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RESUMO 

 

O setor construtivo atravessa atualmente um processo de transformação energética e ambiental 

em contexto das metas propostas pela União Europeia (UE) para os próximos anos. A importância 

atribuída à eficiência energética e ao conforto habitacional no processo construtivo de edifícios revela 

a necessidade de recorrer a ferramentas de trabalho que apoiem mais facilmente o desenvolvimento 

de novas soluções construtivas. Nesta dissertação, pretende-se abordar a utilidade dos simuladores 

de desempenho energético e ambiental de edifícios para esse fim.  

Uma das propostas introduzidas pela UE para a redução do consumo energético do setor 

construtivo é a implementação de edifícios com necessidades quase nulas de energia (NZEB), um 

conceito fundamental para o futuro da arquitetura e que entrará em vigor em 2020. É discutido o 

progresso atual na Dinamarca e em Portugal e comparadas as iniciativas em vigor para o cumprimento 

da meta NZEB. Como meio de auxílio para o desenvolvimento deste conceito, são testados dois 

simuladores de desempenho de edifícios utilizados frequentemente pela Dinamarca e por Portugal, o 

BSim e o DesignBuilder, respetivamente. O objetivo é realizar uma análise comparativa de ambos os 

programas através da sua aplicação num complexo habitacional NZEB. 

Pretende-se com esta dissertação abordar a importância e potencial que os simuladores de 

desempenho energético e ambiental de edifícios têm no setor construtivo no apoio dos arquitetos para 

o cumprimento do desafio NZEB.  
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ABSTRACT 

 

 The construction industry is currently undergoing a process of energy and environment 

transformation considering the goals proposed by the European Union (EU) for the coming years. The 

importance of energy efficiency and indoor comfort within the building process enhance the need for 

usable work tools that can easily support the development of new and more responsible constructive 

solutions. In this dissertation, the aim is to address the usefulness of building performance simulators 

for that purpose. 

 One of the proposals introduced by the EU to reduce the energy consumption of the construction 

industry is the implementation of nearly zero energy buildings (NZEB), an important concept for the 

future of architecture that will come into force in 2020. The current progress in Denmark and Portugal 

and the initiatives in place to fulfill the NZEB goal are compared and discussed in this dissertation. As 

means of supporting the development of this concept, two building performance simulators frequently 

used by Denmark and Portugal are tested: BSim and DesignBuilder, respectively. The aim is to make a 

comparative analysis of both programs through their application on a NZEB housing complex project. 

 This dissertation intends to address the importance and potential of energy and environmental 

performance simulators in the construction industry to help architects accomplishing the proposed NZEB 

challenge. 
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1. INTRODUÇÃO 

A evolução da arquitetura nos últimos anos tem recaído no uso predominante de novas tecnologias 

de representação e análise de edifícios, nomeadamente no recurso a simuladores de desempenho 

energético e ambiental de edifícios (Mills 2004). O processo de modelação permite visualizar uma vasta 

seleção de informação relativa às componentes presentes num projeto, como é o caso da geometria 

espacial, a materialidade e as instalações integradas. Esta capacidade de comunicação facilita a 

compreensão do funcionamento dos edifícios e possibilita a análise do seu comportamento térmico, 

solar, atmosférico e energético, sendo que os resultados permitem antever o impacto que as escolhas 

construtivas terão na fase de uso. O papel que os simuladores de desempenho de edifícios podem 

representar no campo da arquitetura é o tema central da dissertação. É proposto uma análise 

comparativa de dois exemplos de simuladores a partir da sua aplicação prática num caso de estudo. 

 

1.1. Enquadramento 

Esta investigação surge no contexto dos objetivos delimitados para o futuro da União Europeia (UE) 

em termos de eficiência energética, redução de emissões de gases poluentes e aposta no investimento 

em energias renováveis. Atualmente, o setor da construção integra uma parte significativa desse 

desafio, visto que os edifícios representam cerca de 40% do consumo energético da EU (Oficial et al. 

2012). Segundo a reformulação da diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios (EPBD), 

todos os edifícios novos terão de ser de energia quase nula (NZEB) a partir de 2020. As estratégias a 

serem executadas estão ao encargo dos Estados-Membros, que se comprometem a definir planos 

nacionais que viabilizem um setor construtivo mais sustentável para o futuro próximo. A Dinamarca e 

Portugal são dois exemplos com estratégias diferentes e ambos abordados na dissertação. Este 

objetivo obriga a arquitetura a ser repensada de uma forma mais ambiental e economicamente 

responsável com o apoio de novas ferramentas de trabalho. Nesta dissertação, é feita uma análise 

mais detalhada de programas destinados à representação e análise do desempenho energético de 

edifícios, utilizados regularmente na Dinamarca e em Portugal. Estes programas são respetivamente o 

BSim e o DesignBuilder, sendo proposta a sua aplicação prática num caso de estudo NZEB, que serve 

de exemplo na compreensão deste conceito. 

 

1.2. Objetivos 

A dissertação pretende expor as potencialidades dos simuladores de desempenho de edifícios em 

contexto da meta NZEB estabelecida para 2020. O arquiteto precisa de acompanhar o desafio da 

eficiência energética e do conforto habitacional, pelo que é importante dominar estes programas para 

ter uma contribuição mais ativa no processo criativo e construtivo de um projeto. A análise comparativa 

de um NZEB permite não só dar a conhecer dois programas fundamentais no setor construtivo, mas 

também remete para uma área de conhecimento que os ateliers de arquitetura precisam de 

desenvolver. O BSim e o DesignBuilder serão aplicados num projeto NZEB realizado pelo autor, no 

âmbito de um trabalho de grupo realizado na Dinamarca, em contexto académico, em 2015. Pretende-

se com este exercício testar os seguintes pontos relativamente ao caso de estudo: 
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1. O consumo energético primário para aquecimento, arrefecimento, ventilação e água quente 

sanitária (AQS) não deve ser superior a 20 kWh/m2 (limite estabelecido pela Dinamarca); 

2. A temperatura interior e a qualidade do ar estão dentro dos requisitos do regulamento de 

edifícios da Dinamarca; 

3. Determinar a dimensão de energias renováveis para cobrir o consumo energético final. 

Por outro lado, são colocadas as seguintes questões relativamente aos dois simuladores: 

1. Quais as diferenças na execução do modelo e definição de materialidade e sistemas? 

2. Como é apresentada a informação resultante da análise em ambos os programas? 

3. Quais as diferenças evidentes nos resultados e qual a justificação? 

4. Que conclusões se tiram de cada um dos simuladores e como pode um beneficiar do outro?  

 

1.3. Metodologia 

A dissertação é teórico-prática e organiza-se em função de um estudo comparativo de dois 

simuladores de desempenho energético e ambiental distintos, neste caso o BSim e o DesignBuilder. O 

conteúdo do trabalho está essencialmente dividido em duas partes: 

1. Estado da arte: é feita uma contextualização da análise comparativa a nível de introdução dos 

programas selecionados e de conceitos essenciais para a compreensão do exercício, neste 

caso o conceito NZEB como meta proposta pela Comissão Europeia para 2020. 

2. Exercício prático: é apresentado o caso de estudo a analisar e aplicados os simuladores de 

desempenho de edifícios para posterior análise. 

A estrutura da dissertação organiza-se de uma forma progressivamente específica (Figura 1). 
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União Europeia 

Pacote clima-energia 20-20-20 

NZEB 

EPBD 

BSim DesignBuilder 

Dinamarca Portugal 

Caso de estudo 

Complexo habitacional NZEB 

Figura 1.  Metodologia e estrutura do trabalho. 
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O capítulo 2. introduz o conceito de desenvolvimento sustentável e de que forma se aplica no setor 

construtivo na UE. Neste caso é abordado o conceito NZEB, no âmbito da revisão da EPBD. 

O capítulo 3. aprofunda a definição NZEB e de que forma está a ser aplicado na UE, em especial 

na Dinamarca e em Portugal. 

O capítulo 4. aborda o caso da Dinamarca e de Portugal relativamente ao NZEB, nomeadamente 

a forma como exploram este conceito e quais as expectativas futuras. 

O capítulo 5. introduz os simuladores de desempenho de edifícios associados a cada um dos 

países enunciados (BSim e DesignBuilder). 

O capítulo 6. apresenta o caso de estudo a analisar. 

O capítulo 7. centra-se na aplicação dos programas no caso de estudo e posterior análise de 

resultados. 

Por fim, o capítulo 8. expõe as conclusões e sugestões que se retiram da dissertação a nível de 

utilização dos programas, fornecimento de resultados e principais vantagens e desvantagens. 

