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Resumo 

A presente dissertação teve como objetivo avaliar a viabilidade de uma habitação já existente 

em Belas, Sintra cumprir os requisitos energéticos da norma internacional voluntária casa 

passiva. Avaliando consequentemente o seu impacto na sustentabilidade da construção. 

Foi desenvolvido um modelo dinâmico em Revit, um software BIM que tem a capacidade de 

estimar consumos energéticos anuais de edifícios. Foram simuladas não só a solução 

desenvolvida, mas também combinações de outras soluções construtivas de diferentes 

qualidades, escolhidas de forma a se obter um leque de opções com resultados muito variados. 

Os resultados de todas estas simulações foram depois compilados de forma a se obter 

diretamente a diferença que cada alternativa faz no consumo energético da habitação. 

Para se calibrar este método, foi comparado o resultado de consumo energético anual com o 

do modelo utilizado na classificação energética de edifícios no caso de estudo. Foram ainda 

variadas as opções definidas para o melhor e pior caso possível para se calibrar a gama de 

resultados possíveis. 

Após a análise de resultados, desenvolveu-se uma análise económica, de todas as alternativas 

variadas, a partir da qual se tentou atingir os diversos objetivos da certificação passiva. Depois 

de definidas as medidas a utilizar, quantificou-se a contribuição que estas têm na 

sustentabilidade do edifício através do sistema LiderA. 

 

Palavras-Chave: 

Casa Passiva; Eficiência energética de Edifícios; Sustentabilidade de Construções; Modelação 

em Revit 
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Abstract 

This thesis evaluates the possibility of an existing building, a single-family house located in 

Belas, Sintra, of achieve the requirements of the international volunteer certification Passive 

House. Furthermore, it also evaluates the impact this certification has on the building’s 

sustainable performance. 

A dynamic energic model was developed in Revit, a BIM software for construction that can 

simulate the annual energy consumptions of buildings. Besides the original building, several 

other construction solutions and technologies, varying in quality and technical difficulty, were 

tested in order to obtain a vast range of energy consumptions possibilities. The results were 

then compiled and analysis of the outcomes produced by each construction technology.  

 To calibrate the model, a comparison of with the annual energy demand obtained with the 

method used in the energetic classification of buildings, in Portugal. To further understand the 

limits of this modulation, the maximum and minimum values where found thru the variation of 

the different construction parameters, as well as the results of the same building in several 

location in continental Portugal. 

With the results found, an economic analysis of all alternatives varied was developed, from 

which constructive solutions were devised so this building would meet the passive house 

certification criteria, minimizing the economical investment. After the proposals were set, the 

impact on the buildings sustainability was quantified with the system LiderA. 

 

Keywords: 

Passive House; Energy efficiency of Buildings; Sustainability of Constructions, Modeling in Revit 
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Acrónimos 

AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado  

BIM – Building Information Model 

BREEAM –Building Research Establishment Environmental Assessment Method (Reino Unido) 

ETICS – External Thermal Insulation Composite System 

gbXML – Green Building eXtensible Markup Language 

ICF – Information (Model) Configuration file 

Mtep – Mega toneladas equivalentes de petróleo 

Kgep – Quilograma equivalente de petróleo 

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design (Estados Unidos da América) 

LiderA – Sistemas de avaliação e certificação da sustentabilidade nacional 

RNt – Relação entre as necessidades primárias anuais estimadas com as de referência 

SIP – Structural Insolated Panels 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

Desde a revolução industrial de meados do século XVIII que o crescimento da população 

mundial tem sido exponencial assim como a sua utilização dos recursos naturais (United 

Nations, 1987). Esta evolução permitiu ao ser humano uma melhoria das suas condições de 

vida, mas trouxe também consequências ao ecossistema. 

Nasce daí a necessidade da criação de uma sociedade mais sustentável que reduza o impacte 

ambiental da humanidade e das suas atividades no planeta. Sendo a construção uma das 

indústrias que mais polui e nos edifícios onde se gasta uma fatia considerável de toda a 

energia utilizada, cabe à engenharia civil arranjar soluções para estes problemas. Os edifícios 

consumem a maior fatia de toda a energia consumida na europa, 38,1%, ou 36 % de toda a 

energia utilizada no mundo (BP, 2019), como indica a Figura 1.1. A maior fatia de toda a 

energia consumida na europa é feita por  edifícios 38,1%, sendo 24,8% a energia consumida 

por edifícios residenciais, (European Commission, 2015). 

 

a) 
a) 

Figura 1.1 – Usos de Energia (European Commission, 2015) a) Na Europa, por sector, em 

2014; b) No mundo, por sector ao longo da história e previsões futuras (BP, 2019)  

Existe, portanto, um interesse muito grande em aumentar a eficiência energética de edifícios 

resultando assim na redução da energia consumida em todo o tipo de edifícios na Europa. No 

entanto, não se pretende deteriorar o conforto que esta energia traz aos utilizadores. Para se 

atingir este objetivo, é então necessário desenvolver avanços tecnológicos na construção que 

produzam estes resultados (Voulis et al., 2019). 

Para que se executem este tipo de edifícios será necessária uma adaptação da indústria para 

um tipo de construção que seja planeada e executada de forma a cumprir estes exigentes 

critérios de construção.  

a) 

a) 

b) 

a) 
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A União Europeia tem feito esforços legislativos para apoiar e legislar a construção 

energeticamente mais eficiente (Martin, 2012). A norma que entrará em vigor em 2020, na 

União Europeia, quase zero de energia, para todos os edifícios institucionais,  prevê uma 

redução significativa nos consumos energéticos de edifícios (European Commission, 2018). A 

diretiva Europeia foi adaptada por cada estado-membro, que publica legislação que a 

implemente (Diário da República, 2013). 

A lógica do quase zero de energia e custo ótimo assenta num racional de diferenças entre 

consumo e produção energética muito reduzidos. Essa diferença é mais facilmente atingida 

através da redução considerável dos consumos, que deve desejavelmente procurar uma boa 

relação bioclimática/passiva.   

Uma das formas de atingir estas reduções energéticas é a norma de “casa passiva”, uma 

norma voluntária com anos de experiência em construir edifícios comprovadamente mais 

eficientes (Liang et al., 2017;  Mihai et al., 2017). 

Este tipo de habitações prevê que estas tenham um desempenho passivo, o que significa que, 

sejam aquecidas e arrefecidas com a menor intervenção possível de fontes externas de 

energia, utilizando principalmente formas de energia disponíveis naturalmente, conservando-as 

de forma muito eficiente. Esta norma prevê consumos máximos para o aquecimento e 

arrefecimento das casas, para consumo de energia total, temperaturas interiores de conforto e 

testes técnicos de desempenho do edifício (Passive House Institute, 2016).  

A norma “Passive House” tem sido atualizada (a última versão é de 2015) e progressivamente 

desenvolvida para que os requisitos mínimos sejam progressivamente mais exigentes, mas 

compatíveis com soluções economicamente viáveis para os atingir. Recentemente foram ainda 

criadas classes dentro da certificação passiva, que aumentam progressivamente o 

desempenho de um edifício (Passive House Institute, 2015), como a Figura 1. 2 indica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – As três classificações de casas passivas (Passive House Institute, 2015) 
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Esta norma foi desenvolvida originalmente na Áustria em 1996 e tem sido aplicada 

maioritariamente em edifícios construídos em climas mais frios em que a época de 

aquecimento é mais exigente do que a época de arrefecimento (Feist, 2016), tendo portanto 

critérios não adaptados a países com climas quentes. No entanto para que seja aplicada por 

toda a Europa e por todo o mundo, é necessário que esta norma seja aplicável em todo o tipo 

de climas. No caso de Portugal e outros países do sul europeu, existem alguns casos que 

cumprem os requisitos, mas, devido a estar numa fase ainda precoce e experimental, as 

soluções constritivas a utilizar ainda não estão tão bem definidas, sendo necessário um 

desenvolvimento nesta área para encontrar soluções ótimas para estes climas (Feist, 2009). 

De forma a resolver estes problemas técnicos de quais as soluções a utilizar, reduzindo os 

custos iniciais de habitações deste tipo, será necessário desenvolver modelos e estudos para 

calcular as características de equipamentos e materiais a utilizar, para implementar este tipo de 

normas na construção em Portugal, ou noutros climas mediterrânicos. 

Os métodos utilizados atualmente para calcular os consumos energéticos são realizados de 

forma algo simplista e prescritiva com base em valores obtidos em casos gerais. De forma a 

atingir estas exigências tecnológicas de reduzidos consumos energéticos, ferramentas mais 

precisas e específicas a cada caso serão necessárias para planear e executar edifícios 

(Carvalho et al., 2019). Diversos elementos construtivos que têm uma influência nas 

necessidades energéticas terão de ser modelados de forma mais precisa através de software 

que depois calcula as necessidades energéticas correndo simulações da equação de calor de 

cada elemento construtivo. 

Uma das opções de software para este tipo de análise é o Revit é maioritariamente um 

programa desenvolvido para integrar uma grande vários projetos de especialidades da 

construção. É possível desenvolver no programa elementos de arquitetura como plantas, 

alçados, modelos em três dimensões e renderings (vistas realistas do projeto).  

Vertentes mais técnicas como cálculo estrutural e dimensionamento da estrutura, projetos de 

canalizações, de abastecimentos de águas quentes e frias, saneamento ou segurança contra 

incêndios ou instalações elétricas e AVAC’s também são possíveis de integrar no mesmo 

modelo. Este tipo de software tem o nome de BIM (Building Information Model) e é cada vez 

mais comum dentro da indústria de construção pois permite reduzir as incompatibilidades entre 

especializações que são mais claras quando estão todas reunidas no mesmo documento 

(Chan et al., 2019). 

No caso específico do Revit é ainda possível utilizar um plug-in Ecotec, disponível neste 

software, que faz a análise energética anual do edifício que será também o propósito da 

utilização deste software nesta dissertação (Kamel e Memari, 2019). 

Este tipo de análise permite desenvolver e dimensionar soluções construtivas que tenham um 

bom desempenho tanto na estação de aquecimento como na estação de arrefecimento nos 

climas temperados. Este tipo de modelação será usado porque poderá obter valores mais 
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precisos e realistas e, especialmente, quando se entra na gama de tecnologias de construção 

novas, permitindo analisa as diferentes possíveis soluções que reduzem efetivamente o 

consumo energético de habitações de uma forma economicamente viável.    

 

1.2. Objetivos e metodologia 

A hipótese desta dissertação é a possibilidade de aplicar a norma de casa passiva a edifícios 

construídos em Portugal e verificar a viabilidade tecnológica e económica de um edifício com 

estas características no território nacional. Quer-se também avaliar as implicações na 

sustentabilidade de uma casa deste tipo, nomeadamente para moradias em desenvolvimento. 

Nesse sentido e dada a procura de bom desempenho, foi selecionada uma moradia construída 

em Belas que já procura ter um elevado desempenho energético.   

Avaliar-se-á, numa lógica de estado da arte, o estado do património construído em Portugal e a 

sua evolução de em termos de desempenho energético. De seguida, será estudado o conceito 

de sustentabilidade, mais especificamente a sustentabilidade na construção e como esta 

poderá ser quantificada. 

Será estudada a norma Passive House estabelecida pelo Passive House Institute que 

estabelece quais os critérios a que um edifício tem de obedecer para conseguir atingir esta 

certificação (Passive House Institute, 2015). De seguida será criado um modelo analítico, para 

que através das características construtivas de um projeto específico se possa determinar se 

este consegue obter a certificação ou não. Será ainda possível definir quais os pontos em que 

o desempenho está a ser inferior ao pretendido.  

Em segundo lugar, o modelo será aplicado numa casa já construída em território nacional para 

que se determine se esta cumpre, ou não, os requisitos mínimos, podendo assim ser 

certificada como casa passiva. O caso de estudo em questão é uma moradia pertencente ao 

complexo urbanístico Lisbon Green Valley situado em Belas, Lisboa (moradia 307). 

Embora esta casa tenha uma certificação energética e de sustentabilidade acima da média, 

não foi projetada para cumprir esta norma, pelo que será de esperar que não a cumpra. 

Através do modelo definido, será determinado exatamente quais são os parâmetros em que 

não estão a ser cumpridos os objetivos e quais as variações que terão de ocorrer nestes. Será 

apresentado um programa de desenvolvimento com todas as alterações construtivas assim 

como a sua viabilidade tecnológica e económica de forma a poderem ser postas em prática 

pelo construtor ou utilizador final.  

Uma análise económica será desenvolvida com todas as opções geradas pelo modelo de 

forma a criar curvas de retorno de investimento de cada medida e compará-las às instaladas na 

casa do caso de estudo, como foi contruído. 
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Com esta informação será calculado então o conjunto de medidas mais económico, necessário 

para que a habitação atinja os valores de consumo energético anual por metro quadrado, para 

climatização, correspondente à norma de casa passiva. 

Finalmente serão discutidos e apresentados um conjunto de opções, os seus resultados 

previstos assim como as limitações de cada medida, bem como um conjunto de 

recomendações para intervenções/alterações a fazer no projeto, para que esta atinga os 

objetivos de certificação e será estimada a contribuição deste aspeto para a sustentabilidade 

do projeto.  

 

1.3.  Organização do trabalho 

O presente trabalho, que concretiza a metodologia anteriormente definida, encontra-se dividido 

nos seguintes oito capítulos e anexos: 

Capítulo 1 – É introduzido o enquadramento socioeconómico de onde nasce a necessidade da 

tecnologia construtiva em análise e explica-se o conceito da mesma. São apresentados os 

objetivos que se pretende atingir assim como a metodologia seguida para o fazer.  

Capítulo 2 – Primeiramente, é revisitada a história recente da construção em Portugal e 

identificado o problema de pobreza energética que existe no território nacional. São 

apresentadas características de casas tradicionais de várias regiões do país que estão 

relacionadas com uma preocupação que existiu no passado com o conforto interior. É definida 

a sustentabilidade e posteriormente a sustentabilidade na construção, fazendo uma relação 

com a eficiência energética de edifícios que dela resultam. É demonstrado e explicado um total 

de seis tecnologias necessárias para o desenvolvimento de construções com bons 

comportamentos energéticos, completadas com alguns exemplos. Finalmente, será 

apresentada a norma “casa passiva” e os respetivos parâmetros. 

Capítulo 3 – Neste capítulo apresenta-se o caso, ou edifício, de estudo que será usado para 

simular e calibrar as diferentes formas de calcular os gastos anuais de energia para 

climatização de um edifício nesta dissertação. São descritas as características principais da 

moradia utilizada como a sua localização, zona climática, a arquitetura, materiais e tecnologias 

construtivas utilizadas, tipo de ventilação, orientação solar, e equipamentos e métodos 

utilizados no aquecimento e arrefecimento da habitação. É feita ainda a comparação com um 

caso de casa passiva certificada numa zona climática semelhante, apresentando brevemente 

este projeto. 

Capítulo 4 – Este capítulo é dedicado a introduzir os dois métodos utilizados e as suas 

características para a modelação e cálculo de consumos energéticos anuais de habitações em 

termos de conforto ambiental dos utilizadores. Primeiramente, é apresentado o cálculo estático 

que é o método mais comum para fazer este tipo de análises, assim como o atualmente 

utilizado para a certificação energética e a passiva. De seguida, é apresentado o cálculo 
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dinâmico que é uma forma mais complexa e realista de responder à mesma questão. Sendo 

muito recente e ainda em fase experimental, esta tecnologia ainda tem por agora uma adoção 

reduzida. 

Capítulo 5 – São apresentados os cálculos desenvolvidos com ambos os métodos e os 

respetivos resultados. Os cálculos da modelação estática são brevemente detalhados e 

explicados com recurso às tabelas e fórmulas utilizadas para os realizar. São demonstrados os 

processos necessários na modelação em Revit do caso de estudo assim como para a geração 

de um modelo energético correspondente. Além dos resultados do caso construído é feita uma 

calibração do modelo fazendo variar as opções construtivas do melhor a pior caso possíveis. 

Finalmente é feita uma comparação dos métodos e respetivos resultados obtidos pelos dois 

processos. 

Capítulo 6 – Após a recolha de resultados são variados de forma contínua todos os 

parâmetros possíveis, que afetam o consumo energético da habitação, em relação ao caso de 

estudo, como este foi construído. Após a recolha dessas variações, foi desenvolvida uma 

análise económica da casa medida para melhor exemplificar o potencial económico do 

investimento neste tipo de tecnologias. 

Capítulo 7 – Neste capítulo, são apresentados e discutidos os resultados obtidos na 

dissertação assim como levantadas algumas questões. Primeiramente é respondido se é 

atingido o objetivo principal deste trabalho, isto é, se se consegue determinar um conjunto de 

soluções e tecnologias construtivas que atinjam os reduzidos consumos energéticos da 

certificação de “casa passiva” em Portugal. Seguidamente é variada a localização do modelo 

para as zonas climáticas mais extremas do território nacional para que se verifique as 

repercussões que essas variações têm nos consumos energéticos anuais. A segunda questão 

da dissertação a responder é qual o impacto que os melhoramentos dimensionados através da 

modelação dinâmica têm na sustentabilidade deste edifício. É discutida, ainda, a principal 

vantagem e desvantagem do software utilizado, do tipo BIM, que é a facilidade de integração 

de diversos aspetos da construção no mesmo ficheiro e as dificuldades que daí surgem na 

criação de um modelo para simular qualquer um destes aspetos. Finalmente, são apresentadas 

outras limitações e oportunidades que existem na tecnologia usada nesta dissertação. 

Capítulo 8 – Finalmente, salientam-se as ideias que foram concluídas desta dissertação e 

sugerem-se temas e ideias a desenvolver em futuros trabalhos que resolvam algumas das 

questões levantadas por esta dissertação ou explorem com mais detalhe alguns dos temas de 

investigação no âmbito da eficiência energética de edifícios e os respetivos impactes no meio 

ambiente. 

Anexos – Nos anexos, apresentam-se catálogos de produtos onde foi retirada alguma da 

informação utilizada para modelação, simulação energética e análise económica. 



7 
 

 

2. Estado da Arte 

2.1. Construção em Portugal 

A construção em Portugal, no passado recente enfrentou dificuldades na climatização dos seus 

edifícios, o que em conjunto com os elevados preços de energia (Eurostat, 2019) tem levado a 

uma pobreza energética grave no país (Eurostat, 2016). Como é possível observar na figura 

2.1, que demonstra a percentagem de população que não tem a capacidade em manter a 

habitação quente nos Países da União Europeia. Portugal, a vermelho, é a quarta nação com 

maiores dificuldades de aquecimento e bastante acima da média Europeia. No entanto desde a 

antiguidade que as casas em Portugal, como em praticamente todo o mundo, são adaptadas 

aos diferentes climas que existem no território nacional. As casas no sul do país são 

tradicionalmente frescas, com as suas fachadas a sul caiadas e sombreamentos e as casas a 

norte construída com paredes mais espessas, com maior resistência térmica e com sistemas 

de aquecimento tradicionais (Coch, 1998), (Fernandes e Mateus, 2012). 

 

 

Figura 2.1 – Percentagem da população que não tem capacidade de manter o lar adequadamente quente 

no inverno nos países da União Europeia 

Na década de 80 a reduzida preocupação com as questões energéticas de edifícios 

agravaram-se com a rápida expansão do parque imobiliário Português (Serra, 2012). 

Parcialmente justificada pela necessidade de construir em quantidade e não em qualidade e a 

limitada regulamentação nesta especificidade da construção. 

Este problema levou a que a nível nacional (em parte decorrente das diretivas comunitárias) se 

tenha vindo a implementar legislação progressivamente mais rigorosa para a eficiência 

energética, conforto e certificação energética. No entanto, dado o parque habitacional existente 

e que a população em Portugal não está a aumentar, a maior parte das intervenções para 
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melhorar a qualidade dos edifícios no país será de reabilitação de construções existentes 

(Kohler e Hassler, 2002). 

 

2.2. Sustentabilidade de Construções 

A sustentabilidade pode ser descrita de várias formas mas a ideia principal será maximizar a 

produção humana, minimizando os efeitos que essa tem sobre o meio ambiente (Zabihi et al., 

2012).  

Tendo em conta este princípio chegamos ao problema do desenvolvimento sustentável que 

pretende garantir uma melhor qualidade de vida para todos, nesta geração e nas próximas. 

Este princípio assenta em quatro princípios base (Zabihi et al., 2012). 

• progresso social que reconhece as necessidades de todos 

• proteção efetiva do meio ambiente 

• uso prudente dos recursos Naturais 

• manutenção de altos e estáveis níveis de crescimento económico e empregabilidade 

Para que estes objetivos sejam atingidos, será necessário aplicar estes conceitos à construção, 

que como já foi referido é uma das indústrias que mais influencia o impacte do humano no 

nosso ecossistema. Nesta atividade, existem vários métodos de medir a sustentabilidade que 

foram desenvolvidos devido à necessidade cada vez maior de quantificar o impacte e 

desempenho de edifícios no meio ambiente. O LiderA é um desses sistemas desenvolvido em 

Portugal que atribui uma classificação a cada projeto a contruir ou já contruído, entre muitos 

outros internacionais como o LEED e BREEAM (Ferreira et al., 2014). 

No caso do LiderA (Pinheiro, 2019), os objetivos que pretende atingir ou promover com a 

certificação são: 

• valorizar a dinâmica local e promover uma adequada integração; 

• fomentar a eficiência no uso dos recursos; 

• reduzir o impacte das cargas (quer em valor, quer em toxicidade); 

• assegurar a qualidade do ambiente, focada no conforto ambiental; 

• fomentar as vivências socioeconómicas sustentáveis; 

• assegurar a melhor utilização sustentável dos ambientes construídos, através da 

gestão ambiental e da inovação. 

Existe, portanto, um número de fatores que influenciam a sustentabilidade de uma construção. 

O ciclo de vida dos materiais, a contribuição para uma economia circular, os custos ambientais 

do processo construtivo, entre outros.  

No entanto a energia pela sua importância em termos de custos operacionais, nas condições 

de conforto e mesmo as implicações decorrentes é uma das áreas estruturais com maior 

ponderação, por exemplo no LiderA tem o peso de 15 % (Pinheiro, 2019). 
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2.3. Tecnologias construtivas que maximizam a eficiência 

energética 

Desde a Antiguidade que a humanidade tem vindo a desenvolver tecnologias que promovam o 

conforto ambiental dentro dos locais habitados. Muitos destes conceitos foram abandonados 

quando após a revolução industrial populações começaram a concentrar-se em cidades 

(Ionescu et al., 2015). Estes povoamentos tiveram um crescimento exponencial, o que resultou 

em habitações que não tiveram a devida quantidade de planeamento, entre estes está o 

deficiente comportamento energético.  

Devido às alterações climáticas a humanidade volta agora a valorizar uma construção mais 

sustentável que minimize o uso de recursos (Holden et al., 2014). Têm sido, portanto 

descobertas e redescobertas uma série de tecnologias, algumas com milénios, que otimizam 

os recursos utilizados no uso de edifícios. 

Estas tecnologias dependem principalmente de 4 

princípios: o uso do sol como fonte de energia e não 

apenas de iluminação, o isolamento  térmico dos 

espaços habitados, o uso de materiais no interior da 

casa como baterias de calor, uma ventilação 

pensada para as questões térmicas para além das 

renovações de ar por hora (Papadopoulos, 2016). 

Estes conceitos foram agrupados em quatro 

categoria por Papadopoulos, como se pode 

observar na figura 2.2. 

