uma cobertura deste tipo é constituída por uma camada vegetal, onde se inclui o substrato de 

crescimento, camadas de impermeabilização e camadas drenantes para protegerem a laje do solo 

e da vegetação. A sua aplicação é possível, não só em edifícios a construir de raíz, como também 

em edifícios já existentes, que nunca tenham contemplado esta possibilidade, sendo que estes 

últimos requerem uma especial atenção no reforço da estrutura. [17] 

3.1.2. Sistemas de Coberturas Ajardinadas 

A instalação de coberturas ajardinadas ou coberturas verdes tem como principais funções 

aumentar as áreas verdes nas cidades e diminuir o efeito estufa aí existente de modo a reduzir o 

impacto ambiental da construção. Este tipo de solução construtiva é também sugerido para 

redução dos picos de cheia em meio urbano e para combater problemas de isolamento em edifícios 

antigos [14].  

 

Figura 4:Camadas de uma cobertura Ajardinada (Disponível em [18]) 

A indústria que se dedica à implantação deste tipo de coberturas, desenvolveu dois conceitos base 

para a classificação das coberturas ajardinadas, intensiva e extensiva, respectivamente designadas 

por “low-profile” e “high-profile” [16]. Na Tabela 2 pode observar-se as principais caraterísticas 

de cada uma. 
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Tabela 2: Caraterísticas dos sistemas de coberturas verdes 

 

3.1.3. Aspetos Comparativos entre Coberturas Ajardinadas Intensivas 

e Coberturas Ajardinadas Extensivas 

Consoante o fim pretendido, o local de aplicação e os custos que se pretendem suportar, pode-se 

optar por um dos dois tipos de coberturas verdes. Para ajudar na escolha é necessário ter presente 

alguns dos aspectos que as diferenciam uma da outra, descritos na Tabela 3: 

Tabela 3: Aspetos comparativos entre coberturas verdes e coberturas metálicas 
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Ainda em termos comparativos, no que diz respeito à contaminação das águas provenientes destes 

tipos de cobertura, as águas escoadas pelo telhado ajardinado do tipo intensivo contêm: 3 vezes 

menos chumbo, 1,5 vezes menos zinco, 2,5 vezes menos cádmio e 3 vezes menos cobre do que 

as águas escoadas pelo telhado ajardinado do tipo extensivo. [19]  

É importante referir ainda que, para além destes dois tipos de cobertura, existe ainda um terceiro 

designado por cobertura ajardinada do tipo semi-intensivo. Este sistema construtivo fica situado 

entre o sistema extensivo e intensivo. Quando comparada com a cobertura do tipo extensivo, esta 

necessita de uma maior manutenção, tem um custo mais elevado e a carga adicionada à estrutura 

também é maior, o que requer alguns cuidados no reforço da estrutura. 

 

3.1.4 Componentes de uma cobertura Ajardinada  

Uma cobertura deste tipo, possui obrigatóriamente cinco elementos base, que asseguram não só 

a proteção da estrutura onde está a ser implementada, como também garante o crescimento da 

vegetação que a caracteriza, Figura 4. Estes elementos são os seguintes:  

 Membrana impremeável; 

 Sistema de drenagem e de retenção da água;  

 Camada filtrante;  

 Substrato;  

 Vegetação  

Para além das cinco camadas já apresentadas, temos ainda outras duas que podem estar presentes 

numa cobertura deste tipo, são elas:  

 A camada de proteção de raízes é uma camada de origem sintética que resguarda a 

membrana impermeável da penetração das raízes da vegetação da cobertura ajardinada. 

Esta barreira pode ser de origem mecânica ou química. As barreiras mecânicas são 

normalmente constituídas por uma camada fina de Polietileno de alta, PVC, Poliolefina 

termoplástica, entre outros. As barreiras químicas são formadas por folhas de cobre, 

tecido impregnado com sulfato de cobre ou tecido embebido em herbicida, sendo este 

último proibido em diversos países; [20] 

 Camada isolante, esta camada é destinada à colocação de isolamento térmico quando se 

verifica que a própria cobertura verde não oferece uma resposta eficiente durante os 

períodos de temperatura mais baixa. O isolamento térmico mais utilizado é Poliestireno 

Extrudido. [21] 
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Dependendo do tipo de vegetação presente na cobertura, é necessário incluir um sistema de 

irrigação que seja permanente ou temporário. O sistema de irrigação pode funcionar, por aspersão, 

gota a gota, manual por mangueira ou capilar enterrado. [22] 

3.1.4.1 Laje 

Esta componente requer uma atenção especial, quer seja no seu dimensionamento, se se tratar de 

edificios construídos de raíz, quer no seu reforço caso seja um edificio já existente, uma vez que 

terá de suportar o peso próprio da laje aliado ao peso da cobertura verde que pode ou não estar 

saturada, dependendo da quantidade de água presente no substrato.  

Normalmente, os sistemas de cobertura verde plana requerem uma pendente mínima, (nunca 

inferior a 2%) não só para para facilitar e direcionar o escoamento da água, mas também para que 

não haja cumulação de água em determinadas zonas da cobertura. Esta inclinação é garantida pela 

colocação de uma camada de forma sobre a laje estrutural. [23] 

3.1.4.2 Membrana de impermeabilização 

As membranas apresentadas na Figura 5, são opções para uma das camadas mais importante nas 

coberturas verdes, uma vez que têm um papel decisivo na impermeabilização da cobertura de 

forma a evitar qualquer tipo de infiltração para o interior do edifício. Para que esta possa funcionar 

corretamente e para evitar a sua degradação precoce, há que haver especial atenção na sua 

aplicação e nos acabamentos. [23] 

Atualmente recorre-se com maior frequência às membranas de impermeabilização em betume (I), 

membranas líquidas (II) ou membranas em PVC (III). [16] 

 
Figura 5: Membranas de Impermeabilização (Disponível em [24]) 
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3.1.4.3 Camada drenante  

A camada drenante, tem como principal função permitir o escoamento da água em excesso para 

drenos externos e/ou internos. A excessiva acumulação de água na cobertura poderá provocar não 

só a morte de algumas das plantas, como também o excesso de peso na cobertura. Devido a esta 

restrição do peso da cobertura a camada drenante é habitualmente constituída por materiais leves, 

Figura 6, como plástico (I), argila expandida (II), gravilha (III), etc. [25] 

 

 
Figura 6: Constituintes de uma camada drenante (Disponível em [26]) 

3.1.4.4 Camada Filtrante 

A sua principal função consiste em filtrar a água proveniente das camadas superiores, evitando 

assim que as partículas soltas passem para a camada de drenagem e provoquem o entupimento do 

sistema de escoamento das águas pluviais da cobertura. Estas telas são de preferência em 

geotêxtil, Figura 7. 

