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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho consiste na comparação teórica e prática de quatro ferramentas 

de avaliação e certificação da sustentabilidade na construção (LiderA, SB Tool
PT

, Code for Sus-

tainable Homes e LEED for Homes 2012), em termos da ponderação dos seus critérios. Para tal, 

faz-se um paralelismo entre os vários pesos atribuídos aos critérios similares, o que permite uma 

discussão conceptual e numérica das ponderações atualmente vigentes e das formas como foram 

obtidas. Complementarmente, através da aplicação desses quatro sistemas ao empreendimento 

do Palácio Condes de Murça, verifica-se qual a influência real da ponderação na classificação 

final. A partir destas bases, procura-se perceber de que forma é que a ponderação pode contri-

buir para a obtenção de edifícios de baixo consumo energético, através de uma aposta primeira 

na construção passiva. Por outras palavras, pretende-se verificar se esta ponderação e os crité-

rios definidos apontam primeiramente para os princípios da arquitetura bioclimática, só depois 

seguidos pela instalação de sistemas eficientes, eventualmente complementada com energias 

renováveis. Conclui-se assim que, em termos globais, as ponderações utilizadas são bastante 

robustas, tendo-se obtido uma classe global de sustentabilidade equivalente no caso de estudo, 

para os quatro sistemas. No entanto, no que se refere à energia, constatou-se que não é claro que 

os sistemas privilegiem primeiramente a componente passiva antes da ativa, explorando-se fi-

nalmente possíveis hipóteses de melhoria que apontem nessa direção. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Uma tomada de decisão envolve geralmente um conjunto muito vasto de critérios a 

analisar, muitas vezes contraditórios entre si, de que são exemplo os aspetos económicos e 

ambientais. No caso da reabilitação, adicionam-se ainda exigências de durabilidade e de ma-

nutenção especiais, acompanhadas de uma componente social intrínseca ao local onde o edifí-

cio se insere, nomeadamente na manutenção da traça arquitetónica, da cultura e da imagem do 

local (Martinaitis et al., 2007). 

Por essa razão, torna-se essencial utilizar abordagens multicritério, que potenciem a 

avaliação de conjuntos complexos de alternativas, baseados em diferentes critérios, tais como 
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o consumo energético, o desempenho ambiental, a qualidade do ar interior, a segurança, os 

fatores sociais, os custos de ciclo de vida e o tempo de vida útil esperado para cada solução 

(Diakaki et al., 2010, Chinese et al., 2011, Flourentzoe et al., 2000). 

Para além disso, a reabilitação é um segmento que chega a atingir 50% da quota de 

mercado em muitos países desenvolvidos (Juan et al., 2009), podendo prever-se uma evolução 

semelhante tanto em Portugal, ao existir um rácio excedentário de 1,44 de fogos por família 

(INE, 2011), como na Europa, já que 80% do parque edificado da União Europeia é anterior a 

1990 (Itard et al., 2008). 

Compondo-se este setor de características muito peculiares, associadas a um grau de 

risco e de incerteza muito superior ao de uma construção nova (Lee e Gilleard, 2002), torna-se 

imprescindível dotá-lo de ferramentas particulares de apoio à decisão, capazes de melhorar a 

eficiência e a sustentabilidade de todo o processo. 

Por outro lado, o consumo energético dos edifícios corresponde a cerca de 40% do 

consumo final de energia da União Europeia (Parlamento Europeu, 2010) e a cerca de 30% 

em Portugal (Ferreira e Pinheiro, 2011), o que se manifesta em grandes impactes ambientais, 

nomeadamente na produção de gases de efeito de estufa. 

Atendendo a que a maioria das construções da UE é anterior ao instante em que foram 

dados os primeiros passos comunitários para fomentar legislativamente a eficiência energética 

dos edifícios (Itard et al., 2008), a reabilitação deve ser encarada como uma oportunidade de 

melhoria muito importante para que se atinjam níveis de eficiência globais muito mais eleva-

dos (Balaras et al., 2007). 

Com efeito, os edifícios construídos depois de 1990 são, em geral, cerca de 60% mais efi-

cientes do que os construídos antes de 1970 e 28% mais eficientes do que aqueles que se construí-

am em 1985 (Balaras et al., 2007), o que reforça a importância da reabilitação energética. 

No entanto, a procura por construções de muito baixo consumo energético, imperativa 

para edifícios novos da União a partir de 2020, deve ser conseguida, logo em primeira instân-

cia, a partir dos princípios de uma construção passiva e bioclimática. Só depois deverá ser 

dotada de sistemas de apoio muito eficientes e no fim, eventualmente, complementada com 

microgeração (Ferreira e Pinheiro, 2011, Kolokotsa et al., 2011). 

Para este objetivo, as ferramentas de apoio à decisão devem ter em conta esta hierar-

quia de princípios, sendo disso exemplo o método proposto por Kurnitski et al. (2011). 

Uma outra forma de impulsionar o mercado no sentido de utilizar esta filosofia de rea-

bilitação consiste na introdução de ponderações específicas que sobrevalorizem a arquitetura 

passiva, tornando-a na solução preferencialmente adotada. 

Por conseguinte, neste trabalho, procura-se perceber de que forma as ferramentas de avali-

ação da sustentabilidade na construção se enquadram nesta procura por estes princípios e de que 

modo a sua ponderação pode afetar as tomadas de decisão no que respeita à eficiência energética. 

Este trabalho foca-se neste tipo de ferramentas, das quais se escolheram quatro dife-

rentes, que abrangem abordagens territoriais distintas, metodologias diferentes e critérios 

também distintos, mas que têm em comum os seus objetivos primários e a sua forma de pon-

deração, tal como se verifica nos capítulos seguintes. 

Para isso, comparam-se quatro diferentes sistemas - LiderA, SB Tool
PT

, BREEAM e 

LEED -, que são respetivamente as duas ferramentas nacionais e as duas internacionais mais 

utilizadas. Essa comparação é efetuada em termos da ponderação global dos seus critérios, 

especificamente avaliando os referentes à Energia, identificando o seu peso e a importância 

do desempenho passivo e ativo. 

Nesse intuito, procede-se primeiramente a uma abordagem mais conceptual, que depois é 

complementada com a aplicação a um caso de estudo real, para uma verificação mais quantitativa. 
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Por fim, isolam-se os critérios comuns aos vários sistemas que abordam unicamente a 

energia, de modo a explorar eventuais hipóteses de melhoria que apontem na direção destes 

três princípios. 

 

 

2. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO VS 

ABORDAGEM MULTIOBJETIVO 

 

As crescentes pressões ambientais a que o Planeta tem estado sujeito, principalmente 

durante os últimos séculos, evidenciaram a necessidade de se adotar um novo paradigma cons-

trutivo, que abrangesse os três pilares da sustentabilidade mundialmente aceites: Economia, 

Ambiente e Sociedade (Serageldin e Steer, 1994). 

Para responder a estas exigências tão díspares e abrangentes, são necessárias ferramentas 

capazes de avaliar o nível efetivo de sustentabilidade de cada edifício, permitindo uma compara-

ção entre eles e entre a prática comum (Birgisdottir e Hansen, 2011), evidenciando aqueles que 

têm um comportamento quantitativo superior aos demais e que devem, por isso, ser valorizados. 

Foi assim que na década de 1990 surgiu a primeira ferramenta deste género, o BREEAM, 

à qual rapidamente se juntaram muitas outras em vários países (Nilsson et al., 2008, Ding, 2008). 

O seu objetivo comum passa pela avaliação quantificável e compreensiva das caracterís-

ticas de sustentabilidade de um dado edifício/empreendimento, baseada num conjunto de crité-

rios que podem potenciar a procura de soluções com um melhor desempenho. Devem, também, 

servir como base de melhoramento da informação nas ações de tomada de decisão, promovendo 

a definição de objetivos máximos quantificáveis dos impactes ambientais admissíveis para cada 

empreendimento e da sua potencialidade de melhoria (Cole, 1999). 

Como exemplo dos propósitos de todas estas ferramentas, pode citar-se o caso do 

BREEAM que a um nível estratégico pretende (1) mitigar os impactes de ciclo de vida sobre o 

ambiente, (2) fazer com que os edifícios sejam reconhecidos de acordo com os seus benefícios 

ambientais, (3) promover uma certificação credível dos edifícios e (4) estimular a procura de 

edifícios sustentáveis (BREEAM, 2012a). 

Procurando responder a estas questões, têm-se desenvolvido várias metodologias de cál-

culo: umas que pretendem avaliar e quantificar unicamente os impactes ambientais; outras, de-

signadas por ferramentas de avaliação e certificação da sustentabilidade na construção, apoiam-

se nas primeiras e estão mais vocacionados para a obtenção de um valor ponderado global que 

permita a certificação dos empreendimentos (Ding, 2008, Seo et al., 2005). 