                 Figura 2.2 – Os 4 conceitos necessários        

 para uma boa eficiência energética de edifícios 

 

2.3.1.  Isolamento térmico elevado e contínuo 

O primeiro passo para que qualquer edifico seja energeticamente eficiente é um bom 

isolamento térmico da área habitável com o exterior e das áreas não habitáveis. Devido á 

forma como a energia se comporta sendo transferida em forma de calor de elementos mais 

quentes para mais frios, enfrentando a resistência térmica que cada material possui. Isto 

significa que, além de elementos construtivos com elevadas boas resistências térmicas é 

necessário ainda que esses valores sejam contínuos em volta de toda a área habitável, criando 

assim uma envolvente isolada. 
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De forma a evitar que a energia interior se transmita para o exterior, no caso de estação de 

aquecimento, ou o inverso na estação de arrefecimento é necessário limitar a quantidade de 

pontes térmicas a penetrar a envolvente  de isolamento acima referido (Theodosiou e 

Tsikaloudaki, 2017). A maneira mais fácil de atingir este objetivo é criar uma camada contínua 

que isole os pontos da construção mais propícios a pontes térmicas como: elementos 

estruturais presentes em fachadas, cantos ou detalhes arquitetónicos, elementos de ligação da 

estrutura ao solo, ligação entre a fachada e cobertura, caixilharia das janelas e portas, ligações 

entre diversos elementos da fachada (Chang et al., 2019) 

 

2.3.2.  Ventilação controlada 

O ar fresco, exterior, a temperaturas indesejadas irá alterar a temperatura interior da habitação 

tornando inútil todo o isolamento térmico feito (Šadauskiene et al., 2016). Para que tal não 

aconteça, é necessário reaproveitar a energia que foi gasta a aquecer o ar. Isto é possível 

através de ventiladores recuperadores de calor. Estes dispositivos fazem a troca de calor entre 

o ar exterior, antes de que este seja introduzido na habitação, com o ar interior, antes que este 

seja expulso para o exterior. Este processo é realizado fazendo circular os gases por tubos de 

cobre durante o tempo suficiente para que estes troquem energia e tem uma eficiência entre 

80% e 95% 

 

2.3.3.  Isolamento hermético do edifício 

Quando um edifício é termicamente bem isolado, começa a notar-se que se perde uma 

quantidade muito grande de energia pela ventilação não projetada. Muitos dos elementos 

construtivos bastante permeáveis e especialmente as juntas entre estes. Para combater estas 

pontes permeáveis por ar é necessário impermeabilizar toda a envolvente exterior do edifício 

com fitas adesivas especificas para este uso. A ocorrência deste tipo de fugas costuma ocorrer 

nos elementos ou junções que dão origem a pontes térmicas, pois são criados pelas mesmas 

condições de falta de coesão entre os elementos. 

Aplicando corretamente esta tecnologia é possível atingir elevados níveis de estanquidade 

atmosférica. Esta pode ser avaliada pelo teste de ventilador na porta ou equipamento de 

insuflação de ar (Kim et al., 2013). Pela norma passiva será necessário existirem 0,6 ou menos 

trocas de ar por horas a 50 Pa de pressão interior (Keefe, 2010). 

2.3.4.  Ganhos e Perdas Solares 

Parte dos altos desempenhos energéticos em edifícios está na forma inteligente de utilizar o sol 

para o aquecimento na estação de inverno ou o não sobreaquecer na estação de verão. Por 

exemplo nas coordenadas em que o caso de estudo foi construído existem 1835 kWh 

((ESMAP, 2016)) de radiação solar direta por m2 em cada ano, como indica a figura 2.3. Toda 

essa energia pode ser utilizada com um design correto (Wang et al., 2017).  
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Figura 2.3 – Mapa da produção anual de energia solar em kWh por cada kW de painel 

Em primeiro lugar, deve-se orientar uma das fachadas da casa num intervalo de 20º com o 

verdadeiro sul. De forma a maximizar os ganhos solares, a construção deve aproximar um 

retângulo com um dos seus lados maiores orientados a sul, isto pode ser difícil de atingir visto 

que depender de limitações topográficas e de edifícios envolventes. As divisões habitadas com 

mais frequência devem estar presentes na fachada sul e divisões menos habitadas como 

garagens, divisões utilitárias e quartos de visitas devem ocupar a fachada norte. 

A distribuição de janelas deverá ser mínima nas fachadas este, oeste e principalmente a norte 

visto que têm poucos ou nenhuns ganhos solares e a na fachada a sul deve ser maximizada a 

área de janelas, devendo ser calculado um ponto de equilíbrio para o rácio de janela para 

parede ótimo. A possibilidade de ventilação natural cruzada é um aspeto também a considerar. 

Para que se possa fazer um uso produtivo da energia passiva solar, deve-se ter em conta a 

variação do ângulo de elevação do sol ao longo do ano, como é exemplificado na Figura 2.4. 

Este valor varia com a latitude. À latitude de 38,8º, a da habitação em questão, o ângulo de 

elevação máximo diário varia entre o máximo de 74,5º no solstício de verão e 27,8º (Keisan, 

2019) graus no solstício de inverno. Se os sombreamentos forem bem dimensionados, é 

possível tirar partido desta grande variação. Deverão então ser projetados sombreamentos 

exteriores tendo em atenção o comprimento e inclinação que maximizem a área de janela que 

recebe radiação direta do sol no aquecimento e a minimizam na estação de arrefecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Exemplificação da variação do angulo de elevação do sol ao longo do ano (eXtension, 2019) 
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À latitude a que a habitação se apresenta podemos observar um ângulo de elevação solar 

superior a 60º ao meio dia de 16 de abril a 31 de Agosto e de 18 de Outubro a 25 de Fevereiro 

um ângulo menor do que 41º (Keisan, 2019). 

Como se pode observar na Figura 2.5 e no Quadro 2.1, com uma pala apropriada pode tirar-se 

proveito dessa variação solar. A janela representada na figura tem 2.60 m de altura e a pala 

1,68 m de comprimento, cerca de 2/3 da altura da janela. A pala apresenta um angulo de 30º. 

Apenas com esta variação de 19º na inclinação do sol a área de janela que recebe radiação 

passa de 16% a 69%. 

 

Figura 2.5 – Estudo sobre sombreamentos inclinados no inverno e verão à latitude do caso de estudo 

 

 

Quadro 2.1 – Valores obtidos no estudo dos sombreamentos  

Estação Angulo do sol Região de ganhos solares % Janela 

Verão 41 0,407 15,65385 

Inverno 60 1,795 69,03846 
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2.3.5.  Armazenamento de energia térmica 

Toda esta energia passiva solar ou proveniente de outras fontes renováveis tem a 

desvantagem em relação às fontes de energias tradicionais de não ter disponibilidade absoluta. 

Através de design e escolha de materiais, é necessário utilizar este tipo de habitações, bem 

isoladas, como baterias térmicas, acumulando o calor no seu interior quando disponível para 

garantir o conforto interior contínuo (Deng et al., 2019) 

Para que a energia de radiação solar captada seja bem aproveitada, é recomendável que os 

locais onde esta incide sejam construídos por materiais com elevadas inércias térmicas e 

isolados do exterior. Desta forma se assegura o uso eficiente da energia captada durante o dia 

para que esta possa ser libertada durante a noite. Exemplos comuns desta tecnologia são a 

paredes de trombe. Constituídas por  materiais de elevada inércia térmica,  absorvem e 

acumulam energia proveniente do sol durante o dia e libertam-na lentamente quando este se 

põe (Pinto e Dias, 2015). Como a Figura 2.6 exemplifica, estas podem ser ventiladas, 

adaptando a quantidade de energia armazenada estação as necessidades de climatização.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Representação da tecnologia construtiva de paredes de Trombe (Pinto e Dias, 2015) 

 

2.3.6. Janelas e portas de alto desempenho 

Para que todas estas tecnologias funcionem, é necessário que os elementos construtivos com 

mais fragilidades de isolamento e estanquidade se comportem de forma adequada. Como já foi 

explicado o isolamento de uma casa depende substancialmente de ser homogéneo. As portas 

e janelas terão em geral valores de transmissão térmica e permeabilidade de ar superiores aos 

de encontrados em outros componentes construtivos, mesmo os de qualidade elevada 

(Hashemi et al, 2019) 

Para que existam os ganhos solares discutidos, é também necessário que as janelas com 

ganhos solares apresentem coeficientes de ganho de calor solar elevados.  
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2.4 Norma para casas passivas 

Tendo origem na Áustria em 1991 com a construção da primeira casa passiva por Dr. Feist, 

físico alemão, esta filosofia de construção segue o principio de que é possível atingir o conforto 

ambiental elevado numa habitação, durante todo o ano usando certas soluções construtivas 

que permitem que o aquecimento ou arrefecimento da casa seja feito apenas usando sol ou 

outras fontes renováveis de energia, que não têm custos ao consumidor. Esta norma distingue 

uma casa passiva por ser uma casa com um consumo energético muito reduzido (o valor de 

referência é de 15 kWh/m2/ano para aquecimento e 15 kWh/m2/ano arrefecimento) e que 

garante um elevado conforto ambiental. Pode assim ser atingida uma temperatura confortável 

com reduzidas necessidades energéticas (Passive House Institute, 2015). 

Este tipo de casas propõe-se também como sendo economicamente vantajosos visto que 

devido às suas reduzidas necessidades energéticas, se reduzem de tal forma os custos de 

utilização deste tipo de edifícios que ao longo tempo se torna economicamente viável o 

investimento feito nas medidas adicionais, na fase de construção, tornando assim este tipo de 

edifícios mais económico ao longo do seu ciclo de vida. É necessário, portanto, em fase de 

projeto, definir uma função de custo ideal tendo como variáveis os custos de utilização e o 

custo de materiais e equipamentos usados na obra (Pargana et al., 2014). 

A norma que define uma casa passiva é até agora voluntária, mas existe um número crescente 

de casos por todo o mundo e em vários climas. Mais de 50.000 edifícios passivos foram 

erguidos até 2013 provando-se como um dos métodos mais eficazes de reduzir consumos 

energéticos na indústria da habitação (Passive House Institute, 2015).  

Embora recente, existem vários casos de estudo, um pouco por todo o mundo, que são 

exemplos de que casas construídas sobre esta norma têm de facto consumos energéticos 

reduzidos quando comparados com edifícios semelhantes construídos de forma tradicional. No 

Nordeste de Inglaterra, por exemplo, um estudo comparou os consumos energéticos de uma 

casa passiva com uma casa comum na mesma zona ao longo de uma ano e registou-se que a 

primeira reduziu em 62,4% a energia usada em comparação com a segunda, mantendo uma 

temperatura entre os 17 e 22º C (Liang et al., 2017).  

Na Austrália, mais especificamente em Camberra, em que existem necessidades de 

arrefecimento e aquecimento, uma casa passiva suburbana demonstrou consumir 64% menos 

energia que casas semelhantes na mesma zona (Truong e Garvie, 2017). No Japão, nos 

subúrbios de Tóquio foi simulado o balanço energético anual de uma casa passiva, que com 

um painel fotovoltaico de 10.8 kW se tornava “net-Positive” ou seja o produzia mais energia do 

que aquela que consumia (Takase et al., 2017).  

Em casos de reabilitação em que existe uma séria limitação nas medidas a aplicar devido à 

predisposição inicial do edifício, esta certificação é bastante de difícil de atingir, embora seja 

possível reduzir consideravelmente os consumos energéticos como é o caso de uma casa na 

Suécia que após uma renovação em que foram aplicados muitos dos conceitos de casa 
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passiva, reduziu em cerca de 65% a energia despendida ao longo do ano (Ekström e 

Blomsterberg, 2016).  

Para obter esta certificação, um edifício atualmente tem de cumprir os seguintes critérios 

definidos pela International Passive House Association: 

• fonte principal de Energia: Máximo de 120 kWh/m2/ano 

• energia para aquecimento/arrefecimento: Máximo de 15 kWh/m2/ano ou 10 W/m2 em 

pico 

• estanquidade: máximo de 0,6 h-1 a 50 Pa no teste de pressurização 

• conforto térmico: máximo de 10% de horas acima dos 25ºC 

Com a atualização da norma em 2015, existem também mínimos de consumo energético, 

assim como a criação de três classes dentro da classificação passiva (Passive House Institute, 

2015). Estas dividem-se em Classic, Plus e Premium e surgem com o objetivo de continuar a 

melhorar a eficiência energética, desafiando construtores a atingirem patamares ainda mais 

reduzidos de consumos energéticos habitacionais. É introduzido ainda o fator de produção 

energética local que pode ser feita na propriedade ou em comunidade desde a produção seja 

diretamente consumida no edifício, explicado na Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 – Critérios da norma casa passiva após 2015 (Passive House Institute, 2015) 

Para se obter este tipo de certificação seguem-se geralmente quatro princípios construtivos, 

que diferem de edifícios com uma construção tradicional, especificados pelo Passive House 

Institute, indicados na Figura 2.8: Orientação solar, esta deve ser feita de forma a maximizar a 

quantidade de luz solar que entra dentro de casa de forma a que esta possa ser manipulada 

conforme as necessidades energéticas naquele momento; Isolamento térmico, para que se 

minimize as necessidades energia é necessário que  as perdas com o exterior sejam as 

menores possíveis logo o isolamento térmico do edifício tem de ser contínuo eliminado pontes 

térmicas e muito elevado (U ≤0.15 W/m2K), feito normalmente por espessas camadas de 

materiais isolantes; Janelas de alto desempenho e respetivos sombreamentos, as janelas 

usadas terão de permitir a entrada da energia solar dentro do edifício mas têm ao mesmo 

tempo de ter uma elevado desempenho térmico, ventilador e acústica. Os seus 
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sombreamentos têm de ser desenhados de tal forma a que a luz solar no inverno penetre para 

dentro do edificado, mas no verão em que o sol está mais alto as janelas não estejam expostas 

a luz solar direta; Ventilação selada e sistemas de recuperação de calor na ventilação, de 

forma a que o calor exterior não seja perdido pela entrada e saída de ar exterior este tipo de 

casas é altamente estanque, no entanto para que a qualidade do ar se mantenha no interior 

existe um sistema de ventilação mecânico que realiza a troca de energia entre o ar interior e o 

exterior com rendimentos acima dos 90% além de filtrar o ar que entra no sistema. 

 

Figura 2.8 – Princípios fundamentais de eficiência energética em edifícios (Passive House Institute, 2015) 

Este tipo de casas foi originalmente desenvolvido para climas frios, centrada na satisfação das 

necessidades de aquecimento. Nos países com um clima mais temperado ou de clima quentes 

os métodos a utilizar para manter o conforto ambiental no interior da casa, são ajustados pois 

não só é necessário manter a casa quente no inverno como fresca no verão. Estes casos são 

mais raros nos países mais desenvolvidos da Europa do Norte e onde nasceu esta ideia são 

países de climas frios, mas é possível ver exemplos na Austrália, por exemplo, de alguns 

edificados com este tipo de certificação em climas temperados, com necessidades energéticas 

no inverno e verão. Neste tipo de climas uma grande parte dos conceitos mantêm-se sendo, no 

entanto, necessário acrescentar algumas medidas para a situação de arrefecimento, no verão.  

Em Portugal, é possível encontrar alguns casos de casas com esta certificação, construídas 

nos últimos anos, certificados como passivos, como é o caso de uma casa construída em 

Ílhavo, Aveiro, contruída em 2013 (Homegrid, 2016). 
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3. Caso de estudo 

3.1. Caso de estudo nacional 

O edifício utilizado como base para todos os testes e modelações é uma moradia em banda de 

habitação, construída em 2017, apresentada na Figura 3.1, desenvolvida no âmbito do projeto 

de Belas Clube de Campo. Enquadrado no empreendimento Lisbon Green Valley, um projeto 

que pretende enquadrar não só estas moradias como também vários outros edifícios de 

habitação e serviços, integrados numa comunidade sustentável (Belas Clube de Campo, 2019). 

Foram implantadas para além de medidas individuais, medidas coletivas, que só fazem sentido 

a uma escala maior, como tratamento de águas cinzentas para regas ou utilização partilhada 

de energias renováveis. Para efeitos desta dissertação, será analisada a moradia específica, 

individualmente, tendo apenas em consideração os seus sistemas individuais assim com a 

energia produzida ou gasta nas suas imediações. 

 

Figura 3.1 – Moradia utilizada no caso de Estudo a) Fachada Oeste; b) Fachada Este 

A moradia localiza-se em Belas, Sintra, um local que beneficia de um clima temperado 

Atlântico com temperaturas pouco extremas tanto na estação de aquecimento como na 

estação de arrefecimento. A moradia tem uma tipologia V5 e tem uma área total de 227,4 

metros quadrados de área útil distribuídos por uma sala, cozinha WC e um escritório, no piso 

térreo, duas suites e dois quartos com mais um WC, no piso 1. Existe também um piso menos -

1 que é quase todo uma garagem, como se pode observar na Figura 3.2. 

Figura 3.2 – Plantas dos pisos 0,1 e -1 do edifício 

a) 

a) 

b) 

a) 
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Esta casa foi escolhida pois já foi projetada e executada com o intuito de ter reduzidas 

necessidades energéticas. Não foi, no entanto, projetada para obter a certificação de casa 

passiva não será esperado que a atinja, mesmo tendo a classificação mais alta na certificação 

energética em Portugal. 

Inicialmente, é logo possível observar algumas características (discutidas no capítulo dois), que 

remetem a uma preocupação com a eficiência que remetem a uma preocupação com a 

eficiência energética. Uma arquitetura simplista e com poucas reentrâncias, nas fachadas, o 

que minimiza a existência de pontes térmicas, tendo ainda assim algumas varandas e terraços 

no piso superior que aumentam a área de contato com o exterior. A maior parte dos 

envidraçados encontram-se na fachada oeste e não sul, e poucos envidraçados noutras 

direções. Uma tentativa de minimizar a área de parede ou cobertura em contacto com o 

exterior. Alguns sombreamentos com o tamanho correto na direção principal dos envidraçados. 

A casa está, no entanto, orientada a oeste e não a sul devido à topografia do lote e dos lotes 

adjacentes. 

Após a análise de plantas de pormenor e catálogos dos materiais utilizados, disponíveis nos 

anexos A1 e A2, é possível observar a escolha ponderada que existiu na criação de uma 

envolvente térmica corrente. As paredes são construídas, maioritariamente, por blocos de 

proEtics de 20 cm de espessura, um tipo de tijolo que tem melhores caraterísticas térmicas e 

sonoras que o tradicional, e cobertas com 6 cm de ETCIS (External Thermal Insulation 

Composite System) pelo exterior. O ETICS é executado de forma contínua, ou seja, tentando 

minimizar interrupções na camada exterior de isolamento mesmo quando se passa de 

elementos de preenchimento de fachadas para elementos estruturais ou para caixilharias de 

janelas. Este objetivo não foi totalmente atingido como se pode observar na figura 3.3.  

  

 

 

 

 

Figura 3.3 – Pormenores construtivos a) Em planta, isolamento aplicado continuamente ao logo de vários 

materiais; b) Em alçado, isolamento a contornar completamente um vão livre do 1º andar 

Existe também uma solução semelhante na construção da cobertura que é composta pela laje 

de betão seguida pelo material impermeabilizante, 6 cm de ETICS e uma camada exterior 

pétrea, constituída por 30 cm de seixo branco como se pode ver na Figura 3.4. Entre o piso do 

rés-do-chão e o piso subterrâneo existe também a mesma altura de ETICS para isolar a zona 

habitável da casa da garagem que é um espaço não útil como se pode observar na figura 3.4. 

a) 

a) 

b) 

a) 
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Figura 3.4 – Pormenores construtivos a) Em alçado, isolamento aplicado de pelo 

exterior na cobertura; b) Em alçado, isolamento entre o pavimento do piso 0 e a respetiva laje 

 

As janelas são de vidro duplo com árgon entre as duas camadas e têm caixilharia com baixa 

permeabilidade de ar, dispondo de um bom coeficiente solar, disponível na ficha técnica do 

vidro no Anexo A1, para permitir ganhos solares na época de aquecimento. 

Os valores finais da resistência térmica acumulada dos elementos construtivos podem ser 

consultados no Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 – Resistências térmicas de alguns elementos construtivos do edifício 

Elemento R (m2·°C/W) U (W/m2·°C)  

Parede exterior 2,96 0.34  

Viga ou pilar 2,22 0.45  

Cobertura com o exterior 2,78 0.36  

Envidraçados 0,90 1.11  

Pavimento do rés-do-chão 2,38 0.42  

 

Em termos de equipamentos e sistemas, houve um investimento considerável para que se 

garanta o conforto ambiental no interior de habitação de uma forma eficiente. Foi instalado piso 

radiante através de serpentinas por onde passa água aquecida no inverno e à temperatura 

ambiente no verão. O aquecimento de águas utilizado para o piso radiante assim como outros 

fins é feito através de uma bomba de calor em conjunto com painéis solares térmicos. O 

arrefecimento é feito por unidades de ar-condicionado para o qual já foi feita a pré-instalação e 

caberá ao utilizador final escolher as unidades a instalar. 

Existem também painéis fotovoltaicos conectados a uma bateria de lítio e à rede elétrica. Este 

sistema tem um controlador inteligente que além de fazer a gestão da carga dos painéis pode 

ainda comprar à rede de energia nas horas que for mais conveniente em termos económicos 

tendo em conta os hábitos dos utilizadores da habitação. Em termos de ventilação, esta é 

natural, mas controlada através de grelhas instaladas em algumas paredes e janelas que 

podem ser ajustadas pelo utilizador ou deixadas no modo automático.  

a) 

a) 

b) 

a) 
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3.2. Comparação com caso certificado 

Estes valores de isolamento e dispositivos utilizados na climatização do edifício do caso de 

estudo são superiores aos mínimos regulamentares exigidos na lei portuguesa e aos valores 

médios da construção em Portugal. No entanto, em comparação com uma casa passiva 

certificad, em Melbourne, Austrália, desenhada pelo gabinete Maxdesign e contruída por 

CARBONlite (Efficiency Matriz, 2019), são notáveis as diferenças entre resistências térmicas e 

técnicas construtivas. 

Os valores de resistência térmica dos elementos são significativamente superiores, como 

podem ser consultados no Quadro 3.2. Além da habitação estar melhor isolada, a arquitetura 

deste projeto Australiano é bastante mais simplista o que facilita a diminuição de pontes 

térmicas e quebras na estanquidade da construção. Está hermeticamente isolada para cumprir 

a exigência da certificação passiva.  

A casa é composta, nas paredes e cobertura, por painéis SIP (Structural Insulated Panels), que 

têm funções estruturais de isolamento e acabamento, como se pode observar na Figura 3.5. 

São fabricados em ambiente controlado e montados no local através de juntas que eliminam 

possíveis pontes térmicas entre painéis. Embora este tipo de painéis tenha alguma função 

estrutural para vencer vãos dentro de do edifício foram utilizados alguns elementos metálicos, 

completamente interiores. O pavimento de piso térreo é de betão exposto para maximizar o 

armazenamento de energia obtida por ganhos solares durante a estação de aquecimento. 

Sendo a casa selada hermeticamente isolada é usado um sistema de ventilação mecânico com 

permutas de calor entre ar extraído e introduzido.  

Quadro 3.2 – Resistências térmicas de alguns elementos do caso comparativo certificado 

Elemento R (m2·°C/W) U (W/m2·°C)  
Parede exterior 4,1 0,24  

Cobertura com o exterior 6,0 0,17  

Envidraçados 1,1 0,9  

Pavimento em contato com o solo 2.7 0,37  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Alçado este do edifício, em fase de construção com alguns pormenores construtivos 
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4. Modelação e cálculo 

Para a realização da análise energética deste caso de estudo, foram utilizados dois tipos de 

modelos: um modelo estático, um método muito comum, usado pela ADENE em Portugal, e um 

modelo dinâmico que foi utilizado através do software BIM da Autodesk, o Revit. Esta dupla 

abordagem foi escolhida porque o modelo estático é mais provado e mais simplicista pelo que 

oferece resultados mais confiáveis. Por sua vez, o modelo dinâmico é mais complexo e 

possivelmente uma aproximação mais realista da física, no entanto sendo uma tecnologia nova 

os resultados terão ainda de ser revistos. 