 

Figura 7: Camada Filtrante (Disponível em [26]) 
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3.1.4.5 Substrato 

O sucesso de uma cobertura ajardinada está nesta camada [16]. Para se escolher uma composição 

para o substrato deve-se ter em conta a tipologia da cobertura ajardinada, extensiva, semi-

intensiva ou intensiva. Deste modo, devem ser considerados na escolha, os seguintes parâmetros 

[27]:  

 Compatibilidade ambiental, independentemente dos materiais utilizados na composição 

do substrato técnico, estes não deverão causar impacte negativo no meio ambiente, quer 

seja através de lixiviação ou da libertação de gases poluentes; [27] 

 Compatibilidade com as plantas a serem utilizadas, os constituintes de um substrato 

técnico não devem conter qualquer componente que seja prejudicial para a germinação 

das sementes e/ou desenvolvimento da vegetação; [27] 

 Conteúdo em matéria orgânica, a quantidade em matéria orgânica que um substrato 

técnico deve conter está relacionada com a tipologia da cobertura ajardinada em questão; 

[28] 

 Permeabilidade à água e sua capacidade de retenção, no que diz respeito à permeabilidade 

do substrato técnico, pretende-se que a premeabilidade seja igual ou superior a 0,0005 

cm.s-1 no caso de uma cobertura do tipo intensivo ou superior a 0,001 cm.s-1 se 

estivermos na presensa de uma cobertura extensiva. Relativamente à capacidade de 

armazenamento de água os valores recomendados para os diferentes tipos de cobertura 

ajardinada são os seguintes: Superior ou igual a 45% para uma cobertura do tipo intensivo 

ou igual ou superior a 20% se se tratar de uma cobertura; [28] 

 Arejamento, o arejamento de um substrato técnico é calculado com base na quantidade 

de poros de diâmetro superior a 80 µm observados no substrato (Brady & Weil, 2002). 

Se a tipologia da cobertura for intensiva os valores padrões para o araejamento são de 

20%, no caso de ser extensiva os valores adequados são na ordem dos 25; [28] 

 pH, O valor de pH de um substrato técnico deverá ser adequado ao tipo de plantas que se 

pretende utilizar [28]: 

a) Intensiva, os valores do pH variam entre 5,5 e 8,0; 

b) Extensiva, o pH pode situar-se enre 6,5 e os 9,5. 

 Conteúdo em sais, mais uma vez, o conteúdo em sais recomendado para um substrato 

técnico é influênciado pelo tipo de cobertura ajardinada a construir. Os valores 

recomendados para este parâmetro são 2,5 g.L-1 no caso das coberturas intensivas e 3,5 

g.L-1 para as coberturas extensivas; [28] 

 Conteúdo em nutrientes, as quantidades de nutrientes presentes no substrato não devem 

ser excedidas, para que não exista qualquer tipo de contaminação ambiental. Os valores 
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padrões são ≤ 80 mg. L-1 de Azoto (N) ≤ 200 mg. L-1 de Fósforo (P2O5) ≤ 700 mg. L-1 

Potássio (K2O) ≤ 160 mg. L-1 Magnésio (Mg). [27] 

3.1.4.6. Vegetação 

A vegetação é o que caracteriza este tipo de coberturas. No caso de coberturas extensivas as mais 

utilizadas são as suculentas, gramíneas ou mesmo musgos, no entanto pode recorrer-se ao uso de 

plantas típicas da região que são consequentemente mais resistentes ao clima de cada local. Nestas 

coberturas a vegetação não deve ultrapassar os 10 cm. No caso das coberturas intensivas, existe 

uma escolha mais vasta, para além de plantas podem instalar-se arbustos e árvores de pequeno 

porte com alturas entre os 10 e os 100 cm.  

3.1.5. Coberturas Ajardinadas e energia  

O desempenho térmico de um edifício depende de fatores como o sombreamento, o isolamento e 

a quantidade de massa térmica presente no telhado. A implantação de uma cobertura verde reduz 

a temperatura do edificio até vinte graus centígrados na época mais quente, e contribui para a 

estabilização da temperatura no seu interior nos dias mais frios dada a sua elevada massa. Desta 

forma reduz também a energia gasta em sistemas de refrigeração e aquecimento na ordem dos 

25% a 80%. Estes sistemas construtivos são capazes de refletir 27% da radiação solar e absorver 

60% através do processo de fotossíntese transmitindo a restante para o meio ambiente, desta forma 

combatem o efeito “ilha de calor” beneficiando o clima das áreas urbanas. [19] 

No que diz respeito aos aspetos construtivos, quanto maior for a altura da vegetação utilizada, 

maior será o sombreamento e a redução da temperatura do edifício. Outro aspeto construtivo que 

provoca grande impacto no desempenho térmico do edifício é a espessura do substrato vegetal, a 

cada 10 cm de aumento do substrato a resistência térmica aumenta em 0,4 mk/w. [19] 

Cada redução de 0,5 ºC na temperatura interior do edifício reduz o consumo de energia (destinada 

a aparelhos de ar condicionado) em mais de 8%” assim, em locais onde o recurso a aparelhos de 

ar condicionado é frequente, a construção de uma cobertura ajardinada permitirá a redução dos 

custos em energia para arrefecimento. [17] 



Análise do Ciclo de Vida de Coberturas Verdes e Coberturas Metálicas – Análise Comparativa 

 

João Pedro Santos Rosas – Mestrado em Engenharia Civil 

23 

3.1.6. Vantagens e desvantagens das coberturas Ajardinadas 

As coberturas ajardinadas também têm as suas vantagens e desvantagens. No capítulo das 

vantagens, estas subdividem-se em ambientais, sociais e económicas. Na tabela 4, podem ser 

observadas algumas das vantagens e desvantagens asssociadas à instalação deste tipo de 

coberturas. 

Tabela 4: Vantagens e Desvantagens de uma cobertura verde 
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3.2 Coberturas metálicas 

3.2.1 Enquadramento 

Com o passar dos anos é de notar uma evolução em quantidade e qualidade dos processos 

construtivos e dos materiais utilizados na construção civil. Um dos ramos onde se verifica uma 

maior evolução, é sem dúvida, nas coberturas dos edificios. Nos dias de hoje, as coberturas com 

revestimento metálico passaram a ser cada vez mais utilizadas, por razões económicas, técnicas 

ou estéticas. Este tipo de coberturas permite não só vencer grandes vãos, como também reduz o 

tempo de execução da obra uma vez que a execução de uma cobertura metálica despende de 

menos tempo do que a execução de uma cobertura convencional, diminui a sobrecarga na 

estrutura tornando-a mais económica e proporciona uma grande variedade de formas e estilos 

devido à elevada trabalhabilidade do material aumentando a felixibilidade de execução. [29] 

Atualmente os materiais de resvetimento mais usados em coberturas metálicas são o zinco, 

aluminio e o cobre, no entanto, as características de alguns edifícios, e as agressivas condições 

exteriores levaram ao aparecimento de sistemas mais complexos como sistema “Deck” e o painel 

“Sandwich”. 