A evolução destas últimas passou originalmente por uma primeira geração de sistemas, 

como o BREEAM e o LEED, que pretendiam agregar essencialmente aspetos ecológicos e 

energéticos. No entanto, com a adoção do paradigma da construção sustentável, definido por 

Kibert e que passou também a englobar aspetos sociais e económicos, surge uma segunda gera-

ção de sistemas, que hoje se encontra em desenvolvimento, tais como o DGNB e o SB Tool, 

que procuram quantificar tecnicamente estas três vertentes, numa perspetiva de ciclo de vida 

(Kibert, 2008, Essig e Muñoz, 2011). 

Mas, como se referiu, um dos objetivos primários destes sistemas passa pela determina-

ção do nível global de sustentabilidade de cada empreendimento, fornecendo uma dada classifi-

cação num ranking de pontuações, dependendo da mensuração técnica para a obtenção de cer-

tos valores matemáticos (Ding, 2008, Seo et al., 2005). 

É, portanto, para a obtenção deste ranking que se recorre a ponderações próprias de cada 

sistema. Trata-se assim de conjuntos de pesos que devem atender a vários fatores específicos de 

cada local/região geográfica, cuidadosamente elaborados de forma a fomentar a introdução de 

uma filosofia de sustentabilidade, assente nas estratégias mais eficientes (Pinheiro, 2006). 
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No entanto, ultimamente tem surgido um outro tipo de métodos que procuram determi-

nar, com base em equações matemáticas próprias, a melhor solução a aplicar em cada caso con-

creto, utilizando uma abordagem multiobjectivo, caso a caso. 

São, assim, ferramentas muito específicas, como por exemplo a desenvolvida por Chan-

trelle et al. (2011), que procura determinar a melhor forma de se reabilitar energeticamente, 

otimizando simultaneamente o consumo energético, o conforto térmico, o custo de ciclo de vida 

e os impactes ambientais do ciclo de vida. 

Numa perspetiva meramente técnica e especializada, este tipo de ferramentas pode ter vá-

rias vantagens, ao avaliar um conjunto muito alargado de alternativas, dando apoio aos projetistas, 

nas fases mais embrionárias de cada empreendimento. Contudo, são ferramentas que se baseiam 

em algoritmos bastante complexos e geralmente bastante morosos (Magnier e Haghighat, 2010). 

Adicionalmente, muitas das vezes, são ferramentas vocacionadas para a aplicação a ca-

sos concretos, como apoio ao próprio projeto, facto que é muito vantajoso individualmente para 

procurar a solução mais sustentável, considerando vários objetivos em simultâneo, normalmente 

em conflito entre si (Evins et al., 2012). Por essa razão, a comparação com outros edifícios tem 

saído fora do seu âmbito. 

A partir destes exemplos e de outras ferramentas também se pode constatar que a comu-

nicação dos resultados geralmente não é tão simples como nas ferramentas de avaliação da sus-

tentabilidade na construção, ficando o seu domínio circunscrito aos técnicos e especialistas, 

dada a sua linguagem muito especializada. 

Porém, numa grande maioria das situações, os principais decisores não são técnicos nem 

especialistas no assunto. Trata-se, em vários casos, de investidores, promotores e gestores que 

pretendem maximizar os benefícios (por exemplo, o lucro), para os quais a comunicação da sua 

aposta numa construção sustentável é, em última instância, um fator de valorização do imóvel, 

procurando a diferenciação no mercado (Krause e Bitter, 2012). 

Neste sentido, a comunicação dos resultados a um público abrangente e aos potenciais 

compradores é muito importante e decisiva (Saunders, 2008). Por isso, as ferramentas de avali-

ação da sustentabilidade na construção têm um papel determinante para a procura da sustentabi-

lidade, desde logo devido à sua facilidade de compreensão e definição do desempenho em clas-

ses hierárquicas compreensíveis (Ding, 2008, Bragança et al., 2010). 

Assim, em muitos dos casos em que se pretende caminhar para a sustentabilidade, o va-

lor da classe final é fundamental, sendo esse um dos objetivos que pode condicionar muitas das 

decisões a tomar sobre qual o caminho geral a seguir (Haapio e Viitaniemi, 2008). 

Por conseguinte, se em tais ferramentas se optar por uma ponderação tal que influencie o 

decisor a optar por estratégias mais sustentáveis, que no domínio da energia se concretizam 

primeiramente nas medidas passivas e depois nas ativas, o seu papel para a procura da sustenta-

bilidade pode ser ainda superior ao que se regista atualmente. 

 

 

3. TIPOS DE PONDERAÇÃO 

 

Como se evidenciou, a escolha da ponderação é um dos procedimentos fulcrais em qual-

quer metodologia, que acarreta sempre algum nível de subjetividade, já que a opção por diferentes 

conjuntos de pesos pode ter influência no resultado final pretendido. 

Neste sentido, Ahlroth et al. (2011) reveem os principais métodos de determinação ponde-

ral, que se podem dividir, em dois grandes grupos, ponderações monetárias e não monetárias, 

cada um subdividindo-se noutros sub-métodos: 

 ponderação monetária: 

o disponibilidade revelada para pagar; 

o disponibilidade expressa para pagar; 
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o imputação da disponibilidade para pagar; 

o disponibilidade política para pagar; 

o evitar custos; 

 ponderação não monetária: 

o métodos de proxy; 

o métodos de distância ao alvo; 

o métodos com painel de pesos. 

No âmbito da construção sustentável, o principal problema dos métodos de ponderação 

monetária prende-se com a valoração económica dos impactes ambientais e sociais do empreen-

dimento, o que aumenta grandemente a sua subjetividade (Ahlroth et al., 2011, Hansson, 2007). 

Não havendo ainda consenso sobre a melhor forma de obter as ponderações (iisBE Portu-

gal, 2009), pode no entanto verificar-se que, ao escolher uma amostra de cinco diferentes ferra-

mentas de avaliação da sustentabilidade na construção (DGNB, SB Tool
PT

, LiderA, LEED e 

BREEAM), em todos eles se adotou uma ponderação não monetária (Pinheiro e Soares, 2005, 

iiSBE Portugal, 2009, Mateus e Bragança, 2011, Dikie e Howard, 2000, LEED, 2008, FMTBUD, 

2011), facto talvez justificado pelo problema da ponderação monetária, acima apontado. 

Mas, nem todos os três sub-métodos da ponderação não monetária se adequam igualmente 

a este tipo de ferramentas. Segundo Ahlroth et al. (2011), os métodos de proxy baseiam-se em 

alguns atributos quantitativos, que se considera serem representativos dos impactes ambientais 

globais. Como tal, apresentam uma limitação semelhante aos métodos de ponderação monetária, 

já que podem não considerar todos os impactes ambientais importantes, estando muito dependen-

tes da representatividade escolhida. 

Os métodos de distância ao alvo avaliam cada impacte ambiental pela distância entre o seu 

valor atual e as suas previsões futuras, podendo conhecer-se, dentro de um conjunto vasto de cri-

térios, aqueles em que há uma maior urgência de atuação. No entanto, ficam sempre muito de-

pendentes das projeções, que se caracterizam por níveis de subjetividade não desprezáveis. 

Resta, portanto, o método do painel de pesos, que se obtém por inquéritos realizados a um 

painel composto por vários especialistas e stakeholders, procurando perceber qual a valoração 

média diferenciada que o painel atribui a cada critério. 

Mais uma vez, não se elimina a subjetividade mas, se se aumentar a amostra e a represen-

tatividade da mesma, é possível perceber qual a importância que os diferentes agentes do mercado 

dão a cada aspeto, estando por isso mais ligada às funções que as ferramentas de avaliação da 

sustentabilidade na construção pretendem assumir. 

Por estes motivos, todos os métodos aqui avaliados são com ponderações não monetárias 

e por painéis de pesos, pretendendo em última instância estabelecer pesos a cada critério para a 

obtenção de uma classificação final global de sustentabilidade. Mas, como referido, a elaboração 

desta ponderação deve ser muito cuidada para que possa fomentar a introdução de uma filosofia 

de sustentabilidade, assente nas estratégias mais eficientes (Pinheiro, 2006). 

Ao nível energético em particular, tal definição ganha um relevo especial, nomeadamente 

numa altura em que se procuram definir os principais caminhos a adotar para atingir edifícios de 

consumo energético quase zero (Marszal et al., 2011). 

Com efeito, o consumo quase nulo pode ser obtido através da diminuição expressiva das 

necessidades energéticas através de uma construção bioclimática e de medidas passivas, que é a 

estratégia mais desejável sob o ponto de vista da construção sustentável. Porém, um edifício cons-

trutivamente ineficiente também pode ter um balanço global quase nulo se se utilizarem sistemas 

de energias que produzam a quantidade de energia que consome, o que é ineficiente sob o ponto 

de vista da sustentabilidade (Sartori et al., 2012). 