 

4.1. Cálculo estático 

O modelo estático representa um processo de uma forma única em que todos os parâmetros 

produzem um desfecho linear e definido. O modelo utilizado é uma folha cálculo que contabiliza 

através de equações lineares as perdas e ganhos térmicos anuais que o edifício têm durante 

as estações de calor e de frio de acordo com a zona climática em que está inserido.  

Para a avaliação no modelo estático foi usado o referencial da Adene (Agência para a Energia 

Portuguesa), nomeadamente uma folha de cálculo (Silva, 2017) com as condições da casa em 

estudo. Este modelo compara as necessidades energéticas de aquecimento, arrefecimento e 

aquecimento de água calculadas consoante os materiais e equipamentos utilizados em projeto 

e compara-as com os valores de referência para um edifício com aquelas características. A 

atribuição da classificação é feita pela percentagem de energia primária total necessária em 

relação ao valor obtido pelo caso de referência. As classificações seguem a distribuição 

apresentada no Quadro 4.1. 

Quadro 4.1 – Valores tabelados das classificações de eficiência energética em relação à referência  

 

O processo de cálculo das necessidades finais de energia primária divide-se em três parcelas, 

as necessidades energéticas de arrefecimento, aquecimento da casa e aquecimento de águas. 

Para as determinar são introduzidas as características de exteriores, divididas em três áreas de 

verão e inverno, e dos elementos construtivos do edifício. O método utilizado foi explicado por 

Ferreira e Pinheiro ( 2011), como está explicito na figura 4.1. 

 

 

 

 

 

A+ A B B - C D  E F 

0-25% 26-50% 51-75% 0,76-100% 101-150% 151-200%  201-250% >251% 
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Termo Descrição Unidades 

Nic Necessidade energéticas de aquecimento (inverno) kWh/m2/ano 

Qta Perdas por transmissão (inverno) kWh/ano 

Qv Perdas por renovação (inverno) kWh/ano 

Qgub Ganhos energéticos uteis (inverno) kWh/ano 

Ap Área de pavimento  

Ni Máximas necessidades energéticas aquecimento (inverno) kWh/m2/ano 

GD Graus acumulados de aquecimento (inverno) ºC/ano 

FFc Fator de sombra Adimensional 

Nvc Necessidades energéticas de arrefecimento (verão) kWh/m2/ano 

Qgd Ganhos energéticos totais (verão) kWh/ano 

Ze Fator de Ventilação Adimensional 

Nv Máximas necessidades energéticas arrefecimento (verão) kWh/m2/ano 

Nac Necessidades de Aquecimento da Águas kWh/m2/ano 

MAQSf Necessidades de Aquecimento da Águas por ocupante L/dia/pessoa 

nd Número de ocupantes pessoas 

DTg Diferença de temperatura na água ºC 

Esolarh Contribuição dos painéis solares kWh/ano 

Eren Contribuição de outros renováveis kWh/ano 

Za Eficiência de sistema de aquecimento de águas Adimensional 

Ntc Necessidades de energia primária kWh/m2/ano 

Zi Eficiência do sistema de aquecimento Adimensional 

Zv Eficiência do sistema de arrefecimento Adimensional 

Fpuj Fator de conversão para energia primária Kgep/kWh 

Figura 4.1 – Esquema sumário do método de cálculo estático utilizado (Ferreira e Pinheiro, 2011) 

Quadro 4.2 – Legenda dos parâmetros utilizados no esquema da figura 4.1  
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4.2. Cálculo dinâmico 

O modelo dinâmico é uma ferramenta em que um ou mais parâmetros podem apresentar 

características variáveis e pretendem descrever um problema ao longo do tempo, como é o 

caso da transferência de calor. Neste cálculo foi usada a análise energética disponível no 

Revit, o programa de BIM da Autodesk. O processo de analítico por  trás deste tipo de 

simulações, utilizando programas BIM, foi explicado por Jalaei e Jrade (Jrade, 2014) e 

posteriormente  foi analisado por Kamel e Memari (Kamel e Memari, 2019).  

A partir do modelo em três dimensões ficheiros em formato ICF são criados, que dividem os 

elementos tridimensionais em superfícies planas através de um Plug-In, já incorporado no 

software na versão 2018. São criados espaços interiores, limitados por diversos elementos 

construtivos planos, para os quais serão calculadas necessidades energéticas de aquecimento 

e arrefecimento. A informação geométrica guardada nestes ficheiros também é usada para 

definir as quais os elementos construtivos sombreados.  

 Através da localização geográfica, são compostos ficheiros em formato gbXML são 

compostos, contendo toda a informação climática local para a análise energética. O utilizador 

terá então de introduzir diversos parâmetros como tipo de utilização, equipamentos utilizados 

para a climatização interior entre outros para completar este tipo de ficheiro. A interpretação 

que o software faz ambas destas variáveis pode ser observada na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – Esquema das variáveis utilizadas pelo Revit no cálculo energético (Jrade, 2014) 
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Estes dados são então introduzidos no ECOTEC, uma ferramenta de simulação energética 

utilizada pelo Revit que produz, através de software proprietário, não só os resultados assim 

como possíveis variações a partir da sua base de dados de soluções construtivas. Além deste 

tipo de análise, outras como certificados energéticos ou custos de vida, podem ser 

desenvolvidas, como pode ser observado na Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 – Arquitetura de ferramentas BIM na realização diversas análises de sustentabilidade 

(Jrade, 2014) 

 

4.3. Modelação do edifício em estudo 

Neste ponto, é explicado como foi feita a modelação do caso de estudo para os dois modelos 

de cálculo apresentados. 

4.3.1. Caso estático 

As premissas utilizadas nesta avaliação foram uma zona climática 2 de Inverno e Verão devido 

á zona do país em que se localiza o caso de estudo, concelho de Sintra. O que corresponde a 

uma temperatura média em janeiro entre 7 e 11 ºC e a uma temperatura média em julho entre 

os 31 e 35 ºC. Esta variação anual faz com que seja necessária existir uma época de 

aquecimento de 5,8 meses e uma época de arrefecimento de 4 meses. A altitude da casa é de 

274 m. Não foram considerados obstáculos de sombreamento em nenhuma das direções visto 

as fachadas a este, sul e oeste serem desobstruídas. 
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0,253

x

3876,80 (kWh/ano)

/

227,47 (m2)

=

4,31 (kWh/m2·ano)Necessidades anuais de energia útil na estação de arrefecimento -  (Nvc)

(1-ηv)

Ganhos de calor brutos na estação de arrefecimento- (Qg,v)

Área interior útil de pavimento - (Ap)

Transferência de calor por transmissão na estação de aquecimento - (Qtr,i) 9794,35 (kWh/ano)

+

Transferência de calor por renovação do ar na estação de aquecimento - (Qve,i) 2550,69 (kWh/ano)

-

Ganhos de calor úteis na estação de aquecimento - (Qgu,i) 3946,63 (kWh/ano)

=

Necessidades anuais na estação de aquecimento 8398,41 (kWh/ano)

/

Área interior útil de pavimento - (Ap) 227,47 (m2)

=

Necessidades nominais anuais de energia úti l  para aquecimento - (Nic) 36,92 (kWh/m2·ano)

Para se fazer estes cálculos, foram medidos todos as volumes e áreas dos diversos materiais 

construtivos presentes no edifício. Para cada elemento do construtivo, foi projetada a 

resistência térmica total desse elemento. Com os volumes e densidades relativa dos materiais 

foi calculada a inércia térmica, que geralmente, em Portugal é forte devido ao uso de betão 

armado e paredes de tijolo. 

Para a ventilação, foi estimado o volume de ar calculado através das renovações de ar por 

hora regulamentares e do volume útil habitado da casa. 

Foram também apurados os ganhos solares para a estação de inverno e verão, tendo em 

conta a orientação solar de cada elemento construtivo, assim como a transmitância no caso de 

envidraçados. 

Para o cálculo das necessidades nominais anuais de aquecimento, foram calculadas, através 

da soma das perdas de calor por condução térmica dos diversos elementos construtivos, 

perdas por ventilação, estando a ser utilizada uma taxa de renovações por hora de 0,4 

renovações por hora1, retirando os ganhos de térmicos brutos, solares e interiores. Resultados 

no Quadro 4.3. 

Quadro 4.3 – Resultados do cálculo estático de necessidades de energia útil para aquecimento 

Para as necessidades de nominais anuais de arrefecimento foram calculadas sabendo, da 

estação de arrefecimento, a transferência de calor por transmissão, a transferência de calor por 

renovação do ar e os ganhos térmicos brutos. Com esses dados e através da fórmula 

apresentada nas tabelas de cálculo disponíveis no Anexo A4, calcula-se as necessidades de 

arrefecimento. Os resultados são apresentados no Quadro 4.4. 

Quadro 4.4 – Resultados do cálculo estático de necessidades de energia útil para arrefecimento 

                                                      
1 Considerou-se 0,4 renovações de ar por hora, já que é o valor mínimo para habitações, de 
acordo com a Portaria 349-B/2013, 2013-11-29. Acresce que se pode utilizar ventilação natural, 
através de sistemas de admissão existentes quer nas paredes quer na caixilharia. 
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Eren/Ap (kWh/m2·ano)
Energia Primária Eren·Fpu 

(kWhEP/m2·ano)

TOTAL 23,37

SISTEMA COM RECURSO A ENERGIA RENOVÁVEL

SISTEMA PARA AQS Colectores Solares

Fator de Conversão Fpu 

(kWhEP/kWh)

6,60 1,00 6,60

PRODUÇÂO ENERGIA ELÉCTRICA Paineís Fotovoltáicos 16,77 1,00 16,77

 

Para as necessidades de aquecimento de águas (Nac), foram estimados o número de 

ocupantes esperados a partir da topologia da habitação e o consequente número de litros de 

referência. Com a certificação energética do equipamento utilizado para o aquecimento de 

águas e o número de dias esperado que seja necessário fazer o aquecimento de águas, foi 

então calculada a quantidade de energia útil necessária para AQS com o método apresentado 

na Figura 4.3. Os resultados são apresentados no Quadro 4.5. 

 

Tipologia T4+1 

Chuveiro/Duche A ou Superior  

n do T4+1 6 

feh 0,9 

l/ocupante 40 

MAQS (L) 216 

ΔT 35 

nd 365 

Qa [kWh/ano] 3209,34 

Nac 14,11 

 

Para o cálculo de produção de energia, foi apurada a quantidade de energia produzida por dois 

tipos de painéis: fotovoltaicos e coletores solares para o aquecimento de águas. Para tal foi 

estimada a radiação solar anual assim como a potência de cada um destes equipamentos. 

Multiplicado estas duas quantidades obtém-se a energia que estes produzem anualmente. 2 

 Os resultados são apresentados no Quadro 4.6. 

Quadro 4.6 – Resultados do cálculo estático de produção energética do edifício  

 

Para os equipamentos utilizados na climatização, foram então calculadas as necessidades de 

energia primária, tendo em conta a eficiência de uma bomba de calor para as necessidades de 

                                                      
2 A capacidade de produção dos coletores foi calculada através de um fator de utilização de 
renováveis e a eficiência nominal dos painéis. Nos fotovoltaicos foi usada a eficiência das 
células, a radiação solar no local e área deste. 

Figura 4.4 – Método utilizado para o cálculo de energia 

necessária no aquecimento de água 

Quadro 4.5 – Valores utilizados no cálculo 

energético do aquecimento de águas 
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Energia primária para aquecimento 23,05 (kWhEP/m2·ano)

+

Energia primária para arrefecimento 3,47 (kWhEP/m2·ano)

+

Energia primária para a preparação de AQS 21,19 (kWhEP/m2·ano)

-

Energia primária proveniente de sistemas com recurso a energia renovável 31,06 (kWhEP/m2·ano)

=

Necessidades nominais anuais globais de energia primária -  (Ntc) 16,65 (kWhEP/m2·ano)

3.11.5 -  NECESSIDADES NOMINAIS ANUAIS GLOBAIS DE ENERGIA PRIMÁRIA

aquecimento e do ar condicionado para as necessidades de arrefecimento. Os resultados são 

apresentados no Quadro 4.7. 

Quadro 4.7 – Resultados do cálculo estático dos cálculos de energia primária 

SISTEMA PARA 

AQUECIMENTO
Fonte de Energia

Necessidades de Energia 

Útil - Nic (kWh/m2·ano)
Eficiência Nominal ηi

Fator de 

Conversão 

Fpui 

(kWhEP/kWh

)

Bomba de Calor Elétrica 36,92 5,15 2,50

fi
Necessidades de Energia Primária 

fi·δ·Nic·Fpui/ηi (kWhEP/m2·ano)

1,40 25,10  

SISTEMA PARA 

ARREFECIMENTO
Fonte de Energia

Necessidades de Energia 

Útil - Nvc (kWh/m2·ano)
fv δ Eficiência Nominal ηv

Fator de 

Conversão 

Fpuv 

(kWhEP/kWh

)

Ar Condicionado Elétrica 4,31 1,00 1,00 3,63 2,50

Necessidades de Energia Primária 

fv·δ·Nvc·Fpuv/ηv (kWhEP/m2·ano)

2,97   

Com todos estes resultados, foram finalmente calculadas as necessidades de energia primária 

totais somando as parcelas de arrefecimento, aquecimento de água e subtraindo as parcelas 

de produção de energia. Os resultados são apresentados no quadro 4.8. 

 

Quadro 4.8 – Resultados finais do cálculo estático das necessidades de energia primária do edifício 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Caso dinâmico 

Para a construção do modelo dinâmico, foi necessário em primeiro lugar definir no software 

todos os materiais presentes na habitação assim como todas as características relevantes para 

este tipo de análise como a resistência térmica, a emissividade, densidade, entre outros. 

Alguns destes materiais, mais correntes como o betão, a terra ou tinta estavam presentes na 

base de dados incluída com o software (Revit), sendo as suas características térmicas iguais 

aos materiais usados no caso. Materiais mais específicos como o ETICS ou o tijolo utilizado, 

como não estavam disponíveis, foram adicionados pelas suas características, como se pode 

observar na Figura 4.5. 
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Figura 4.5 – Propriedades construtivas de uma das paredes modeladas, com os respetivos materiais 

Elementos maís específicos como janelas ou portas foram alterados a partir das opções 

oferecidas para que tivessem o mesmo design, dimensões e caraterísticas muito semelhantes 

aos tabelados em catálogo fornecidos pelas marcas utilizadas na habitação, como se pode 

observar na Figura 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Propriedades de uma das janelas modeladas 

 

Para recriar a arquitetura da casa, foram definidos os vários planos auxiliares em altura, em 

todos os pisos, altura de lajes e alpendres a partir dos alçados e cortes fornecidos. Foi 

necessário proceder desta forma pois o Revit pode sobrepor elementos ou deixar espaços 

entre eles se os parâmetros de início e fim dos elementos não forem os limitados por estes 

planos, mas sim medidas numéricas introduzidas manualmente, como se pode observar na 

figura 4.7. 
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a) 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Diferentes planos em altura criados para a modelação da moradia 

De seguida, fez-se a recriação de toda a arquitetura a partir das plantas, alçados e cortes da 

casa em estudo, criando em elementos compatíveis com o Revit (paredes, coberturas, etc..) 

todos os elementos construtivos existentes no projeto. Por exemplo, nas zonas dos pilares, de 

forma a recriar as pontes térmicas que aí existem, foi criada uma parede exterior com 20 cm de 

betão armado e 6 cm de isolamento em vez da parede que existe na restante envolvente que 

tem 20 cm de tijolo ProEtics seguido dos 6 de isolamento.  

A arquitetura foi então recriada, tendo em atenção todos os elementos importantes para a 

simulação, incluindo paredes interiores que fazem variar a inércia térmica do edifício. 

Elementos que não têm influência, como escadas ou armários, foram desprezados. Algumas 

partes do projeto com formas mais específicas, como lancis, escadas exteriores, canteiros, a 

rampa da garagem e muros, pátios exteriores, foram desenhados como objetos individuais de 

um material específico. 

Em relação aos elementos envolventes do edifício, foi recriada aproximadamente a topografia 

do local, por forma a definir o nível do chão final na construção permitindo que o modelo 

contabilize as trocas térmicas de paredes em contato com o solo dessa forma, como se pode 

observar na Figura 4.8.  

 

Figura 4.8 – a) Recriação da topografia do terreno onde está inserido o caso de 

estudo; b) Posicionamento geográfico da habitação 

b) 

a) 
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a) 

a) 

Como as casas são germinadas (o que não é possível especificar no programa), foi aumentada 

a espessura do revestimento ETICS para que as perdas de calor sejam equivalentes ao 

modelo estático, quando este prevê paredes em contacto com edifícios adjacentes de 

habitação em uso. Foi também especificado um recobrimento com elevada refletância para 

diminuir os ganhos solares deste elemento. 

Para que as condições climáticas fossem bem interpretadas pelo programa, foi especificado o 

lugar onde o edifício em estudo se localiza através de coordenadas GPS e de onde o programa 

identifica o clima anual previsto para aquele lugar, através de uma base de dados de ficheiros 

climáticos a que tem acesso, conjugando estações de meteorologia com modelos e 

interpolações (Autodesk, 2019). 

Como se pode observar na Figura 4.7, quando foi modelado através das plantas, alçados e 

cortes foi feita a orientação da casa de acordo com estes dados, sendo que a orientação 

predominante da casa é oeste.  

Foi definido um conjunto de espaços ou divisões necessárias para que o software crie um 

mapa de zonas climáticas dentro do edifício, dividindo-o pelos diferentes quartos cada um com 

uma carga de arrefecimento e aquecimento anual, a partir do qual  depois calculará a 

quantidade total de energia total para climatização somando todas as parcelas de cada quarto, 

como se pode observar na Figura 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Definição de espaços a) Espaços criados no primeiro andar: sala, escritório, cozinha e WC; 

b) Propriedades de um dos quartos do primeiro andar 

b) 

a) 
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a) 

a) 

 

Finalmente foi introduzida uma série de parâmetros que serviram como premissas para a 

análise a realizar. O sistema de AVAC definido foi uma bomba de calor com fonte aérea para 

permutas de calor. O sistema foi escolhido a partir da base de dados do software de forma a se 

assemelhar o mais possível com as características de eficiência, consumo energético em 

produção de calor ou frio apresentadas pelo construtor do equipamento, Daikin.  

Foram definidas também 0,4 renovações de ar por hora o que equivale ao mínimo legal em 

Portugal (Portaria 349-B/2013, 2013-11-29) e também adotado no projeto (Figura 4.10). O tipo 

de ocupação terá influência na quantidade no calor produzido por atividades na habitação 

assim como na quantidade de horas que o edifício precisa de ser climatizado. 

 

 

 

Figura 4.10 – Propriedades da análise energética a) Tipo de simulação e dimensionamento da ventilação; 

b) Propriedades avançadas da simulação 

Foi gerado o modelo energético analítico a partir dos materiais utilizados. Seria também 

possível fazê-lo através de massas conceptuais definidas pelo software de acordo com o tipo 

de construção que o utilizador definiu. Este método seria mais rápido, mas obteria resultados 

menos precisos. 

 Para realizar os cálculos, foi enviada a informação para o servidor da Autodesk, computador 

de alta capacidade de processamento. Os resultados estão disponíveis entre 1 e 2 horas se for 

feita uma análise completa e em menos de 1 hora se esta for feita a partir de resultados 

anteriores. Foi sempre escolhida a análise completa neste projeto, como se pode observar na 

Figura 4.11. 

b) 

a) 
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Figura 4.11 – Vista do modelo energético 
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Energia primária para aquecimento 25,10 (kWhEP/m2·ano)

+

Energia primária para arrefecimento 2,97 (kWhEP/m2·ano)

+

Energia primária para a preparação de AQS 10,35 (kWhEP/m2·ano)

-

Energia primária renovável produzida 23,37 (kWhEP/m2·ano)

=

Necessidades nominais anuais 15,05 (kWhEP/m2·ano)

 globais de energia primária -  (Ntc)

33,92 (kWhEP/m2·ano)

+

14,86 (kWhEP/m2·ano)

+

17,13 (kWhEP/m2·ano)

=

 Necessidades máximas anuais globais de energia primária -  (Nt) Necessidades máximas anuais 65,91 (kWhEP/m2·ano)

globais de energia primária -  (Nt)

Energia primária para a preparação de AQS

Energia primária para aquecimento

Energia primária para arrefecimento

 

5. Desempenho energético 

Após ambos os modelos terem sido construídos e executados foram obtidos resultados de 

consumo expressos em kWh por cada metro quadrado de área útil da casa em cada ano. Estes 

resultados apresentam apenas a energia necessária para aquecer e arrefecer o ar dentro da 

habitação assim como a água quente estimada, a ser utilizada segundo a tipologia da casa. 

5.1. Modelo Estático 

Segundo este modelo foi obtido um consumo anual de 15,05 kWh/m2/ano para necessidades 

primárias energéticas anuais o que significa um RNt (rácio de classe energética) de 0,228. 

Estes valores classificam esta habitação em Portugal como de classe A+ visto ter um RNt 

inferior a 0,25. As necessidades de energia útil para aquecimento e arrefecimento e 

aquecimento de águas são no total 57.72 kWh/m2/ano, cálculos disponíveis no anexo A4. O 

resultado está apresentado no Quadro 5.1. 

Quadro 5.1 – Resultados do cálculo estático para o caso de estudo e a respetiva referência 

 

 

 

 

 

 

Num modelo de análise mais preciso utilizando já os dados detalhados de cada um dos 

equipamentos e depois sistematizados no certificado energético oficial emitido a 19 de maio de 

2017, apresentado na Figura 5.1, também atribui a classificação de classe A+, embora com 

dados mais reduzidos de necessidades. 

Existe uma diferença entre as duas análises que pode ser justificada. Diferenças entre o 

projeto em maio de 2017 e a altura em que os dados foram entregues para esta análise, março 

de 2018. 
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Figura 5.1 – Relatório de certificação energética do caso de estudo (Coimbra, 2017) 

 

5.2. Modelo dinâmico 

No modelo dinâmico, após a análise computacional, obteve-se o resultado de 62,6 kWh/m2.ano 

para energia útil de climatização e AQS anual, como se pode observar na Figura 5.2. Este 

resultado é semelhante aos valores obtidos pelos cálculos no modelo estático, especialmente o 

caso avaliado para este trabalho com o objetivo de validar a hipótese dinâmica desta avaliação 

energética. Este resultado assim como todos os outros deste tipo de análise no Revit prevê um 

conforto ambiental garantido. 

 

Figura 5.2 – Resultado da simulação do caso de estudo como este está construído 
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Para além de um resultado final fez-se ainda variar um conjunto de parâmetros dinâmicos entre 

várias alternativas construtivas, apresentadas na Figura 5.3. Estas alterações têm implicações 

no valor final de consumo de energia. 

Figura 5.3 – Alguns dos parâmetros variados na construção de resultados do modelo dinâmico 

De forma a calibrar a hipótese, foi calculado um consumo máximo e mínimo que este edifício 

pode apresentar variando os parâmetros definidos no software.  