As coberturas metálicas têm sindo frequentemente utilizadas em: 

 Recintos de exposição; 

 Parques de estacionamento; 

 Coberturas de Estádios de futebol; 

 Piscinas Cobertas; 

 Pavilhões industriais; 

 Pavilhões agrícolas 

 Outras instalações diversas desde que que a sua aplicação se jusifique. 

Por conformidade, e uma vez que este trabalho se destina à análise do ciclo de vida de uma 

cobertura metálica com revestimento em zinco, iremos apenas, neste capítulo, analisar com mais 

promenor as coberturas metálicas onde é usado o zinco como revestimento. 
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3.2.2. Zinco como material de revestimento em Coberturas metálicas 

3.2.2.1 Produção de Zinco 

Na natureza podemos encontrar zinco na água, em poeiras de zinco no ar ou no próprio solo. No 

que diz respeito ao solo, as seguintes espécies mineralógicas destacam-se por serem ricas em 

zinco: Esfalerite (ZnS); Marmatite ((ZnFe)S); Zincite (ZnO); Hidrozincite (ZnCO3.2Zn (OH)2); 

Smithsonite (ZnCO3). [30] 

A produção de zinco resulta de processos como [31,32]:  

 Processo hidrometalúrgico por lixiviação com ácido sulfúrico, com electrodeposição a 

partir de soluções de sulfato de zinco;  

 Processo pirometalúrgico por volatilização redutora a altas temperaturas e posterior 

condensação. 

Quando se fala na composição de zinco, verifica-se na Tabela 5, que o mesmo é composto por:  

Tabela 5:Composição química do zinco 

 

3.2.2.2 Aplicações do Zinco na construção 

O zinco tem diversas aplicações no mercado atual, e uma delas é na obtenção de chapas zincadas 

e bobines de zinco, Figura 8, que resultam da electrodeposição, ou seja, o zinco é depositado na 

peça (que funciona como cátodo) a partir de um banho electrolítico, por aplicação de uma corrente 

eléctrica exterior. [33,34]   

 

Figura 8: Bobine de zinco (I); Chapa Zincada (II) (Adaptado de [35]) 
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É também usual usar-se o zinco para proteger estruturas metálicas quer seja de edifícios ou partes 

integrantes de automóveis e barcos. Derivado do zinco, o composto, óxido de zinco é usado 

principalmente na fabricação de colas, de pigmentos para tintas e na indústria cerâmica. [33,34] 

3.2.2.3 Sistemas construtivos com revestimento em zinco 

Para coberturas, existem nos dias de hoje vários sistemas de revestimento utilizando zinco, sendo 

que a distinção se fundamenta em técnicas com ou sem ventilação e o modo de junção das placas 

metálicas. [36]  

Os sistemas que não apresentam ventilação, não possuem qualquer tipo de ventilação entre o 

suporte e o revestimento, designando-se por coberturas quentes, Figura 9, podendo ser aplicados 

tanto em coberturas planas, com pendentes nunca superiores a 8%, como em coberturas inclinadas 

onde a pendente mínima é superior a 8%. [36,37] 

 
Figura 9: Cobertura Quente, (1) Revestiemnto em zinco, (2) Suporte isolante e (3) Tela barreira de 

vapor (Adaptado de [38]) 

Ao contrário dos sistemas sem ventilação, os sistemas com ventilação são sistemas que permitem 

a passagem de ar entre o suporte e o revestimento metálico, dando origem às chamadas coberturas 

frias, Figura 10. A existência de ventilação permite uma melhoria significativa nas condições de 

funcionamento da cobertura. [36] 

 

Figura 10: Cobertura Fria, 1 – Cobertura em zinco; 2 – Suporte de madeira; 3 – Tela barreira de vapor; 

4 – Viga de suporte; 5 – Material de isolamento na caixa-de-ar e 6 – Laje (Adaptado de [38]) 
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3.2.3 Elementos construtivos de uma cobertura metálica com 

revestimento em zinco 

Para assegurar um bom desempenho numa cobertura metálica deve ter-se em atenção um conjunto 

de aspectos fundamentais para que o sistema funicone sem problemas, desde os sistemas de 

fixação, procedimentos de instalação, remates e intersecções, efeitos de dilatação ou contração e 

largura e comprimento das placas de revestimento. [38] 

3.2.3.1 Elementos de Fixação 

Geralmente, as presilhas, os pregos e os parafusos são os utensílios mais usados para fixar toda 

uma cobertura metálica. Esta fixação deve permitir uma certa liberdade de movimentos entre os 

elementos e para isso é feita com base na sua sobreposição ou no encaixe.  

As presilhas, Figura 11, têm como objetivo principal ligar as placas em zinco à estrutura de 

suporte. Estas possuem pequenos orifícios onde serão inseridos pregos ou parafusos que irão fixar 

a estrutura. 

A utilização de pregos ou parafusos, Figura 11, para fixar a cobertura depende da estrutura de 

suporte. Para um suporte em madeira são aconcelhados pregos, enquanto que se a estrutura for 

em metal ou betão os parafusos são vistos como uma melhor opção. Normalmente opta-se por 

parafusos ou pregos em aço inox por oferecerem uma forte resistência à corrosão.  

 
Figura 11: Presilha (I); Parafusos em aço inox (II); Pregos em aço inox (III) (Disponível em [39]) 
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3.2.3.2 Estrutura de Suporte 

A ligação do revestimento com a estrutura, é feita recorrendo a calhas e perfis, estes podem ser 

de aço galvanizado, alumínio ou madeira. Normalmente as calhas e perfis apresentam, a forma 

retangular I, H ou U, porque a sua aplicação diminui os efeitos de flexão. No entanto os mesmos 

podem ainda apresentar uma secção tubular oca, Figura 12. [36]  

 

Figura 12: Soluções de perfis metálicos em I, H e U, respetivamente (Disponível em [40]) 

3.2.3.3 Chapa de Revestimento em Zinco 

A chapa de zinco quando exposta a agentes atmosféricos externos não muito agressivos, 

revestem-se de uma camada de óxido aderente e compacta que funciona como superfície de 

protecção. Este material possui ainda uma elevada resistência ao fogo e é completamente 

impremeável. Na seguinte tabela é possível obervar as principais características deste tipo de 

chapa. 