A pesquisa utilizada para a realização da dissertação foca-se na consulta de dissertações, diretivas 

europeias, publicações de NZEBs, manuais de apoio para os simuladores e informação trabalhada no 

âmbito do próprio caso de estudo. Adicionalmente, foram realizadas duas entrevistas: com o diretor da 

ADENE - Agência para a Energia, Engenheiro Rui Fragoso, como apoio para o capítulo 4., e com a 

professora Olena Larsen, docente da universidade de Aalborg, como apoio para o capítulo 4. e 5. 

 

1.4. Motivação 

A motivação para este tema veio principalmente da experiência académica na Dinamarca, no 

âmbito do programa Erasmus. Em 2014, o autor teve a oportunidade de estudar durante um ano na 

universidade de Aalborg, em Aalborg, tendo sido possível observar de perto o método de trabalho e as 

soluções arquitetónicas adotadas no país. A aposta num futuro energeticamente sustentável é 

incentivada na educação dos estudantes universitários, com um programa curricular direcionado para 

a sustentabilidade arquitetónica. A Dinamarca é um país com metas precisas para os próximos anos 

no setor construtivo, tendo já adequadamente definido o seu NZEB para 2020. É importante dar a 

conhecer o significado deste conceito para permitir uma aproximação consciente dos objetivos 

propostos para o futuro do setor construtivo na UE, sendo que o caso dinamarquês é um bom exemplo 

a abordar dado o nível de detalhe a que se propõe. Por outro lado, o programa curricular incentiva o 

uso de simuladores de desempenho energético de edifícios, nomeadamente o BSim, que é um produto 

nacional. Esta ferramenta tem uma grande influência no desenho do projeto, visto que as diferentes 

escolhas resultam num determinado consumo energético e qualidade ambiental dos espaços. As 

potencialidades presentes no BSim, juntamente com o compromisso NZEB da UE, serviram como 

ponto de partida na elaboração da dissertação, sendo que o aspeto comparativo presente alarga o 

campo de pesquisa e compreensão e permite retirar conclusões mais concretas de como se abordam 

estas temáticas em contextos distintos. A oportunidade de estudar fora de Portugal foi decisiva na 

escolha do tema desta dissertação, não só pelo conhecimento adquirido no contacto com professores 

e colegas, mas também pela vontade de o partilhar dentro do contexto atual da sociedade, que valoriza 

cada vez mais uma arquitetura eficiente, económica e ambientalmente responsável. 
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2. ESTRATÉGIAS ENERGÉTICAS E AMBIENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA PARA 2020 

O caminho para o desenvolvimento sustentável é uma realidade que tem vindo a ser discutido 

desde a década de 80 e é atualmente o objetivo para o futuro. As preocupações das alterações 

climáticas e a pressão sobre os recursos naturais na resposta às necessidades da população obrigam 

a mudanças extremas nas políticas ambientais e energéticas para os próximos anos (Comissão 

Europeia 2010). Em 2010, foi elaborado um plano estratégico de crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo para os próximos dez anos na União Europeia (UE), intitulado de “Europa 2020”. Este plano 

propõe cinco objetivos quantificáveis para 2020, sendo um deles direcionado para uma resolução das 

alterações climáticas e do consumo energético. De modo a tornar a Europa mais sustentável, é 

necessário reforçar medidas de proteção ambiental e reduzir as emissões de gases de efeito de estufa 

(GEE) dos Estados-Membros. Neste capítulo, é apresentado de que forma a UE pretende responder 

aos desafios ambientais e energéticos e quais os planos estabelecidos para o setor construtivo, 

nomeadamente a nível do consumo energético e contributo renovável. 

 

2.1. Desenvolvimento sustentável 

O conceito surge primeiramente no relatório Brundtland em 1987 (World Comission on Environment 

and Development 1987), que define desenvolvimento sustentável como uma forma de desenvolvimento 

que garante as necessidades da sociedade atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

em satisfazer as suas. O documento é uma “agenda global de mudança” convocada pela Assembleia 

geral das Nações Unidas, que refere ser fundamental que as sociedades assegurem uma partilha 

equitativa dos recursos naturais e uma reorientação tecnológica que alivie a pressão sobre estes. É 

extremamente importante que as gerações futuras preservem uma vasta seleção de recursos, 

independentemente da direção que as sociedades tomam em termos de produção energética. O 

desenvolvimento sustentável é um processo de mudança na qual a exploração de recursos, o rumo de 

investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais estão em 

harmonia e elevam o potencial corrente e futuro para alcançar as necessidades e aspirações humanas 

(World Comission on Environment and Development 1987). 

 

2.2. Europa 2020 

O fim da década de 2000 ficou marcada por uma crise financeira que afetou negativamente os 

mercados mundiais e regrediu o progresso económico e social na Europa. As fragilidades estruturais 

da economia europeia obrigaram a UE a elaborar um plano de ação que pudesse ultrapassar as 

consequências da crise e responder aos desafios de longo prazo existentes. A Europa 2020 representa 

uma visão da economia social de mercado para a Europa do século XXI (Comissão Europeia 2010). O 

plano estabelece três prioridades que se reforçam mutuamente: 
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1. Crescimento inteligente: desenvolver uma economia baseada no conhecimento e na inovação; 

2. Crescimento sustentável: promover uma economia mais eficiente em termos de utilização dos 

recursos, mais ecológica e mais competitiva; 

3. Crescimento inclusivo: fomentar uma economia com níveis elevados de emprego que assegura 

a coesão social e territorial. 

Para os objetivos associados à reforma energética e ambiental, a Comissão Europeia apela ao 

cumprimento das metas propostas no pacote de clima-energia 20-20-20, que têm uma forte influência 

no setor construtivo da UE (Pinto 2016).  

 

2.2.1.   Pacote Clima-Energia 20-20-20 

Em 2007, os líderes da UE aprovaram uma nova aproximação às políticas de energia e clima dos 

Estados-Membros de maneira a combater as alterações climáticas e reforçar a segurança e a 

competitividade energética. O acordo, denominado de Pacote Clima-Energia 20-20-20, foi vinculado 

pela Comissão Europeia e entrou em vigor em 2009 com três objetivos para 2020. 

 

 

De maneira a atingir estas metas, é importante o trabalho conjunto dos Estados-Membros na 

aplicação de medidas nacionais para um desenvolvimento sustentável. O setor construtivo representa 

parte considerável do desafio, devendo ser visto como uma oportunidade para a redução energética e 

promoção do uso de fontes renováveis. Em contexto destes objetivos propostos, houve necessidade 

de reformular a diretiva existente relativa ao desempenho energético dos edifícios, tendo sido publicada 

em 2010 uma nova versão com alterações substanciais (Pinto 2016). 

 

2.3. EPBD: Diretiva 2010/31/UE 

Os edifícios representam 40% do consumo de energia total na UE (Europeu et al. 2010). De 

maneira a alcançar as metas enunciadas para 2020, é importante repensar a forma como se constroem 

os novos edifícios e como se intervêm nos existentes. A Diretiva 2010/31/EU, ou Energy Performance 

Building Directive (EPBD), promove a melhoria do desempenho energético dos edifícios da UE, tendo 

em conta as condições climáticas externas e as condições locais, bem como exigências em matéria de 

ambiente interior e rentabilidade. A estratégia proposta para os Estados-Membros é elaborarem planos 

nacionais que aumentem o número de edifícios com necessidades quase nulas de energia (NZEB) e 

comunica-los regularmente à Comissão. A diretiva providencia uma definição geral deste conceito, 

assim como o prazo para a sua integração completa no setor construtivo. 

Pacote 20-20-20

Redução em 20% de gases 
poluentes 

comparativamente a 1990

Aumento para 20% da quota de energias 
renováveis no consumo final de energia

Aumento em 20% da 
eficiência energética

Figura 2.  Diagrama explicativo do Pacote Clima-Energia 20-20-20. (European Commission 2017). 



6 
 

Artigo 2.º 

Definições 

2. «Edifício com necessidades quase nulas de energia», um edifício com um desempenho 

energético muito elevado (…) As necessidades de energia quase nulas ou muito pequenas deverão 

ser cobertas em grande medida por energia proveniente de fontes renováveis, incluindo energia 

proveniente de fontes renováveis produzida no local ou nas proximidades; 

 

Artigo 9.º 

Edifícios com necessidades quase nulas de energia 

1. Os Estados Membros asseguram que: 

a) o mais tardar em 31 de dezembro de 2020, todos os edifícios novos sejam edifícios com 

necessidades quase nulas de energia; e 

b) após 31 de dezembro de 2018, os edifícios novos ocupados e detidos por autoridades públicas 

sejam edifícios com necessidades quase nulas de energia. Os Estados-Membros elaboram planos 

nacionais para aumentar o número de edifícios com necessidades quase nulas de energia. 