Em termos da certificação energética, não tem sido claro que a estratégia passiva seja o 

caminho que está a ser percorrido. Por exemplo, no caso português, verifica-se ser possível obter 

classes energéticas bastante elevadas com construções deficientes, recorrendo a energias renová-
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veis (Ferreira e Pinheiro, 2011). Como consequência, muitas das obras realizadas em Portugal têm 

apostado claramente nos sistemas em prol da construção passiva. 

Assim, a ponderação das ferramentas de avaliação da sustentabilidade na construção pode 

ter um papel importante. De facto, a classificação final do edifício pode condicionar as escolhas 

do investidor/promotor, nomeadamente por motivos de marketing e de valorização económica. 

Assim, se, por exemplo, se sobrevalorizar a componente passiva em prol da ativa, apon-

tando a construção eficiente e bioclimática como o primeiro caminho para a sustentabilidade, as 

ferramentas estarão a indicar a componente mais eficiente debatida técnica e cientificamente. 

Se, pelo contrário, se sobrevalorizar a componente dos sistemas, também estas ferramen-

tas podem contribuir para uma perceção errada do conceito de sustentabilidade energética. 

É por isso que se torna importante avaliar a ponderação particular destes critérios, no seio 

de todos os restantes, para perceber qual dos dois caminhos estão a ser por elas apontados, o que é 

analisado de seguida, primeiramente de uma forma mais teórica e depois através da aplicação a 

um caso de estudo real. 

 

 

4. PONDERAÇÃO (DA ENERGIA) NAS FERRAMENTAS ANALISADAS 

 

Os sistemas analisados são as versões residenciais do sistema LiderA e SB Tool
PT

, 

(sistemas aplicados em Portugal) e dos dois mais utilizados internacionalmente: o BREEAM 

(com origem no Reino Unido) e o LEED (com origem nos EUA). 

 

4.1 LiderA 

 

O LiderA é uma ferramenta portuguesa voluntária de avaliação e certificação da sus-

tentabilidade na construção, que foi elaborada em consonância com as diretrizes internacio-

nais (Pinheiro, 2010). Divide-se em seis vertentes, que se subdividem em 22 áreas, perfazen-

do um total de 43 critérios, cobrindo os três pilares do conceito de sustentabilidade. 

Na Tabela 1, descrevem-se os critérios relativos unicamente à componente energética, 

tendo-se deixado também as restantes áreas e vertentes para o seu enquadramento. 

Posto isto, partindo-se sempre do pressuposto de que as exigências legais são cumpri-

das, atribui-se a cada critério uma classificação de A
++

 a G, por comparação com a prática 

comum (classe E), através dos limiares propostos pelo sistema. A cada uma destas classes 

corresponde um valor numérico, que indica qual a melhoria quantitativa face à média nacional 

nesse mesmo critério (Tabela 2). 

Por fim, o valor numérico global ponderado é calculado a partir da soma dos produtos 

dos valores de cada classe pelo seu peso unitário retirado da Tabela 1, considerando o sistema 

que dentro de cada área todos os critérios têm a mesma importância, havendo apenas diferen-

ça de ponderação entre áreas distintas. 

Para a obtenção destas ponderações, foram realizados vários inquéritos a agentes do 

sector. Estes foram depois consolidados através da metodologia de multiobjectivos do método 

Saaty utilizando um programa específico, M-MACBETH (Software desenvolvido por C. M. e 

Costa, J. M. de Corte e J.-C. Vansnick e disponível na Internet em http://www.m-

macbeth.com). Tal metodologia baseia-se, assim, em inquéritos matriciais de comparação 

qualitativa entre as diferentes vertentes, áreas e critérios, permitindo uma interação com o 

inquirido, o que possibilita a correção imediata de possíveis incoerências nas respostas (Pi-

nheiro e Soares, 2005). 
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Tabela 1 - Critérios e respetivos pesos do sistema LiderA 
Categoria Área Peso Critério (somente da energia) 

Integração local 

Solo 7% - 

Ecossistemas naturais  5% - 

Paisagem e património 2% - 

Recursos 

Energia 17% 

Certificação energética (5,67%) 

Desenho passivo (5,67%) 

Intensidade em carbono (5,67%) 

Água 8% - 

Materiais 5% - 

Alimentares 2% - 

Cargas ambientais 

Efluentes 3% - 

Emissões atmosféricas* 2% - 

Resíduos 3% - 

Ruído exterior 3% - 

Poluição iluminotérmica 1% - 

Conforto Ambien-

tal 

Qualidade do ar 5% Níveis de qualidade do ar (5%) 

Conforto térmico 5% Conforto térmico (5%) 

Iluminação e acústica 5% - 

Vivência socioeco-

nómica 

Acesso para todos 5% - 

Diversidade Económica 4% - 

Amenidades e interação social 4% - 

Participação e controlo 4% - 

Custos no ciclo de vida 2% Baixos custos no ciclo de vida (2%) 

Gestão ambiental e 

inovação 

Gestão ambiental 6% - 

Inovação 2% - 

          * Tratam-se de partículas com potencial acidificante e não de CO2 equivalente. 

 

 

Tabela 2 - Valores numéricos relativos às classes qualitativas de cada critério do sistema 

LiderA 
Classe A++ A+ A B C D E F G 

Valor unitário 10,00 4,00 2,00 1,60 1,33 1,14 1,00 0,89 0,80 

 

Estes inquéritos foram realizados a peritos da área do Ambiente da área da Constru-

ção, com uma distribuição dos vários níveis de ponderação por diferentes inquiridos, para que 

cada inquérito unitário não se tornasse demasiado exaustivo. 

Depois de analisados os vários questionários, calculou-se uma média dos valores para se 

obter o peso ponderal médio de cada componente em cada nível hierárquico, ao que se seguiu 

uma análise de sensibilidade e uma comparação entre as duas amostras escolhidas. Então, através 

de uma análise t-student para um grau de confiança de 95%, pôde finalmente verificar-se que, de 

uma forma geral, os resultados dos dois conjuntos convergiam (Pinheiro e Soares, 2005). 

 

4.2 SB Tool
PT

 

 

A segunda metodologia portuguesa atualmente existente é o SB Tool
PT

, que se baseia na 

ferramenta internacional homónima (SB Tool International), dedicando-se essencialmente ao se-

tor residencial (Mateus e Bragança, 2011). Cumpre assim o objetivo da SB Tool International de 

servir de base de apoio local ao desenvolvimento de metodologias nacionais mais adequadas a 

cada realidade (Larrson, 2010). 
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Sendo um sistema mais recente do que o LiderA, baseou-se desde início numa filosofia de 

ciclo de vida, incorporando indicadores numéricos para cada critério, de modo a reduzir ao míni-

mo a subjetividade. Uma outra diferença face ao LiderA é que, para além da classe global de sus-

tentabilidade, permite identificar a classe económica, a classe ambiental e a classe social, facili-

tando a interpretação da etiquetagem (Mateus e Bragança, 2011). 

Neste último propósito, o sistema adotou uma importância de 40% para a componente 

ambiental e de 30% para as demais, sendo que o valor da classificação de cada área deverá ser 

multiplicado pelo fator respetivo, cuja soma permite obter o valor final de sustentabilidade. 

Um outro ponto que o distingue do primeiro é que no SB Tool
PT

 se determina para cada 

critério um indicador matemático, sendo a partir dele que se calcula a classe de cada critério e não 

o contrário. Esta consideração foi efetuada, como se referiu, para diminuir ao máximo toda a sub-

jetividade, incorporando valores quantificáveis Pi, que são convertíveis em classes qualitativas a 

partir da Tabela 3, onde a classe D é considerada como a prática convencional. 
 

Tabela 3 - Conversão dos parâmetros quantitativos normalizados numa escala qualitativa  
Classe A+ A B C D E 

Valores Pi > 1,00 0,70 < Pi < 1,00 0,40 < Pi < 0,70 0,10 < Pi < 0,40 0,00 < Pi < 0,10 Pi ≤ 0,00 

 

Como tal, a Tabela 4 resume as categorias e os seus pesos dentro de cada uma das três di-

mensões, evidenciando os critérios da componente energética e também o critério P11, que entra 

em linha de conta com os materiais orgânicos certificados, que têm uma influência importante 

para a qualidade do ar interior, objeto que também é alvo do atual sistema de certificação energé-

tica dos edifícios (embora apenas explicitamente considerado nos grandes edifícios de serviços). 

