
Resumo 

 

De um modo geral, Portugal e grande parte do Mundo ainda não se encontram 

totalmente sensibilizados para as questões ambientais que gradualmente vão 

deteriorando o nosso planeta. Nessa óptica, é necessário criar mecanismos e soluções 

para contrariar esse processo, daí esta dissertação ser feita para tentar demonstrar a 

necessidade e as vantagens do uso da madeira como material para uma construção 

mais sustentável. 

Esta dissertação insere-se num projecto de investigação relacionado com o papel que a 

madeira apresenta para uma boa sustentabilidade na construção, documento este, 

necessário para obtenção do Mestrado Integrado em Engenharia Civil. 

A investigação realizada teve como principal objectivo o cálculo de indicadores de 

sustentabilidade (capítulo 5), relativamente a soluções construtivas de paredes e 

pavimentos, de maneira a poder tirar conclusões acerca da sustentabilidade das 

soluções em madeira comparativamente com as soluções convencionais. 

Para chegar à índole da questão, começou-se por um capítulo mais genérico, 

relacionado é claro com o tema da dissertação, até a um capítulo mais focado e 

integrado. 

O capítulo 2 está relacionado com o desenvolvimento sustentável e aqui se dá 

conhecimento da realidade ambiental em que nos encontramos e se demonstram 

soluções para criar cidades mais sustentáveis. 

No seguimento, temos o capítulo 3 sobre construção em que é evidenciado os 

problemas que a construção acarreta durante todo o seu ciclo de vida e se dão 

soluções para caminhar para uma construção mais sustentável. 

No capítulo 4 são representadas as utilidades possíveis a dar à madeira na construção, 

tal como a sua importância para o desenvolvimento e construção sustentável. 

No capítulo final apresenta-se as principais conclusões deste trabalho. 
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Abstract 

 

Overall, Portugal and much of the world are not yet fully aware of environmental issues 

that will gradually deteriorating our planet. Accordingly, it is necessary to create 

mechanisms and solutions to counter this process, then this dissertation be made to try 

to demonstrate the necessity and advantages of the use of wood as building material for 

a more sustainable. 

This thesis is part of a research project related to the role the wood presents for good 

sustainability in construction, this document, necessary for obtaining Integrated Master 

in Civil Engineering. 

Research had as its main objective the calculation of sustainability indicators (Chapter 

5), for constructive solutions, walls and floors, so that it can draw conclusions about the 

sustainability of solutions in wood compared with the conventional solutions. 

To reach the kind of issue, started by a more general chapter, is clearly linked with the 

theme of the dissertation, a chapter to the more focused and integrated. 

Chapter 2 is related to the sustainable development here and whether knowledge of the 

environmental reality in which we find ourselves and if demonstrate solutions to create 

more sustainable cities. 

Following, we have the chapter 3 on construction that is evidenced by the problems that 

entails the building throughout its life cycle and provided solutions to move towards a 

more sustainable construction. 

In Chapter 4 represented the utilities are allowed to give the wood in construction, as its 

importance for the development and sustainable construction. 

In the final chapter appears to be the main conclusions of this work. 
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