 

Os Estados-Membros elaboram planos nacionais para aumentar o número de edifícios com 

necessidades quase nulas de energia. Os planos nacionais podem incluir objetivos diferenciados 

consoante a categoria de edifícios em causa (Parlamento Europeu e Conselho 2010). 

 

A definição específica de um NZEB envolve vários aspetos, pois não tem uma única solução. Nesta 

dissertação, a análise comparativa de simuladores envolve o uso de um projeto NZEB como caso de 

estudo, pelo que é importante expor os principais pontos deste conceito e que importância têm nas 

metas europeias para 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Cronograma do desenvolvimento rumo ao NZEB. 
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3. NZEB: EDIFÍCIO DE ENERGIA QUASE NULA 

Nearly Zero Energy Building (NZEB) é um conceito que tem vindo a ganhar atenção internacional 

nos últimos anos e é agora visto como um objetivo no desenho de edifícios. Contudo, não existe um 

consenso na sua definição, isto porque está aberto a várias interpretações sobre como definir o conceito 

e qual a metodologia a utilizar para atingir esse fim. De um ponto de vista geral, um NZEB é um edifício 

com necessidades reduzidas de energia que são asseguradas apenas por fontes de energia renovável 

(FER). A sua aplicação prática está condicionada pelos objetivos estabelecidos pelo cliente, pelo 

contexto geográfico, económico e social do projeto e, principalmente, pela definição dos parâmetros da 

metodologia de cálculo. Para compreender melhorar as implicações de um NZEB, neste capítulo são 

introduzidas e analisadas as questões que devem ser tidas em consideração na definição do conceito 

e que tipo de soluções estão atualmente a ser aplicadas, nomeadamente na UE. Desta forma, espera-

se não só fazer a transição para o caso de estudo da dissertação, mas também obter um melhor 

entendimento entre arquitetos, engenheiros, promotores e demais partes interessadas no conceito de 

NZEB.  

 

3.1. Princípios de um NZEB 

Para incluir o NZEB oficialmente nos regulamentos nacionais, é preciso encontrar uma definição 

unânime e desenvolver uma metodologia para o cálculo do respetivo balanço energético. Para tal, é 

importante ter presente aspetos importantes que influenciam a construção de um NZEB. Segundo uma 

revisão feita por Marszal et al. 2011 (Marszal et al. 2011), sobre a definição e a metodologia de cálculo 

do Zero Energy Building (ZEB), estes aspetos são essenciais para o desenvolvimento do conceito 

NZEB por contribuírem para a sua definição energética, temporal e de relação com outras 

infraestruturas. É a partir dos mesmos que se constroem as várias definições para este edifício. 

 

3.1.1.   Unidade de medida 

O primeiro aspeto a ter presente na construção de um NZEB é o tipo de unidade de medida a 

utilizar. Energia quase nula é uma definição pouco específica, pois não se sabe que tipo de energia 

deve ter um consumo próximo do valor zero. Na situação da EPBD, é pedido que os edifícios tenham 

um indicador numérico da utilização de energia primária, expressa em kWh/m2 por ano (Parlamento 

Europeu e Conselho 2010), isto significa que a condição de NZEB deve preferencialmente ser analisada 

a partir da energia que ainda não foi distribuída nem transformada. Por este motivo, a maior parte dos 

Estados-membros adotam a energia primária como a principal unidade de medida nas suas definições. 

No entanto, é também possível utilizar a energia final como unidade de medida, que corresponde à 

energia que chega ao edifício. A quantidade de emissões de CO2 produzidas pelo edifício ou os custos 

energéticos associados à construção são também alternativas possíveis. Neste capítulo, são discutidas 

as vantagens e desvantagens de cada uma destas unidades, com base numa análise realizada por 

Torcellini et al. (Torcellini et al. 2006). 
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3.1.2.   Período temporal 

O NZEB pode ser medido tanto no período de um ano como no seu ciclo de vida operacional (p.e. 

50 anos). De uma maneira geral, é costume recorrer a uma análise anual, isto porque, por um lado, os 

programas de simulação de edifícios apresentam os resultados no decorrer de um ano e, por outro, é 

o período mais aceite nas definições NZEB existentes (Marszal et al. 2011).  A vantagem de recorrer 

ao ciclo de vida do edifício é que este inclui a energia usada para a fabricação dos materiais e a do 

processo de construção e demolição, pelo que é possível ter uma ideia mais exata do impacto ambiental 

do edifício. 

 

3.1.3.   Uso energético 

Para determinar o consumo energético do edifício, é preciso ter em consideração quais as 

necessidades energéticas que devem estar incluídas no cálculo. Aquecimento, arrefecimento, 

ventilação mecânica, água quente sanitária (AQS) e iluminação são exemplos que normalmente têm 

peso no cálculo energético, embora a sua inclusão possa depender do tipo de edifício ou dos objetivos 

do cliente. Outro aspeto que é também discutido é a inclusão da energia utilizada para a fabricação dos 

materiais do edifício, que, apesar de não ser normalmente utilizada, não se limita apenas ao período 

operacional. 

 

3.1.4.   Equilíbrio energético 

Este ponto é mais relevante quando o edifício está conectado à rede, isto porque o equilíbrio 

energético pode ser separado por duas categorias. A primeira é o equilíbrio entre a energia que é 

consumida e a energia que é produzida. Nesta situação, a energia total utilizada pelo edifício deve ser 

coberta pela mesma quantidade de energia gerada por fontes renováveis, o que resulta num valor zero. 

A segunda é o equilíbrio entre a energia que é recebida da rede e a energia que é fornecida à rede pelo 

edifício. A quantidade total que chega ao edifício tem de ser igualmente devolvida através de energia 

renovável que é produzida no local. Esta situação não é viável se o edifício for autossuficiente e não 

estiver conectado à rede (Marszal et al. 2011). 

 

3.1.5.   Fontes de energia renovável 

Os edifícios devem recorrer a energia renovável para satisfazer as suas necessidades, contudo é 

importante especificar de onde estas provêm. Por princípio, a produção é feita ou no local de 

implantação do edifício ou fora do local, como é enunciado na definição NZEB proposta pela EPBD. Na 

Tabela 1., é possível verificar mais claramente as opções disponíveis na construção de um NZEB.  
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Tabela 1.  Hierarquia de opções de FER para NZEB's. (Torcellini et al. 2006) 

Número Opções de fornecimento Exemplos 

0 
Uso energético reduzido através de 

tecnologias construtivas 

HVAC eficiente, ventilação natural, exposição 

solar 

Fornecimento no local 

1 Fontes renováveis integradas no edifício 
Painéis solares e aerogeradores localizados no 

edifício 

2 Fontes renováveis no local de implantação 
Painéis solares e aerogeradores localizados no 

local de implantação, mas não no edifício. 

Fornecimento fora do local 

3 
Fontes renováveis fora do local para 

produzir energia no local 

Biomassa, etanol, biodiesel importado de fora 

ou perdas energéticas do local que podem ser 

usadas para gerar eletricidade e calor. 

4 Compra de fontes renováveis fora do local 

Geotérmica, aerogeradores e painéis solares 

da rede, comércio de emissões ou outras 

opções de compra sustentáveis. 

Hidroeletricidade é por vezes considerada. 

 

Relativamente ao fornecimento no local, é possível integrar soluções ativas no próprio edifício 

(Tabela 1., número 1) ou então instalados no local de implantação (Tabela 1., número 2). Torcellini et 

al. considera estas opções as mais preferíveis, pois questiona a legitimidade da definição NZEB para 

os edifícios que dependem do fornecimento fora do local por não serem incentivados a serem 

energeticamente eficientes (Torcellini et al. 2006). Este tipo de fornecimento surge quando o edifício 

produz energia no local, mas precisa de energia de fora para o fazer (Tabela 1., número 3), ou então 

quando escolhe apenas comprar energia renovável da rede (Tabela 1., número 4) O número 1 da 

Tabela 1. centra-se apenas na eficiência construtiva do edifício sem integração de soluções ativas. 

Trata-se de uma opção de aproximação ao NZEB através do incentivo à eficiência energética. 

 

3.1.6.   Ligação à infraestrutura energética 

No caso da relação que o NZEB tem com a infraestrutura energética, o edifício pode estar ou não 

conectado à rede. Aqueles que não estão conectados são autossuficientes, ou seja, produzem, utilizam 

e armazenam a sua própria energia ao longo do seu ciclo de vida. O principal desafio deste tipo de 

solução é garantir o funcionamento regular do edifício, sobretudo em picos de utilização, tendo em 

conta a dimensão do armazenamento de energia, o investimento em geradores de emergência e 

possíveis perdas ou excesso de produção energética. Em alternativa, os NZEB’s podem manter a 

ligação à rede elétrica, de gás, de distribuição de biomassa, entre outras. Desta forma, os edifícios 

podem continuar a usufruir da rede quando necessário e fornece-la com energia renovável produzida 

no local, sendo a solução normalmente mais utilizada. 
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Aspetos de um NZEB 

Figura 4.  Síntese dos principais aspetos na definição NZEB. 