Tabela 6: Características das chapas de zinco (Disponível em [41]) 
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Capítulo 4 – Aplicação do Método ACV 
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4.1. Apresentação das coberturas para o caso de estudo 

Neste trabalho, serão analisados dois tipos de coberturas, uma cobertura metálica com chapa 

perfilada em zinco e uma cobertura ajardinada do tipo extensivo. A escolha do tipo de coberturas 

a analisar foi feita com base na cobertura de duas células de teste existentes no Campus da 

Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, Figura 13 e 14. Estas duas células de teste foram 

construídas com o intuito de desenvolver estudos de investigação na área das coberturas verdes, 

nomeadamente no seu desempenho térmico e hidráulico. Ambas as coberturas apresentam uma 

área total de 6 m2, sendo a laje de cobertura do tipo alijeirada com 20 cm de espessura, com 

vigotas simples de betão pré-esforçado e abobadilhas cerâmicas em tijolo tradicional. É necessário 

referir que nenhuma das coberturas possui isolamento térmico. 

 

Figura 13: Localização no campus da Universidade Trás-Os-Montes e Alto Douro das células 

de teste em estudo (Fonte: Adaptado de [42]) 
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Figura 14: Células de teste em estudo: a) célula com cobertura ajardinada; b) célula com cobertura 

Painel Sandwich (Fonte: Adaptado de [42]) 

4.1.1. Cobertura ajardinada do tipo extensivo 

A cobertura ajardinada utilizada para este estudo, como já foi referido anteriormente, é do tipo 

extensivo. Contém, uma membrana impremeável, um sistema de rega, uma membrana drenante, 

uma camada filtrante, um ubstrato técnico pouco profundo com cerca de 12 cm de espessura e 

138 unidades de uma especie vegetal designada por festuca, Figura 15.  

 

 

Figura 15: Cobertura Ajardinada do Tipo Extensiva (Adaptado de [42]) 

A B 
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4.1.2 Cobertura Metálica 

A cobertura metálica, Figura 16, é revestida por uma chapa metálica perfilada em zinco ausente 

de isolamento térmico. Esta chapa metálica está aparafusada a uma estrutura de suporte composta 

por três tubos metálicos com secção retangular, que por sua vez também estão aparafusados na 

laje aligeirada.  

 
 

Figura 16: Cobertura metálica revestida com chapa de zinco (Adaptado de [42]) 
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4.2 Aplicação do método 

4.2.1 Definição do objetivo e do âmbito de estudo 

4.2.1.1 Definição do objetivo de estudo 

Este estudo tem como objetivo elaborar uma análise de ciclo de vida para cada uma das coberturas 

já apresentadas e avaliar com base nos resultados obtidos, qual delas é a que tem maior impacto 

no ambiente. Para isso serão consideradas as seguintes categorias ambientais: 

 Acidificação das águas, define-se como a contribuição que uma substância tem na 

acidificação da água e do solo. É analisada em relação a presença do composto dióxido 

de enxofre; 

 Depleção de Ozono, diz respeito ao aumento do buraco da camada de ozono; 

 Aquecimento global, causa impacto nas variações climáticas, que vão desde a mudança 

de temperatura, precipitação, etc.…; 

 Eutrofização, contaminação de rios, lagoas e outros meios de armazenamento de água, 

causando distúrbios nos vários ecossistemas; 

 Toxicidade humana, diz respeito a concentração de agentes tóxicos que podem provocar 

danos na saúde humana. 

Optou-se por estas categorias de impacte ambiental, por se achar que são as mais relevantes no 

que toca à construção de uma cobertura, não só pelos processos construtivos utilizados, mas 

também devido aos materiais aí empregues.  

4.2.1.2 Definição do âmbito do estudo 

Na área da construção podem ser utilizadas vários tipos de unidades funcionais consoante o 

objetivo do estudo. Se o objetivo do estudo diz respeito a todo um edifício as unidades funcionais 

a ser utilizadas podem ser o m2 ou o m3. Se o objetivo são os materiais que constituem um edifício 

as unidades de funcionais podem ser: m2, m3, cm, kg, MJ e kW/h. Para este estudo a unidade 

funcional é definida como sendo 1 m2 de cobertura. É necessário referir que, neste estudo, âmbas 

as coberturas serão abordadas apenas com a função de proteção física de um determinado espaço, 

ou seja, não está em causa o impacto destas no que diz respeito à variação térmica ou a qualquer 

outra variável. 

 A fronteira do sistema, para os dois casos de estudo, inclui: 

 Aquisição dos materiais de construção; 

 Transporte dos materiais para o local da obra; 

 Fase de produção ou construção da cobertura; 

 Fase de utilização (apenas considerada para a cobertura verde); 
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 Fase de eliminação. 

Fica de fora da fronteira de ambos os sistemas, a extração de matérias primas para produção dos 

materiais de construção, uma vez que estes entram no sistema como recursos, (Cobertura 

metálica: Tubos metálicos; Chapa de zinco perfilada; Parafusos; Cobertura Verde: Membrana de 

Impermeabilização; Membrana Filtrante; Membrana drenante; Sistema de rega; Substrato e 

vegetação), como se verifica nas figuras 17 e 18. A fase de utilização não foi considerada para a 

cobertura metálica, uma vez que durante a sua utilização não há gastos. Na última fase do estudo, 

na fase de eliminação, aquando do desmantelamento das coberturas, considerou-se que os 

meteriais provenientes das coberturas serão enviados para incineração ou para aterro.  

 

 
Figura 17: Fluxograma das etapas de ciclo de vida para a cobertura metálica 
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Figura 18: Fluxograma das etapas de ciclo de vida para a cobertura verde 
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4.2.2. Inventário do Ciclo de vida 

O inventário de ciclo de vida foi um processo lento e trabalhoso, pode dizer-se que foi dividido 

em duas fases. Numa fase inicial foi feita uma pesquisa detalhada sobre cada um dos materiais 

que compõe as duas coberturas bem como os processos construtivos a considerar. Na última etapa, 

procedeu-se ao cálculo dos valores, de cada material, necessários para construir 1m2 de cobertura.  

O GaBi 4 foi o software utilizado para a ACV dos materiais em estudo e da técnica construtiva. 

Devido à sua extensa base de dados, foi possível encontrar todos os materiais necessários para 

construir ambas as coberturas em estudo.  

Para âmbas as coberturas, calculou-se a quantidade de cada material, bem como todos os 

processos fundamentais e os referentes consumos de energia necessários para a instalação de 1 

m2 de cobertura, recorrendo à base de dados fornecida pelo software, a fichas técnicas dos 

respetivos materiais de construção e ao conhecimento da massa específica dos materiais (1). Todos 

os elementos construtivos foram adquiridos como produto final em locais comerciais, sendo que 

alguns deles obrigaram a um processo de preparação antes da sua aplicação.  