Para a produção e recolha dos diferentes resultados obtidos pela variação de parâmetros o 

método utilizado, a partir da análise inicial feita em que se obteve o resultado de 62,6 

kWh/m2/ano foi variado. Um dos parâmetros em questão para as várias opções possíveis 

desse parâmetro registando o resultado final na energia total anual necessária, atingido por 

esta alteração. Por exemplo, para medir o impacte de se construir a mesma moradia com 

paredes sem isolamento na eficiência energética anual do edifício, foi alterado o parâmetro de 

método construtivo da parede de “parede do caso de estudo” para “parede sem isolamento” 

(Figura 5.4). Seguidamente foi registado qual o consumo anual de energia obtido nessa 

situação e calculada a diferença para o valor obtido na situação em que todos os parâmetros 

são iguais aos do caso de estudo como este foi construído. 
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Figura 5.4 – Exemplo de variação do parâmetro do tipo de parede 

No pior caso possível, foi estimado um consumo anual de 316,78 kWh/m2/ano. Este cenário 

inclui: paredes, coberturas e revestimento de pavimento sem de isolamento, janelas de vidro 

simples, orientação das zonas envidraçadas da casa para norte, ventilação sem recuperação 

de calor muito superior à necessária, sistemas de arrefecimento e aquecimento de baixo 

rendimento, sem painéis fotovoltaicos ou outro tipo de produção de energia renovável. 

No melhor caso possível, foi estimado um consumo anual de -40,10 kWh/m2.ano, o que 

representa uma produção energética anual maior do que o consumo, como se pode observar 

na figura 5.5. O que este valor significa é que durante todo o ano a energia produzida pelos 

sistemas da casa é superior àquela consumida. É de salientar que este dado não significa, 

necessariamente, que nestas condições a casa possa estar desligada de uma fonte externa de 

energia, pois estão a ser estimados consumos anuais e não diários ou mesmo variações 

horárias. É bastante provável que num dia frio de inverno com pouco sol os sistemas de 

energia renovável, e baterias para a armazenar, não produzam e ou tenham armazenada 

energia suficiente para satisfazer as necessidades de aquecimento para manter as 

temperaturas dentro dos valores de conforto estipulados. Este cenário inclui: paredes  com 

uma resistência térmica elevada (6,69 K.m2/W), cobertura de feita de painéis SIP com valores 

também com elevado isolamento (10,6 K.m2/W), janelas triplas (1,4 K.m2/W), aquecimento e 

arrefecimento por bomba de calor que faz as permutas de energia com o solo, com perdas 

reduzidas devido a ventilação, controlos de ocupação inteligentes que otimizam o consumo 

energético da casa e 90% da cobertura coberta com painéis de alto rendimento. 

Figura 5.5 – Resultado da simulação da arquitetura do caso estudo maximizando todos os parâmetros 

possíveis para melhorar a eficiência energética  
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5.3. Avaliação crítica dos modelos 

Após a análise dos dois modelos surgem comparações entre os resultados obtidos. Em geral a 

avaliação estática parece apresentar resultados mais baixos que o modelo dinâmico. Esta 

diferença é substancial, não sendo incompreensível. Existem várias explicações para esta 

variação.  

A metodologia é completamente diferente sendo baseada no caso estático num modelo de 

estimativa de consumos, utilizando temperaturas médias de referência em verão e inverno. No 

caso dinâmico, os resultados são obtidos através de simulações de necessidades energéticas 

da zona habitável consoante a temperatura exterior real. 

Os fatores climáticos exteriores são também diferentes em ambos os modelos. No modelo 

estático em que existem apenas três zonas climáticas em todo o território nacional, é usada 

uma temperatura média de verão 20,1 ºC durante os 4,0 meses de estação de arrefecimento e 

uma temperatura de média de inverno de 10,1 ºC exterior durante os 5,8 meses de estação de 

aquecimento. No modelo dinâmico, é usada uma das várias estações meteorológicas no 

território nacional, com valores reais registados anualmente por dois tipos de termómetros, 

seco e húmido, como se pode observar na Figura 5.6. 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 – Valores de temperaturas da estação metrológica usada pelo software na modelação 

 

Outro fator que pode influenciar os resultados é a temperatura de conforto interior. No cálculo 

estático foram definidas temperaturas de conforto interiores de 20 ºC na estação de 

aquecimento e 25 ºC na estação de arrefecimento. No modelo dinâmico não é definida uma 

temperatura interior, mas sim um tipo de ocupação de cada divisão da casa, que define valores 

de ganhos internos, renovações de ar, tipo de climatização de onde será calculada a energia 

necessária para garantir o conforto dos ocupantes em cada espaço. Os parâmetros utilizados 

para um dos quartos podem ser consultados na Figura 5.7. 
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Figura 5.7 – Propriedades de conforto interior definidas para um dos quartos do piso 1  

 

Tendo em conta todas estas diferenças entre os modelos pode-se considerar a variação nos 

resultados aceitável. Com mais resultados de outros casos analisados, poder-se-ia criar uma 

melhor interpretação dos resultados obtido em ambos os modelos. 

Os resultados obtidos pelos dois métodos de cálculo assim como o máximo e mínimo obtidos 

na calibração do método dinâmicos podem ser consultados no Quadro 5.2. 

 

Quadro 5.2 – Resultados dos diversos cálculos energéticos anuais calculados 

 

Necessidades 
Energéticas 

(kWh/m2/ano)  

Necessidades 
Energéticas 
(kWh/ano)  

Custo Anual 
PT 
(€) 

Custo Mensal  
PT 
(€) 

Custo anual 
EU28 

(€) 

Custo Mensal 
EU28 

(€)  

Modelo 
Estático 44,56 10 113 2 225 185 2 022 116 

Modelo 
Dinâmico 62,7 14 22 3 138 262 2 852 238 

Max Modelo 
Din -40,8 -9 281 -2 042 -170 -1 856 -155 

Min Modelo Din 329,0 74 837 16 464 1 372 14 968 1247 
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6. Desempenho energético vs económico 

O grande valor do modelo dinâmico é que de, depois construído, é relativamente fácil e rápido 

analisar o impacte de um leque de opções possíveis e a tomar em fase de projeto. 

 Para que seja feita uma análise mais compreensiva e justificada de todos os parâmetros 

variados e possíveis medidas, foi feita uma análise financeira de todas essas opções. Os 

dados utilizados para estas medidas, foram os resultados da variação individual do consumo 

anual da casa obtidos no modelo dinâmico em kWh/m2.ano multiplicados pela área útil da casa 

(227,47 m2). O valor da kWh de eletricidade em Portugal no valor de 0,22 euro/kWh e o mesmo 

valor da média da OCDE (organização dos países do espaço económico europeu), 0,20 

euro/kWh (Eurostat, 2019). Os valores de cada solução construtiva estimado através de 

estimativas e catálogos de empresas que as produzem e instalam. 

É de notar que muitas destas medidas, em especial as de melhores desempenhos energéticos 

existem apenas em países de elevado desenvolvimento que têm mão-de-obra mais cara o que 

pode criar uma disparidade entre o custo destas soluções em relação a uma possível 

implementação em Portugal. 

Nas tabelas seguintes, pode visualizar-se avaliação feita a diversas alternativas: o custo de 

cada alternativa, poupança anual em kWh e euros e o tempo de retorno. O tempo de retorno foi 

estimado para a solução utilizada no caso de estudo se a medida produzir resultado final global 

menos eficiente que o construído. Para as medidas que tornam o edifício mais eficiente, o 

tempo de retorno foi calculado para o investimento necessário para se optar por esta solução 

ao invés da adotada no caso de estudo. 

Os preços para algumas destas tecnologias são difíceis de definir visto que algumas delas são 

pouco comuns e relativamente recentes. Por exemplo no caso dos painéis SIP, que são painéis 

estruturais e de isolamento, os preços obtidos são para edifícios projetados para utilizar esta 

tecnologia e têm de ser previamente fabricados em ambientes controlados (fábricas), portanto 

é relativamente incorreto comparar diretamente o preço por metro quadrado dessa solução 

com uma parede de tijolo que não necessita de tanto trabalho prévio antes da execução. No 

entanto, qualquer uma destas soluções, com o respetivo conhecimento poderia ser utilizado 

neste caso de estudo. 

Algumas das soluções de parede e cobertura não têm nome, apenas os valores de “R Value”, 

ou coeficiente de resistência térmica em unidades imperiais que é aproximadamente 5,7 vezes 

maior do que a mesma unidade em unidades internacionais. 

Após a análise destes resultados, é possível observar que das diversas medidas existe uma 

grande variação da sua viabilidade económica. 
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Estes custos englobam materiais e instalação das diversas soluções construtivas aqui 

apresentadas e foram obtidos através da consulta de preços e orçamentos disponibilizados por 

empresas que as produzem. 

Quadro 6.1 – Análise energética e económica da alteração de orientação de edifício 

Medidas Desempenho 
Diferença 

total 
Análise 

Financeira 
Custo 

Tempo 
retorno 

Orientação 
Edifício 

kWh/m2/ano kWh/ano €/ano € anos 

N – 0º 65,8 705,2 155,1 0,0 - 

NE – 45º 63,8 250,2 55,0 0,0 - 

NO – 315º 62,9 45,5 10,0 0,0 - 

O – 270º 62,6 0,0 0,0 0,0 - 

SE – 135º 61,2 -341,2 -75,1 0,0 - 

O – 90º 60,4 -523,2 -115,1 0,0 - 

SO – 225º 60,0 -614,2 -135,1 0,0 - 

S – 270º 58,1 -1046,4 -230,2 0,0 - 
 

Esta análise não tem tanto sentido no caso da orientação solar visto que construir um edifício 

segundo uma certa direção não tem, na maioria dos casos, custos acrescentados dependerá 

apenas da disposição do terreno e das suas envolventes. Contudo, é possível quantificar a 

diferença que a alteração da orientação de um edifício pode ter nos seus consumos 

energéticos anuais. Os resultados são apresentados no Quadro 6.1. 

Quadro 6.2 – Análise energética e económica da alteração de tipo de parede 

Medidas Desempenho 
Resistência 

Térmica 
Análise 

Financeira 
Custo 

Tempo 
retorno 

Paredes kWh/m2/ano (K⋅m2/W) €/ano € anos 

Não isolado 74,4 0,18 585,5 8 972 11,8 

Blocos de Cimento 69,8 0,35 355,3 9 629 17,7 

Painéis Metálicos 68,1 2,29 270,2 14 160 6,4 

Painéis de Madeira 65,1 2,29 120,1 16 048 - 

BIM 62,7 2,96 0,0 15 901 - 

Combinação Painéis 62,1 3,17 -30,0 18 503 86,6 

Blocos ICF 60,8 3,87 -95,1 16 501 6,3 

Painéis SIP 60,7 4,40 -100,1 22 830 69,2 

Madeira Maciça 60,6 6,69 -105,1 45 245 279,2 
 

Em relação ao tipo de parede a utilizar a solução optada parece ser um bom investimento visto 

que os tempos de retorno em relação às soluções optadas estão entre os 5 e 15 anos. No 

entanto as soluções com resistências térmicas maiores não parecem um bom investimento 

pois têm tempos de retorno muito elevados. Os resultados são apresentados no Quadro 6.2. 

No caso das coberturas a solução utilizada parece superior à necessária visto que o tempo de 

retorno desta, em relação à maioria das soluções com resistências térmicas maiores, é muito 

elevado.  Os resultados são apresentados no Quadro 6.3. 
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Em ambos os casos, isto quer apenas dizer que como foi referido no capítulo 2 estas soluções 

embora boas estão acima da média do envelope térmico total pelo que será mais útil melhorar 

o comportamento térmico de outras partes do edifício ou mesmo reduzir a quantidade de calor 

perdida por ventilação. 

Quadro 6.3 – Análise energética e económica da alteração de tipo cobertura 

Medidas Desempenho 
Resistência 

Térmica 
Análise 

Financeira 
Custo 

Tempo 
retorno 

Cobertura kWh/m2/ano K⋅m2/W €/ano € anos 

Não isolado 86,9 0,18 1211,1 7 000 7,9 

R10 65,4 1,76 135,1 8 258 61,2 

R15 64,6 2,64 95,1 8 580 83,6 

R19 64,4 3,35 85,1 10 554 70,3 

Painéis SIP 62,8 4,40 5,0 13 643 577,2 

BIM 62,7 4,42 0,0 16 531 - 

Madeira Maciça 62,7 6,69 0,0 16 551 -  

R60 62,3 10,57 -20,0 27 171 531,5 
 

Dentro das opções de ventilação, sem surpresas o melhor investimento em questões 

energéticas seria reduzi-la ao máximo visto existirem menos perdas ou ganhos de calor por 

renovações de ar, no entanto como este software não reconhece soluções de permutadores de 

calor do ar ventilado, o valor mínimo de renovações de ar por hora que se pode atingir é de 0,4, 

que é o mínimo regulamentar para garantir a qualidade do ar exterior. Os resultados são 

apresentados no Quadro 6.4. 

Quadro 6.4 – Análise energética e económica da alteração no número de renovações de ar por hora 

Medidas Desempenho 
Diferença 

total 
Análise 

Financeira 
Custo 

Tempo 
retorno 

Ventilação 
(Renovações de 

Ar por Hora) 
kWh/m2/ano kWh/ano €/ano € anos 

2.0  68,2 1251 275,2 0,00  - 

1.6  66,4 842 185,2 0,00  - 

1.2  64,0 296 65,1 0,00  - 

0.8  63,1 91 20,0 0,00 - 

0.4  62,7 0 0,0 0,00  - 

0.17  62,5 -45 -10,0 0,00  - 
 

Dispositivos que tornem a habitação mais inteligente, como sensores e controladores que 

automatizem parte da gestão dos sistemas do edifício, apresentam algumas poupanças 

energéticas ainda que não muito significativas. O preço da maioria destes dispositivos também 

é relativamente reduzido em comparação com outras opções discutidas nesta análise, 

resultando no retorno de investimento em 10,8 anos, que em conjunto com os reduzidos custos 
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de aquisição tornam esta medida num bom investimento.  Os resultados são apresentados no 

Quadro 6.5. 

Quadro 6.5 – Análise energética e económica da integração de sistemas de controlo inteligentes 

Medidas Desempenho 
Diferença 

total 
Análise 

Financeira 
Custo 

Tempo 
retorno 

Sensores kWh/m2/ano kWh/ano €/ ano € anos 

Nenhum 63,3 136 30,0 0,00  12,2 

Iluminação 62,9 45 10,0 185,71  18,0 

Ocupação 62,7 0 0,0 366,07  - 

Ambos 
62,4 -68 -15,0 

528,57 
€ 10,8 

 

Os dispositivos utilizados no aquecimento e arrefecimento de espaços e águas são uma 

medida que tem grandes repercussões nos consumos energéticos finais. Como investimento, é 

claro, que, embora com um preço inicial superior, as bombas de calor são a melhor opção pois 

com as suas eficiências são muito elevadas, a longo prazo acabam por apresentar poupanças 

suficientes que ultrapassem a diferença inicial de custo. É de notar, que existem alternativas de 

bombas de calor construídas para fazer as trocas de energia com o solo ou cursos de águas 

que têm rendimentos e custos inicias superiores aos apresentados nesta análise e poderão ser 

um investimento ainda mais apelativo. Além de ser necessário solo não construído ou um curso 

de água disponíveis para a instalação deste tipo de dispositivos, este software na versão de 

2018 ainda não tem estas opções disponíveis para simulação. Os resultados são apresentados  

no Quadro 6.6. 

Quadro 6.6 – Análise energética e económica de diversos sistemas de climatização 

Medidas Desempenho 
Diferença 

total 
Análise 

Financeira 
Custo Tempo retorno 

AVAC kWh/m2/ano kWh/ ano €/ ano € anos 

Ar cond. caldeira 126,0 14399 3167,7 3 100 € 1,6 
Ar cond. eff. 

caldeira 
121,0 13262 2917,5 3 350 € 

1,7 

VAV 138,0 17128 3768,3 4 125 € 1,1 

VAV eff. 117,0 12352 2717,4 5 225 € 1,1 

Ar cond. eff. 106,0 9849 2166,9 4 850 € 1,6 

Bomba de Calor 93,4 6983 1536,3 5 300 € 1,9 
Bomba de Calor 

eff. 
82,4 4481 985,9 6 254 € 

2,1 
Bomba de calor 

instalada 
62,7 0 0,0 8 277 € 

 
Bomba de calor 

reversível 
51,9 -2457 -540,5 9 575 € 

2,4 
 

Em relação aos envidraçados, os resultados foram calculados por orientação. Os resultados 

variam consoante a área de envidraçado simulada em cada uma das direções assim como pela 

própria direção.  
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Na direção Oeste, é onde a análise de várias medidas se destacam mais, visto ser o vão com a 

maior área de envidraçados em que muitos deles não têm sombreamentos. Na análise do tipo, 

o vidro duplo utilizado no caso estudo parece produzir melhores resultados do que o vidro triplo 

da base de dados do software. Isto pode-se dever ao facto de as características de condução 

térmica do vidro duplo utilizado no caso de estudo estarem sobrestimadas no catálogo, 

apresentado no Anexo A1 ou o contrário se verificar para o vidro triplo simulado pelo programa. 

É ainda possível que os ganhos térmicos conseguidos pelo vidro duplo que tem uma 

transmitância solar ligeiramente superior ao do triplo, sejam suficientes para superar as perdas 

concedidas durante a noite pela maior condução térmica. 

Em relação aos sombreamentos, embora se seja a sul que estes têm mais efeito, é possível 

ver algumas poupanças significativas quando estes atingem 2/3 da altura de janela sendo, no 

entanto, um investimento que aparenta ter tempos de retorno elevados. Os resultados são 

apresentados no Quadro 6.7. 

Quadro 6.7 – Análise energética e económica de aspetos construtivos dos envidraçados a Oeste 

 

Medidas Desempenho Diferença total Análise Financeira Custo Tempo Retorno 

Tipo de Vidro kWh/m2/ano kWh/ano €/ano € anos 

Simples 90,5 6323,7 1391,2 14508,6 16,6 

Duplo Refletivo 86,5 5413,8 1191,0 35528,1 1,7 

Duplo 84,6 4981,6 1096,0 34115,4 3,2 

Triplo 69,5 1546,8 340,3 43350,6 - 

BIM 62,7 0,0 0,0 37572,0 - 

Sombreamentos kWh/m2/ano kWh/ano €/ano € anos 

BIM 62,7 0,0 0,0 0,0 - 

1/6 Altura Janela 63,3 136,5 30,0 1906,8 - 

1/4 Altura Janela 62,8 22,7 5,0 2097,5 - 

1/3 Altura Janela 62,3 -91,0 -20,0 2288,1 114,3 

1/2 Altura Janela 61,4 -295,7 -65,1 2478,8 38,1 

2/3 Altura Janela 60,7 -454,9 -100,1 2669,5 26,7 

 

O rácio de parede janela segue a tendência de uma menor poupança com a diminuição de 

área de janela visto que nesta orientação os ganhos solares são menores do que a sul na 

época de aquecimento e mais difíceis de sombrear na época de arrefecimento. Os resultados 

são apresentados no Quadro 6.8. 
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Quadro 6.8 – Análise energética e económica do rácio janela e parede a Oeste 

Medidas Desempenho Diferença total Análise Financeira 

Janela / Parede kWh/m2/ano kWh/ano €/ano 

95% 70,7 1819,8 400,3 

80% 67,9 1182,8 260,2 

65% 65,1 545,9 120,1 

62% 62,7 0,0 0,0 

50% 62,5 -45,5 -10,0 

40% 6,06 -12883,9 -2834,5 

30% 58,6 -932,6 -205,2 

15% 56 -1524,0 -335,3 

0% 53,4 -2115,5 -465,4 

Na direção Este os resultados são semelhantes aos da direção Este, no entanto as poupanças 

devido ao tipo de vidro são menores e os tempos de retorno destes investimentos menores 

devido às áreas envidraçadas menores. Nesta direção parece ainda não existirem poupanças 

devido aos sombreamentos visto que independentemente da altura destes os consumos anuais 

são sempre superiores ao caso de estes não existirem. Os resultados são apresentados no 

Quadro 6.9. 

Quadro 6.9 – Análise energética e económica de aspetos construtivos dos envidraçados a Este 

Medidas Desempenho Diferença total Análise Financeira Custo 
Tempo 
Retorno 

Tipo de Vidro kWh/m2/ano kWh/ano €/ano € anos 

Simples 66,7 909,9 200,2 3724,2 29,6 

Duplo Refletivo 65,6 659,7 145,1 9119,6 3,6 

Duplo 65,5 636,9 140,1 8757,0 6,3 

Triplo 63,4 159,2 35,0 11127,6 - 

BIM 62,7 0,0 0,0 9644,3 - 

Sombreamentos kWh/m2/ano kWh/ano €/ano € anos 

BIM 62,7 0,0 0,0 0,0 - 

1/6 Altura Janela 63,1 91,0 20,0 699,2 - 

1/4 Altura Janela 63,1 91,0 20,0 769,1 - 

1/3 Altura Janela 63,0 68,2 15,0 839,1 - 

1/2 Altura Janela 62,9 45,5 10,0 909,0 - 

2/3 Altura Janela 62,8 22,7 5,0 978,9 - 

 

As semelhanças com a direção este continuam no rácio parede janela. Segue também a 

tendência de piores resultados á medida que se aumenta a área de janela visto não ser esta a 

direção ótima para a colocação de envidraçados. Os resultados são apresentados no Quadro 

6.10. 
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Quadro 6.10 – Análise energética e económica do rácio janela e parede a Este 

Medidas Desempenho Diferença total Análise Financeira 

Janela / Parede kWh/m2/ano kWh/ano €/ano 

95% 71,5 2001,7 440,4 

80% 69,6 1569,5 345,3 

65% 67,6 1114,6 245,2 

50% 66,3 818,9 180,2 

40% 65,4 614,2 135,1 

30% 64,4 386,7 85,1 

15% 63,2 113,7 25,0 

15% 62,7 0,0 0,0 

0% 61,9 -182,0 -40,0 
 

 

No caso da direção Sul, este projeto é um mau exemplo nos resultados que produz visto que 

existe apenas uma única janela virada para esta direção, localizada na varanda coberta do 

primeiro piso, que tem diversos obstáculos em seu redor que comprometem a sua exposição 

solar, como se pode observar no Quadro 6.12. Os resultados obtidos desta simulação 

apresentam então na sua premissa uma situação que não é a mais comum para envidraçados 

virados nesta direção. Dito isto, desta simulação pode-se concluir que para esta janela 

específico como tem poucos ganhos solares a resistência térmica torna-se o fator mais 

importante para a redução das necessidades energéticas do edifício pelo que o vidro duplo de 

menor custo é uma melhor solução que o usado no caso de estudo, sendo o vidro triplo a 

solução ótima. Devido às obstruções presentes junto ao envidraçado não existe necessidades 

de mais sombreamentos. Os resultados são apresentados no Quadro 6.11. 

 

Quadro 6.11 – Análise energética e económica de aspetos construtivos dos envidraçados a Sul 

Medidas Desempenho Diferença total Análise Financeira Custo 
Tempo 
Retorno 

Tipo de Vidro kWh/m2/ano kWh/ano €/ano € anos 

Simples 63,1 91,0 20,0 1568,8 124,6 

Duplo Refletivo 62,8 22,7 5,0 3841,5 44,2 

Duplo 62,7 0,0 0,0 3688,8 0 

Triplo 62,5 -45,5 -10,0 4687,3 62,4 

BIM 62,7 0,0 0,0 4062,5 - 

Sombreamentos kWh/m2/ano kWh/ano €/ano € anos 

BIM 62,7 0 0 0 - 

1/6 Altura Janela 62,9 45,5 10,0 206,2 - 

1/4 Altura Janela 62,7 0,0 0,0 226,8 - 

1/3 Altura Janela 62,7 0,0 0,0 247,4 - 

1/2 Altura Janela 62,7 0,0 0,0 268,0 - 

2/3 Altura Janela 62,7 0,0 0,0 288,6 - 
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Devido às obstruções já mencionadas, embora este seja a direção ótima para a colocação de 

envidraçados, como os valores simulados deduzem mais perdas que ganhos par esta 

simulação a tendência de melhores resultados com a diminuição do rácio janela parede 

mantem-se. Os resultados são apresentados no Quadro 6.12. 