3.1.7.   Requisitos 

De acordo com os regulamentos criados pelos países, os edifícios precisam de cumprir requisitos 

mínimos para assegura um bom funcionamento da construção durante o seu ciclo de vida. Estes 

requisitos podem ser agrupados em três categorias; (i) eficiência energética, (ii) clima interior, (iii) 

interação do edifício com a rede. Os requisitos de eficiência energética são fundamentais para a 

concretização de um edifício NZEB, pois, de acordo com Torcellini et al., “uma boa definição ZEB deve 

primeiro encorajar a eficiência energética e depois o uso de fontes de energia renovável disponíveis no 

local” (Torcellini et al. 2006). Relativamente aos requisitos de clima interior, as questões de conforto 

térmico, qualidade do ar, exposição solar, acústica e materialidade devem ser uma preocupação do 

arquiteto no desenho do projeto, visto contribuírem para o bem-estar do utilizador. Por fim, os requisitos 

da interação do edifício com a rede, que implica especificar de que forma a energia que é importada e 

é exportada se relacionam, visto terem qualidades distintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Definições NZEB 

A definição de NZEB que se constrói tem em conta aspetos financeiros, legais, técnicos e 

ambientais que respondam aos desafios presentes e futuros da sociedade. Essa definição influencia a 

forma como os edifícios são desenhados para atingir os objetivos e critérios propostos pela equipa de 

design e pelo cliente. Tendo em conta os aspetos enunciados, é possível chegar a um consenso de 

quatro definições gerais. Estes quatro modelos são os mais referidos, pois abordam as linhas 

orientadoras gerais no processo de construção do NZEB (Torcellini et al. 2006) (NZEB India 2017). 

 

Unidade de medida

. Energia final / primária

. Emissões de CO2

. Custos energéticos

Período temporal

. Mensal / Sazonal

. Anual

. Ciclo de vida

Uso energético

. AVAC

. AQS

. Equipamentos

Equilíbrio energético

. Consumo / Produção

. Recebida / Fornecida

Fontes renováveis

. No local

. Fora do local

Ligação à infraestrutura 
energética

. Conectado à rede

. Desconectado da rede

Requisitos

. Eficiência energética

. Clima interior

. Interação com a rede

Figura 5.  Ilustrações explicativas das quatro definições NZEB (Net Zero Site Energy, Net Zero Source Energy, 

Net Zero Energy Costs, Net Zero Energy Emissions). 
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3.2.1.   Net Zero Site Energy 

O edifício produz a mesma quantidade de energia que usa no local, ou seja, o equilíbrio energético 

é feito entre a energia renovável gerada pelo NZEB e o consumo de energia final. Na prática, implica 

integrar soluções ativas como painéis solares no edifício ou no local de implantação para satisfazer a 

totalidade das necessidades energéticas, sendo pouca a influência externa nesta definição. Como não 

é preciso utilizar fatores de conversão de energia primária para determinar o consumo, o valor real das 

fontes energéticas é desprezado, o que é uma desvantagem para este tipo de NZEB. Neste caso, uma 

unidade de eletricidade usada pelo edifício tem o mesmo valor que uma unidade de gás, apesar da 

eletricidade na rede ser cerca de três vezes mais valiosa. Isto significa que o edifício, para cobrir o 

consumo de energia final, precisa de produzir a quantidade exata de energia que consome para o gás, 

o que implica instalar mais painéis solares para cumprir esse requisito. Por este motivo, esta definição 

incentiva ao uso exclusivo de sistemas elétricos para evitar o uso de gás (Torcellini et al. 2006). 

 

3.2.2.   Net Zero Source Energy 

O edifício produz a quantidade de energia que é retirada da fonte e transportada para o local, ou 

seja, o equilíbrio energético é feito entre a energia renovável gerada pelo NZEB e o consumo de energia 

primária. Ao contrário do Net Zero Site Energy, para fazer o cálculo energética é preciso recorrer aos 

fatores de conversão da energia que é importada da rede e a que é exportada para a rede. Isto significa 

que o valor real das fontes energéticas é registado no cálculo, portanto, se utilizarmos o mesmo 

exemplo, uma unidade de eletricidade exportada para a rede cobre o uso de aproximadamente três 

unidades de gás no local. A eletricidade vale mais que o gás e não será necessário instalar um grande 

número de painéis solares. Por este motivo, esta definição encoraja a um maior uso de gás para chegar 

mais facilmente ao estatuto NZEB. A principal desvantagem desta solução é que o fator de conversão 

energético é relativo, pois as médias nacionais podem não refletir casos regionais em que o valor pode 

ser superior ou inferior ao valor padrão (p.e. uma determinada central hidroelétrica pode ter um fator 

inferior ao fator nacional). Por outro lado, fatores nacionais não têm em conta variações horárias do 

uso energético (p.e. menor impacto ambiental à noite do que durante o dia) (Torcellini et al. 2006). 

 

3.2.3.   Net Zero Energy Costs 

A quantia de dinheiro recebida pelo proprietário do NZEB quando exporta energia para a rede é a 

mesma que os custos associados ao consumo energético do edifício, incluindo distribuição, picos de 

procura, taxas, entre outros. A definição permite verificar quais os tipos de fontes energéticas 

economicamente mais competitivas e determinar a melhor solução para o edifício. No entanto, de um 

ponto de vista geral, esta opção aparenta ser ineficaz, pois as tarifas de utilização mudam com 

regularidade e o edifício pode não cumprir os requisitos todos os anos. Por outro lado, o aumento da 

eficiência energética e da instalação de energias renováveis nos edifícios limita os lucros dos 

fornecedores de energia, pelo que os consumidores não são incentivados a optar por esta definição 

por resultar num aumento da fatura energética (Torcellini et al. 2006). 
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3.2.4.   Net Zero Energy Emissions 

O edifício produz energia renovável sem emissão de GEE, o suficiente para anular o uso de energia 

proveniente de fontes poluentes. Caso o edifício funcione com base em eletricidade e é fornecido por 

uma fonte de emissão zero, então o edifício é considerado de emissão zero e não necessita de produzir 

energia renovável no local. Por outro lado, se o mesmo utilizar gás natural para aquecimento, então 

precisa de produzir e exportar energia renovável sem emissão de poluentes para anular a emissão do 

uso de gás natural. Segundo Torcellini et al. (Torcellini et al. 2006), o sucesso para esta definição 

depende da fonte de energia recebida da rede, pois, por exemplo, uma central nuclear não tem o 

mesmo nível de emissões que uma central de carvão, logo não será necessário efetuar um grande 

investimento em energias renováveis no edifício para cobrir a diferença. 

 

3.3. Aplicação na União Europeia 

Como é possível verificar, a aproximação feita a um NZEB não é uniforme, pois varia consoante o 

tipo de clima, cultura e objetivos dos intervenientes. De forma a permitir uma maior flexibilidade, a 

Comissão Europeia atribuiu a cada Estado-Membro a responsabilidade em delimitar um plano nacional 

que aumente o número de edifícios de energia quase nula, de acordo com as condições locais, 

regionais ou nacionais. Esta tarefa precisa de ser concretizada brevemente de maneira a assegurar 

que, a partir de 31 de dezembro de 2020, todos os edifícios novos sejam edifícios com necessidades 

quase nulas de energia, sendo que o prazo para os que são detidos por autoridades públicas encurta 

para 31 de dezembro de 2018 (Parlamento Europeu e Conselho 2010). 

A Tabela 50. do Anexo A resume o estado das definições NZEB na UE. De uma forma geral, as 

definições já providenciadas pelos Estados-Membros envolvem as necessidades energéticas 

expressas em kWh/m2 por ano, apesar de existirem diferenças no tipo de energia que é incluída no 

valor. A própria metodologia de cálculo não coincide em todos os países, visto que parâmetros como 

espaços não aquecidos, fatores de conversão, áreas de edifícios e condições climáticas externas 

diferem consoante a situação. A inclusão de energias renováveis é um outro aspeto relativo na definição 

do conceito, pois existem muito poucas definições onde é estabelecida a quota exata de energia 

renovável que deve cobrir o consumo energético do edifício. Relativamente a edifícios existentes, 

alguns países já estabeleceram princípios de renovação dos mesmos para que estes também tenham 

a condição de NZEB (Ecofys Germany GmbH 2011). 