 

            d – Densisade do material (kg/m3) 

m – Massa do material (kg) 

   V – Volume do material (m3) 

 
 

[1] 

 

Para a chapa metálica perfilada adquirida (7,00 m x 1,12 m x 0,75 mm) procedeu-se ao cálculo 

dos seus constituintes e verificou-se que, para uma espessura de 0,75 mm a peça contém 42,12 kg 

de zinco. Esta chapa foi posteriormente cortada em duas (3,5 m x 1,12 x 0,75 mm) para garantir 

uma largura necessária de 2,24m. Estimou-se para o processo de corte um consumo elétrico de 

3,6 MJ e 0,022 kg de óleo lubrificante. Através da fórmula (1) observou-se que para 1m2 são 

necessários 5,35 kg Zinco. Depois de cortada, procedeu-se à sua pintura utilizando 0,22 kg/m2 de 

tinta esmalte. A pintura foi feita manualmente, no entanto, no fabrico da tinta foi utilizada uma 

misturadora de 1200 W que originou um consumo elétrico de 1,08MJ. Relativamente aos 

elementos que constituem a tinta esmalte, calculou-se que para 0,22 kg de tinta, existem na sua 

composição: 0,0912kg de Bisphenol A ((CH₃)2 C(C₆H₄OH)2 ); 0,0434kg de Calcium Carbonate 

(CaCO3); 0,00104kg de Toluene (C7H8); 0,0084Kg de Xylene (C8H10); 0,076kg de Kerosene. 

No que diz respeito à estrutra de suporte, que é composta por três tubos ocos retangulares em aço, 

foi necessário proceder-se ao ajustamento no comprimento dos mesmos. Estes foram cortados à 

medida com uma rebarbadora de potência de 500 W estimando-se um consumo elétrico na ordem 
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dos 0,025 MJ. Depois de preparados, os tubos apresentam um volume de 0,0024 m3, sendo a 

densidade do aço 7850 kg/m3, calculou-se para a unidade funcional, 7,76 kg de Aço.  

Para fixar a chapa metálica à estrutura de suporte e esta à lage, são necessários cerca de 66 

parafusos de aço do tipo M6, tendo em conta a densidade do aço já referida e o número de 

parafusos por m2 necessários, obteve-se 0,47 kg de aço. Para aparafusar a estrutura, usou-se uma 

aparafusadora de 800 W de potência, registando-se um consumo elétrico de 0,048 MJ. 

A Tabela 7, apresenta os dados relativos ao transporte dos materiais pertencentes à cobertura 

metálica, desde o local onde foram adiquiridos até ao local de obra, que para este caso específico 

se trata do campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro situado na cidade de Vila 

Real. 

Tabela 7:Dados de inventário relativos ao transporte dos materiais que constituem a cobertura metálica 

para o local de obra 

Material Tipo de transporte Distância (km) Consumos Diesel (kg) 
Chapa de zinco perfilada  

Veículo ligeiro de 

mercadorias 

4,5 3,43E-05 

Tubos em aço com secção 

retangular 

2,9 3,21E-05 

Parafusos em aço (M6) 2,9 1,94E-06 

 

A Figura 19, representa o fluxograma com os materiais e processos construtivos utilizados para 

Análise de Ciclo de vida da cobertura Metálica. 
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Figura 19: Fluxograma da ACV relativo à Cobertura Metálica 
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Também para a cobertura verde, os materiais foram adquiridos em lojas comerciais ou fábricas 

de produção. Para a camada de impremeabilização, foi escolhida uma membrana em PVC, com 

cerca de 8,40 m2 e 1,2 mm de espessura. O corte da membrana com as dimensoes pretendidas foi 

feito em loja sem qualquer consumo energético, e os desperdicios gerados pelo corte foram 

enviados para reciclagem. Atendendo as características da membrana e à densidade do PVC, 

calculou-se que para um m2 existem 1,67 kg PVC. 

O sistema de rega é composto por tubos em polietileno que prefazem cerca de 13,28 m de 

comprimento. Foram adquiridos comercialmente e foi usada uma serra para cortar os tubos à 

medida, não sendo necessário qualquer consumo energético. Foi possivel calcular para a unidade 

funcional, sendo o volume de tubos correspondente a 0,0011 m3 e a densidade do polietileno 950 

kg/m3, a quantidade de polietileno existente: 0,145 kg Polietieno (PP). 

A camada filtrante é constituída por uma membrana de fibras sintéticas em polipropileno (2,68m 

x 2,24m x 2mm) de densidade 900 kg/m3, para a qual foi possível calcular a quantidade de massa 

existente por m2 de cobertura: 0,2 kg Poliéster (PES). Esta membrana foi cortada manualmente a 

partir de um rolo de 220 m2. Todos os desperdícios gerados foram aproveitados para reciclagem 

textil.  

A membrana drenante nodular em polietileno de alta densidade foi adquirida em fábrica, foi 

cortada com a ajuda de uma máquina de sistema de corte a lazer com uma potência de 60W que 

implicou um consumo energético de 0,0012MJ, dando origem a uma tela com 6m2. Olhando para 

as características da membrana e para densidade do polietileno, calculou-se que, para a unidade 

funcional necessita-se de 0,4 kg de polietileno de alta densidade.  

Por fim, o substrato escolhido, apresenta uma densidade de 950 kg/m3 que para uma espessura 

de 12 cm, contém cerca de 66 kg por m2 cobertura. 

Na fase de construção da cobertura verde, atendendo à unidade funcional, foram consumidos 1,8 

kg de gás butano necessários para colocar a membrana impermeabização e 0,0035 kg de cola para 

instalar o sistema de rega na cobertura. 

Para a fase de uso da cobertura verde, estimou-se um consumo de água por m2 na ordem dos 340 

kg e 0,05 kg de adubo fertelizante. Esta manutenção é feita durante o período de um ano até às 

plantas se estabelecerem definitivamente.  
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A Tabela 8, à semelhança da tabela 7 representa os consumos associados ao transporte dos 

materiais pertencentes à cobertura verde. 

 

Tabela 8:Dados de inventário relativos ao transporte dos materiais que constituem a cobertura verde 

para o local de obra 

Material Tipo de transporte Distância (km) Consumo Diesel (kg) 

Membrana de 

impermeabilização em PVC 

 

Veículo ligeiro de 
mercadorias 

4,5 1,07E-05 

Tubos em Polietileno 4,5 8,98E-03 

Membrana drenante de 

polietileno  
101 5,76E-05 

Membrana Filtrante em 

fibras sintéticas de 

polipropileno 

101 2,88E-05 

Substrato e Vegetação 101 0,95 

Fertilizante  4,5 1,31E-05 

 

A Figura 20, representa o fluxograma com os materiais e processos construtivos utilizados para 

Análise de Ciclo de vida da cobertura verde do tipo extensivo. 
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Figura 20: 
Fluxograma 

da ACV 

relativo à 

cobertura 

verde 
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Na Tabela 9 e 10 apresentam-se todos os dados de inventário relativos às duas coberturas para a 

mesma unidade funcional. É necessário referir que os valores referentes ao transporte não constam 

nestas tabelas, uma vez que já foram apresentados na tabela 7 e 8. 