 

Tabela 4 - Critérios do SB Tool
PT

 (adaptado de Mateus e Bragança, 2011)  
Dimensão Categoria Peso Indicador (somente da energia) 

Ambiental 

(40%) 

C1 - Alterações climáticas e qualidade do ar interior 13% - 

C2 - Uso do solo e biodiversidade 20% - 

C3 - Eficiência energética 32% 

P7 - Energia primária (16%, 6,4% no total) 

P8 - Produção local de energias renováveis (16%, 

6,4% no total) 

C4 - Materiais e gestão dos resíduos 29% 
P11 - Utilização de materiais orgânicos certificados 

(7%, 2,8% no total) 

C5 - Eficiência hídrica  6% - 

Social (30%) 

C6 - Conforto e saúde dos utilizadores 60% P18 - Conforto térmico (19%, 5,7% no total) 

C7 - Acessibilidades 30% - 

C8 - Educação e preocupações de sustentabilidade 10% - 

Económica 

(30%) 
C9 - Custos no ciclo de vida 100% 

P24 - Custo de investimento (50%, 15% no total) 

P25 - Custo de operação (50%, 15% no total) 

 

Como é percetível através da tabela anterior, podem definir-se dois níveis de ponderação: 

um primário entre as três dimensões da sustentabilidade e um secundário dentro de cada vertente. 

O primeiro considera que o ambiente é mais importante do que as restantes vertentes, o 

que foi assumido desde início pelo sistema devido à grande relevância dos recursos ambientais 

para a sobrevivência dos seres humanos e da biodiversidade, tendo tal conclusão sido apoiada por 

várias opiniões de especialistas académicos, de stakeholders do mercado da construção e dos pró-

prios utilizadores dos edifícios (Mateus e Bragança, 2011). 

Dentro do segundo nível, na componente ambiental, os pesos foram obtidos pelo estudo 

SAB (do inglês Science Advisory Board) da Agência Norte-Americana para a Proteção do Ambi-

ente, o que pode limitar o ajustamento à realidade portuguesa. A componente social baseou-se em 

inquéritos realizados aos diversos atores do mercado da construção, comparando-os quantitativa-
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mente com experiências paralelas. No caso da economia, questionários semelhantes permitiram 

concluir que o peso dos dois critérios é idêntico (Mateus e Bragança, 2011). 

 

4.3 BREEAM (Code for Sustainable Homes) 

 

O BREEAM foi a primeira metodologia de avaliação e certificação da construção sus-

tentável, que apareceu na década de 1990, tendo desde aí sido alvo de constantes melhoramen-

tos que têm potenciado um ajustamento mais fino ao mercado (Ding, 2008). 

Por conseguinte, à semelhança das duas ferramentas anteriormente avaliadas, pretende 

disseminar a construção sustentável no seio de todos os intervenientes da construção, de uma 

forma flexível, expedita, compreensível e credível, apresentando ainda versões distintas para 

diferentes tipos de edificações (BREEAM, 2012b, BREEAM, 2011). 

Deste modo, pretendendo-se uma comparação com as demais metodologias numa avali-

ação residencial, apenas se analisará a atual versão do Code for Sustainable Homes, que se apli-

ca à avaliação e certificação de novos edifícios habitacionais (UK Department for Communities 

and Local Government, 2010). 

Baseada na versão anterior do BREEAM Ecohomes, o Code for Sustainable Homes de-

fine 9 categorias, que se subdividem em 34 critérios (issues), para os quais se disponibiliza um 

número máximo de créditos a atribuir em função de dados limiares. Posteriormente, em cada 

categoria, calcula-se a percentagem de créditos obtidos face aos créditos totais possíveis, sendo 

depois essa percentagem multiplicada pelo seu valor ponderal (UK Department for Commu-

nities and Local Government, 2010, Forbes et al., 2008). 

No final, somam-se todos os valores ponderados das 9 categorias, obtendo-se uma das 

seis classes de certificação possíveis: “Nível 1” (acima das exigências regulamentares), entre 36 

e 47%; “Nível 2”, entre 48 e 56%; “Nível 3” (melhor prática da construção atual), entre 57 e 

67%; “Nível 4”, entre 68 e 83%; “Nível 5”, entre 84 e 89%; e “Nível 6”, quando superior ou 

igual a 90% (sustentabilidade elevada: quase zero em carbono). 

Como referido, trata-se de um sistema baseado no anterior BREEAM Ecohomes 

(BREEAM, 2006), que passou a norma nacional do Reino Unido a ser cumprida para os novos 

edifícios habitacionais. Assim sendo, toda a filosofia do primeiro foi mantida, tendo vindo a ser 

progressivamente ajustada (UK Department for Communities and Local Government, 2010, 

UK Department for Communities and Local Government, 2006). 

Desta forma, a estrutura dos pesos foi mantida, embora com um ajustamento posterior às 

necessidades do mercado. Por essa razão, faz sentido perceber como foram obtidos os pesos do 

BREEAM Ecohomes. Para esse fim, recorreu-se a um estudo bastante complexo, baseado em 

inquéritos efetuados a diferentes atores, o que permitiu obter um consenso alargado entre os 

interesses concorrentes entre si (Dikie e Howard, 2000). 

De facto, estes inquéritos foram feitos dividindo os três domínios da sustentabilidade em 

subtemas, que se dividiam num conjunto muito vasto de áreas tendo sido pedido aos inquiridos 

que distribuíssem 20 pontos pelas áreas de cada domínio, de acordo com a sua importância rela-

tiva. Mas, para reforçar a necessidade de priorização, em cada domínio havia mais áreas do que 

pontos para distribuir (Dikie e Howard, 2000). 

Num inquérito complementar, foi pedido aos inquiridos que indicassem a importância 

relativa entre os três domínios da sustentabilidade, tendo-se obtido um elevado grau de consis-

tência entre todos os resultados para os diferentes grupos de atores (Dikie e Howard, 2000). 

Em 2008, foi feito outro estudo para verificar e investigar o processo de ponderação do 

BREEAM Ecohomes (Forbes et al. 2008), no qual, recorrendo à metodologia AHP, se determina-

ram os pesos fictícios de cada um dos critérios deste sistema, tendo-se chegado a valores muito 

semelhantes aos do sistema, sempre dentro do intervalo definido pela média e pelo desvio-padrão 

e sem influência nenhuma no resultado global, o que torna robusta esta mesma ponderação. 
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Finalmente, aquando da revisão do BREEAM Ecohomes para a elaboração do atual Co-

de for Sustainable Homes, foram realizados novos inquéritos a um grande grupo de stakehol-

ders, utilizando-se uma metodologia semelhante, que permitiu ajustar os pesos à realidade atual 

(UK Department for Communities and Local Government, 2008). 

Assim sendo, a Tabela 5 resume as categorias do Code for Sustainable Homes e os crité-

rios da energia, para os quais se calcularam os pesos equivalentes de cada critério (issue), com 

base nos créditos disponíveis para cada um e na ponderação da área inerente à ferramenta. De-

cidiu-se também introduzir o critério Pol 1 por ser uma medida indireta do CO2 incorporado e 

por isso da energia incorporada, podendo ser uma medida de fomento à construção de edifí-

cios com um balanço energético de ciclo de vida reduzido. 

 

Tabela 5 - Tabela resumo do Code for Sustainable Homes 
Categoria Peso Critério Descrição (dos critérios da energia) Peso global* 

Energia e emissões de 

CO2 
36,4% 

Ene 1 Emissões do edifício 11,7% 

Ene 2 Necessidades energéticas nominais 10,6% 

Ene 3 Sistemas de comunicação dos consumos energéticos 2,3% 

Ene 4 Espaço para secar roupa 1,2% 

Ene 5 Classificação energética dos eletrodomésticos 2,3% 

Ene 6 Iluminação exterior 2,3% 

Ene 7 Tecnologias de baixa intensidade em carbono 2,3% 

Ene 8 Armazenamento de bicicletas 2,3% 

Ene 9 Possibilidade de escritório em casa 1,2% 

Água 9% Wat - - 

Materiais 7,2% Mat - - 

Resíduos 6,4% Sur - - 

Escoamento superficial 2,2% Sur - - 

Poluição 2,8% Pol 1 Potencial de aquecimento global dos isolamentos 0,7% 

Saúde e bem-estar 14% Hea - - 

Gestão 10% Man - - 

Ecologia 12% Eco - - 

             * Valor calculado neste artigo, mas que não pertence ao sistema. 

 

4.4 LEED (LEED for Homes 2012) 

 

O sistema LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) é a ferramenta de 

avaliação da sustentabilidade na construção existente nos EUA, mas é utilizada em muitos ou-

tros países (LEED, 2012). 

À semelhança do BREEAM, compreende um conjunto de sete subsistemas, aplicáveis a 

diferentes tipos de construções, analisando-se neste trabalho o LEED for Homes 2012, porque é 

aquele que possibilita uma comparação com as demais ferramentas (LEED, 2012). 