Em contexto do tema da dissertação, será abordado com maior detalhe a situação atual da 

Dinamarca e de Portugal. Pretende-se compreender o estado da definição NZEB de ambos os países 

e quais os objetivos para 2020. Esta análise irá permitir fazer a transição para a aplicação dos 

programas de simulação como ferramentas de apoio na construção de um edifício de energia quase 

nula e de que maneira o papel do arquiteto é predominante na concretização desse conceito. 
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4. DINAMARCA E PORTUGAL: DEFINIÇÕES NZEB 

A UE deu início a um processo de reformulação energética e ambiental até 2020 de maneira a 

reduzir as emissões de GEE e atingir um desenvolvimento mais sustentável. Os objetivos delineados 

devem ser introduzidos em planos nacionais elaborados pelos Estados-Membros, que por sua vez têm 

a responsabilidade de assegurar o cumprimento dessas metas a que se propõem. Tendo em conta o 

peso que o setor construtivo tem no cumprimento desses objetivos, a Dinamarca e Portugal 

comprometeram-se a cumprir o desafio NZEB. É importante compreender que contributos estão a ser 

feitos no desenvolvimento da definição nacional deste conceito e de que forma o arquiteto pode 

contribuir na sua execução prática. O ponto de situação de ambos os países serve de transição para a 

abordagem dos simuladores utilizados a nível nacional como ferramentas de trabalho para a eficiência 

energética dos edifícios e a aproximação da definição NZEB. 

 

4.1. Dinamarca 

A Dinamarca definiu objetivos precisos e exigentes para o cumprimento das metas propostas pela 

UE para as próximas décadas. Em 2012, o governo, juntamento com as restantes forças políticas, 

aprovaram um novo acordo energético para o período compreendido entre 2010 e 2020, substituindo 

o anterior de 2008. Este acordo intensifica o número de iniciativas para a redução do consumo 

energético no setor construtivo e direciona o país no caminho para a independência de combustíveis 

fósseis. Uma das iniciativas é a atualização do regulamento de edifícios de maneira a incluir a definição 

NZEB nacional. A Dinamarca é um dos Estados-Membros que tem atualmente um plano estruturado 

para a construção deste edifício a partir de 2020. Com estes contributos feitos para o setor construtivo 

e para os restantes setores,  espera-se que em 2050 o país recorra exclusivamente a energias 

renováveis para cobrir as necessidades de aquecimento, eletricidade, indústria e transportes a nível 

nacional, para além de estabelecer um sistema energético com baixas emissões de carbono (Thomsen 

2014). 

 

4.1.1.   Regulamento de Edifícios 2015 e Classe 2020 

Em contexto do acordo energético de 2008, a redução do consumo de energia dos edifícios foi 

estabelecida na lei dinamarquesa em 2010 com a introdução de novas necessidades energéticas no 

Regulamento de Edifícios de 2010 (BR10) (The Danish Government 2010). Juntamente com essas 

alterações, foi adicionado ao regulamento um capítulo dedicado a uma classe de edifícios voluntária 

denominada de Classe 2015. O propósito desta classe particular no BR10 é de estabelecer limites mais 

rigorosos no desempenho energético dos edifícios para 2015 e tornar-se o regulamento oficial a partir 

desse ano, o atualmente em vigor (BR15). No ano seguinte à sua publicação, em 2011, uma nova 

classe foi desenvolvida e introduzida no regulamento com critérios que respeitam os requisitos para um 

edifício de necessidades quase nulas de energia segundo o Artigo 9 da EPBD, a Classe 2020. 

Pretende-se que esta substitua o regulamento atual a partir de 31 de dezembro de 2018 para edifícios 

públicos e 31 de dezembro de 2020 para edifícios residenciais (Energistyrelsen 2012). 
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4.1.1.1. Limites energéticos 

De acordo com a alínea 3.a) do Artigo 9.º da EPBD, a definição NZEB deve incluir um indicador 

numérico da utilização de energia primária, expressa em kWh/m2 por ano. No caso da Dinamarca, foi 

feita uma distinção entre edifícios residenciais e não residenciais. 

 

A Figura 6. representa o limite das necessidades nominais de energia primária estabelecido no 

regulamento de edifícios de 2008, 2010 e 2015, assim como o esperado para 2020. É possível verificar 

um progressivo decréscimo ao longo dos anos. Atualmente, os critérios da Classe 2015 representam o 

regulamento em vigor (BR15). Todos os edifícios novos devem consumir menos de metade que em 

2008. Em 2020, é esperado que o consumo seja apenas 25% do estabelecido no BR08. 

Por definição, um edifício residencial é classificado de Classe 2015 se as suas necessidades 

nominais de energia primária, por m2 de área aquecida, para aquecimento, ventilação, arrefecimento e 

AQS não excedem a soma de 30 kWh/m2 por ano com 1000 kWh por ano a dividir pela área total 

aquecida. No caso de outro tipo de edifício, é acrescentada a necessidade de iluminação e o total não 

pode exceder a soma de 41 kWh/m2 por ano com 1000 kWh por ano a dividir pela área total aquecida 

(The Danish Government 2010). 

 

 

 

 

 

 

Por definição, um edifício residencial é classificado de Classe 2020 se as suas necessidades 

nominais de energia primária, por m2 de área aquecida, para aquecimento, ventilação, arrefecimento e 

AQS não excedem 20 kWh/m2 por ano. No caso de outro tipo de edifício, é acrescentada a necessidade 

de iluminação e o total não pode exceder 25 kWh/m2 por ano (The Danish Government 2015). 

 

 

Residencial: Aquecimento + Arrefecimento + Ventilação + AQS ≤ (30 +
1000

𝐴
) kWh/m2 

Não residencial: Aquecimento + Arrefecimento + Ventilação + AQS + Iluminação ≤ (41 +
1000

𝐴
) kWh/m2 
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Figura 6.  Evolução prevista do consumo energético primário na Dinamarca até 2020. (Energistyrelsen 2012) 
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4.1.1.2. Fatores de conversão 

O BR15 e a Classe 2020 marcam períodos de transição energética no setor construtivo da 

Dinamarca. Os critérios estabelecidos são apresentados, sendo que, no caso da Classe 2020, estes 

estão sujeitos a mudanças consoante a evolução tecnológica e disponibilidade económica. 

Tabela 2.  Requisitos para o consumo de energia primária e desenvolvimento dos fatores de conversão. 

(Energistyrelsen 2012) 

Critérios BR15 Classe 2020 

Limite das necessidades nominais de energia primária (kWh/m2 por ano) 

Residências, dormitórios, hotéis (30 +
1000

𝐴
) 20 

Escritórios, escolas, instituições (41 +
1000

𝐴
) 25 

Fatores de conversão de energia primária 

Eletricidade 2.5 1.8 

Rede urbana de calor 0.8 0.6 

Gás, petróleo, madeira 1.0 1.0 

Renováveis 0.0 0.0 

 

Os fatores de conversão enunciados na Tabela 2. estimam a quantidade de energia necessária para 

responder às necessidades do edifício. A atual legislação da UE aplica um fator de 2.5 quando calcula 

a eficiência de quase todos os produtos elétricos, isto significa que por cada unidade de eletricidade 

usada por um equipamento, assume-se que 2.5 unidades de energia primária foram produzidas. No 

cálculo das necessidades nominais de energia primária, as necessidades de arrefecimento, 

aquecimento, ventilação e água quente sanitária são multiplicadas pelo respetivo fator por forma a 

determinar a quantidade necessária de energia primária para o edifício. 

A estratégia da Dinamarca é reduzir o fator de eletricidade para 1.8 em 2020 com o uso acrescido 

de energias renováveis. A rede urbana de calor no país é atualmente muito eficiente, visto que 

providencia água quente aos edifícios a partir sobretudo de energias renováveis e perdas de calor de 

fábricas e centrais elétricas. Espera-se que o seu fator seja reduzido para 0.6 em 2020. 

 

4.1.1.3. Invólucro do edifício 

Para além das exigências estabelecidas relativamente ao consumo de energia primária, foi 

adicionado à Classe 2020 requisitos para o invólucro do edifício (paredes, fundações, lajes e cobertura) 

e o seu isolamento térmico. Desta forma, assegura-se a qualidade base da obra e a sua duração 

Residencial: Aquecimento + Arrefecimento + Ventilação + AQS ≤ 20 kWh/m2 

Não residencial: Aquecimento + Arrefecimento + Ventilação + AQS + Iluminação ≤ 25kWh/m2 
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temporal, sem a necessidade de fazer grandes investimentos em sistemas ativos para cobrir 

necessidades térmicas. 