Tabela 9:Dados de inventário relativos à cobertura metálica para a unidade funcional 

Elementos Unidade Quantidade 

Chapa de zinco perfilada kg 5,35 

Tubos em aço com secção retangular kg 7,76 

Parafusos em aço (M6) kg 0,47 

Eletricidade MJ 1,28 

Oléo lubrificante  kg 0,02 

Tinta esmalte kg 0,22 

Bisphenol A  kg 9,12E-04 

Calcium Carbonate kg 4,34E-04 

Toluene kg 1,04E-05 

Xylene kg 8,4E-04 

Kerosene kg 0,08 

 

 

Tabela 10:Dados de inventário relativos à cobertura verde para a unidade funcional. 

Elementos Unidade Quantidade 

Membrana de Impermeabilização em PVC kg 1,67 

Tubos em Polietileno kg 0,14 

Membrana drenante em Polietileno kg 0,40 

Membrana Filtrante em polipropileno kg 0,20 

Substrato e Vegetação kg 66,00 

Eletricidade MJ 1,2E-04 

Gás butano kg 1,80 

Cola kg 3,5E-04 

Água kg 340 

Fertilizante kg 2,05 

 

A tabela 11, contempla as bases de dados associadas aos materiais usados nesta análise de ciclo 

de vida. 
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Tabela 11:– Inventários de Ciclo de Vida (ICV) e bases de dados utilizadas. 

Elemento ICV Base de Dados 

Chapa de Zinco Prewetheared Zinc sheet PE-GaBi 

 

 

Esmalte 

Bisphenol A PlasticsEurope 

Kerosene ELCD/PE-GaBi 

Calcium carbonate IMA-Europe/ELCD 

Benzene PE-GaBi 

o-Xylene PE-GaBi 

Tubos em aço Steel seamless pipe worldsteel 

Parafusos Steel screw PE-GaBi 

Membrana drenante 
Polyethylene high density 

granulate (PE-HD) 

ELCD/ PlasticsEurope 

Membrana Filtrante Polypropylene fibers (PP) PE-GaBi 

Membrana 

Impermeabilizante 

PVC roofing membranes 

(EN15804 A1-A3) 

PE-GaBi 

Sistema de rega Polyethylene pipe (PE-HD) PlasticsEurope/ PE-GaBi 

Substrato e vegetação Vegetation substrate PE-GaBi 

Diesel Diesel mix at refinery ELCD/PE-GaBi 

Água Well water PE-GaBi 

Gás 
Liquefied Petroleum Gas 

(LPG) 

PE-GaBi 

Cola PUR sealing compound PE-GaBi 

Transporte 
Light duty vehicle, Euro 1, 

up to 3.5t gross weight 

PE-GaBi 

 

Fertilizante 

Triple superphosphate (TSP, 

46% P2O5) 

Fertilizers Europe 

Ammonium nitrate (AN, 

33.5% N) 

Fertilizers Europe 

Potassium chloride 

(KCl/MOP, 60% K2O) 

Fertilizers Europe 
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4.2.3 Avaliação Ambiental das coberturas 

Nesta secção, pretende-se avaliar o impacto ambiental associado à construção das duas 

coberturas. Este estudo utiliza a CML 2001 janeiro de 2016, como método de avaliação de 

impacte ambiental. As categorias de impacte ambiental utilizadas no presente estudo, como já 

referido, são: 

 Aquecimento Global; 

 Depleção de Ozono; 

 Acidificação; 

 Eutrofização;  

 Toxicidade Humana. 

A Tabela 12 e a Figura 21 representam o perfil ambiental das duas coberturas. É possível observar 

no perfil ambiental da cobertura verde, que o seu ciclo de vida é responsável pela emissão de 409 

kg CO2eq (aquecimento global), de -1,92×10-7 kg CFC-11eq (depleção de ozono), de 0,988 kg 

SO2eq (acidificação), de 0,173 kg NOxeq (eutrofização) e de 59,30 kg 1,4-DCBeq (toxicidade 

humana). O perfil ambiental relativo à cobertura metálica indica que o seu ciclo de vida é 

responsável pela emissão de 288 kg CO2eq (aquecimento global), de 1,37×10-5 kg CFC-11eq 

(depleção de ozono), de 1,690 kg SO2eq (acidificação), de 0,156 kg NOxeq (eutrofização) e de 247 

kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana). Note-se que os valores negativos aqui apresentados podem e 

devem ser vistos como créditos ambientais que visam a diminuição das emissões poluentes. 

 
Tabela 12:Perfil ambiental dos materiais das coberturas. 

Categoria de Impacte Unidade Cobertura Metálica Cobertura Verde 

Acidificação das Águas kg SO2eq 1,690 9,88E-03 

Depleção de Ozono kg CFC-11eq 1,37E-05 -1,92E-07 

Aquecimento Global kg CO2eq 288 409,0 

Eutrofização kg NOxeq 0,156 1,73E-03 

Toxicidade Humana kg 1,4-DCBeq 247 59,3 
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Figura 21: Perfil ambiental dos materiais das Coberturas 

Na categoria de impacte “Aquecimento Global”, a cobertura metálica apresenta um menor 

impacte com um valor igual a 288 kg CO2eq enquanto a cobertura verde apresenta um maior 

impacte ambiental com um valor igual a 57,5 kg CO2eq. Na categoria de impacte ambiental 

“Depleção de Ozono”, a cobertura metálica apresenta um maior impacte com um valor igual 

1,37×10-5 kg CFC-11eq enquanto a cobertura verde contribui para a redução das emissões em 

1,92×10-7 CFC-11eq. Na categoria de impacte “Acidificação”, a cobertura verde apresenta um 

menor impacte com um valor igual 0,988 kg SO2eq e a cobertura metálica apresenta um maior 

impacte ambiental com um valor igual a 1,69 kg SO2eq. Na categoria de impacte “Eutrofização”, 

a cobertura metálica apresenta um menor impacte com um valor igual 0,156 kg NOxeq e cobertura 

verde apresenta um maior impacte ambiental com um valor igual a 0,173 kg NOxeq. Por fim na 

categoria de impacte “Toxicidade Humana”, a cobertura verde apresenta um menor impacte com 

um valor igual a 59,3 kg 1,4-DCBeq e a cobertura metálica apresenta um maior impacte ambiental 

com um valor igual a 247 kg 1,4-DCBeq. 
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Através da análise do perfil ambiental apresentado na Figura 21, pode-se constatar que a cobertura 

verde é a tecnologia construtiva que apresenta um melhor desempenho ambiental nas categorias 

estudadas, uma vez que se verifica uma menor contribuição em três das cinco categorias, sendo 

elas, a depleção de ozono, a acidificação e a toxicidade humana. 