Quadro 6.12 – Análise energética e económica de aspetos construtivos dos envidraçados a Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na direção  Norte, não existem envidraçados pelo que a análise feita pelo programa produz 

resultados de onde não se pode tirar qualquer informação sobre o tipo de vidro ou 

sombreamentos. Os resultados são apresentados no Quadro 6.13. 

Quadro 6.13 – Análise energética e económica de aspetos construtivos dos envidraçados a Norte 

 

Medidas Desempenho Diferença total Análise Financeira Custo 
Tempo de 
Retorno 

Tipo de Vidro kWh/m2/ano kWh/ano €/ano € anos 

Simples 62,7 0 0 0 - 

Duplo Refletivo 62,7 0 0 0 - 

Duplo 62,7 0 0 0 - 

Triplo 62,7 0 0 0 - 

BIM 62,7 0 0 0 - 

Sombreamentos kWh/m2/ano kWh/ano €/ano € anos 

BIM 62,7 0 0 0 - 

1/6 Alt Janela 62,7 0 0 0 - 

1/4 Alt Janela 62,7 0 0 0 - 

1/3 Alt Janela 62,7 0 0 0 - 

1/2 Alt Janela 62,7 0 0 0 - 

2/3 Alt Janela 62,7 0 0 0 - 
 

O mesmo pode ser dito para o rácio entre janela e parede nesta direção, embora o programa 

aparentemente tente produzir alguns resultados. Os resultados são apresentados no Quadro 

6.14. 

 

Medidas Desempenho Diferença total Análise Financeira 

Janela / Parede kWh/m2/ano kWh/ano €/ano 

95% 75,4 2888,9 635,6 

80% 72,2 2161,0 475,4 

65% 69 1433,1 315,3 

50% 66,7 909,9 200,2 

40% 65,1 545,9 120,1 

30% 63,5 182,0 40,0 

15% 63 68,2 15,0 

6% 62,7 0,0 0,0 

0% 62,5 -45,5 -10,0 
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Quadro 6.14 – Análise energética e económica do rácio janela e parede a Norte 

Medidas Desempenho Diferença total Análise Financeira Custo 

Janela / Parede kWh/m2/ano kWh/ano €/ano € 

95% 66,3 818,9 180,2 0 

80% 65,6 659,7 145,1 0 

65% 65 523,2 115,1 0 

50% 64,5 409,4 90,1 0 

40% 64,1 318,5 70,1 0 

30% 63,8 250,2 55,0 0 

15% 63,3 136,5 30,0 0 

0% 62,7 0 0,0 0 

0% 62,7 0 0,0 0 
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7. Discussão de resultados 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados das simulações feitas nos capítulos 

anteriores assim como feitas algumas simulações novas que surgem de questões são 

levantadas após uma análise inicial. 

7.1 Atinge-se a Passive House? 

Para atingir esta exigente certificação, será necessário cumprir quatro critérios principais, como 

foi referido no capítulo 2, nomeadamente: 

• fonte principal de Energia: máximo de 120 kWh/m2/ano; 

• energia para aquecimento/arrefecimento: máximo de 15 kWh/m2/ano ou 10 W/m2 em 

pico; 

• estanquidade: máximo de 0,6 h-1 a 50 Pa no teste de pressurização; 

• conforto térmico: máximo de 10% de horas acima dos 25 ºC. 

7.1.1. Energia primária 

Para atingir o objetivo da Passive House de 120 kWh/m2/ano de energia primária, foi usado o 

modelo dinâmico e a análise financeira de forma a escolher medidas e os seus custos que 

reduzam o consumo energético anual até se atingir esse valor da forma mais rentável. Em 

relação aos 120 kWh/m2/ano de fonte de energia primária, foi dimensionada uma “plug-load” ou 

energia utilizada por equipamentos não relacionados com a climatização. Para o mesmo foram 

estimados consumos dos eletrodomésticos já instalados na casa ou de classe energética 

equivalentes para os em falta. O consumo anual de energia foi estimado para uma família de 

cinco pessoas atendendo à tipologia da casa. Os resultados são apresentados no Quadro 7.1. 

Quadro 7.1 – Análise de consumos energéticos esperados pelos eletrodomésticos 

Eletrodoméstico 
Classe Potência 

Uso 
diário 

Energia 
diária 

Energia 
Anual 

Custo 
Mensal 

Custo 
Anual 

Energética (W) (horas) (Wh/dia) (kWh/ano) (€) (€) 

Iluminação  Led's A+ 5 6 180 64,8 1,2 14,3 

Frigorífico A+ ** ** 1142 411 7,5 90,5 

Máquina Roupa A++ ** ** 688 248 4,5 54,5 

Máquina Loiça A+ 0 0 1120 403 7,4 88,7 

Forno A+ 2500 1,5 3750 1350 24,8 297,0 

Fogão ** 2200 2 4400 1584 29,0 348,5 

Microndas ** 650 0,5 325 117 2,1 25,7 

Aspirador A ** ** 78 28 0,5 6,2 

 2 Televisão A ** ** 681 245 4,5 53,9 

1 Box da Tv ** 10 24 240 86,4 1,6 19,0 

5 telemóvel ** 5 5,6 140 50,4 0,92 11,1 

5 PC Portátil ** 35 12 2100 756 13,9 166,3 

Eletrónica ** 10 12 240 86,4 1,6 19,0 

Diversos: 
Secador cabelo,  

** 65 1 130 46,8 0,9 10,3 

Total 15214 5552,9 100,4 1204,9 
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Para introduzir esta estimativa no modelo de cálculo dinâmico foi dividido o total anual pela 

área da casa e chegou-se a um valor de 24,4 kWh/m2/ano. Este valor foi de seguida 

introduzido no parâmetro de “plug-load” do cálculo total de necessidades energéticas como se 

pode observar na Figura 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 – Introdução do parâmetro de energia de necessária para eletrodomésticos 

Com a introdução deste parâmetro fez-se a análise energética do edifício e chega-se a um 

valor de 87,9 kWh/m2/ano de energia final, como se pode observar na Figura 7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 – Resultado da simulação de energia final anual por metro quadrado para todos os fins  

Uma vez que não existe consenso universal sobre o fator de conversão de energia primária 

para energia final foi calculado nesta dissertação com base em valores reais e atualizados. 

Visto que em Portugal existiu em 2017, segundo a direção geral de energia e geologia 

portuguesa, um consumo de 22,492 Mtep de energia primária e 15,613 Mtep de energia final, 

como se pode observar na figura 7.3. Pode-se retirar um fator de conversão 1,44 de energia 

final para energia primária. É de salientar, que para este caso, este fator é conservativo pois 

existem nesta casa produção de energia através de painéis solares que terão um fator de 

conversor mais baixo que esta média nacional. 
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Figura 7.3 – Evolução da produção, importação e consumos energéticos finais e primários em Portugal 

Multiplicando o consumo anual de energia final do edifício pelo fator acima calculado, chegou-

se a uma energia primária para esta habitação de 126,58 kWh/m2/ano. Este valor é superior ao 

máximo da norma passiva de 120 kWh/m2/ano logo é necessário aplicar medidas para reduzir 

este valor. Estas medidas foram introduzidas no programa e analisados os resultados. O 

objetivo será uma energia final de 83,3 kWh/m2/ano que resultam, em Portugal, nos 120 

kWh/m2/ano de energia primária pretendidos. 

A primeira alteração a fazer foi orientar a construção a sul de forma que a fachada que é 63% 

envidraçados receba a maior quantidade de energia passiva solar. Esta rotação envolve mudar 

a na análise a orientação geral do edifício para sul assim como os ratios de envidraçados e 

parede (Window to Wall ratio) em todas as fachadas de forma a corresponderem corretamente. 

Fica assim a fachada Norte com (15%) a fachada Este com (15%), a fachada Sul com (63%) e 

a fachada Oeste sem janelas (0%). Estas alterações, se possíveis em projeto, não têm custo e 

reduzem o consumo energético anual da casa em 8,1 kWh/m2/ano, passando assim para do 

87,9 para os 79,8 kWh/m2/ano. Os resultados são apresentados no Quadro 7.2. 

Quadro 7.2 – Análise energética e económica do estudo da rotação da casa 

Rotação da 
Casa 

KWh/m^2/ano kWh/ano €/ano Custo (€) 

Oeste  87,9 -5732 -1261,1 0,0 

Sul 79,8 -3890 -855,7 0,0 

Este  87,1 -5550 -1221,1 0,0 

Norte 84,2 -4891 -1075,9 0,0 
 

Apenas com esta alteração já se atinge o limite necessário, mas como referido nesta 

dissertação, sombreamentos nos envidraçados quando estes estão na direção sul são 

essenciais. Portanto, uma segunda medida sugerida será a instalação de sombreamentos 

exteriores nas janelas com 2/3 da sua altura nos envidraçados a sul. O comprimento escolhido 

para as palas é, dentro do modelo o que representa uma maior eficiência anual dos disponíveis 



52 
 

no programa. A instalação de palas ocorreria em todos os envidraçados virados a sul ou este 

que não estejam já cobertos por elementos da arquitetura com pelo menos 2/3 da altura dos 

mesmos. Na fachada este, não devem existir sombreamentos visto ser esta opção que 

minimiza o resultado desta medida e a Oeste não existem janelas, mas é de notar que o 

segundo resultado mínimo é o sombreamento com 2/3 da altura da janela sendo que todos os 

outros comprimentos produzem resultados mais altos, como se pode observar na Figura 7.4, 

logo não é prescritivo e linear que envidraçados a Este e Oeste não devam ter 

sombreamentos, sendo que esta decisão dependerá de mais parâmetros. Em relação à 

fachada norte, esta nunca recebe radiação solar direta pelo não são necessários 

sombreamentos. Esta medida teria o custo aproximado de 2669,5 € e reduz o consumo 

energético anual da habitação em 2,7 kWh/m2/ano, passando assim de 79,8 para 77,1 

kWh/m2/ano e um consequente consumo de energia primária de 111,0 kWh/m2/ano.  Os 

resultados são apresentados no Quadro 7.3. 

Quadro 7.3 – Análise energética e económica do estudo se sombreamentos em várias direções 

Sombreamentos KWh/m^2/ano kWh/ano €/ano Custo (€) 

Oeste  79,8 -5732 -1261,1 0,0 

Sul 77,1 -5118 -1126,0 Custo 

Este  79,8 -5732 -1261,1 0,0 

Norte 79,8 -5732 -1261,1 0,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4 – Variação de consumos energéticos anuais com o comprimento de sombreamentos nos 

envidraçados na direção Este 

 

7.1.2. Produção de Energia 

Com a atualização da norma em 2015 (Passive House Institute, 2015), foram atualizados os 

mínimos de consumo energético final para incluírem a produção local, assim como a criação de 

duas classes, “plus e premium” que desafiam a consumos menores, indicados na figura 7.5. 
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Figura 7.5 – Consumos de energia primária de diversas classes da norma casa passiva 

 

Com as medidas implementadas no capítulo 7.1.1, o edifício tem consumo anuais de 77,1 

kWh/m2/ano de energia final o que se traduz em 111,0 kWh/m2/ano de energia primária quando 

multiplicado pelo fator desta relação, calculado nesta dissertação, para Portugal. Para atingir a 

classificação “Classic” será necessária uma redução da energia retirada da rede, para que esta 

atinga no máximo 60 kWh/m2/ano. 

Reduzindo a energia final não produzida no local para 41,7 kWh/m2/ano, o que se traduz em 60 

kWh/m2/ano de energia primária, ficam a faltar produzir 35,4 kWh/m2/ano de energia final. 

Como se consideram desprezáveis as perdas de produção em painéis fotovoltaicos, a energia 

produzida primária terá o mesmo valor que a final consumida. 

Para o pré-dimensionamento da produção energética no local foi usado o modelo dinâmico 

construído para esse caso de estudo. O método de estimação deste parâmero disponível no 

software é por: percentagem de área da cobertura utilizada para painéis solares, eficiência dos 

painéis e o tempo de retorno do investimento neste equipamento, como se pode observar na 

Figura 7.6. 

 

Figura 7.6 – Parâmetros relativos á produção solar disponíveis no cálculo dinâmico 

As opções variadas pelo programa nesta medida são entre 60, 75 e 90% da cobertura coberta 

de painéis. Os resultados dessas três opões podem ser consultados na Quadro 7.4, assim 

como uma análise financeira a esta medida. As estimativas foram realizadas variando a 

percentagem de cobertura coberta por painéis, mantendo a eficiência das células fotovoltaicas 

nos 18,6%, que é o valor mais próximo da grande maioria dos painéis no mercado. O período 

de retorno em 30 anos, para que se minimizasse o seu efeito nos resultados, visto que não dá 

para retirar completamente este parâmetro.  
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Quadro 7.4 – Análise energética e económica de painéis solares por percentagem de cobertura 

Medidas Desempenho Diferença 
Análise 

Financeira 
Custo 

Nº 
painéis 

Nº Baterias 
Tempo 
Retorno 

Painéis 
Solares 

kWh/m^2/ano kWh/m^2/ano €/ano (€)  Equivalente Anos 

0% 77,1 0,0 0 0 0 0 0 

60% 23,1 54,0 2702 21998 31 55 8,1 

75% 3,35 73,8 3691 27340 38 69 7,4 

90% -16,4 93,5 4679 32433 46 82 6,9 

 

Para esta análise foram considerados painéis de 320W, inclinados a 37º,com dimensões de 

(1956*992) mm, ou 1,94 m2 cada e que cada painel para funcionar em condições ótimas e sem 

criar sombreamentos a outros equipamentos em seu redor ocupa 150% desse espaço, com  

radiação solar presente em Belas, (HotSpot Energy, 2010).  

Foi também dimensionado um banco de baterias para que seja possível o armazenamento da 

energia produzida, pois as necessidades de energia não se alinham com a produção gerada. 

Estas variações pode traduzir-se em fatores diários como a produção ser apenas diurna 

embora o consumo seja noturno ou variações mais acentuadas, como períodos de um ou mais 

dias de céu nublado em que a produção é abaixo das necessidades Como se está a 

dimensionar um sistema complementar e não um sistema independente, foi dimensionado o 

banco de baterias com capacidade de armazenar dois dias energia produzida, numa média 

anual.   

Para que esta medida tenha efeitos significativos, será necessário além do aumento do número 

de painéis ainda: aumentar a amperagem de controlador de carga solar, a potência total do 

banco de baterias e possivelmente o inversor de corrente e custos de instalação de 35% do 

valor dos equipamentos.  

Esta alteração teria o custo aproximado de 5470 € em painéis, 10175 € de baterias, 350 € num 

alternador com uma potência de 2000W e 300 € no controlador de carga, fazendo um total de 

21998 €. Os dados utilizados e a metodologia para dimensionar e orçamentar o sistema estão 

expostas no Quadro 7.5. 
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Quadro 7.5 – Análise energética e económica de um sistema de produção e armazenamento de energia 

solar com 60% da cobertura usada para o efeito 

Painéis Fotovoltaicos           

Número 31 painéis  Potencia 9784 W 

Potência 320 W  Eficiência 7827 W 

Custos 0,56 €/W  Horas de pico de sol 
(Belas) 

4,6 horas 

Painel 178,9 €  
Output diário 36,0 kWh/dia 

Total 5470 €   Output anual / m2 57,8 kWh/m2/ano 

Banco de baterias              

Número 55 baterias  Capacidade total Baterias 12100 Amp/hora 

Capacidade 220 Amp/hora Descarga útil 6050 Amp/hora 

Custos 0,14 €/Wh  Voltagem  12 Volts 

Bateria 185 €/220A  Potência guardada útil 72,6 kWh 

Total 10175 €  Dias para carregar bateria 2,02 dias 

Equipamentos auxiliares            

custos: 
Alternador 

2000 W 350 € Controlador solar 300 € 

Custo do Sistema             
Custo de 
Instalação 

35% 
Equipamentos 5703 € Total 21998 € 

       

Este valor, no entanto, ultrapassa as necessidades de produção de energia largamente, tanto 

na modelação dinâmica como nos lineares de produção anual por painel localizado em Belas. 

Para chegar a um valor mínimo que satisfaça a condição proposta, foi feita uma interpolação 

entre os resultados para atingir a percentagem de área que devolva uma redução de 35,4 

kWh/m2/ano no consumo energético anual do edifício. A área estimada foi de 39% da 

cobertura, correspondente a 20 painéis de 320 W cada, como se pode verificar no Quadro 7.6. 

Quadro 7.6 – Análise energética e económica de painéis solares por percentagem de cobertura 

Medidas Desempenho Diferença 
Análise 

Financeira 
Custo 

Nº 
painéis 

Nº Baterias 
Tempo 

Retorno 
Painéis 
Solares 

kWh/m^2/ano kWh/m2/ano €/ano (€)  Equivalente Anos 

0% 77,1 0,0 0 0 0 0 0 
39% 41,7 35,4 1772 14698 20 36 8,3 
60% 23,1 54,0 2702 21998 31 55 8,1 
75% 3,35 73,8 3691 27340 38 69 7,4 
90% -16,4 93,5 4679 32433 46 82 6,9 

 

Com estes dados, recalculou-se a análise financeira desta medida para os 12 painéis 

necessários.  Esta alteração teria o custo aproximado de 3578 € em painéis, 6660 € de 

baterias, 350 € num alternador com uma potência de 2000W e 300 € no controlador de carga, 

fazendo um total de 14698 €, como se pode observar no Quadro 7.7. 
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Quadro 7.7 – Análise energética e económica de um sistema de produção e armazenamento de energia 

solar com 39% da cobertura usada para o efeito 

Painéis Fotovoltaicos           

Número 20 painéis  Potência 6400 W 

Potência 320 W  Eficiência 5120 W 

Custos 0,56 €/W  Horas de pico de sol 
(Belas) 

4,6 horas 

Painel 178,9 €  
Output diário 23,6 kWh/dia 

Total 3578 €   Output anual / m2 37,8 kWh/m2/ano 

Banco de baterias              

Número 36 baterias  Capacidade total Baterias 7920 Amp/hora 

Capacidade 220 Amp/hora Descarga útil 3960 Amp/hora 

Custos 0,14 €/Wh  Voltagem  12 Volts 

Bateria 185 €/220A  Potência guardada útil 47,5 kWh 

Total 6660 €  Dias para carregar bateria 2,02 dias 

Equipamentos auxiliares            

custos: 
Alternador 

2000 W 350 € Controlador solar 300 € 

Custo do Sistema             
Custo de 
Instalação 

35% 
Equipamentos 3811 € Total 14698 € 

       

A produção linearmente calculada com este número de painéis, com a exposição solar 

disponível em Belas é de 37,8 kWh/m2/ano. Esta valor é muito próximo dos 35,4 kWh/m2/ano 

de redução que o cálculo dinâmico, através de interpolação de resultados, estima para esta 

percentagem de cobertura coberta por painéis, validando assim esta componente do método 

dinâmico.  

 

7.1.3. Necessidades de aquecimento e arrefecimento 

Para atingir o objetivo energético anual da certificação passiva, de 15 kWh/m2/ano de 

necessidades de aquecimento e 15 kWh/m2/ano de necessidades de arrefecimento, foram 

simulados os consumos anuais finais de energia com o cálculo dinâmico, retirando as parcelas 

não relacionadas com estes usos energéticos. Como não é possível separar as parcelas 

energéticas para o aquecimento e arrefecimento, considerou-se um total de 30 kWh/m2/ano 

para a soma das duas necessidades visto que o clima onde o edifício se encontra localizado é 

temperado.  

O ponto de partida será a casa como esta foi construída e inicialmente modelada. Retirando os 

outros usos energéticos, para o aquecimento e arrefecimento, como demonstrado no capítulo 

5, são necessários 62,7 kWh/m2/ano. 

A rotação do edifício para sul, maximizando os ganhos solares na estação de aquecimento, 

reduz a energia anual necessária para climatização para os 54,6 kWh/m2/ano. Os resultados 

são apresentados no quadro 7.8. 
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Quadro 7.8 – Análise energética e económica do estudo da rotação da casa 

Rotação da Casa kWh/m2/ano kWh/ano €/ano Custo (€) 

Oeste  62,7 0 0,0 0,0 

Sul 54,6 1843 405,4 0,0 

Este  61,9 182 40,0 0,0 

Norte 59 842 185,2 0,0 
 

A segunda medida já adotada neste ponto será a colocação de sombreamentos nos 

envidraçados a sul que necessitem. Esta medida reduz o consumo anual energético em 2,7, 

para os 51,9 kWh/m2/ano. Os resultados são apresentados no Quadro 7.9. 

Quadro 7.9 – Análise energética e económica do estudo se sombreamentos em várias direções 

Sombreamentos kWh/m2/ano kWh/ano €/ano Custo (€) 

Oeste  54,6 0 0,0 0,0 

Sul 51,9 614 135,1 2669,5 

Este  54,6 0 0,0 0,0 

Norte 54,6 0 0,0 0,0 
 

Embora estas medidas sejam suficientes para cumprir o objetivo de energia primária, neste 

caso de estudo, não satisfazem este critério. 

A próxima medida a utilizar, segundo a análise económica feita no capítulo 6, seria o 

melhoramento do sistema de AVAC para uma bomba de calor reversível, que seja capaz de 

produzir frio, além de calor. Esta medida reduz o consumo anual da casa visto que aumenta 

consideravelmente o rendimento do arrefecimento da casa, como se pode verificar na Figura 

7.7. As poupanças desta alteração são de 11,3 kWh/m2/ano, reduzindo o consumo da moradia 

para 40,6 kWh/m2/ano. Os resultados são apresentados no Quadro 7.10. 

 

Quadro 7.10 – Análise energética e económica de sistemas de AVAC 

Sistema AVAC kWh/m2/ano kWh/ano €/ano Custo (€) 

Ar Condicionado A++ 99,2 -10759 -2367,1 -6527,9 

Bomba de Calor 51,9 0 0,0 0,0 

Bomba de Calor Reversível 40,1 2684 590,5 2797,7 
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Figura 7.7 – Alterações nos consumos energéticos anuais devido a sistemas de AVAC 

A medida seguinte com um tempo de retorno mais apelativo é a instalação de sistemas de 

sensores de iluminação. Embora não tenham grande impacte comparativamente a outras 

medidas o seu custo é também reduzido. No caso de estudo, já estão instalados sensores de 

ocupação. O resultado de consumo energético anual estimado após a instalação desta medida 

é de 39,8 kWh/m2/ano, como se pode observar no Quadro 7.11. 

Quadro 7.11 – Análise energética e económica de sensores de iluminação e presença 

Sensores kWh/m2/ano kWh/ano €/ano Custo (€) 

Nenhum 40,6 -114 -25,0 0,00 € 

Sensores de iluminação 40,5 -91 -20,0 185,71 € 

Sensores de ocupação 40,1 0 0,0 366,07 € 

Ambos 39,8 68 15,0 528,57 € 
 

As últimas medidas possíveis de alterar serão a alteração do tipo de parede e cobertura para 

elementos construtivos com resistências térmicas. No entanto, começa-se a chegar a tempos 

de retorno muito elevados, demonstrados no Quadro 6.2 e 6.3, que tornam estas medidas um 

investimento pouco rentável visto que estas alterações pouco alteram os consumos anuais 

finais, como se pode observar na Figura 7.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.8 – Alterações nos consumos energéticos anuais devido ao tipo de parede e cobertura 
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A parede com uma resistência térmica mais elevada (6,7 K.m2/W) reduz o consumo anual em 

apenas 1,9 kWh/m2/ano e tem um custo considerável, como se pode observar no Quadro 7.12. 

Quadro 7.12 – Análise energética e económica de soluções construtivas de parede 

Tipo de parede kWh/m2/ano kWh/ano €/ano Custo (€) 

BIM 39,8 0,0 0,0 15 901 € 

R10+R13 Metal 39,3 113,7 25,0 18 503 € 

R22 ICF blocos 38,1 386,7 85,1 18 389 € 

SIP Painéis 38,0 409,4 90,1 22 830 € 

R38 Madeira 37,9 432,2 95,1 45 245 € 
 

No caso da cobertura o caso é o mesmo com alterações no consumo final ainda menores. A 

cobertura com a maior resistência térmica reduz em apenas 0,4 kWh/m2/ano, como se pode 

observar no Quadro 7.13. 