O seu funcionamento é muito semelhante ao da ferramenta britânica, havendo um con-

junto de 10 Categorias, as quais se compõem de pré-requisitos obrigatórios e de um conjunto de 

critérios, cada um com um número máximo de pontos atribuível (USGBC, 2011). 

Contudo, o processo de obtenção do valor global de sustentabilidade é muito mais sim-

ples, não havendo uma ponderação explícita, já que o valor máximo é calculado diretamente 

através da soma de todos os pontos obtidos em todos os critérios. Como existem 110 pontos 

possíveis, o LEED for Homes 2012 será Certificável entre 40 e 49 pontos, Prata entre 50 e 59 

pontos, Ouro entre 60 e 79 pontos e Platina a partir de 80 pontos (USGBC, 2011). Assim sendo, 

a única ponderação existente é implícita, variando com o número máximo de pontos disponíveis 

em cada categoria, que permite obter uma percentagem de importância, face a 110 pontos. 
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Esta atribuição de pontos foi de início baseada numa análise meramente qualitativa, tendo 

em conta as condições do mercado aquando do seu aparecimento (LEED, 2008, LEED, 2009a). 

Por isso, tentando melhorar a transparência de todo o processo, criou-se o LEED 2009, 

que não se aplica ao setor residencial, para o qual se determinaram os pesos relativos através de 

um estudo de AHP realizado pelo Instituto Nacional de Normalização e da Tecnologia dos 

EUA (NIST) para identificação da importância de diferentes impactes, complementado com 

avaliações de ciclo de vida simplificadas e a outros cálculos complementares de base empírica 

(LEED, 2008, LEED, 2009a, LEED 2009b). 

No caso do setor residencial, a nova versão de 2012 terá um ajustamento natural da sua 

ponderação face à versão anterior. A Tabela 6 resume as categorias do sistema, destacando os 

critérios da energia e o critério relativo aos produtos de baixas emissões, devido às mesmas ra-

zões apresentadas nos subcapítulos anteriores (USGBC, 2011). 

 

Tabela 6 - Tabela resumo do LEED for Homes 2012 para edifícios multifamiliares 

Categoria 
Pontos possíveis 

(peso)  
Critérios (relativos à energia) 

Pontos possí-

veis (peso) 

Processo integrativo (IP) 2 pt (1,8%) - - 

Localização e transportes (LT) 17 pt (15,5%) - - 

Localização sustentável (SS) 9 pt (8,2%) - - 

Eficiência hídrica (WE) 13 pt (11,8%)   

Energia e atmosfera (EA) 30 pt (27,3%) 

Pré-requisito 1 - Certificação Energy Star em edifícios Obrigatório 

Pré-requisito 2 - Minimizar o uso da energia Obrigatório 

Critério 1 (Critério único/abordagem por desempenho) 

- Minimizar as necessidades energéticas anuais 
30 pt (27,3%) 

Materiais e recursos (MR) 9 pt (8,2%) - - 

Qualidade ambiental (EQ) 18 pt (16,4%) Critério 11 - Produtos de baixas emissões 2 pt (1,8%) 

Desempenho (PF) 2 pt (1,8%) - - 

Inovação (IN) 6 pt (5,5%) - - 

Prioridade regional 6 pt (3,6%) - - 

Nota: A categoria Prioridade regional permite atribuir seis pontos de acordo com as prioridades regionais que, no seu limite, 

podem ser globalmente atribuídos à componente energética. 

 

 

 

5. CASO DE ESTUDO 

 

Como se referiu na Introdução, para além da abordagem teórica, introduz-se neste artigo 

um caso de estudo real certificado pelo sistema LiderA como classe A, localizado em Lisboa: o 

empreendimento do Palácio Condes de Murça. 

Trata-se de um condomínio residencial composto por uma reabilitação de um palácio com 

valor patrimonial e vários séculos (Figura 1) e por um edifício em construção nova, a erguer no 

logradouro, antigo terreno abandonado, sem qualquer valor ecológico ou patrimonial (Figura 2). 

Permitirá, assim, criar 24 novos fogos no interior da cidade, aproveitando uma zona de 

vazio urbano, que à data não tinha qualquer utilização. A intervenção está agora em fase de cons-

trução, num terreno com 3365 m
2
, dos quais 1112 m

2
 correspondem ao antigo palácio, 1317 m

2
 

ao novo edifício em betão armado, sendo os restantes dedicados a um jardim interior permeável. 
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Figura 1 - Fotomontagem do palácio (fonte: 

http://www.palaciocondesdemurca.com) 

Figura 2 - Fotomontagem do edifício novo (fon-

te: http://www.palaciocondesdemurca.com) 

 

Durante a reabilitação, houve a preocupação de reaproveitar ao máximo todos os ele-

mentos estruturais e decorativos que não se encontravam em estado de degradação avançado, 

sendo disso exemplo o antigo claustro barroco, que se pode visualizar na Figura 3. 

Assim, sendo um empreendimento vocacionado para um público-alvo muito exigente, 

compreende um conjunto de medidas de eficiência energética, passivas e ativas, que lhe garan-

tem um excelente conforto e uma capacidade de controlo fora do vulgar. Paralelamente, é um 

empreendimento que permite revitalizar um edifício devoluto, com uma História muito vasta, 

recuperando-se um vazio urbano, revalorizando-se a paisagem e criando emprego no seu inte-

rior, o que dinamizará a economia local. 

 

 
Figura 3 - Claustro barroco (fonte: http://www.palaciocondesdemurca.com) 

Em termos acústicos e de iluminação natural, está também dotado de um projeto muito 

especial, mais exigente do que a prática comum, permitindo níveis de conforto muito superiores. 

Por último, localiza-se numa zona histórica no interior da cidade de Lisboa, o que lhe 

garante uma excelente localização face a amenidades locais e a transportes públicos, fomentan-

do, ainda, a reocupação do centro da cidade. Assim, a sua avaliação pelo sistema LiderA permi-

tiu a atribuição da classe A, com um valor ponderado global de 20,41%. Em particular no do-

mínio da energia, obteve a classificação global de A, com classe B na componente passiva e 

classe A nas soluções ativas, o que lhe garantiu classe A na certificação energética, correspon-

dendo a uma melhoria de 50% face aos mínimos regulamentares. 

Complementarmente, avaliou-se o mesmo empreendimento pelo SB Tool
PT

, para verifi-

car se haveria alguma diferença notória na classificação, tendo-se percebido que o empreendi-

mento seria certificável com uma classe B, com uma percentagem de 65%, ou seja, muito pró-

xima de uma classe A (70%). 
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Pelo Code for Sustainable Homes, o edifício seria certificável com um Nível 2, com 

uma percentagem de 55,5%, ficando a 1,5% do Nível 3, que corresponde à melhor prática da 

construção atual. 

Pelo LEED for Homes 2012, a classe que se obteria seria a classe Prata ou Ouro, depen-

dendo dos pontos atribuídos nos critérios da prioridade regional. De facto, se fossem atribuídos 

4 pontos, obter-se-ia 60 pontos (Ouro); caso contrário, seria Prata (de 56 a 59 pontos), ou seja, 

também no limiar do Ouro. 

Em termos de áreas, a Tabela 7 resume as principais conclusões desta comparação, evi-

denciando as classificações obtidas em cada área ou vertente de avaliação nos quatro sistemas. 

Adicionalmente, para avaliar a relevância da ponderação na classificação final, foi reali-

zado um outro exercício. Nele, atribuiu-se o mesmo peso a cada uma destas áreas/vertentes, 

determinando-se a nova classe que se obteria em cada um dos sistemas, se não houvesse ponde-

ração. Assim, na Tabela 7, os símbolos ↓ e ↑ representam uma situação em que a ausência de 

ponderação fez baixar ou subir a classificação da área, respetivamente, = quando se manteve 

igual e ≈ quando a variação é muito pequena, sendo por isso quase desprezável. 

 

 

6. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

6.1 Discussão conceptual da ponderação global 

 

Após a análise das quatro ferramentas apresentadas, pode perceber-se de imediato que 

os seus objetivos são muito concordantes, procurando, em primeiro lugar, fomentar a introdução 

dos princípios de sustentabilidade na construção. 

Para além disso, todas as ferramentas se afirmam como capazes de apoiar o projeto logo 

nas fases mais iniciais de cada empreendimento, para que se atinja níveis de desempenho de 

sustentabilidade superiores à prática. Permitem também uma comparação expedita entre vários 

edifícios através de uma classificação final qualitativa, obtida através de métodos quantitativos. 

Embora com metodologias distintas, todos os quatro sistemas apresentam formas de 

ponderação, mais ou menos explícitas, que foram obtidas, de uma forma geral, através de inqué-

ritos realizados a vários stakeholders do mercado da construção, os quais foram tratados por 

métodos de análise de inquéritos distintos dependendo da ferramenta em questão. 