4.2.4. Análises Comparativas entre as duas coberturas  

Neste ponto, elaborou-se uma análise comparativa entre as cinco fases que compõem a fronteira 

do sistema. Os resultados são apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13:Contributo ambiental dos processos de fabrico das Coberturas 

Fase Categoria de Impacte Cobertura verde 
Cobertura 

Metálica 

 

Aquisição e 

Preparação dos 

Materiais 

Acidificação das Águas (kg SO2eq) 0,964 1,69 

Depleção de Ozono (kg CFC-11eq) 5,22E-09 1,37E-05 

Aquecimento Global (kg CO2eq) 344,475 276,10 

Eutrofização (kg NOxeq) 0,114 0,15 

Toxicidade Humana (kg 1,4-DCBeq) 59,110 247,03 

 

 

Transporte 

Acidificação das Águas (kg SO2eq) 0,017 2,91E-04 

Depleção de Ozono (kg CFC-11eq) 6,109E-16 1,04E-17 

Aquecimento Global (kg CO2eq) 5,076 4,93E-02 

Eutrofização (kg NOxeq) 4,34E-03 7,46E-05 

Toxicidade Humana (kg 1,4-DCBeq) 0,138 3E-03 

 

 

Construção da 

Cobertura 

Acidificação das Águas (kg SO2eq) 0,005 1,10E-05 

Depleção de Ozono (kg CFC-11eq) 1,25E-15 7,71E-17 

Aquecimento Global (kg CO2eq) 0,016 1,36E-01 

Eutrofização (kg NOxeq) 3,74E-04 3,43E-05 

Toxicidade Humana (kg 1,4-DCBeq) 0,182 9E-03 

 

    Fase de uso 

Acidificação das Águas (kg SO2eq) 0,004 

 

Depleção de Ozono (kg CFC-11eq) 3,02E-15 

Aquecimento Global (kg CO2eq) 0,931 

Eutrofização (kg NOxeq) 0,001 

Toxicidade Humana (kg 1,4-DCBeq) 0,046 

 

 

Fase de 

Elminação 

Acidificação das Águas (kg SO2eq) -0,003 2E-03 

Depleção de Ozono (kg CFC-11eq) -1,97E-07 -1,04E-14 

Aquecimento Global (kg CO2eq) 58,846 11,34 

Eutrofização (kg NOxeq) 0,053 1,1E-02 

Toxicidade Humana (kg 1,4-DCBeq) -0,138 1,3E-02 
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A Tabela 13 e a Figura 22, apresentam o contributo ambiental de cada um dos processos 

necessários para a construção da cobertura verde. Para esta, o processo de aquisição e preparação 

dos materiais emite 344,475 kg CO2eq (aquecimento global), de 5,22E-09 kg CFC-11eq (depleção 

de ozono), de 0,964 kg SO2eq (acidificação), de 0,114 kg NOxeq (eutrofização) e de 59,110kg 1,4-

DCBeq (toxicidade humana).  O processo de transporte é responsável pela emissão de 5,076 kg 

CO2eq (aquecimento global), de 6,109E-16 kg CFC-11eq (depleção de ozono), de 0,017 kg SO2eq 

(acidificação), de 4,34E-03kg NOxeq (eutrofização) e de 0,138 kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana). 

O processo relativo à construção da cobertura é responsável pela emissão de 0,016 kg CO2eq 

(aquecimento global), de 1,25E-15 kg CFC-11eq (depleção de ozono), de 0,005 kg SO2eq 

(acidificação), de 3,74E-04 kg NOxeq (eutrofização) e de 0,182 kg 1,4-DCBeq (toxicidade 

humana). A fase de uso é responsável pela emissão de 3,02E-15 kg CO2eq (aquecimento global), 

de 3,02E-15 kg CFC-11eq (depleção de ozono), de 0,004 kg SO2eq (acidificação), de 0,001 kg 

NOxeq (eutrofização) e de 0,046 kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana). O processo de eliminação é 

responsável pela emissão de 58,846 kg CO2eq (aquecimento global), de -1,97E-07 kg CFC-11eq 

(depleção de ozono), de -0,003 kg SO2eq (acidificação), de 0,053 kg NOxeq (eutrofização) e de -

0,138 kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana). 
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Figura 22: Contributo ambiental 

dos processos de fabrico da 

Cobertura Verde 
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A Tabela 13 e a Figura 23 apresentam o contributo ambiental de cada um dos processos 

necessários para a construção da cobertura verde. Para esta, o processo de aquisição e preparação 

dos materiais emite 276,099 kg CO2eq (aquecimento global), de 1,37E-05 kg CFC-11eq (depleção 

de ozono), de 1,687 kg SO2eq (acidificação), de 0,145 kg NOxeq (eutrofização) e de 247,025 kg 

1,4-DCBeq (toxicidade humana).  O processo de transporte é responsável pela emissão de 4,93E-

02 kg CO2eq (aquecimento global), de 1,04E-17 kg CFC-11eq (depleção de ozono), de 2,91E-04 

kg SO2eq (acidificação), de 7,46E-05 kg NOxeq (eutrofização) e de 0,009 kg 1,4-DCBeq (toxicidade 

humana). O processo relativo à construção da cobertura é responsável pela emissão de 0,136 kg 

CO2eq (aquecimento global), de 7,71E-17 kg CFC-11eq (depleção de ozono), de 1,10E-05 kg SO2eq 

(acidificação), de 3,43E-05 kg NOxeq (eutrofização) e de 0,009 kg 1,4-DCBeq (toxicidade 

humana). O processo de eliminação é responsável pela emissão de 11,341 kg CO2eq (aquecimento 

global), de -1,04E-14 kg CFC-11eq (depleção de ozono), de 0,002 kg SO2eq (acidificação), de 

0,011 kg NOxeq (eutrofização) e de 0,013 kg 1,4-DCBeq (toxicidade humana). 
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 Figura 23: Contributo ambiental dos processos de fabrico da Cobertura Metálica 
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A Tabela 13 e a Figura 24, retratam uma análise detalhada por categoria de impacte ambiental 

para a cobertura verde. Ao nível da categoria de impacte “Aquecimento Global”, o processo que 

apresenta um maior impacte é o processo de aquisição e preparação dos materiais (344,475 kg 