Quadro 7.13 – Análise energética e económica de soluções construtivas de cobertura 

Tipo de cobertura kWh/m2/ano kWh/ano €/ano Custo (€) 

BIM 37,9 0,0 0,0 16 531 € 

R38 Madeira 37,9 0,0 0,0 16 551 € 

R60 Madeira 37,5 91,0 20,0 27 171 € 
 

Estas diferenças tão reduzidas de consumos finais devem-se ao edifício estar a perder energia 

por renovações de ar a um ritmo muito maior do que por transmissão. No entanto este software 

não foi desenhado para caso tão extremos de eficiência energética em edifícios e é possível 

introduzir no parâmetro de ventilação um permutador de calor entre o ar extraído e introduzido 

no espaço habitável.  

37,5 kWh/m2/ano é o valor mínimo que se alcançou com este tipo de modelação, sendo 

impossível assim atingir o máximo deste requisito da certificação. Uma mudança na arquitetura 

poderia tornar possível atingir o valor desejado, mas sem a possibilidade de introduzir sistemas 

de ventilação controlada será sempre muito difícil atingir necessidades de aquecimento e 

arrefecimento tão baixas. 

Quanto as necessidades de conforto térmico da norma Passive House, nomeadamente, o 

limite de 10% do tempo anual acima dos 25º C é satisfeito completamente, pelo que a 

temperatura de conforto é mantida durante toda a simulação. Refira-se que, no entanto, é 

essencial que os valores de temperatura não sejam muito elevados para se manterem dentro 

dos valores de conforto adaptativo.  
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a) 

a) 

7.1.4.  Estanquidade ao ar 

Na questão da estanquidade do ar, nomeadamente as 0.6 renovações por hora a uma pressão 

interior positiva e negativa de 50 pascais necessárias para atingir a regulação de Passive 

House, esta não foi testada nem foi dimensionado o permutador de calor entre o ar extraído e 

introduzido no projeto da casa que torna esta medida relevante para a diminuição dos 

consumos energéticos. Esta medida não é possível de introduzir como parâmetro de simulação 

sendo que é apenas possível variar as renovações de ar por hora ente 2 e 0.17 com os 

parâmetros ilustrados na Figura 7.9, sem nunca ser possível definir as perdas de calor que 

desta forma ocorrem. De salientar que, mesmo que fosse possível analisar este parâmetro, 

seria muito importante uma execução cuidada neste aspeto de forma a que ocorressem 

apenas as trocas de ar exterior projetadas.  

 

Figura 7.9 – Propriedades de ventilação possíveis na análise energética do programa 

7.2 Implicações de variação de localização 

Visto o clima do território nacional continental variar bastante, foi variada a localização do 

edifício de estudo um total de três para localidades que representem as diferentes classes de 

climas que abrangem o nosso país segundo  as premissas da análise energética efetuada em 

Portugal (Ferreira e Pinheiro, 2011), como se pode observar na Figura 7.10. 

 

 

b) 

a) 

Figura 7.10 – Regiões climáticas de Portugal continental a) de Inverno b) de Verão  
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A primeira localização foi Lagos, no distrito do Algarve que está inserido na zona de Inverno e 

Verão I, ou seja, tem o clima menos exigente possível no território continental. Nesta 

localização, o consumo anual energético baixa subtilmente para os 59,0 kWh/m2/ano. 

A segunda localização foi Serpa, no distrito de Beja que está inserido na zona de Inverno I e na 

zona Verão III, ou seja, tem o clima menos exigente na época de arrefecimento, mas mais 

exigente na época de Verão. Foi escolhida esta localização para analisar o desempenho da 

casa em questões de arrefecimento. As necessidades energéticas aumentam ligeiramente, 

para os 65,7 kWh/m2/ano devido á época de arrefecimento mais exigente. 

A terceira localização escolhida foi Montalegre, no distrito de Vila Real inserido na zona de 

Inverno III e na zona de Verão I, ou seja, tem o clima mais exigente na época de arrefecimento 

e menos exigente na época de arrefecimento. Esta localização foi escolhida porque permite 

avaliar o desempenho do edifício maioritariamente em questões de arrefecimento. O consumo 

energético aumenta significativamente se a habitação fosse construída neste local para os 147 

kWh/m2/ano devido a um inverno mais exigente. 

A última localização foi Alijó, no também no distrito do Vila Real que está inserido na zona de 

Inverno e Verão três, isto significa que está inserida na zona climática mais exigente possível, 

segundo esta caracterização. Esta localização será a melhor possível para analisar as 

quantidades de energia necessárias num clima mais severo. O consumo energético estimado 

para esta localização é o mais alto, 191 kWh/m2/ano, visto ser esta a localização com um clima 

mais severo. Os resultados destas simulações estão disponíveis na Figura 7.11. 

 

Figura 7.11 – Resultados de simulações de consumos energéticos anuais do caso de estudo localizado 

em diversas zoas climáticas de Portugal Continental 

Após a análise dos resultados obtidos, é possível conclui que este edifício tem melhor 

desempenho em climas mais quentes pois os consumos não se agravaram muito em 

localizações com épocas de arrefecimento mais severas, o caso de Serpa. 
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a) 

a) 

Já no caso de climas com invernos de temperaturas mais baixas é notável que esta solução 

construtiva não seja adequada visto os consumos energéticos passarem para mais do dobro 

em Montalegre e o tripo em Alijó. A diferença entre as duas localizações evidencia também 

que, embora o clima mais quente de Serpa não aumente significativamente os resultados, é 

possível observar na Figura 7.12, que são as temperaturas altas de verão que fazem a 

diferença entre os dois casos.  

Abaixo estão representados os ficheiros climáticos da base de dados da Autodesk que foram 

usados nas simulações energéticas dos três casos mais extremos testados: Serpa, Montalegre 

e Alijó. 

 

 

Figura 7.12 – Ficheiros climatéricos de localizações utilizadas a) Serpa; b) Montalegre; c) Alijó 

 

7.3 Contribuição para a sustentabilidade 

A contribuição da eficiência energética de um edifício para a sustentabilidade do mesmo é 

substancial. As qualidades de um edifício com um bom desempenho energético reduzirão os 

consumos de recursos, não só em fontes de energia não renováveis como o carvão, gás e 

petróleo, mas também em água. A longo termo, este tipo de construção será confortavelmente 

habitável e a par com os requerimentos habitacionais por um período de tempo muito maior, o 

que significará tempos de vida mais longos e menor utilização de materiais e recursos para a 

construção. Todas estas atividades de produção de energia e construção civil têm pegadas 

ecológicas muito elevadas associadas que têm um impacte significativo para o ambiente. 

Para avaliar a contribuição que estas medidas têm na sustentabilidade de edifícios, existem 

vários sistemas de certificação. O sistema utilizado nesta dissertação foi a versão número 

quatro do LiderA (Pinheiro, 2019), uma certificação energética desenvolvida em Portugal. 

Nesta avaliação, foram apenas avaliados os critérios diretamente dependentes da certificação 

energética. Após o preenchimento dos parâmetros relevantes, foi contabilizada a diferença que 

estes fizeram na classificação final da casa no certificado de sustentabilidade. 

Para fazer esta avaliação, foi utilizado como exemplo, o caso de estudo com as medidas 

utilizadas no capítulo definidas no capítulo 7.1.2 para diminuir as necessidades energéticas 

para aquecimento ou arrefecimento exceto a alteração do tipo de parede e cobertura, pois 

b) 

a) 

c) 

a) 
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como foi demonstrado no capítulo 6, têm tempos de retorno muito superiores a outras medidas. 

Na produção de energia vai-se considerar a instalação de painéis em 60% da cobertura 

apresentada no capítulo 7.1.3. Esta medida é superior á produção necessária, mas foi 

escolhida para compensar o fato de não se atingir o segundo parâmetro da certificação “casa 

passiva”. 

Foram preenchidas categorias 7,8,9, da categoria de “Recursos”, 33 da categoria de “Vivências 

Socioeconómicas” e 39 da categoria “Gestão Ambiental” da quarta versão do LiderA. O 

preenchimento destes critérios é disponibilizado nos anexos A3. 

No critério nº 7, “Desempenho Passivo”, onde se pretende “Adotar práticas bioclimáticas e de 

desempenho solar passivo, para o Verão e Inverno”. Foi atribuída uma classificação de A+ 

usando a segunda opção de classificação “percentagem do edifício com comportamento 

bioclimático comprovado em modelo preferencialmente dinâmico”, que é o caso desenvolvido 

nesta dissertação. Embora não se atinga a classificação energética total de casa passiva 

devido a limitações no software, ficam delineadas as medidas a seguir para atingir este 

objetivo. Com a certificação atingida, poderá usar-se a primeira opção de classificação deste 

critério e obter a classificação de A++, deixou-se esta classificação como alternativa de 

“melhoria”, uma opção deste sistema, neste critério como se pode observar na Figura 7.13 e 

respetiva classificação final correspondente desta alteração.  

  

Figura 7.13 – Classificações dos parâmetros 7 a 11 do Sistema LiderA relativos aos Recursos 

No critério nº 8, “Sistemas energéticos”, onde se pretende “Reduzir os consumos energéticos - 

monitorização dos consumos de energia e verificação dos valores da certificação energética”. 

Foi atribuída conservadoramente a classificação de A+ pois sabe-se da análise estática feita 

anteriormente que a habitação obtém uma classificação de A+ correspondente a até 80% mais 

eficiente que a norma. 

No critério nº 9, “Gestão de Carbono”, onde se pretende a “Redução do nível de emissões de 

CO2 a partir de fontes de energia renováveis e quantidade de energia produzida no total”. 
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Para determinar a energia total produzida na habitação, neste caso, por painéis fotovoltaicos 

instalados na cobertura foi feita uma estimação da produção do sistema. Utilizou-se o sistema 

utilizado no capítulo 7.1.2 com 60% da cobertura ocupada por painéis. Os resultados obtidos 

encontram-se no Quadro 7.14, obteve-se a uma produção anual de 13 138 kWh. 

Quadro 7.14 – Análise energética e económica do estudo de produção energética 

Painéis Fotovoltaicos           

Número 31 painéis  Potência 9784 W 

Potência 320 W  Eficiência 7827 W 

Custos 0,56 €/W  Horas de pico de sol 
(Belas) 

4,6 horas 

Painel 178,9 €  
Output Produção diária 36,0 kWh/dia 

Total 5470 €   Output Produção anual 57,8 kWh/m2/ano 

Em relação aos consumos anuais foram estimados para todos os eletrodomésticos previstos 

para uma moradia desta tipologia e para a climatização através do modelo dinâmico. Os 

consumos dos eletrodomésticos foram estimados calculando o consumo diário a partir da 

potência e horas previstas de utilização ou através do consumo energético anual previsto pelo 

fabricante com um fator de 25% de segurança, os resultados obtidos estão disponíveis no 

Quadro 7.15. Para a climatização, foram usados os resultados da modelação dinâmica quando 

no capítulo 7.1.2 se melhorou a eficiência energética de 62,7 para 39,8 kWh/m2/ano na 

modelação dinâmica, pois a partir daí os tempos de retorno das medidas seguintes não eram 

apelativas disponíveis no quadro 7.15. Obteve-se um consumo final de 14 860 kWh. Foi 

atribuída a classificação de A+ pois a energia produzida anualmente é 87%% da energia 

consumida no mesmo período. 

Quadro 7.15 – Análise energética e económica do estudo de necessidades energéticas totais 

Equipamento 

Classe 
Potênci

a 

Uso 

diário 

Energia 

diária 

Energia 

Anual 

Custo 

Mensal 

Custo 

Anual 

Energétic

a 
(W) (horas) (Wh/dia) (kWh/ano) (€) (€) 

Iluminação Led's A+ 5 6 180 64,8 1,2 14,3 

Frigorífico A+ ** ** 1142 411 7,5 90,5 

Máquina Roupa A++ ** ** 688 248 4,5 54,5 

Máquina Loiça A+ 0 0 1120 403 7,4 88,7 

Forno A+ 2500 1,5 3750 1350 24,8 297,0 

Fogão ** 2200 2 4400 1584 29,0 348,5 

Micro-ondas ** 650 0,5 325 117 2,1 25,7 

Aspirador A ** ** 78 28 0,5 6,2 

 2 Televisão A ** ** 681 245 4,5 53,9 

1 Box da Tv ** 10 24 240 86,4 1,6 19,0 

5 telemóvel ** 5 5,6 140 50,4 0,9 11,1 

5 PC Portátil ** 35 12 2100 756 13,9 166,3 

Climatização A++ ** ** 25772 9277,9 166,8 2001,1 

Total 40986 14960 270,5 1208,0 
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No critério nº 33, “Baixos custos no ciclo de vida”, onde se pretende “Fomentar uma boa 

relação custo/qualidade dos materiais, equipamentos, sistemas, elementos existentes no 

edifício”. Foi atribuída uma classificação de A visto que se se satisfizeram critérios 

correspondentes a 5 créditos, relacionados com a redução de custos e extensão do ciclo de 

vida com a construção.  

 

 

Figura 7.14 – Classificações dos parâmetros 31 a 35 do Sistema LiderA relativas às vivências 

Socioeconómicas 

Os critérios satisfeitos foram: Mais de 50% dos equipamentos selecionados têm baixos custos 

de funcionamento (2 créditos); Sistemas de poupança de Energia (1 crédito); Escolha 

adequada de materiais duráveis e resistentes com elevado tempo de vida útil (1 crédito); 

Sistemas de dinâmicos em tempo real, de contratação de energia verde (ou de baixo impacte), 

podendo efetuar a sua aquisição em momentos de custos mais reduzidos (1 crédito). Os 

resultados dos parâmetros de vivencias económicas podem ser consultados na Figura 7.14. 

No critério nº 39, “Monitorização e governância”, onde se pretende “Adotar sistemas de 

monitorização. Criar condições e implementar medidas que permitam uma boa interação com a 

comunidade, e que essa mesma comunidade (nomeadamente a residente) tenha influência nas 

tomadas de decisão relativamente à gestão do edificado. Ou mesmo informação ao público 

sobre o desempenho” foi atribuída uma classificação de C visto que se se satisfizeram critérios 

correspondentes a 2 créditos, relacionados com sistemas de monotorização, neste caso de 

energia.  

Os critérios satisfeitos foram: Sistema sistemático de monitorização de energia (1 crédito); O 

sistema é automatizado contínuo ou períodos inferiores a 1 dia (1 crédito). Os resultados da 

categoria “Uso sustentável” podem ser observados na Figura 7.15. 
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Figura 7.15 – Classificações dos parâmetros 36 a 40 do Sistema LiderA relativos ao Uso Sustentável 

A classificação final de sustentabilidade que este projeto obtém na versão 4 do sistema LiderA 

é de B, se a classificação energética de casa passiva fosse atingida, o critério nº9 passaria a 

A++ e c classificação final a A. É de notar que estes critérios de eficiência energética, são os 

que têm mais peso neste tipo de análises de sustentabilidade. Os resultados são apresentados 

no Quadro 7.16. 

Quadro 7.16 – Análise de sustentabilidade do caso estudo no sistema LiderA (1/2) 

Vert. Área wi Nº 
Programas de sustentabilidade (P 

Nº) 
Classe 

Avaliação 
Melhoria 

In
te

gr
aç

ão
 L

o
ca

l (
H

ab
it

at
) 

Solo 4% 1 P1 - Organização Territorial  E   
   P2 - Potenciar funções do Solo E   

Ecossistemas Naturais 4% 2 P3 - Valorização ecológica E  

   P4 - Serviços dos ecossistemas  E   

Paisagem e Património 4% 3 P5 - Valorização da paisagem E   

   P6 - Valorização património 
construído 

E   

R
ec

u
rs

o
s 

(F
lu

xo
s)

 

Energia 15% 4 P7 - Desempenho passivo A+ A++ 

   P8 - Sistemas energéticos eficientes A+ A+ 
   P9 - Gestão do carbono A+ A+ 

Água 7% 5 P10 - Uso ponderado de água E   

   P11 - Gestão da água local E   

Materiais 7% 6 
P12 - Produtos e materiais de 

origem responsável 
E   

   P13 - Durabilidade dos ambientes 
construídos 

E   

Produção Alimentar 1% 7 
P14 - Contributo para produção 

alimentar local e acesso 
E   

G
es

tã
o

 d
as

 

C
ar

ga
s 

e 

R
ec

u
rs

o
s 

Se
cu

n
d

ár
io

s 

Águas Residuais 2% 8 P15 - Gestão das águas residuais E   

Resíduos 3% 9 P16 - Gestão dos resíduos E   

Outras emissões 5% 10 P17 - Gestão do ruído  E   
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Quadro 7.16 – Análise de sustentabilidade do caso estudo no sistema LiderA (2/2) 

Vert. Área wi Nº 
Programas de sustentabilidade (P 

Nº) 
Classe 

Avaliação 
Melhoria 

 
     

P18 - Gestão das emissões 
atmosféricas 

E   

      
P19 - Gestão das outras cargas 

ambientais 
E   

Q
u

al
id

ad
e 

d
o

 S
er

vi
ço

 e
 

R
es

ili
ê

n
ci

a 

Qualidade do serviço 9% 11 
P20 - Qualidade ambiental e outros 

aspetos 
E E 

     
P21 - Segurança e controlo dos 

riscos (humanos) 
E   

Adaptação Estrutural 6% 12 
P22 - Adaptação climática e outros 

riscos naturais 
E E 

      
P23 - Resiliência e evolução 

adaptativa 
E   

V
iv

ên
ci

as
 S

ó
ci

o
 E

co
n

ó
m

ic
a 

Acessibilidade 4% 13 P24 - Mobilidade ativa E  

     
P25 - Sistemas de transportes 

eficientes  
E   

Espaço para todos 4% 14 P26 - Área construídas inclusivas E   

      
P27 - Espaços inclusivos - Ruas e 

espaços públicos acessíveis e 
seguros 

E   

Vitalidade social 4% 15 
P28 - Flexibilidade e 

complementaridade de usos 
E   

   P29- Contributo para o bem-estar 
comunitário (Saúde entre outros) 

E   

   P30 - Responsabilidade social (e 
vitalidade) 

E   

Amenidades e cultura 3% 16 P31 - Amenidades amigáveis E   

   P32 - Contributo para cultura e 
identidade 

E   

Economia verde (e 
sustentável) 

7% 17 P33 - Baixos custos no ciclo de vida A A 

   
P34- Contributo para economia 

circular 
E   

   P35 - Contributo empregos 
ambientais 

E   

Conectividade  3% 18 
P36 - Conectividade e interação 

(Sistemas Digitais) 
E   

U
so

 S
u

st
en

tá
ve

l Gestão sustentável 5% 19 
P37 - Gestão da informação para 

atuação sustentável 
B   

   P38 - Manutenção e gestão para a 
sustentabilidade 

E   

   P39 - Monitorização e governança C C 

Marketing e inovação 3% 20 P40 - Marketing e inovação E   

  Classe obtida na avaliação:       B A 

        

 

7.4 Projeto, construção e gestão 

Nestas componentes, uma ferramenta como o Revit, um programa de BIM que pode incorporar 

praticamente todos os aspetos do projeto, execução um edifício e possivelmente da sua 

manutenção tem imensas de possibilidades de ser uma ferramenta que facilite a 

sustentabilidade na construção. 

As possibilidades de quantificar o peso ambiental de soluções construtivas não se limita a 

análise energética realizada nesta dissertação. Se for quantificado em base de dados ou 
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providenciado pelos fabricantes a energia necessária à produção de um material assim como a 

necessária para o seu transporte e outros impactes ambientais resultantes da extração, 

transformação e transporte do material, seria possível obter com um elevado grau de certeza e 

facilidade a pegada ecológica final de uma habitação. 

Este tipo de software oferece ainda a possibilidade de apresentar de forma acessível as 

repercussões que cada alteração ao projeto tem, não só a especialistas como também a 

promotores ambientais, utilizadores ou outros técnicos. 

O desempenho de um edifício dependerá sempre dos comportamentos dos utilizadores. 

Modelações dinâmicas poderão adaptar individualmente sistemas ás necessidades das 

pessoas que os utilizam. Por exemplo se os habitantes de uma casa tomam por norma banho 

ao fim da tarde, o sistema de aquecimento de águas pode reduzir a temperatura de água 

quente disponível de manhã, a altura do dia mais difícil de ter energia solar disponível. O 

mesmo não poderá ser aplicado num caso em que os habitantes tenham por norma tomar 

banho no início do dia ou que o aquecimento de água seja feito por bomba de calor que poderá 

utilizar energia renovável disponível na rede durante a noite. 

Com a medição, armazenamento e organização de todas estas informações, será ainda 

possível apresentá-la de forma clara às pessoas que utilizam, mantêm ou gerem os edifícios de 

forma a que adaptem os seus comportamentos de forma a que tirem proveito da rentabilização 

dos recursos utilizados nas suas atividades. Com este conhecimento será possível introduzir 

um uso de edifícios economicamente e ecologicamente conscientes. 

 

7.5 Dificuldades de modelação 

Embora o Revit seja um programa multidisciplinar da área da engenharia civil, tem uma 

componente de arquitetura associada. Isto significa que pode ser utilizado como programa de 

projeto arquitetónico ou a partir dele usado para uma variedade de fins. No entanto para 

qualquer fim que seja destinado e especialmente nesta questão da análise energética, é muito 

importante que a arquitetura esteja modelada até ao mais pequeno pormenor. Isto significa que 

para que o cálculo energético seja preciso é preciso refazer o projeto a partir de desenhos com 

enorme precisão como se pode observar na Figura 7.16. 
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Figura 7.16 – Consumos energéticos mensais estimados pela análise feita ao caso de estudo como este 

Esse processo pode se tornar exponencialmente complicado, pois para realizar alguns 

pormenores desenhados neste software pode ser provar muito complicado visto está baseado 

em elementos construtivos como paredes, janelas, portas etc., como se pode observar na 

Figura 7.17, que tornam a construção rápida e de fácil análise para o software. Num edifício 

comum e realista existem vários pormenores que não se enquadram em nenhum dessas 

categorias como: escadas, pequenas reentrâncias, muros, desníveis nos pavimentos, 

recobrimentos diferentes segundo a altura de uma parede, coberturas inclinadas, elementos 

estruturais que não se alinham com os recobrimentos. Todos estes pormenores têm de ser 

desenhados como pormenores e são gravemente mais complicados de realizar do que num 

programa de desenho livre como o Autocad. 

Figura 7.17 – Ferramentas do software Revit para o desenho de projetos 

Esta dificuldade causa entraves grandes ao uso deste tipo de softwares quando o projeto de 

arquitetura não foi realizado em Revit ou num software compatível, pois o tempo poupado na 

facilidade de simulação será dissolvido na quantidade de trabalho em desenho. 

 

7.6 Limitações e oportunidades 

Após a análise da avaliação de desempenho energético utilizando o modelo dinâmico, é 

possível verificar vantagens óbvias em relação a outro tipo de avaliações. No entanto os 

resultados e medidas para a sua melhoria ficam à mercê das opções feitas pela equipa que 

desenhou e programou o software. 

Neste caso, a análise energética do Revit parece produzir resultados confiáveis, no entanto 

existem várias áreas onde o software pode ser melhorado. 
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O primeiro aperfeiçoamento seria a possibilidade de variar os intervalos de temperatura interior 

a partir dos quais se calculam as necessidades de aquecimento no inverno e de aquecimento 

no verão. Podendo fazer esta alteração, o utilizador poderia fazer uma análise mais adaptada 

ás necessidades de projeto. 