Tabela 3.  Requisitos para o dimensionamento das perdas por transmissão térmica. (Energistyrelsen 2012) 

Critérios BR15 Classe 2020 

Perdas de calor por transmissão térmica [W/m2] 

Edifício de um piso ≤ 4 ≤ 3.7 

Edifício de dois pisos ≤ 5 ≤ 4.7 

Edifício de três ou mais pisos ≤ 6 ≤ 5.7 

Coeficientes de transmissão térmica [W/m2K] 

Portas exteriores 1.8 0.8 

Portas de vidro exteriores 1.8 1.0 

Claraboias 1.8 1.2 

 

Como é possível verificar na Tabela 3., o BR15 separa as perdas térmicas consoante o número de 

pisos do edifício, sendo que a área das janelas e portas não são incluídas no cálculo. É possível verificar 

um decréscimo entre o regulamento atualmente em vigor e o esperado para 2020, com o edifício de 

apenas um piso a registar o limite mais exigente. Por outro lado, são estabelecidos limites específicos 

para portas e claraboias, que são superfícies sujeitas a maiores perdas térmicas. O valor U das 

claraboias não deve exceder 1.2 W/m2K, para portas de exterior e outro tipo de aberturas não pode ser 

superior a 0.80 W/m2K e, no caso das portas de vidro exteriores, o limite é 1.00 W/m2K. 

 

4.1.1.4. Conforto térmico e qualidade do ar 

Para além dos requisitos de eficiência energética discutidos, é incluído na definição requisitos 

associados ao clima interior do edifício. A definição NZEB da Dinamarca estabelece limites admissíveis 

para a temperatura e para a qualidade do ar. 

Tabela 4.  Requisitos para a temperatura interior. (Energistyrelsen 2012) 

 

De modo a manter um bom conforto térmico, a temperatura interior não deve exceder 26ºC em mais 

de 100 horas anuais e 27ºC em mais de 25 horas anuais. No caso da temperatura mínima, a média 

mensal não deve ser menor que 20ºC durante todo o ano (The Danish Government 2015). Estas 

temperaturas estão incluídas no Anexo A do DS/EN 15251 (Danish Standard 2007) e servem de 

referência para o desenho de edifícios e de sistemas AVAC. O conforto térmico é determinado a partir 

sobretudo da temperatura do ar interior e das superfícies, embora se possa incluir a velocidade e 

humidade do ar.  

A recetividade dos utilizadores a espaços com estas condições ambientais depende das suas 

preferências pessoais e do contexto climático onde o edifício se insere. É preciso ter em conta a 

Conforto térmico interno [ºC] Limite de horas anuais 

< 20 (média mensal) 0 

> 26 ≤ 100 

> 27 ≤ 25 
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capacidade que as pessoas têm em adaptar-se à temperatura interior e perceber se as soluções que 

são integradas resultam numa poupança dos custos energéticos. Por estes motivos, deve ser dada a 

hipótese dos utilizadores em optar pelas condições ambientais mais adequadas às suas necessidades, 

o que acontece no Anexo A do DS/EN 1525 (Danish Standard 2007), que organiza os limites por 

categorias conforme as exigências do edifício (p.e. um edifício com requisitos exigentes, como um 

hospital, tem de estar constantemente dentro dos limites, enquanto que um armazém não necessita do 

mesmo nível de controlo térmico). 

Tabela 5.  Requisitos para estanqueidade e qualidade do ar. (Energistyrelsen 2012) 

 

As fugas de ar dos edifícios podem afetar o conforto das pessoas que o habitam e influenciar o 

consumo energético final. O aumento da estanqueidade previne perdas térmicas e trocas de ar com o 

exterior. Prevê-se que o fluxo de ar em 2020 não deve exceder 0.5 l/s por metro quadrado de área 

aquecida. Este requisito só pode ser verificado depois da construção do edifício, visto ser necessário 

proceder a testes de estanqueidade para assegurar a qualidade. Trata-se de um critério difícil de 

cumprir, embora o desenvolvimento progressivo da indústria da construção permita um melhor controlo 

desta componente. Contudo, é preciso ter em atenção a situação de condensação do interior, visto que 

a estanqueidade limita a renovação do ar interior e pode causar a sua saturação (Mendonça 2005).  

Relativamente à qualidade do ar, esta depende fortemente da concentração de CO2 no interior, 

sendo que para um edifício habitacional o valor por norma não deve exceder 900 ppm durante elevados 

períodos de tempo (Energistyrelsen 2012). A Classe 2020 ainda estipula que edifícios com sistema de 

ventilação devem ser concebidos com um recuperador de calor com pelo menos 75% de eficiência. 

Sistemas que fornecem casas individuais devem ter um recuperador de calor com pelo menos 85% de 

eficiência. A eletricidade usada para a ventilação não pode exceder 1500 J/m3, exceto se fornecer 

apenas uma casa, nesse caso o limite é 800 J/m3 (The Danish Government 2015). 

Na Dinamarca, a ventilação mecânica revela-se importante pelo papel que desempenha no conforto 

e na saúde das pessoas. A qualidade do ar é influenciada pelas emissões provenientes dos ocupantes, 

dos equipamentos e até do próprio sistema AVAC, o que obriga a um controlo constante de possíveis 

odores e agentes prejudiciais à saúde. Por outro lado, as necessidades de arrefecimento e aquecimento 

dos espaços devem depender o mínimo possível de soluções como o ar condicionado ou radiadores 

para evitar um aumento do consumo energético do edifício, sendo por isso importante investir na 

eficiência da ventilação mecânica e na integração de recuperadores de calor. Dada a localização 

geográfica do país, o funcionamento do sistema de ventilação deve ser feito em conjunto com as 

restantes soluções passivas e ativas do edifício para permitir um controlo eficiente das condições 

interiores, mantendo simultaneamente um nível de flexibilidade adequado para as escolhas dos 

utilizadores.  

 

Critérios BR15 Classe 2020 

Fluxo de ar   

Edifício standard (l/s por m2 a 50 Pa de pressão diferencial) ≤ 1.0 ≤ 0.5 

Qualidade do ar   

Concentração de CO2 (ppm - partes por milhão) 900 900 
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4.1.1.5. Energias renováveis 

Os critérios estabelecidos, tanto para o BR15 como para a Classe 2020, demonstram um grande 

esforço em reduzir o consumo energético dos edifícios através de boas práticas construtivas. Contudo, 

a exigência expressa pela diretiva europeia como pelo próprio regulamento dinamarquês dificulta a 

aplicação prática do caso. Isto significa que, para assegurar a definição NZEB, as necessidades 

sobrantes do edifício devem ser cobertas por fontes de energia renovável. Na Tabela 6., é possível 

estimar a quantidade de energia produzida no local por fontes renováveis para edifícios habitacionais 

(individual), assim como a percentagem incluída na energia elétrica total e na rede urbana de calor. 

Tabela 6.  Quota de FER no setor construtivo. (The Danish Ministry of Climate, Energy and Building 2012) 

Critérios BR15 Classe 2020 

Individual [%] 57 64 

Eletricidade [%] 45 51 

Rede urbana de calor [%] 44 51 

 

De uma forma geral, espera-se que o contributo de renovável ultrapasse os 50% em 2020 para 

todos os casos. Pretende-se que a Dinamarca transforme progressivamente o seu sistema de energia 

num sistema exclusivamente renovável até 2050. Isto significa que a integração de renováveis nos 

edifícios é um processo temporário, visto que no futuro espera-se que a rede energética forneça apenas 

energia sustentável e livre de emissões de carbono. 

 

4.2. Portugal 

Atualmente, Portugal não dispõe de uma definição exata de NZEB, embora tenha revelado esforços 

para assegurar o cumprimento das metas europeias. Em contexto da necessidade de uma política 

recessiva no setor energético para a próxima década, expressa na Diretiva 2012/27/EU, a Resolução 

do Conselho de Ministros nº20/2013 aprovou o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 

(PNAEE 2016) e o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER 2020). Estes dois 

planos são instrumentos de planeamento energético que estabelecem o modo de alcançar as metas e 

os compromissos internacionais assumidos por Portugal em matéria de eficiência energética e de 

utilização de energia proveniente de fontes renováveis (Presidência do Conselho de Ministros 2009). 

Inserido nestes planos, particularmente no PNAEE, é proposto uma transformação do setor construtivo 

para um setor mais eficiente e com um contributo acrescido de energia renovável. Para tal, pretende-

se reforçar o número de edifícios energeticamente certificados com classe B- ou mais e são criados 

programas destinados ao melhoramento do desempenho energético do setor residencial e de serviços. 