Como exceção surge o caso do LEED cujos pesos iniciais foram obtidos de uma forma 

qualitativa, tendo vindo a ser corrigidos, também através de inquéritos, tal como nos demais. 

Assim sendo, destas ponderações surge um valor global ponderado, que é o responsável 

pela classificação do edifício/empreendimento numa escala de fácil interpretação, mesmo por 

indivíduos não técnicos. 

Verifica-se que as ferramentas mais recentes contêm critérios muito baseados na avalia-

ção do ciclo de vida, incorporando critérios presentes nesta análise, embora nenhuma se consti-

tua como um estudo formal dessa índole. 

Em termos de metodologia de certificação, o SB Tool
PT

 permite uma classificação in-

termédia das diferentes vertentes (e no LiderA, em cada critério), que têm ponderações específi-

cas, possibilitando uma perceção simplificada do nível de desempenho em cada uma, transfor-

mando-as em ferramentas de comunicação mais sofisticadas. 
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Tabela 7 - Comparação dos quatro sistemas com e sem ponderação 
Categoria Classificação ponderada (real) Classificação não ponderada 

LiderA 

Integração local A+ (35,5%1) A+ (30%) ↓ 

Recursos C (15,38%1) C (13,43%) ↓ 

Cargas ambientais A (20,43%1) A (19,37%) ↓ 

Conforto A (22%1) A (22%) = 

Vivências socioeconómicas A (19,60%1) A (19,44%) ≈ 

Gestão ambiental e inovação C (13,13%1) C (13,15%) ≈ 

TOTAL A (20,41%) A (19,57%) ↓ 

SB ToolPT 

C1 - Alterações climáticas e qualidade do ar interior 

C2 - Uso do solo e biodiversidade 

C3 - Eficiência energética 

C4 - Materiais e gestão dos resíduos 

C5 - Eficiência hídrica 

C6 - Conforto e saúde dos utilizadores 

C7 - Acessibilidades 

C8 - Educação e preocupações de sustentabilidade 

C9 - Custos no ciclo de vida 

TOTAL 

B (3,11%3) 

A (5,65%) 

A (11,49%) 

C (3,41%) 

D (0,09%) 

A (15,32%) 

A (8,89%) 

C (0,85%) 

B (14,88%) 

B (64,9%) 

B (3,99%) ↑ 

B (3,06%) ↓ 

A (5,98%) ↓ 

B (3,20%) ≈ 

D (0,25%) ↑ 

A (8,57%) ↓ 

A+ (11,17%) ↑ 

C (3,14%) ↑ 

B (16,52%) ↑ 

B (55,9%) ↓ 

Code for Sustainable Homes 

Energia e emissões de CO2 24,66%2 (67,7% - Nível 34) 7,53%5 ↓ 

Água 1,50%2 (16,7% - Insuficiente4) 1,85%5 ↑ 

Materiais 3,90%2 (54,2% - Nível 24) 6,02%5 ↑ 

Resíduos 2,40%2 (37,5% - Nível 14) 4,17%5 ↑ 

Escoamento superficial 1,10%2 (50% - Nível 24) 5,56%5 ↑ 

Poluição 0,00%2 (0% - Insuficiente4) 0,00%5 = 

Saúde e bem-estar 9,33%2 (66,7% - Nível 34) 7,41%5 ↓ 

Gestão 3,33%2 (33,3% - Insuficiente4) 3,70%5 ↑ 

Ecologia 9,33%2 (77,8% - Nível 44) 8,64%5 ↓ 

TOTAL Nível 2 (55,56%) Nível 2 (44,87%) ↓ 

LEED for Homes 2012 

Processo Integrativo (IP) 0 pontos 0 pt eq6 (Não certificável) 

Localização e Transportes (LT) 11,5 pontos 74 pt eq6 (Ouro) 

Localização Sustentável (SS) 5 pontos 61 pt eq6 (Ouro) 

Eficiência Hídrica (WE) 2 pontos 16,9 pt eq6 (Não certificável) 

Energia e Atmosfera (EA) 21 pontos 77 pt eq6 (Ouro) 

Materiais e Recursos (MR) 3 pontos 36,7 pt eq6 (Não certificável) 

Qualidade Ambiental (EQ) 11,5 pontos 70,3 pt eq6 (Ouro) 

Desempenho (PF) 0 pontos 0 pt eq6 (Não certificável) 

Inovação (IN) 2 pontos 33,3 pt eq6 (Não certificável) 

Prioridade Regional7 2 pontos 50 pt eq6 (Prata) 

TOTAL Prata (58 pontos) 

41,9 points (Certificável) ↓ 

Se IP + PF + IN + RP forem 

agregados na mesma área - Gold 
(73,46 pontos) ↑ 

      1 Valores calculados para uma classificação de 100% na vertente; 
      2 Valor quantitativo multiplicado pelo peso respetivo; 
      3 Percentagem global (para o valor ponderado global); 
      4 Classificação qualitativa equivalente só da vertente, mas que não pertence ao sistema; 
      5 Como continuam a existir os mesmos créditos em cada categoria, a classificação equivalente qualitativa é a mesma, só se 

altera o valor ponderado, cujos pesos nesta coluna são iguais para as 9 categorias; 
      6 Os pontos equivalentes correspondem à conversão dos pontos obtidos em cada categoria do LEED for Homes 2012, 

convertida na escala de 0-110 pontos do sistema, que permite determinar a classificação equivalente desse critério; 
     7 Nesta análise, consideraram-se dois pontos obtidos, que é o valor médio, facto que gera uma classe Prata para o empreen-

dimento, embora quase Ouro. 
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Finalmente, um processo de ponderação da natureza destes quatro sistemas compreende 

sempre alguma subjetividade, mesmo nos casos onde se procura diminuir a sua importância, 

como no SB Tool
PT

. Com efeito, todas as ponderações se baseiam em inquéritos e em opiniões 

de peritos, pelo que as respostas dependem sempre: 

 da experiência profissional de cada elemento; 

 da interpretação que cada inquirido tem da sua própria experiência profissional e das conse-

quências de cada componente em avaliação; 

 do tipo e do modo como é elaborado o inquérito; 

 da pré-disposição momentânea para a resposta; 

 do estado psicológico durante o inquérito, que pode fazer variar algumas respostas que nou-

tras circunstâncias podem ser diferentes; 

 do tempo disponível para o inquérito, que diminui a acuidade da resposta ao longo de todo o 

processo (os inquéritos em questão são muito morosos). 

Apesar de todas estas limitações, as opiniões técnicas são indispensáveis, pelo que se 

procurou em todos os métodos diminuir a subjetividade alargando a amostra e introduzindo 

especialistas de vários quadrantes. Todavia, é sempre impossível eliminá-la totalmente. 

 

6.2 Discussão numérica da ponderação global 

 

O objetivo deste subcapítulo consiste na comparação quantitativa dos pesos reais dos di-

versos critérios e domínios dos quatro sistemas analisados, de forma a evidenciar semelhanças e 

diferenças de comportamento entre as diferentes realidades. 

Nesse intuito, faz-se uma primeira análise baseada na importância relativa apenas dos 

três pilares da sustentabilidade (Tabela 8), à qual se seguem as demais componentes introduzi-

das nas diferentes áreas (Tabela 9). 

Como primeira constatação, verifica-se que, em termos das vertentes da sustentabilida-

de, o SB Tool
PT

 é o mais equitativo, o que advém da sua divisão primária em vertentes distintas 

com ponderações intrínsecas, tal como sucede em sistemas mais recentes, de como é exemplo o 

DGNB (siglas alemãs para Conselho Alemão dos Edifícios Sustentáveis), que se divide também 

em 6 vertentes, separando o ambiente, a economia e a componente social (DGNB, 2011). 

 

Tabela 8 - Pesos da s dimensões da sustentabilidade nos quatro sistemas 
Dimensão LiderA SB ToolPT Code for Sustainable Homes LEED for Homes 

Ambiente 58% 40% 73,6% 67,3% 

Economia 6% 30% - 3,6%1 

Social 36% 30% 26,4% 29,1% 

1 Como não há critérios unicamente económicos, este valor representa uma possibilidade de incorporar aspetos desta índole 

nos critérios da categoria “Prioridade Regional”. 

 

Ainda assim, pode constatar-se que há uma tendência geral para uma sobrevalorização 

do Ambiente, muito devido aos impactes elevados que o setor apresenta, mas também por ter 

sido o vetor que fez nascer a necessidade e a busca por um edificado mais limpo, tendo-se a ele 

depois associado as restantes duas. 