CO2eq) e o processo que apresenta um menor impacte é o processo de construção da cobertura 

0,016 475 (kg CO2eq). Para a categoria de impacte “Depleção de Ozono”, o processo que apresenta 

um menor impacte é o processo de eliminação (-1,97E-07 kg SO2eq) e o processo que apresenta 

um maior impacte é o processo de aquisição e preparação dos materiais (5,22E-09 kg SO2eq). Para 

a categoria de impacte “Acidificação”, o processo que apresenta um menor impacte é o processo 

de eliminação (-0,003 kg SO2eq) e o processo que apresenta um maior impacte é o processo de 

aquisição e preparação dos materiais (0,964 kg SO2eq). Para a categoria de impacte 

“Eutrofização”, o processo que apresenta um menor impacte é o processo de construção da 

cobertura (3,74E-04 kg NOxeq) e o processo que apresenta um maior impacte é o processo de 

aquisição e preparação dos materiais (0,114 kg NOxeq). Para a categoria de impacte “Toxicidade 

Humana”, o processo que apresenta um menor impacte é o processo de eliminação (-0,138 kg 

1,4-DCBeq) e o processo que apresenta um maior impacte é o processo de aquisição e preparação 

dos materiais (59,110 kg 1,4-DCBeq). 

Através da análise de cada um dos processos de construção da cobertura verde, verifica-se que o 

processo de eliminação é o que apresenta menos contribuições, logo tem um melhor desempenho 

ambiental. Por sua vez, os processos de aquisição e preparação dos materiais são os processos que 

apresentam mais contribuições, ou seja, pior desempenho ambiental. 
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Figura 24:Análise por categoria Ambiental para Cobertura Verde 
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A Tabela 13 e a Figura 25, retratam uma análise detalhada por categoria de impacte ambiental 

para a cobertura metálica. Ao nível da categoria de impacte “Aquecimento Global”, o processo 

que apresenta um maior impacte é o processo de aquisição e preparação de mos materiais 

(276,099 kg CO2eq) e o processo que apresenta um menor impacte é o processo de transporte 

4,93E-02 (kg CO2eq). Para a categoria de impacte “Depleção de Ozono”, o processo que apresenta 

um menor impacte é o processo de eliminação (-1,04E-14 kg SO2eq) e o processo que apresenta 

um maior impacte é o processo de aquisição e preparação dos materiais (1,37E-05 kg SO2eq). Para 

a categoria de impacte “Acidificação”, o processo que apresenta um menor impacte é o processo 

de construção da cobertura (1,10E-05 kg SO2eq) e o processo que apresenta um maior impacte é 

o processo de aquisição e preparação dos materiais (1,687 kg SO2eq ). Para a categoria de impacte 

“Eutrofização”, o processo que apresenta um menor impacte é o processo de construção da 

cobertura (3,43E-05kg NOxeq) e o processo que apresenta um maior impacte é o processo de 

aquisição e preparação dos materiais (0,145 kg NOxeq). E para a categoria de impacte “Toxicidade 

Humana”, o processo que apresenta um menor impacte é o processo de transporte (0,003 kg 1,4-

DCBeq) e o processo que apresenta um maior impacte é o processo de aquisição e preparação dos 

materiais (247,025kg 1,4-DCBeq). 

Através da análise de cada um dos processos de construção da cobertura verde, verifica-se que o 

processo de transporte e o processo de construção da cobertura são os processos que apresentam 

menos contribuições, logo tem um melhor desempenho ambiental. Por sua vez, os processos de 

aquisição e preparação dos materiais são os processos que apresentam mais contribuições, ou seja, 

pior desempenho ambiental. 
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Figura 25: Análise por categoria 

ambiental referente à cobertura 

metálica. 



Análise do Ciclo de Vida de Coberturas Verdes e Coberturas Metálicas – Análise Comparativa 

 

João Pedro Santos Rosas – Mestrado em Engenharia Civil 

56 
 

5. Conclusões e Sugestões de Futuros Trabalhos 

Nos dias de hoje, a crescente perocupação com o ambiente tem originado a realização de vários 

estudos em vários setores. No setor da construção estes estudos visam sobretudo a procura de 

materiais mais sustentáveis bem como técnicas construtivas impliquem um menor consumo 

energético, diminuindo desta forma as emissões de gases com efeito de estufa entre outros 

impactes ambientais.  

Como principais conclusões a retirar do trabalho por interpretação dos resultados, obtidos poder-

se-á referir que numa abordagem mais geral que a cobertura metálica apresenta um pior 

desempenho ambiental em três das cinco categorias estudadas, sendo elas a Acidificação das 

Águas, Depleção de Ozono e Toxicidade Humana. Na análise mais pormenorizada, verifica-se 

que na fase de aquisição e preparação dos materiais, a cobertura metálica apresenta um pior 

desempenho ambiental com uma maior contribuição em quatro das cinco categorias estudadas, 

sendo elas a Acidificação das Águas, Depleção de Ozono, Eutrofização e Toxicidade Humana. 

No processo de tranporte a cobertura verde apresenta um pior desempenho ambiental verificando-

se uma maior contribuição nas cinco categorias estudadas, isto deve-se ao facto de as distâncias 

de transporte dos materiais para o local de obra serem maiores para a cobertura verde do que as 

distâncias de tranposrte dos materias para cobertura metálica. Na fase de contrução das coberturas, 

a cobertura verde é a que verifica pior desempenho ambiental com mais contribuições em quatro 

das categorias sendo elas a Depleção de Ozono, Acidificação das Águas, Eutrofização e 

Toxicidade Humana, dado ao facto de a sua construção exigir um maior consumo de recursos e 

energia, quando comparada com a construção da cobertura metálica. Analisando a fase de uso, e 

uma vez que esta não foi considerada para cobertura metálica por motivos já referidos, a cobertura 

verde é a que apresenta um pior desempenho ambiental nas categorias estudadas. Por fim, no que 

diz respeito à fase de eliminação, a cobertura metálica verifica um pior desempenho ambiental 

em três das cinco categorias estudadas, sendo elas a Acidificação das Águas, Depleção de Ozono 

e Toxicidade Humana, por outro lado a cobertura verde, para estas categorias de impacte, 

apresenta indices positivos designados por créditos ambientais que se traduzem na capacidade de 

redução das emissoes de gases com efeito de estufa. 

Futuramente e face ao exposto anteriormente, propõe-se o aprofundamento do estudo com 

algumas alterações, tais como, alteração de alguns dos materiais das coberturas por outros com a 

mesma funcionalidade, mas com características diferentes, prolongamento do período de estudo 

das coberturas para que desta forma se possa considerar a fase de uso na cobertura metálica e um 

possível alargamento da fronteira do sistema de forma que a extração de matérias seja incluída na 

análise.  
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