 A segunda questão a alterar seria a apresentação de resultados em intervalos de tempo 

variáveis mensais ou mesmo diários. Esta opção disponibilizaria que fossem interpretados 

resultados de uma forma mais detalhada e se pudessem fazer alterações no projeto consoante 

necessidades específicas na época de aquecimento ou arrefecimento. É de notar que é 

possível aceder no “green building studio” a uma base de dados do Autodesk onde estão 

disponíveis os dados utilizados para alguns dos cálculos feitos na análise energética, as 

estimações de consumo mensais como pode está exposto na Figura 7.18. Este valor é fixo 

com a computação inicial do modelo e não segue as alterações dinâmicas disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.18 – Consumos energéticos mensais estimados pela análise inicial em Revit 

A terceira melhoria seria a calibração do modelo para casos mais extremos, uma casa passiva 

ou mesmo net zero. Este tipo de edifícios para atingirem as respetivas certificações têm 

sempre um leque de medidas como: palas móveis, pré-aquecimento do ar com a inércia 

térmica do solo, paredes de trombe, sistemas fechados de circulação do ar que façam a 

recuperação de energia do ar expelido com o introduzido. Todas estas medidas não são 

possíveis de implementar na simulação com este software quer na realização do modelo como 

no leque de variações possíveis.  

Na figura 7.19 pode verificar-se o caso da ventilação em que o caso da ventilação entre as 0.4 

e o máximo de 0.17 renovações de ar por hora têm uma poupança energética anual de apenas 

0,12 kWh/m2/ano. Sabemos pela certificação de casas passivas que a estanquidade de uma 

casa, bem isolada, resulta em diferenças entre consumos substancialmente maiores. 
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Figura 7.19 – Variação dos consumos energéticos com a variação de quantidade de ventilação     

A última melhora seria o modo como se especifica a produção energética local através de 

energias renováveis. O Revit apenas tem a opção de produção por painéis fotovoltaicos, 

ignorando painéis coletores solares para o aquecimento de águas, ventoinhas eólicas ou outros 

tipos de dispositivos. Além dessa limitação a única maneira de especificar o número de painéis 

é nos intervalos de 0;60;75;90%, ou nos valores entre estes, deixando para a estimação 

valores fora destes intervalos. Além de que qualquer análise tem incorporado o tempo de 

retorno de 10,20 ou 30 anos dos dispositivos sem nunca apresentar quais as caraterísticas de 

painéis que está a utilizar, como se pode verificar na Figura 7.20. É compreensível a 

apresentação destas alternativas desta forma para um utilizador mais inexperiente no 

dimensionamento deste tipo de sistemas, mas os utilizadores deste programa serão 

provavelmente pessoas com experiência nesta área que prefeririam informações mais 

apropriadas para questões de engenharia. O software também não apresenta nenhuma 

informação sobre micro-gestão da energia produzida ou armazenamento da mesma que são 

questões essenciais em qualquer energia renovável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.20 – Variação de parâmetros de produção de energia na análise energética do Revit 
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8. Conclusões 

 

8.1 Principais conclusões: resultados e limitações 

A presente dissertação tem como objetivo avaliar a viabilidade de uma habitação recente 

(moradia) já existente em Belas, Sintra, cumprir os requerimentos energéticos da norma 

internacional voluntária de uma casa passiva, bem como avaliar o potencial contributo para a 

sustentabilidade decorrente dessa possibilidade. 

A abordagem utilizada iniciou-se pela revisão de literatura, seguindo-se a sistematização das 

características do caso de estudo, desenvolvimento de um modelo assente na certificação 

energética, a modelação em BIM (Revit) da habitação bem como a sua interligação a um 

modelo dinâmica de desempenho energético, que permite analisar várias opções. Na análise e 

discussão de resultados, foi feita uma aferição da possibilidade de atingir as necessidades da 

“Passive House”, das implicações de variação de localização, bem como das dificuldades e 

limitações. 

O desenvolvimento deste modelo levantou algumas dificuldades pois existe uma curva de 

aprendizagem acentuada para a utilização deste software (BIM), especialmente na interligação 

ao desempenho energético. Sendo o BIM e esta interligação ao desempenho energética um 

conceito recente, a informação disponível é reduzida, existem algumas limitações óbvias que 

deverão ser ultrapassadas em atualizações futuras do programa. 

No entanto, foi possível chegar a um modelo dinâmico do caso de estudo, com consumos 

muito semelhantes aos do modelo utilizado na avaliação e certificação energética de edifícios 

em Portugal, quando ajustados para condições de conforto semelhantes. Este modelo, sendo 

dinâmico, pode ser alterado para soluções construtivas com diferentes características que 

devolvem consumos energéticos anuais consequentes, criando assim um método de estimar 

consumos energéticos de alterações feitas ao projeto inicial do caso de estudo. 

O modelo foi então utilizado para responder à questão da dissertação e desenvolver um 

conjunto de medidas que, quando implementadas, permitam reduzir o consumo energético e 

atingir os requisitos na norma internacional voluntária de “casa passiva”. Foi também efetuada 

uma análise económica para calcular os custos e viabilidade de investimento destas 

alterações. Os resultados permitem concluir pela viabilidade deste tipo de soluções (embora 

com períodos de retorno elevados) e bons desempenhos energéticos da moradia. 

A proposta de soluções da moradia foi simulada em outras regiões de Portugal continental, em 

localizações escolhidas de forma a cobrir todas as possibilidades de climas possíveis no 

território. Os resultados de consumo energético anual para climas mais quentes pouco se 

alteraram, mas para climas mais frios foram consideravelmente mais elevados. Pode concluir-

se que este edifício teria mais dificuldade em atingir altos níveis de desempenho como a norma 

passiva nestes climas. 
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Para estabelecer a ponte entre a eficiência energética em edifícios e o seu efeito na 

sustentabilidade dos mesmo, foi utilizado o LiderA um sistema de avaliação de sustentabilidade 

de edifícios desenvolvido em Portugal (Pinheiro, 2006 e 2019), ou seja, bem calibrado para 

este caso. Assim, foram avaliados os critérios relacionados com a eficiência energética, para o 

caso de estudo e para a situação de atingir os critérios de casa passiva.  

A diferença que estes critérios energéticos fizeram na sua classificação final do LiderA 

evidenciam a importância que o desempenho passivo de uma habitação tem como contributo 

para a procura de sustentabilidade. 

Pode então concluir-se que altos desempenhos energéticos de casas como a norma de casa 

passiva, ou outras como “net zero energy buildings” ou a uma escala mais reduzida algumas 

alterações na forma tradicional de construir em Portugal contribuirão para um futuro mais 

sustentável e económico da construção em Portugal. 

 

8.2 Desenvolvimentos futuros 

Sendo esta área da eficiência energética ainda uma preocupação menor quando comparada 

com outros aspetos da construção, especialmente em Portugal e outros países do Sul da 

Europa afetados pela pobreza energética, existem muitos estudos que devem ainda ser 

realizados. Para um trabalho futuro, sugere-se que sejam feitos os seguintes 

desenvolvimentos: 

• desenvolvimento de outros modelos dinâmicos deste projeto, noutro software como o 

Energy Plus ou uma versão posterior da análise energética do Revit, para que se 

comparem resultados com os obtidos nesta dissertação. 

• desenvolvimento de um projeto semelhante que compare mais casos de estudo entre 

os dois modelos, para criar um melhor entendimento da relação entre estas duas 

formas de cálculo de necessidades energéticas de edifícios. 

• criação de um algoritmo que permita fazer uma análise dinâmica, variando também 

algumas soluções construtivas, a partir do modelo da Adene para a avaliação 

energética de edifícios em Portugal. 

• ensaios em tempo real de consumos energéticos em intervalos de tempo diários, 

semanais ou mensais de diferentes tipos de edifícios, acompanhados por 

monotorização dos utilizadores através de inquéritos e das condições atmosféricos. 

• monitorização de diferentes sistemas de produção de energia solar inseridos em 

edifícios de habitação e comércio, acompanhado de uma análise económica dos 

mesmo de forma a desenvolver um algoritmo que calcule a quantidade de painéis, 

tamanho da bateria, controlador solar e inversor de corrente. 

• desenvolvimento de um pré-projeto de edifícios que cumpram os requisitos da norma 

de casa passiva para os diferentes climas de Portugal, tendo em atenção as tradições 

arquitetónicas da região. Criar cinco casos inseridos nos diversos climas do país. 
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Anexo A1 - Ficha técnica dos Envidraçados 
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Anexo A2 - Ficha técnica da bomba de calor 
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Elementos Construtivos Espessura (m) Conductividade termica λj (W/°C·m) Resistencia termica Rj (m2·°C/W) R (m2·°C/W) U (W/°C·m2) Umax (W/°C·m2)

Superficie EXTERIOR - - -

Monomassa Exterior Monodur Secil 0,015 0,450 0,03

6cm de Etics 0,06 - 2,04

Tijolo Pro Etics 20cm 0,2 - 0,87

Revestimento interior de reboco 0,015 0,830 0,02

Superficie INTERIOR - - -

TOTAL 0,29 - 2,96

Superficie EXTERIOR - - -

Monomassa Exterior Monodur Secil 0,015 0,450 0,03

6cm de Etics 0,06 2,04

Pilar de Betão 0,2 1,625 0,12

Revestimento interior de reboco 0,015 0,830 0,02

Superficie INTERIOR - - -

TOTAL 0,290 - 2,22

Superficie EXTERIOR - - -

Monomassa Exterior Monodur Secil 0,015 0,450 0,03

6cm de Etics 0,06 - 2,04

Tijolo Pro Etics 15cm 0,15 - 0,83

Tijolo Pro Etics 25cm 0,25 - 0,93

Revestimento interior de reboco 0,015 0,830 0,02

Superficie INTERIOR - - -

TOTAL 0,49 - 3,86

 ENVOLVENTE EXTERIOR

Paredes exterior de Fachada Simples

2,962 0,34 0,50

Viga ou Pilar (Ponte Térmica Plana)

2,215 0,45 0,90

Parede exterior em contacto com o edificio adjacente

3,860 0,26 2,00

Anexo A3 - Cálculo Energético Estático 

Quadro A3.1 – Cálculo dos valores de resistência térmica dos elementos construtivos (1/2) 
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Quadro A3.1 – Cálculo dos valores de resistência térmica dos elementos construtivos (1/2) 
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Quadro A3.2 – Cálculo da Inércia Térmica 

 

ρmaterial 

(kg/m3)
Espessura (m) MSi (kg/m2) ρmaterial (kg/m3) Espessura (m) MSi (kg/m2)

ρmaterial 

(kg/m3)
Espessura (m) MSi (kg/m2)

0,2 206,50 0,83 0,015 0,012 32,00 0,06 1,92

2000,00 0,2 400,00 0,83 0,015 0,012 32,00 0,06 1,92

2000,00 0,2 400,00 0,83 0,01 0,01 32,00 0,06 1,92

0,3 361,50 Espessura (m) 0,015 0,010 32,00 0,06 1,92

2000,00 0,25 500,00 1450,00 0 0,00 32,00 0,06 1,92

0,2 206,50 0,83 0,015 0,012 0,83 0,015 0,012

0,15 150,00 0,83 0,015 0,012 0,83 0,015 0,012

0,2 103,25 0,83 0,015 0,012 0,83 0,015 0,012

40,00

2000,00 0,25 500,00

Ap (m2 ) 227,47

It (kg/m2 ) 1288,93

Inércia Forte

Laje de Betão

120796,65
500,00

Laje de Betão

Reboco int

1,00

Tijolo ProEtics 20

401,93

363,43

501,92

206,52

etics

Reboco int

64569,15

12129,10
1,00

1,00
Terra

12565,46

2060,86

2535,42
40,00

Vidro

Tijolo ProEtics 15

Tijolo ProEtics 10 Reboco int

Reboco int

etics

piso 0,1

45,828 1,00

r (fator de 

redução)

16,60 1,00

240,098

Área (m2)

12,848 1,00

1,00

piso 0,1

Vidros piso 0,1

83,76 1,00

It = Σ [MSi·r·Area] (kg)

etics

50044,27

6673,42

Tijolo ProEtics 25+15 Reboco int

Viga de Betão

Reboco int

16655,27

pilar de betão

Tijolo ProEtics 20

5164,03

208,43

401,93

Revestimento interior de reboco

ELEMENTOS Localização

paredes exteriores

parede interior 20cm piso 0,1

pilares piso 0,1

58,7295

paredes c edficio ajacente piso 0,1

piso 0,1

vigas piso 0,1

cobertura com o exterior 128,64

241,59 1,00laje entre pisos

150,02

103,27

63,39 1,00

piso 0,1

parede interior 15cm

parede interior 10cm piso 0,1 19,96

Reboco int

Reboco int

Camadas

ΣMSi (kg/m2)

 

 

 

 



 

A7 
  

Área (m2) U (W/°C·m2) U·A (W/°C)

Paredes de Fachada Simples SC1 240,098 0,338 81,065

Pilares SC2 12,848 0,451 5,800
Viga  (Ponte Térmica Plana) SC2 16,604 0,451 7,495
cobertura exterior SC4 128,644 0,360 46,338

TOTAL 140,698

Área (m2) U (W/°C·m2) U·A (W/°C)

Janelas piso 0 sul 29,23 29,234

Janelas piso 0 norte 7,03 17,749

Janelas piso 1 sul 17,75 17,749

4,69 4,688

Janelas piso 0 este 0,00 0,000

Janelas piso 1 este 4,69 4,688

TOTAL 69,420

Comp. B (m) ψ (W/°C·m) ψ·B (W/°C)

PTL2 24,980 0,400 9,992

PTL3 61,281 0,750 45,961

PTL4 22,700 0,600 13,620

PTL5 62,700 0,250 15,675

PTL6 62,700 0,300 18,810

PTL7 62,700 0,250 15,675

PTL8 0,250 0,000

PTL9 0,250 0,000

TOTAL 29,933

240,05 (W/°C)

VAOS ENVIDRAÇÃDOS EXTERIORES

Janelas piso 1  norte

Coeficiente de transferência de calor por transmissao pela envolvente exterior  - (Hext)

3.4- TRANSFERÊNCIA DE CALOR POR TRANSMISSÃO

3.4.1- ENVOLVENTE EXTERIOR

ELEMENTOS OPACOS EXTERIORES

Ligação duas paredes verticais em ângulo saliente

Ligação Fachada com a cobertura

Ligação Fachada / Varanda

Ligação Fachada / Caixilharia

Ligação Caixa de Estores / Fachada

Ligação Caixa de Estores / Caixilharia

Ligação Varanda / Caixilharia

1

PONTES TÉRMICAS LINEARES

Ligação Meio Pilar / Fachada

ELEMENTOS OPACOS EM CONTACTO COM ESPAÇOS NÃO-ÚTEIS Área (m2) U (W/°C·m2) btr U·A (W/°C)

100,620 0,42 0,80 42,260

0,00 0,30 0,000

0,00 0,40 0,000

0,00 0,40 0,000

0,00 0,80 0,000

TOTAL 42,260

ELEMENTOS OPACOS EM CONTACTO COM EDIFÍCIOS ADJACENTES Área (m2) U (W/°C·m2) btr U·A (W/°C)

Parede em contacto com o edificio adjacente SC3 56,256 0,259 0,6 14,574

0,000

TOTAL 14,57

14,57 (W/°C)

240,05 (W/°C)

56,83 (W/°C)

=

296,88 (W/°C)

240,05 (W/°C)

+

42,26 (W/°C)

=

282,31 (W/°C)

3.4.2 - ENVOLVENTE INTERIOR

Coeficiente de transferência de calor por transmissão pela envolvente exterior - (Hext)

Coeficiente de transferência de calor a través da envolvente interior - (Henu)

42,26

Coeficiente de tranferência de calor por transmissão - (Htr,v)

Coeficiente de transferência de calor por transmissão pela envolvente exterior  - (Hadj)

3.4.3 - COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR POR TRANSMISSÃO

INVERNO

VERÃO

Coeficiente de transferência de calor por transmissao pela envolvente exterior - (Hext)

Coeficiente de transferência de calor a través da envolvente interior - (Henu+Hadj)

Coeficiente de tranferência de calor por transmissão - (Htr,i )

(W/°C)Coef. de transferência de calor por transmissão em contacto com espaços n/úteis - (Henu)

Quadro A3.3 – Cálculo da transferência de calor por transmissão 
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1

-

Rendimento do sistema de recuperação de calor - (ηRC,i)

x

Caudal médio diário insuflado - (Vins) (m3/h)

/

Rph,i · Ap · Pd (m3/h)

=

Fator de correçao da temperatura para sistemas de recuperação de calor - (bve,e) (W/°C)

x

0,34

x

Taxa nominal de renovação do ar interior na estação de aquecimento - (Rph,i) 0,400 (h-1)

x

Área útil interior de pavimento - (Ap) 227,40 (m2)

x

Pé direito médio da fração (Pd) 2,50 (m)

=

Coeficiente de tranferência de calor por ventilação -  (H ve, i) 77,32 (W/°C)

1

-

Rendimento do sistema de recuperação de calor - (ηRC,i)

x

Caudal médio diário insuflado - (Vins) (m3/h)

/

Rph,v · Ap · Pd (m3/h)

=

Fator de correção da temperatura para sistemas de recuperação de calor - (bve,e) (W/°C)

x

0,34

x

Taxa nominal de renovação do ar interior na estaçao de arrefecimento - (Rph,v) 0,400 (h-1)

x

Área útil interior de pavimento - (Ap) 194,60 (m2)

x

Pé direito médio da fração (Pd) 2,50 (m)

=

Coeficiente de tranferência de calor por ventilação -  (H ve, v) 66,16 (W/°C)

3.5.2 -  ESTAÇÃO DE ARREFECIMENTO (Verão)

3.5  -  TRANSFERÊNCIA DE CALOR POR VENTILAÇÃO

3.5.1 -  ESTAÇÃO DE AQUECIMENTO (Inverno)

 

Quadro A3.4 – Cálculo da transferência de calor por ventilação no inverno e verão 
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Designaçao do 

envidraçado
Orientação Fwi

𝑔
⊥vi

Fator Solar inverno 

gi=Fwi·gɩ,vi
Área Aw (m2)

Fator de Obstrução 

Fs,i=Fh,i·Fo,i·Ff,i

Fração 

Envidraçada Fg

Área efetiva coletora 

(m2) As,i=Aw·Fs,i·Fg·gi

Fator de 

Orientação  X

Área Efetiva 

coletora a Sul     

X·As,i.Fs,i (m2)

Janelas piso 0 este 0,250 29,23 1,000 0,9 6,578 0,27 1,776

Janelas piso 0 oeste 0,250 7,03 1,000 0,9 1,581 0,27 0,427

Janelas piso 1 este 0,250 17,75 1,000 0,9 3,993 0,27 1,078

Janelas piso 1  oeste 0,250 4,69 1,000 0,9 1,055 0,27 0,285

Janelas piso 1 sul 0,000 4,69 1,000 0,9 0,000 0,10 0,000

Aw total 63,39

TOTAL 3,57

3,57 (m2)

x

145 (kWh/m2·mês)

x

4,70 (meses)

=

2430,12 (kWh/ano)

0,72

x

2,00 (W/m2)

x

4,7 (meses)

x

227,5 (m2)

=

1539,52 (kWh/ano)

2430,12 (kWh/ano)

+

1539,52 (kWh/ano)

=

3969,64 (kWh/ano)

3394,96 (kWh/ano)

1539,52 (kWh/ano)

=

4934,47 (kWh/ano)

Ganhos internos brutos  - (Qint,i)

Ganhos térmicos brutos  - (Qg,i  REF)

Área efetiva total equivalente na orientação a Sul - (Σ X·As,i)

Radiação média incidente num envidraçado vertical a Sul - (Gsul)

Durãçao da estação de aquecimento - (M)

Ganhos solares brutos - (Qsol,i)

3.6.3 -  GANHOS TÉRMICOS BRUTOS

Ganhos internos brutos  - (Qint,i)

Ganhos térmicos brutos  - (Qg,i )

Ganhos internos médios - (qint)

Duração da estação de aquecimento - (M)

Área interior útil de pavimento - (Ap)

Ganhos internos brutos - (Qint,i)

Ganhos solares brutos  - (Qsol,i)

0,78

Ganhos solares brutos  - (Qsol,i = Gsul · 0,146 · 0,15 · Ap · M)

3.6-  GANHOS TÉRMICOS NA ESTAÇÃO DE AQUECIMENTO (Inverno)

3.6.1 -  GANHOS SOLARES

3.6.4 -  GANHOS TÉRMICOS BRUTOS DE REFERÊNCIA

VAOS ENVIDRAÇADOS EXTERIORES

3.6.2 -  GANHOS INTERNOS

1,00

 

Quadro A3.5 – Cálculo dos ganhos térmicos na estação de inverno 
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Ganhos internos médios - (qint) 4,00 (W/m2)

x

Duração da estação de arrefecimento - (Lv) 2928 (horas)

x

194,60 (m2)

/

1000

=

2279,18 (kWh/ano)

1597,62 (kWh/ano)

+

2279,18 (kWh/ano)

=

3876,80 (kWh/ano)

Ganhos internos médios - (qint) 4 (W/m2)

x

Duração da estação de arrefecimento - (Lv) 2928 (horas)

1000

+

Fator solar de verão de referência - (gv REF) 0,5

x

Aw/Ap REF 0,28

x

Radiaçao solar média de referência - (Gsol REF) 505 (kWh·m2·ano)

=

82,07 (kWh·m2·ano)

x

Área interior útil de pavimento - (Ap) 227,47 (m2)

=

Ganhos de calor brutos na estação de arrefecimento -  (Q g, v  REF) 18668,96 (kWh/ano)

Ganhos solares brutos - (Qsol,v)

Ganhos internos brutos - (Qint,v)

3.7.4 -  GANHOS TÉRMICOS BRUTOS DE FERÊRENECIA

3.7.2 -  GANHOS INTERNOS

Ganhos térmicos brutos - (Qg,v)

Área interior útil de pavimento  - (Ap)

Ganhos internos brutos - (Qint,v)

3.7.3 -  GANHOS TÉRMICOS BRUTOS

 

Quadro A3.6 – Cálculo dos ganhos térmicos na estação de verão 

 

Designaçao do 

envidraçado
Orientação Área (m2) Tipo de Vidro

Fração 

Envidraçada Fg

Fator Sel. 

angular Fw,v

Fração 

Tempo Prot. 