Posteriormente, o vetor da sociedade é o que se manifesta como o segundo mais rele-

vante, uma vez que, aquando da transação de um imóvel, as pessoas procuram conforto, ameni-

dades, boas acessibilidades e transportes, entre outros fatores sociais que o valorizam. 
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Tabela 9 - Pesos das diferentes categorias nos quatro sistemas 
Categoria LiderA SB ToolPT Code for Sustainable Homes LEED for Homes 

Localização + Uso do solo 14% 6,4% 14,4% 12,7% 

Energia + Atmosfera 19% 18% 32,9%1 27,2% 

Água 11% 2,4% 9% 14,5% 

Materiais + Resíduos sólidos 8% 11,6% 13,6% 8,2% 

Outros recursos e impactes 6% 1,6% 6,1% - 

Conforto e Saúde 15% 18% 14% 16,4% 

Gestão 6% 3% 5,6% 1,8% 

Amenidades 2% 3,9% - 0,9% 

Transportes e Mobilidade 5% 5,1% 2,3% 7,3% 

Outros aspetos sociais 8% - 3,4% 7,3% 

Aspetos unicamente económicos 6% 30% - 3,6%2 

1 Os critérios Armazenamento de Bicicletas (Ene 8) e Possibilidade de Escritório em Casa (Ene 9) foram considerados nas 

categorias Transportes e Mobilidade e Outros aspetos sociais, respetivamente; 
2 Como não há critérios unicamente económicos, este valor representa uma possibilidade de incorporar aspetos desta índole 

nos critérios da categoria “Prioridade Regional”. 

 

Relativamente à Economia, pode parecer que perde relevância no LiderA, no BREEAM 

e no LEED. Contudo, existem muitos benefícios económicos que se encontram disfarçados no 

seio de outros critérios, como a eficiência energética, que tornam muito difícil a quantificação 

em separado dos ganhos monetários. Por esse motivo, utilizar uma segregação inicial como a do 

SB Tool
PT

 (e a do recente DGNB) pode facilitar a interpretação dos fatores económicos, para a 

qual a introdução da filosofia de custos de ciclo de vida é muito relevante. 

Relativamente aos pesos das diferentes áreas, verifica-se que as mais importantes são a 

Energia e a Atmosfera, bem como o Conforto e Saúde, havendo também uma grande preocupa-

ção com os Materiais. 

Quanto à problemática da eficiência hídrica, verifica-se que esta perde importância no 

SB Tool
PT

, sendo de destacar a grande diferença entre o LiderA e o primeiro, que não deveria 

existir, por terem a mesma abrangência territorial. 

A este respeito, Mateus e Bragança (2011) referem que os pesos da componente ambi-

ental foram obtidos através do estudo SAB, da Agência Norte-Americana para a Proteção do 

Ambiente. Contudo, não é claro que a realidade americana seja ajustada à realidade nacional. 

Por isso, atendendo às preocupações de eficiência hídrica registadas em Portugal e ao facto de o 

estudo ponderal do LiderA ter sido realizado para um ajustamento a este país, é provável que o 

valor da ponderação do LiderA esteja mais de acordo com a realidade. 

Os transportes e as amenidades são outros pontos bastante convergentes entre sistemas, 

muito devido aos desejos naturais dos utilizadores em terem acessibilidades facilitadas e disporem 

de vários serviços nas imediações, que se manifestam num claro aumento da qualidade de vida. 

Concluindo, através da análise das Tabelas 8 e 9, é possível perceber que, de uma forma 

generalizada, existe uma consonância alargada em termos de grandes números relativamente às 

ponderações apresentadas. Porém, verifica-se a existência de alguns ajustes estruturais, muito 

devido às perceções dos peritos locais inquiridos, aos quais está sempre associado um grau de 

subjetividade não desprezável, já discutido. 

6.3 Discussão do caso de estudo 

 

Após avaliado o nível de desempenho de sustentabilidade do empreendimento do Palá-

cio Condes de Murça, verifica-se que este é certificável com a classe A do sistema LiderA, a 

classe B do sistema SB Tool
PT

, a classe “Level 2” do Code for Homes e a classe Prata (ou Ou-

ro) do LEED for Homes 2012. 
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Em termos de valores globais ponderados, no LiderA este número encontra-se mais pró-

ximo da classe inferior (B) do que da superior (A
+
). Relativamente ao SB Tool

PT
, a classe é a B, 

com um valor ponderado global a 5% da classe A. 

Em termos numéricos, a classe de sustentabilidade média do país é considerada como E 

no LiderA (entre 9,5% e 10,7%) e D no SB Tool
PT

 (entre Ns=0% e Ns=10%, onde NS é o nível 

de sustentabilidade médio). Do mesmo modo, a classe A
+
 do LiderA é atingida com 30%, en-

quanto a classe A
+
 do SB Tool

PT
 é atingida aos 100%. 

Assim, para que se possa comparar os dois sistemas, considerou-se que este patamar, en-

tendido como a melhor prática, passaria a ser representado pelo valor de 100% e que o valor 

máximo da classe de sustentabilidade média do país seria 0% nesta nova escala. Tendo em con-

ta esta comparação, o valor equivalente médio global obtido no caso de estudo para o LiderA 

seria igual a 50%, enquanto no SB Tool
PT

 seria de 59%, o que, apesar de haver alguma diferen-

ça de valores, permite perceber que se encontram dentro da mesma ordem de grandeza. 

No Code for Sustainable Homes, a classificação é praticamente Nível 3, que correspon-

de à melhor prática da construção atual, que está em consonância com a classe A do LiderA. No 

LEED, a classificação Prata é quase Ouro, tal como no anterior. 

Esta avaliação permite, assim, comprovar a grande robustez dos métodos e a sua real 

adequação para a estimativa do nível de sustentabilidade, já que em todos eles se obtêm valores 

muito semelhantes. 

Ao retirar a ponderação, dando igual peso às diferentes áreas, as movimentações dos 

quatro sistemas são também muito semelhantes, o que mais uma vez comprova a robustez da 

ponderação, piorando sempre o valor global. 

No caso do LiderA, do SB Tool
PT

 e do BREEAM, tal modificação não tinha impacto na 

classificação final, que se mantinha num nível A, B e “Level 2”, respetivamente, embora o valor 

ponderado global fosse inferior nos quatro sistemas, com uma descida particularmente gravosa 

nos últimos dois. 

O LEED teve que ser avaliado com mais cuidado, já que as categorias do Processo Inte-

grativo, Desempenho, Inovação e Prioridade Regional não podem ser avaliadas em separado 

devido ao seu peso relativo ser muito reduzido. Por isso, se forem as quatro agregadas numa só 

vertente, há um melhoramento significativo do valor global ponderado, passando-se assim para 

uma classificação Ouro muito consistente. 

Em termos das avaliações das vertentes, os valores qualitativos equivalentes obtidos em 

cada sistema são muito semelhantes, o que mais uma vez comprova a convergência de cálculo 

das quatro metodologias. 

Por fim, verificou-se, neste caso de estudo, que a inclusão da ponderação se pode mani-

festar na mudança das classes de sustentabilidade, o que realça a importância deste vetor e do 

tratamento da sua subjetividade. Mas, como nos quatro sistemas as mudanças são sempre muito 

semelhantes e da mesma ordem de grandeza, pode concluir-se que as ponderações espelham da 

mesma forma a importância atribuída a cada área nos diferentes sistemas. 

 

6.4 Discussão da ponderação da energia 

 

Iniciou-se este artigo referindo que a estratégia sustentável de eficiência energética com 

mais adeptos na comunidade técnica e especialista na matéria se prende primeiramente com a 

introdução de princípios de uma arquitetura passiva, seguindo-se a instalações de sistemas ati-

vos eficientes, só no final complementados com energias renováveis. 

No entanto, não é claro que seja este o caminho que está a ser percorrido. Ferreira e Pi-

nheiro (2011) verificam mesmo que a aplicação nacional da Diretiva do Desempenho Energético 

dos Edifícios permite obter habitações com classificação A, usando soluções construtivas defici-

entes, mas equipamentos muito eficientes, mormente na componente das águas quentes sanitárias. 
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Como consequência, o mercado está a responder a estas informações com uma aposta 

muito forte nos sistemas ativos, para que se obtenham classes energéticas mais elevadas. Um 

exemplo disso passa-se no caso de estudo apresentado que, embora esteja dotado com várias 

medidas passivas de uma boa construção bioclimática, que lhe permite obter uma classificação 

B no critério do LiderA a este respeito, é na certificação energética e na utilização de equipa-

mentos muito eficientes que consegue obter as melhores classificações. 

Também foi visível pelo estudo aqui efetuado, que a componente energética é a que tem 

maior peso nos sistemas, pelo que tem sido aquela em que os Donos de Obra e Projetistas têm 

realizado um maior esforço, como também foi evidente no caso de estudo em análise. 