Nesta parte do capítulo, é abordado o Sistema de Certificação Energética (SCE) como meio para atingir 

a condição NZEB e o objetivo proposto para o custo-ótimo. 
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4.2.1.   Sistema de Certificação Energética 

Em contexto dos requisitos da EPBD, foi transposto para a ordem jurídica nacional o Decreto-Lei 

118-2013, que visa “assegurar e promover a melhoria do desempenho energético dos edifícios através 

do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE)”. Este sistema providencia ao proprietário 

informação clara e detalhada do desempenho energético do edifício aquando da sua construção, venda 

ou arrendamento, assim como recomendações de melhoria com rentabilidade económica. Em Portugal, 

o SCE é gerido pela ADENE – Agência para a Energia, uma entidade sem fins lucrativos cujo objetivo 

é promover eventos e políticas de eficiência energética nos edifícios, indústria, transportes e energias 

renováveis. O SCE surge com o objetivo de melhorar o desempenho energético e ambiental do parque 

edificado e incentivar a redução de necessidades energéticas dos edifícios novos, ou sujeitos a 

reabilitações  (ADENE 2013). 

Tabela 7.  Escala de certificação energética de edifícios e parâmetros de temperatura interior e concentração de 

CO2. (Ministério da Economia e da Inovação 2008) (Lourenço 2015) 

Classe  Valor de R 

A+ R ≤ 0,25 

A 0,25 < R ≤ 0,50 

B 0,50 < R ≤ 0,75 

B- 0,75 < R ≤ 1,00 

C 1,00 < R ≤ 1,50 

D 1,50 < R ≤ 2,00 

E 2,00 < R ≤ 2,50 

F 2,50 < R ≤ 3,00 

G R > 3,00 

 

A Tabela 7. apresenta a escala do desempenho energético do edifício em função do consumo de 

referência. A classe energética dos edifícios é determinada através da razão 𝑅 =
𝑁𝑡𝑐

𝑁𝑡
, onde Ntc 

corresponde ao valor das necessidades anuais estimadas de energia primária para aquecimento, 

arrefecimento, ventilação e AQS e Nt corresponde ao respetivo limite máximo regulamentar. 

Exemplificando, se o edifício em análise tem como limite de referência 50 kWh/m2 e é determinado por 

um perito qualificado que as necessidades anuais são 40 kWh/m2, significa que a razão é 𝑅 =
40

50
, ou 

seja, 0,8. Neste caso, o edifício recebe uma classificação B-, que corresponde à classe que cumpre os 

requisitos mínimos estabelecidos no regulamento em vigor. Numa situação em que as necessidades 

energéticas estimadas para o edifício são inferiores ao valor de referência (R < 0,75), a classificação 

pode estar entre A+ e B, dependendo do valor Ntc. Quando essas necessidades são superiores (R > 

1,00), a classificação pode estar entre C e G. Este valor de referência Nt, ao contrário do que acontece 

em outros Estados-Membros, não é um valor fixo. No caso observado na Dinamarca para 2020, o limite 

estabelecido para o consumo energético primário de todos os edifícios residenciais é 20 kWh/m2 e dos 

não residenciais é 25 kWh/m2. Portugal não tem a mesma facilidade devido ás diferenças climáticas e 

topográficas do país. Um edifício em Bragança situa-se num contexto distinto de um edifício em Faro, 

pelo que as necessidades energéticas não serão as mesmas em ambos os casos. Por este motivo, é 

Parâmetros 
Normas (antes de 

2013) 

Normas (depois da reformulação de 

2013) 

Temperatura 

Verão (max. 25ºC) 

 

Inverno (min. 21ºC) 

Verão (max. 25ºC) / (max. 27ºC para 

construções hibridas ou com ventilação 

natural) 

Inverno (min. 20ºC) / (max. 19ºC para 

construções hibridas ou com ventilação 

natural) 

Concentração 

de CO2 

Max. 1800 mg/m3 = 

1000 ppm 

Max. 2250 mg/m3 = 1250 ppm (tolerância 

de 30%) 
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difícil reduzir a definição NZEB nacional a um indicador numérico que se aplique a todos os casos, 

apesar de serem realizados estudos para esse efeito. De acordo Manuel Pinheiro Ferreira, a 

comparação das normas portuguesas com as da Passivhaus dos países no sul da Europa podem 

beneficiar os regulamentos nacionais a nível de desempenho energético e construções sustentáveis 

(Ferreira & Pinheiro 2011). Como solução alternativa, são atribuídos valores de referência específicos 

para cada edifício, consoante a sua condição climática, inserção na malha urbana, configuração e 

orientação espacial. Segundo o Decreto-Lei 118-2013, é obrigatório a certificação de todos os edifícios 

de habitação ou serviços, sendo que a classificação mínima atribuída aos edifícios novos é B- e é C 

para os que são sujeitos a grandes intervenções. 

 

4.2.2.   Custo-ótimo 

O plano de Portugal é assegurar que os critérios estabelecidos no regulamento de edifícios se 

tornem mais exigentes e mais rentáveis até 2020. De acordo com o artigo 4.º,1. da EPBD, “Os Estados-

Membros tomam as medidas necessárias para assegurar que sejam estabelecidos requisitos mínimos 

de desempenho energético dos edifícios ou das frações autónomas a fim de alcançar níveis ótimos de 

rentabilidade” (Parlamento Europeu e Conselho 2010). Isto significa que o caminho para o NZEB 

depende dos custos associados à sua execução, sendo que quanto menor o consumo energético do 

edifício e maior a sua rentabilidade, mais próximo nos situamos de um ponto custo-ótimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 7. representa de forma esquemática a relação entre o consumo de energia primária e os 

custos globais da construção. Para que haja uma maior aproximação do nível NZEB, é necessário 

restringir os requisitos do regulamento de edifícios de maneira a incentivar a implementação de 

soluções construtivas eficientes e de contributos renováveis. Desta forma, o consumo de energia 

primária e os custos associados à construção tendem a cair. Este processo atinge a certo ponto o nível 

de custo-ótimo, que corresponde ao desempenho energético do edifício com o custo mais baixo durante 

o seu ciclo de vida económico. Portugal pretende atingir uma gama de indicadores numéricos que 

Figura 7.  Diferentes níveis económicos, energéticos e ambientais entre o custo-ótimo e o NZEB. (BPIE 2013) 
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possibilitem chegar a um nível de custo-ótimo em moradias e apartamentos até 2020, tendo já definido 

na legislação metas intermédias para 2016 relativamente à restrição de requisitos, atualmente em vigor 

(Direção Geral de Energia e Geologia 2013). O nível NZEB requer um maior investimento para 

possibilitar uma grande redução do consumo de energia primária, o que acaba por ser uma alternativa 

pouco rentável devido à integração de técnicas construtivas muito caras. Contudo, espera-se que estas 

soluções reduzam o preço até 2020 para que sejam de uso tradicional, permitindo uma aproximação 

do conceito NZEB (BPIE 2013). 

 

4.3. Análise crítica 

A partir das definições nacionais apresentadas no capítulo, é possível retirar algumas conclusões 

acerca do desenvolvimento feito pela Dinamarca e por Portugal. O principal aspeto a destacar é o 

estado avançado da definição dinamarquesa. Segundo o EPBD, os Estados-Membros devem definir 

um indicador numérico do consumo energético primário dos edifícios e especificar medidas para o 

recurso de energias renováveis no setor construtivo. A Dinamarca cumpre estes requisitos, para além 

de aprofundar medidas como fatores de conversão, estanqueidade, conforto térmico e qualidade do ar. 

Por outro lado, Portugal demonstra iniciativas para a eficiência energética dos edifícios e para um 

aumento do contributo renovável sem, contudo, ter uma definição exata de NZEB. A solução nacional 

atual é assegurar que os edifícios nacionais cumprem os requisitos do Regulamento de Edifícios de 

Habitação (REH) e do Regulamento de Edifícios de Comércio e Serviços (RECS), sendo que a 

certificação energética é obrigatória e deve respeitar os mínimos admissíveis. Contudo, é incentivado 

à aproximação de classes A e A+ através da eficiência energética e integração de soluções ativas de 

maneira a reduzir o consumo energético. A importância dada à rentabilidade é também um aspeto 

inerente ao NZEB e que é estudado em Portugal, assim como nos restantes Estados-Membros. 

Apesar desta diferença evidente de níveis de desenvolvimento, o contexto cultural e geográfico de 

ambos os países tem um peso na definição nacional NZEB. A Dinamarca é um país de topografia plana 

e com um clima constante, o que significa que os edifícios têm as mesmas limitações 

independentemente da sua localização, o que facilita a definição homogénea de critérios de 

desempenho. As condicionantes em Portugal dificultam a uniformização do processo construtivo e 

obrigam a um estudo mais prolongado da definição NZEB. Por outro lado, o nível de ambição e de 

investimento feito no país para transformar o setor construtivo também afeta o progresso para 2020. 

Devido aos contextos económicos distintos dos dois países, é difícil para as instituições, empresas de 

construção e o próprio governo viabilizar planos semelhantes aos da Dinamarca. 