Móveis 

Ativas Fm,v

FS Global 

Prot. Moveis 

e Perm. gT

FS Global 

Prot. Perm. 

gTp

FS de verão 

gv=Fm,v·gT+(1-

Fm,v)·gTp

Área Efetiva 

As,v=Aw·Fg·gv  

(m2)

Fator de 

Obstrução 

Fs,v=Fh,v·Fo,v·F
f,v

Intensidade de 

Radiaçao Gsol  

(kWh/m2·ano)

Gsol·Fs,v·As 

(kWh/ano)

Janelas piso 0 este sul 29,23 Duplo 8+8 0,45 0,75 0,60 0,04 0,59 0,28 3,68 0,15 505 273,45

Janelas piso 0 oeste norte 7,03 Duplo 8+8 0,45 0,8 0,60 0,04 0,62 0,28 0,89 0,14 505 64,37

Janelas piso 1 este sul 17,75 Duplo 8+8 0,45 0,75 0,60 0,04 0,59 0,28 2,24 0,15 505 169,40

Janelas piso 1  oeste norte 4,69 Duplo 8+8 0,45 0,8 0,60 0,04 0,62 0,28 0,59 0,15 505 44,75

Janelas piso 1 sul Este 4,69 Duplo 8+8 0,45 0,85 0,60 0,04 0,66 0,28 0,59 0,10 505 30,88

63,39 Total 551,971

Orientação

Coeficiente 

de absorção 

a

Área Aop (m2) U (W/m2·°C) Rse (m2·°C)/W

Área Efetiva 

As=α·U·Aop·Rs

e (m2)

Fator de 

Obstrução 

Fs=Fh·Fo·Ff

Intensidade de 

Radiação Gsol  

(kWh/m2·ano)

Gsol·Fs·As 

(kWh/ano)

Sul 0,6 80,03275 0,338 0,04 0,65 1,00 505 327,50

Norte 0 80,03275 0,338 0,04 0,00 1,00 505 0,00

Este 0,4 80,03275 0,338 0,04 0,43 1,00 505 218,34

Sul 0,6 9,82 0,451 0,04 0,11 1,00 505 53,71

Norte 0 9,82 0,451 0,04 0,00 1,00 505 0,00

Este 0,4 9,82 0,451 0,04 0,07 1,00 505 35,81

0,6 93,9824 0,360 0,04 0,81 1,00 505 410,29

Total 1045,649

551,97 (kWh/ano)

+

1045,65 (kWh/ano)

=

1597,62 (kWh/ano)

Viga/pilar Bordadura

Parede Fachada

Parede Fachada

Viga/pilar Bordadura

Viga/pilar Bordadura

Cobertura/Pavimento Exterior

ENVOLVENTE EXTERIOR OPACA

3.7-  GANHOS TÉRMICOS NA ESTAÇÃO DE ARREFECIMENTO (Verão)

3.7.1 -  GANHOS SOLARES

VÃOS ENVIDRAÇADOS EXTERIORES

PAREDES/COBERTURAS/VÃOS OPACOS EXTERIORES E COBERTURAS SOB DESVÃO

Parede Fachada

Ganhos solares brutos pelos elementos da envolvente envidraçada

Ganhos solares brutos pelos elementos da envolvente opaca 

Ganhos solares brutos - (Qsol ,v)  
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Quadro A3.7 – Cálculo das necessidades anuais de energia útil para aquecimento na estação de inverno 

 

0,024

x
1375 (°C·dias)

x

296,88 (W/°C)

=

9794,35 (kWh/ano)

0,024

x

1375 (°C·dias)

x

77,32 (W/°C)

=

2550,69 (kWh/ano)

Forte

3969,64 (kWh/ano)

/

12345,04 (kWh/ano)

=

0,32

4,2

0,994

0,994                   

x

3969,64 (kWh/ano)

=

3946,63 (kWh/ano)

Transferência de calor por transmissão na estação de aquecimento - (Qtr,i) 9794,35 (kWh/ano)

+

Transferência de calor por renovação do ar na estação de aquecimento - (Qve,i) 2550,69 (kWh/ano)

-

Ganhos de calor úteis na estação de aquecimento - (Qgu,i) 3946,63 (kWh/ano)

=

Necessidades anuais na estação de aquecimento 8398,41 (kWh/ano)

/

Área interior útil de pavimento - (Ap) 227,47 (m
2
)

=

Necessidades nominais anuais de energia úti l  para aquecimento - (Nic) 36,92 (kWh/m
2
·ano)

Fator de utilizaçao dos ganhos ηi

Ganhos totais úteis

Fator de utilizaçao dos ganhos - (ηi)

Ganhos térmicos brutos - (Qg,i)

Ganhos totais úteis - (Qgu,i )

3.8.4 - NECESSIDADES NOMINAIS ANUAIS DE ENERGIA ÚTIL PARA AQUECIMENTO

3.8.3 - FATOR DE UTILIZÇÃO DE GANHOS

Inércia do edifício

Ganhos térmicos brutos - (Qg,i)

Qtr,i + Qve,i

Parâmetro γi

Parâmetro ai

Transferência de calor  por renovação do ar  na estação de aquecimento - (Qve,i )

Coeficiente de tranferência de calor por transmissão - (Htr,i)

Transferência de calor  por transmissão na estação de aquecimento - (Qtr,i )

3.8.2 - TRANSFERÊNCIA DE CALOR POR RENOVAÇÃO DO AR

Número de graus-dias de aquecimento GD

Coeficiente de tranferência de calor por renovação do ar - (Hve,i)

Número de graus-dias de aquecimento - (GD)

3.8 - NECESSIDADES NOMINAIS ANUAIS DE ENERGIA ÚTIL PARA AQUECIMENTO (Inverno)

3.8.1 - TRANSFERÊNCIA DE CALOR POR TRANSMISSÃO
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Quadro A3.8 – Cálculo das necessidades anuais de energia útil para arrefecimento na estação de verão 

 

282,31 (W/°C)

+

66,16 (W/°C)

=

348,48 (W/°C)

282,31 (W/°C)

x

3,30 (°C)

x

2928 (horas)

/

1000

=

2727,80 (kWh/ano)

66,16 (W/°C)

x

3,30 (°C)

x

2928 (horas)

/

1000

=

639,31 (kWh/ano)

Forte

3876,80 (kWh/ano)

/

3367,11 (kWh/ano)

=

1,15

4,2

0,747

0,253

x

3876,80 (kWh/ano)

/

227,47 (m2)

=

4,31 (kWh/m2·ano)Necessidades anuais de energia útil na estação de arrefecimento -  (Nvc)

3.9.4 -  FATOR DE UTILIZAÇÃO DE GANHOS

Inércia do edifício

Ganhos térmicos brutos - (Qg,v)

Transferência de calor por transmissão e por renovação do ar estação - (Qtr,v + Qve,v)

Parâmetro γi

Parâmetro av

Fator de utilização de ganhos - (ηv)

3.9.5 -  NECESSIDADES NOMINAIS ANUAIS DE ENERGIA ÚTIL PARA ARREFECIMENTO

(1-ηv)

Ganhos de calor brutos na estação de arrefecimento- (Qg,v)

Área interior útil de pavimento - (Ap)

Transferência de calor por renovação do ar estação de arrefecimento - (Qve,v)

Coeficiente de tranferência de calor por transmissão - (Htr, v)

(θv,ref - θv,ext)

Duração da estação de arrefecimento - (Lv)

Transferência de calor por transmissão na estação de arrefecimento - (Qtr,v)

3.4.6.3 -  TRANSFERÊNCIA DE CALOR POR RENOVAÇÃO DO AR

Coeficiente de tranferência de calor por renovação do ar - (Hve,v)

(θv,ref - θv,ext)

Duração da estação de arrefecimento - (Lv)

Coeficiente de tranferência de calor por renovação do ar - (Hve,v)

Coeficiente de tranferência de calor - (Ht,v)

3.9.2 -  TRANSFERÊNCIA DE CALOR POR TRANSMISSÃO

3.9 -  NECESSIDADES NOMINAIS ANUAIS DE ENERGIA ÚTIL PARA AREFECIMENTO (Verão)

3.9.1 -  TRANSFERÊNCIA DE CALOR

Coeficiente de tranferência de calor por transmissão - (Htr,v)
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SISTEMA PARA 

AQUECIMENTO
Fonte de Energia

Necessidades de Energia 

Útil - Nic (kWh/m2·ano)
Eficiência Nominal ηi

Fator de 

Conversão 

Fpui 

(kWhEP/kWh

)

Bomba de Calor Elétrica 36,92 5,15 2,50

TOTAL TOTAL

SISTEMA PARA 

ARREFECIMENTO
Fonte de Energia

Necessidades de Energia 

Útil - Nvc (kWh/m2·ano)
fv δ Eficiência Nominal ηv

Fator de 

Conversão 

Fpuv 

(kWhEP/kWh

)

Ar Condicionado Elétrica 4,31 1,00 1,00 3,63 2,50

TOTAL 1,00 TOTAL

MAQS 216 (l)

40 x

x 4187

x

35 (°C)

x x

0,90 365 dias

= / Qa:

3600000 3209,34

/

194,60 (m2)

16,49 (kWh/m2·ano)

SISTEMA PARA AQS Fonte de Energia
Necessidades de Energia 

Útil - Qa/Ap (kWh/m2·ano)
Eficiência Nominal ηa

Fator de 

Conversão 

Fpua 

(kWhEP/kWh

)

Bomba de Calor Renovável ou Não 0,980 1,00

Colectores Solares Renovável 0,76 1,00

TOTAL TOTAL

Eren/Ap (kWh/m2·ano)
Energia Primária Eren·Fpu 

(kWhEP/m2·ano)

TOTAL 23,37

Energia primária para aquecimento 25,10 (kWhEP/m2·ano)

+

Energia primária para arrefecimento 2,97 (kWhEP/m2·ano)

+

Energia primária para a preparação de AQS 10,35 (kWhEP/m2·ano)

-

Energia primária renovável produzida 23,37 (kWhEP/m2·ano)

=

Necessidades nominais anuais 15,05 (kWhEP/m2·ano)

 globais de energia primária -  (Ntc)

16,49
0,1 1,68

0,4 8,67

fa
Necessidades de Energia Primária 

fa·δ·Qa/Ap·Fpua/ηa (kWhEP/m2·ano)

Ap

Nqc -  Necessidades anuais de energia útil para a preparação de AQS -  (Qa/Ap)

Consumo médio diário de referência MAQS
216 (l)

Número convencional de ocupantes de cada 

fração: n
6

Aumento de temperatura - (ΔT)

3.11.3 -  NECESSIDADES NOMINAIS DE ENERGIA PRIMÁRIA PARA PRODUÇÃO DE AQS

Necessidades de Energia Primária 

fv·δ·Nvc·Fpuv/ηv (kWhEP/m2·ano)

2,97

1,40 25,10

3.11.1 -  NECESSIDADES NOMINAIS DE ENERGIA PRIMÁRIA PARA AQUECIMENTO

fi
Necessidades de Energia Primária 

fi·δ·Nic·Fpui/ηi (kWhEP/m2·ano)

3.11.4 -  ENERGIA PRIMÁRIA PROVENIENTE DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL

SISTEMA COM RECURSO A ENERGIA RENOVÁVEL

SISTEMA PARA AQS Colectores Solares

3.11 -  NECESSIDADES NOMINAIS ANUAIS GLOBAIS DE ENERGIA PRIMÁRIA

1,40 25,10

3.11.2 -  NECESSIDADES NOMINAIS DE ENERGIA PRIMÁRIA PARA ARREFECIMENTO

2,97

Fator de eficiência hídrica: fh Número de dias de consumo

0,50 10,35

3.11.5 -  NECESSIDADES NOMINAIS ANUAIS GLOBAIS DE ENERGIA PRIMÁRIA

Fator de Conversão Fpu 

(kWhEP/kWh)

6,60 1,00 6,60

PRODUÇÂO ENERGIA ELÉCTRICA Paineís Fotovoltáicos 16,77 1,00 16,77

 

Quadro A3.9 – Cálculo das necessidades anuais de energia primária 
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Anexo A4 - Certificação de Sustentabilidade LiderA 

Quadro A4.1 – Classificação obtida no parâmetro 7 “Desempenho Passivo” 

7 Classificação obtida: A+ A+

Unidades

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

Limiares Base (s):

P7
Desempenho 

passivo

Nº de 

créditos ou 

certificação 

da Passive 

House.

Cumprimento de 18 créditos 

ou mais que não as 

apresentadas na lista, sendo 

que pelo menos 6 créditos são 

devidas a orientação a sul, 

isolamento ou fenestração

Cumprimento de 15 

créditos, sendo que pelo 

menos 4 créditos são 

devidas a orientação a 

sul, fenestração ou 

isolamento

Cumpriment

o de 12 

créditos, 

sendo que 

pelo menos 

2 créditos é 

devida a 

orientação a 

sul ou 

isolamento

Cumpriment

o de 8 

créditos

Cumpriment

o de 6 

créditos

Cumpriment

o de 4 

créditos

Cumpriment

o de 2  

créditos

Cumpriment

o de 1  

crédito

Nenhuma 

crédito 

cumprida

Opção 1 - Desempenho passivo bioclimático Classificação Passive House A+;  Ou 

classificação no PHPP, se conjugado com soluções opcionais de ventilação 

natural A++. 

Opção 2 - Percentagem do edificio com comportamento bioclimático comprovado 

em modelo preferencialmente dinâmico (escala factores das classes do LiderA)

Opção 3 - Prescritiva: Listar todas as medidas implementadas como forma de 

redução dos gastos energéticos, apurando os seus benefícios - Parâmetros 

aplicáveis:

1. Situação/Organização favorável face a outros edifícios ou condicionantes 

naturais (1 crédito); 

2. Orientação a sul (1 crédito se for em [0 – 25]% das divisões principais, 2 

créditos em ]25 – 50]% das divisões; 3 créditos em ]50 – 75]% das divisões; 4 

créditos em ]75 – 100]% das divisões principais); 

3. Fator forma (que garanta o menor rácio A envolvente/Volume interior), pelo 

menos 1,21 – 1 crédito;

4.Isolamentos:

  a. Isolamento térmico adequado (mínimo parede dupla com 6 cm de isolamento) 

– 1 crédito, se for exterior – 2 créditos;

  b. Isolamento adequado na cobertura (1 crédito);

5. Massa térmica da estrutura média a forte (1 crédito), ou seja util ização na 

estrutura ou mesmo no interior de elementos de inércia forte: adobe, terra, 

alvenaria de betão, massas de acumulação de água, elementos maciços;

6. Vãos:

  a. Sombreamento interior, (1 crédito se for em [0 – 50]% dos vãos envidraçados, 

2 créditos em ]50 – 100]% dos vãos envidraçados) se for exterior contabilizar o 

dobro das créditos quantificadas;

  b. Vidros: (duplos e com coeficiente de transmissão térmica adequado (de 

acordo com o REH), ou vãos envidraçados de bom desempenho) – 1 crédito;

  c. Caixilharia (com estanquicidade a infi ltrações de ar, coeficiente de 

transmissão térmica adequado e de corte térmico (de acordo com o REH)) – 1 

crédito;

  d. Fenestração seletiva (tanto ao nível da Área envidraçada vs. orientação, como 

Avãos/Apavimento) (1 crédito);

7.  Minimização ou eliminação de pontes térmicas (1 crédito);

8. Ventilação adequada (1 crédito), ou seja natural cruzada. Estratégia de 

ventilação.

9. Introdução de sistemas passivos: parede de trombe, geotermia, "efeito de 

estufa", entre outros (1 crédito se for em [0 – 50]% das divisões principais, 2 

créditos ]50 – 100]% das divisões). 

10. Estratégia de iluminação diurna para mais de 80 % das zonas (2 créditos);

Critério nº:

Linhas de boa 

prática:

Adoptar práticas bioclimáticas e de desempenho solar passivo, para o Verão e 

Inverno.    

Desempenho passivo
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Unidades
A++ A+ A B C D

P 33
Baixos 

custos no 

ciclo de vida

Euros/m2 ou nº de 

créditos

Implementaram-se 

pelo menos 10 

créditos

Implementar

am-se 7 

créditos

Implementar

am-se 5 

créditos

Implementar

am-se 4 

créditos

Implementar

am-se 3 

créditos

Implementar

am-se 2 

créditos

Linhas de boa prática:Fomentar uma boa relação custo/qualidade dos materiais, equipamentos, 

sistemas, elementos  existentes no edifício

Limiares Base (s): Efetuar os custos dos custos no ciclo de vida no planeamento ou projeto num 

horizonte de vida 50 anos  (2 créditos). Se inclui um processo de optimização dos 

custos no ciclo de vida  (2 créditos)

Soluções de elevado desempenho ambiental com reduzidos custos de operação 

(se disponível valor de custo de operação por m2), ou medidas a aplicar:

1. Seleção de equipamentos com baixos custos de funcionamento (ex. i luminação: 

uso da lâmpadas/luminárias de baixo consumo), frigorífico e outros,  (até 50% 

dos sistemas: 1 crédito, mais de 50%: 2 créditos). 

2. Sistemas de poupança de energia e água (até 50% dos sistemas: 1 crédito, mais 

de 50%: 2 créditos). 

3. Escolha adequada de materiais duráveis e resistentes com elevado tempo de 

vida útil  (até 50% dos materiais: 1 crédito, mais de 50%: 2 créditos).

4. Uso de materiais com alto aproveitamento na reciclagem (alumínio, ferro e 

madeira) (até 50% dos materiais: 1 crédito, mais de 50%: 2 créditos)

5. Correta aplicação dos materiais de acordo com as suas durabilidades e com as 

exigências a que estão submetidos (1 crédito). 

6. Seleção de materiais e sistemas de fácil  manutenção (ex.: uso da fotocatálise 

em materiais autolimpantes), (até 50% dos materiais: 1 crédito, mais de 50%: 2 

créditos). 

7. Sistemas de dinâmicos em tempo real, de contratação de energia verde (ou de 

baixo impacte), podendo efetuar a sua aquisição em momentos de custos mais 

reduzidos (1 crédito)

8. Instalação de contador para água potável e água de outros usos (rega, etc) (1 

crédito)

Baixos custos no ciclo de vida

8 Classificação obtida: A+

Unidades A++ A+ A B C D E F G

P8
Sistemas 

energéticos

Classe atribuída no 

certificado de 

eficiência 

energética

A+ (mais de 80% 

de desempenho)

A+ (até 80% de 

desempenho)
A B  (B-) C/D E F G

Critério nº:

Linhas de boa prática:Reduzir os consumos energéticos - monitorização dos consumos de energia e 

verificação dos valores da certificação energética.  

Sistemas energéticos

Limiares Base (s): Valores mínimos em conformidade com REH e RECS do SCE e valores relacionados 

com certificados de eficiência energética ou níveis de eficiência energética.

kWh/m2 / ano    

Sistemas de gestão da energia e armazenamento. Ligação a mobilidade eléctrica 

(bonificação).                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Quadro A4.2 - Classificação obtida no parâmetro 8 “Sistemas Energéticos” 

 

 

Quadro A4.3 - Classificação obtida no parâmetro 33 “Baixos Custos de Vida 
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Unidades
A++ A+ A B C D E F G

Percentagem de energia assegurada por sistemas 

provenientes de fontes renováveis no local e na 

envolvente (Bairro ou Zona);  ou

Determinação do nível de emissões de CO2 (Emissões de 

CO2 calculadas com base no tipo de combustível: entre 

nível 1 crédito para emissões ≤60 e nível 5 para emissões 

0 kg/(m2.ano)) 

Nível de eficiência energética de cada equipamento 

(frigorífico; congelador, combinados, i luminação; 

aquecimento; audiovisuais; máquina de lavar roupa; 

máquina de lavar loiça; máquina de secar roupa; 

equipamentos informáticos; arrefecimento; sistemas de 

AQS elétricos; elevadores; i luminação em espaços 

comuns)

» [90 - 100]% do consumo de 

energia através de fontes 

renováveis (solar, fotovoltaico, 

eólica, biomassa, geotérmica);

» [0 - 10] kg/m2 ano de 

emissões de CO2;

» Todos os equipamentos são 

de eficiência energética elevada 

ou estão classificados com o 

nível A da etiquetagem 

energética. 

» [75 - 90[%  do consumo de 

energia através de fontes 

renováveis (solar, fotovoltaico, 

eólica, biomassa, geotérmica);

» ]10 - 20] kg/m2 ano de 

emissões de CO2;

» A maior parte dos 

equipamentos são de eficiência 

energética elevada ou estão 

classificados com o nível A da 

etiquetagem energética. 

» [50 - 75[% do consumo de 

energia através de fontes 

renováveis (solar, 

fotovoltaico, eólica, 

biomassa, geotérmica);

» ]20 - 25] kg/m2 ano de 

emissões de CO2;

» A maior parte dos 

equipamentos estão 

classificados com o nível da 

etiquetagem energética 

superior ou igual a B.

» [37,5 - 50[% do consumo de 

energia através de fontes 

renováveis (solar, fotovoltaico, 

eólica, biomassa, geotérmica);

» ]25 - 27] kg/m2 ano de emissões 

de CO2;

» A maior parte dos equipamentos 

estão classificados com o nível da 

etiquetagem energética superior 

ou igual a B.

» [25 - 37,5[ % do consumo de 

energia através de fontes 

renováveis (solar, fotovoltaico, 

eólica, biomassa, geotérmica); 

» ]27 - 30] kg/m2 ano de emissões 

de CO2

» A maior parte dos equipamentos 

estão classificados com o nível da 

etiquetagem energética superior 

ou igual a C. 

» [12,5 - 25[% do consumo de 

energia através de fontes 

renováveis (solar, fotovoltaico, 

eólica, biomassa, geotérmica);

» ]30 - 35] kg/m2 ano de emissões 

de CO2;

» A maior parte dos equipamentos 

estão classificados com o nível da 

etiquetagem energética superior 

ou igual a D.

» [0 - 12,5[% consumo de energia 

através de fontes renováveis 

(solar, fotovoltaico, eólica, 

biomassa, geotérmica); 

» ]35 - 45] kg/m2 ano de emissões 

de CO2

» A maior parte dos equipamentos 

estão classificados com o nível E 

da etiquetagem energética.

» ]45 - 60] kg/m2 ano de emissões 

de CO2 

» A maior parte dos equipamentos 

estão classificados com o nível F 

da etiquetagem energética.

> 60 kg/m2 ano de emissões de 

CO2  

» A maior parte dos equipamentos 

estão classificados com o nível F 

da etiquetagem energética.

9 Classificação obtida: A+ A+Critério nº:

Linhas de boa prática: Redução do nível de emissões de CO2 a partir de fontes de energia renováveis e 

quantidade de energia produzida no total  

Limiares Base (s):  Reduzir as emissões de CO2 e GEE e determinar a existência de equipamentos 

eficientes: 

1. Percentagem de energias renováveis estabelecendo percentagens para cada 

nível e tipo de equipamento; AQS, Fotovoltaicos; Biomassa; Eólicos, Geotermia. A 

classe é  escala global do LiderA.

ou

2. Definir  número de equipamentos (eletrodomésticos, lâmpadas...) existentes, 

qual a sua classificação de eficiência energética;

3. Determinar quais as emissões de CO2 (e/ou outros poluentes que contribuem 

para o efeito de estufa);

4. Aquisição de créditos de carbono por cada 10 % - 1 crédito até limite de 40 %.

Gestão do carbono

 

 

Quadro A4.4 – Classificação obtida no parâmetro 9 “Gestão de Carbono” 
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39 Classificação obtida: C

Unidades A++ A+ A B C D

P 39
Monitorização e 

governância

Nº de 

créditos

Satisfaz pelo 

menos 8 

créditos

Satisfaz 6 

créditos

Satisfaz 4 

créditos

Satisfaz 3 

créditos

Satisfaz 2 

créditos

Satisfaz 1 

crédito

Critério nº:

Linhas de boa prática:

Adoptar sistemas de monitorização

Criar condições e implementar medidas que permitam uma boa interação com a 

comunidade, e que essa mesma comunidade (nomeadamente a residente) tenha 

influência nas tomadas de decisão relativamente à gestão do edificado. Ou 

mesmo informação ao público sobre o desempenho

Limiares Base (s):

Medidas a implementar na monitorização:

1. Sistema sistemático de montorização - água, energia, materiais, resíduos, entre 

outros - 1 crédito por cada dimensão. 

2. Se o sistema for automatizado contínuo ou periodos inferiores a 1 dia acresce 1 

crédito em cada aspetos ambiental referido

3. Sistema integrado de monitorização e de publicação para as partes interssadas 

acresce um 2 créditos.

Medidas a implementar na governança:

1. Promover na fase inicial de projeto uma troca alargada de informação entre os 

responsáveis pelo projeto e os eventuais util izadores do espaço (2 créditos). 

2. Promover reuniões periódicas nas várias fases do projeto  e construção entre 

projetistas e util izadores (2 créditos). 

3.Tomadas de decisão da equipa, paralelamente à consulta da população local (2 

créditos). 

Monitorização e governância

 

 

 

 

Quadro A4.5 - Classificação obtida no parâmetro 39 “Monitorização e Governância” 

 

 

 

 

 