Contudo, apesar de no cômputo geral a temática da energia ser a que tem um peso rela-

tivo mais importante de todas, chegando a 32,9% no Code for Sustainable Homes, também se 

pôde verificar que as ferramentas de avaliação da sustentabilidade na construção não evidenci-

am de forma clara a necessidade de se adotar o paradigma enunciado. 

Talvez o LiderA seja a única das quatro ferramentas que dá maior importância à compo-

nente passiva, por separá-la completamente das restantes e dar-lhe um peso individual com uma 

importância semelhante às demais componentes energéticas. Ainda assim, o seu peso não é su-

perior ao dos sistemas ativos. 

Com efeito, o SB Tool
PT

 valoriza muito mais as energias renováveis, com 6,4%, dando 

6,4% à energia primária, que contempla não só a componente passiva, mas também a eficiência 

dos sistemas utilizados, numa abordagem semelhante à do regulamento português. 

O Code for Sustainable Homes segue um caminho semelhante, já que, apesar de dar um 

peso semelhante ao carbono (Ene 1 - 11,7%) e à componente passiva (Ene 2 - 10,6%), valoriza 

em 10,4% os restantes equipamentos e sistemas. Assim, o peso da componente ativa passa a 

estar englobado no carbono, que também tem algum contributo da componente passiva, e nos 

critérios Ene 3 a Ene 7. 

O LEED, tal como o LiderA, aponta de alguma forma o caminho aqui proposto. Tal não 

se deve ao seu critério de eficiência energética, mas sim aos seus pré-requisitos que obrigam à 

adoção de uma envolvente eficiente e também de sistemas eficientes, o que leva a que se adote 

desde início uma consciência focalizada na componente passiva. 

Com as exigências energéticas obrigatórias do Code for Homes para as classes mais ele-

vadas, também se procura caminhar neste sentido. Contudo, tal só se passa, para níveis maiores 

ou iguais ao Nível 4, que já é superior à melhor prática da construção atual. 

Para além destas constatações, é de salientar que a componente energética tem impactes 

indiretos nas áreas do conforto térmico e dos COV’s existentes nos materiais de isolamento 

térmico. Ambas são focadas nos quatro sistemas, tendo o conforto térmico um peso muito im-

portante, para o qual é muito importante a adoção dos princípios bioclimáticos, se não forem 

contabilizadas as formas ativas de suprir as necessidades energéticas. 

 

 

7. CONCLUSÕES 

 

7.1 Conclusões gerais 

 

Neste artigo, avaliaram-se qualitativamente e quantitativamente os diferentes critérios e 

as diferentes ponderações de quatro sistemas voluntários de avaliação da sustentabilidade na 

construção: LiderA, SB Tool
PT

, Code for Sustainable Homes e LEED for Homes 2012. 

Verificou-se, em primeiro lugar, que os seus objetivos são muito similares, com modus 

operandi idênticos, promovendo uma certificação final de fácil interpretação, através do cálculo 

de um valor global ponderado. 
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O valor dos pesos foi obtido por metodologias distintas, mas sempre tendo em conta um 

conjunto de inquéritos muito alargado (o que não elimina alguma subjetividade intrínseca ao 

processo), sendo que todas as ponderações são não monetárias e por painéis de pesos. 

Verificou-se, ainda, que os pesos são muito semelhantes entre os quatro sistemas. Con-

tudo, a vertente económica é aquela que aparenta ter uma maior variação, tendo um peso relati-

vo mais reduzido no LiderA, no BREEAM e no LEED, e de importância igual às demais ver-

tentes no SB Tool
PT

. 

Tal deve-se ao facto de a Economia ser considerada de uma forma muito indireta nestes 

sistemas, sendo explicitamente considerada no SB Tool
PT

, o que comprova a adequação da segre-

gação inicial adotada para facilitar a compreensão e a interpretação da etiqueta de certificação. 

Quanto à importância da ponderação, esta ficou demonstrada com o empreendimento do 

Palácio Condes de Murça, onde se verificou que podia ter impacte na sua classificação final. 

No entanto, a classificação obtida nos quatro sistemas é semelhante, quer em termos de 

classe qualitativa, quer de valor global ponderado. Para além disso, as mudanças registadas com 

a modificação da ponderação são também convergentes nestas abordagens. 

Isto comprova a grande robustez das metodologias apresentadas e a adequação da de-

terminação do real nível de sustentabilidade por qualquer uma das ferramentas, demonstrando 

que as ponderações são algo semelhantes em diferentes regiões geográficas, o que permite con-

cluir a sua correta adequação ao mercado. 

Em termos energéticos, não foi evidente que as ferramentas apontem diretamente para a 

linha estratégica aceite como a mais recomendada, isto é, primeiramente a componente passiva, 

seguida de sistemas eficientes e só depois eventualmente complementada com energias renová-

veis. De facto, na maioria dos sistemas a componente passiva não é isolada das demais e não é 

sobrevalorizada, pelo que, para procurar uma classe superior, a dependência dos sistemas ativos 

é grande, o que não contraria a tendência do mercado de se direcionar para essa vertente, facto 

que ficou de algum modo exemplificado com o caso de estudo. 

Assim, seria interessante avaliar a hipótese de isolar a componente passiva e dar-lhe um 

peso mais relevante, para tentar inverter a tendência instalada, que é algo contrária aos princí-

pios básicos da sustentabilidade. 

 

7.2 Pesos da componente passiva 

 

A componente térmica é uma das áreas com maior peso na contabilização do consumo 

energético de um edifício. É também para a sua eficiência que se devem utilizar os princípios 

bioclimáticos. Desta forma, quando se avalia unicamente a vertente térmica numa perspetiva 

de sustentabilidade, procurando enfatizar o desenho passivo, o número de critérios diminui 

substancialmente, pese embora o facto de se poderem continuar a observar variáveis nos três 

domínios da sustentabilidade. 

Neste intuito, uma abordagem como a do DGNB ou do SB Tool
PT

 pode ser muito indica-

da, fornecendo uma classificação individual para as áreas do Ambiente, Economia e Sociedade. 

Assim, olhando para a perspetiva meramente económica, de entre todos os sistemas 

avaliados, é possível encontrar dois critérios capazes de responder a esta temática, cujos pesos 

globais em cada sistema se encontram resumidos na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Pesos relativos dos critérios económicos 
Sistema Custos no ciclo de vida Custos de investimento 

LiderA 2% - 

SB ToolPT 50% 50% 

Code for Sustainable Homes - - 

LEED - - 
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Como se percebe, a abordagem dos custos de ciclo de vida é tida em conta em duas 

das quatro ferramentas, sendo que o custo de aquisição só é contabilizado diretamente no SB 

Tool
PT

. Mas, como esta última ferramenta se baseia no mercado português, onde a experiência 

tem demonstrado que o valor do custo de investimento tem muita relevância para a decisão, 

poder-se-á considerar esta mesma divisão em metodologias futuras. 

Em termos sociais, a térmica terá um impacte relevante no conforto térmico, podendo 

também ter representatividade na componente dos COV’s dos isolamentos térmicos. Assim, 

fazendo uma abordagem semelhante à da Economia, ter-se-ão os resultados constantes da 

Tabela 11, cujos valores linearizados da importância relativa para cada sistema se encontram 

entre parêntesis (face aos restantes critérios de cada dimensão). 

 

Tabela 11 - Pesos relativos dos critérios sociais 
Sistema Conforto térmico COV’s 

LiderA 5% (1) 5% (1) 

SB ToolPT 19% (1,35) 14% (1) 

Code for Sustainable Homes - - 

LEED - 2 

 

Em termos ambientais, a Tabela 12 resume os pesos das categorias comuns da dimensão 

ambiental relacionadas diretamente com a componente energética (Energia e CO2), analisadas nos 

subcapítulos anteriores, cujos valores linearizados da importância relativa para cada sistema se 

encontram entre parêntesis (face às restantes temáticas ambientais analisadas em cada sistema). 

 

Tabela 12 - Pesos relativos dos critérios ambientais 
Sistema Energia CO2 

LiderA 11,3% (5,65) 5,7% (2,85) 

SB ToolPT 32% (10,7) - 

Code for Sustainable Homes 18,9%1 (15,8) 14% (11,7) 

LEED 30 pt (1,88) - 

1 Os equipamentos foram aqui considerados, exceto as “Tecnologias de baixa intensidade em carbono” (Ene 7), que foram 

consideradas na componente do CO2. 

 

É, portanto, a partir destes critérios e dos seus limiares que se devem procurar formas 

de enfatizar a componente passiva, nomeadamente atuando na área da energia, dando-lhe um 

peso maior, exigindo os princípios de uma arquitetura bioclimática. Também no conforto tér-

mico será interessante avaliar a hipótese de entrar em linha de conta com o conforto adaptati-

vo em regime livre, sem os sistemas ativos, facto que aumenta substancialmente a importân-

cia da componente passiva. 
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