Tanto a Dinamarca como Portugal trabalham ativamente nas metas propostas pela UE para 2020, 

em particular na definição NZEB. Embora já tenham sido estudados e definidos alguns dos aspetos 

essenciais deste conceito, o processo está sempre em aberto para mudanças futuras. As decisões 

tomadas poderão vir a ser ajustadas caso seja necessário, até mesmo depois da data limite. Os 

simuladores de desempenho de edifícios são ferramentas que nos podem ajudar a atingir a definição 

NZEB, sendo, por isso, discutido nesta dissertação dois exemplos associados à Dinamarca e Portugal, 

o BSim e o DesignBuilder respetivamente. 
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5. SIMULADORES DE DESEMPENHO ENERGÉTICO E AMBIENTAL DE EDIFÍCIOS 

A presente dissertação centra-se no uso e comparação de softwares de simulação de desempenho 

energético e ambiental através da análise de um caso de estudo, desenvolvido a partir do conceito 

NZEB. A definição sucinta para este tipo de programa consiste numa ferramenta de estudo do 

desempenho energético e conforto ambiental de um edifício durante o seu ciclo de vida (Maile et al. 

2007). A sua origem data dos anos 70 (séc. XX), um período em que as auditorias energéticas eram 

feitas à mão e com elevados custos. Ao longo das décadas seguintes, testemunhou-se uma evolução 

progressiva de programas dedicados ao cálculo energético e a uma proliferação do seu uso no setor 

residencial e comercial. A introdução de simuladores de desempenho energético permitiu reduzir os 

custos de avaliação de edifícios, melhorar a sua eficiência energética e inovar o processo de 

planeamento de futuras obras (Mills 2004). Atualmente, são vários os programas disponíveis no 

mercado, cada uma com um nível de complexidade e especificidade diferente. Serão analisados mais 

detalhadamente dois desses softwares. 

Os programas selecionados para a análise comparativa são o BSim e o DesignBuilder. O motivo 

da escolha destes dois simuladores deve-se principalmente ao seu uso frequente nos países discutidos 

no capítulo anterior. O BSim é um produto dinamarquês utilizado em ateliers e estabelecimentos de 

ensino na Dinamarca (Danish Building and Urban Research 2002) e o DesignBuilder, embora não tenha 

sido fabricado em Portugal, é um dos programas mais utilizados a nível nacional, especialmente para 

efeitos de certificação energética e supervisão do regulamento de edifícios (DesignBuilder Software Ltd 

2017b). O objetivo deste exercício tem duas partes, por um lado pretende-se dar a conhecer duas 

ferramentas de trabalho que contribuem para o desenvolvimento de um projeto através do cálculo 

energético e conforto ambiental, sendo dois dos aspetos essenciais para o bom desempenho da obra, 

e, por outro lado, é importante dar a conhecer ao arquiteto a utilidade que estes programas têm no 

plano NZEB para 2020 e no apoio que dão para a avaliação dos requisitos estipulados pelo regulamento 

de edifícios. Neste capítulo, é feita uma introdução ao BSim e ao DesignBuilder, nomeadamente a 

forma como organizam e executam as suas funcionalidades, de maneira a facilitar a compreensão da 

aplicação do caso de estudo e a sua análise crítica. 

 

5.1. BSim 

BSim é um programa informático desenvolvido pelo Danish Building Research Institute (SBi) desde 

o início do milénio e é utilizado para análise das condições climáticas internas de edifícios e instalações 

e para o cálculo do consumo energético expectável. Inclui uma coleção de ferramentas avançadas para 

simulação e cálculo da temperatura interior, das condições de luminosidade, da ventilação natural e do 

rendimento elétrico de painéis solares integrados nos edifícios. Através de modelação geométrica e 

matemática, o BSim permite simular construções de grande complexidade com sistemas de 

aquecimento e ventilação avançados e estratégias operativas que variam ao longo do dia e do ano. O 

programa é uma ferramenta de apoio para arquitetos e engenheiros no planeamento e desenho de 

projetos, em especial na comparação e análise de diferentes propostas a nível de consumo energético, 

qualidade térmica e do ar e condições de luminosidade natural. É utilizado em grande parte pelas 



23 
 

empresas dinamarquesas de engenharia, escolas de engenharia, serviços de saúde e autoridades 

locais, sendo frequentemente requisitado para documentação das condições ambientais das 

construções. O BSim tem vindo a ganhar atenção internacional dada a sua capacidade avançada de 

simulação e estrutura intuitiva de utilização, sendo utilizado largamente na Europa e em países como 

Japão, Malásia e Nova Zelândia (Danish Building Research Institute 2002).  O pacote BSim inclui sete 

módulos programáticos, sendo que três deles serão abordados com maior detalhe por se focarem mais 

especificamente nos objetivos do exercício proposto. 

 

5.1.1.   SimView 

As ferramentas de trabalho do BSim centram-se em torno do SimView. O SimView serve de 

interface gráfica para o utilizador e instrumento de modelação do edifício ou instalação em estudo. A 

Figura 8. mostra a disposição do módulo no BSim. 

O modelo construído é representado de duas formas distintas. Do lado esquerdo da interface, a 

informação é organizada por uma estrutura hierarquizada de dados. Aqui são enunciados os elementos 

pertencentes ao modelo, nomeadamente a informação sobre o clima do local, os planos da geometria 

e os materiais associados a estes e os sistemas em operação na zona térmica. Os diagramas da Figura 

9. seguintes representam o funcionamento da hierarquia de dados na leitura do modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Interface do BSim (SimView). Do lado esquerdo a estrutura de dados e do lado direito a representação 

gráfica. (BSim 2017) 
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Essencialmente, a estrutura de dados começa pela informação geral e subdivide-se nos detalhes 

do modelo. Por exemplo, temos um “Edifício” situado em “Portugal” e que contem uma “Zona de 

convívio”. Essa zona é a “Sala”, que é definida por uma geometria que corresponde às “Paredes” e 

“Lajes” do edifício. Estes elementos, por sua vez, são construídos com uma determinada 

“Materialidade” e podem ou não possuir “Aberturas”. A Tabela 8. resume cada aspeto da hierarquia. 

Tabela 8.  Descrição da estrutura de dados. (BSim 2017) 

Identificação 

A estrutura de dados começa pela identificação da categoria do edifício a ser modelado (escritório ou residencial), qual o seu 

posicionamento espacial e qual a sua orientação relativa ao norte. A partir destes dados, é possível definir a localização 

geográfica do edifício e o respetivo clima, assim como as zonas térmicas do modelo. 

Localização/Clima 

A informação relativa ao clima onde o edifício se insere é providenciada por uma base de dados adicionada ao programa pelo 

utilizador. A localização geográfica está incluída na base de dados do clima, no entanto pode ser inserida manualmente 

quando se pretende apenas, por exemplo, uma análise da incidência de radiação solar no edifício, não sendo por isso 

necessário providenciar o programa com o ficheiro. 

Zona Térmica 

Espaço 

Os espaços correspondem aos volumes definidos pela sua geometria, que em termos concretos 

consiste nos elementos estruturais (pilares, paredes, lajes). Associado à geometria está a materialidade 

que é dada pelo utilizador, ou seja, os materiais utilizados para os elementos estruturais, assim como 

eventuais aberturas como portas e janelas. Espaços que não integram zonas térmicas não são 

simulados no BSim. Cada espaço do edifício pode ter a sua própria zona térmica ou podem partilhar 

com outros espaços, sendo que neste último caso serão simulados como uma única zona com os 

mesmos sistemas definidos. 

Sistema 

Os sistemas correspondem aos modelos matemáticos e às estratégias de regularização e uso 

estabelecidas para, por exemplo, aquecimento, equipamentos elétricos e ventilação mecânica do 

espaço em questão. Aqui é possível definir que tipo de solução existe em cada espaço do edifício (p.e. 

uma sala de estar possui um sistema de aquecimento) 

 

 

 

Identificação

Localização / Clima

Zona Térmica

• Espaço

• Planos da geometria
• Materialidade/Aberturas

• Sistema

Figura 9.  Estrutura hierarquizada de dados do BSim. (BSim 2017) 
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Do lado direito da interface, o edifício é representado de forma gráfica. O modelo é definido 

segundo um sistema de coordenadas espaciais em que o eixo X é positivo na direção este, o eixo Y é 

positivo na direção norte e o eixo Z é positivo na direção ascendente. A visualização está dividida em 

quadrantes, sendo que cada um representa uma vista diferentes do modelo (Figura 10.). 

A representação gráfica é feita em wireframe (modelo de linhas) e dá uma ideia geral do estado 

atual do edifício, incluindo a indicação do Norte. Providencia ainda acesso rápido às ferramentas de 

edição e permite adicionar ou remover espaços, planos e vértices, criar aberturas ou recolocar o modelo 

no sistema de coordenadas. As alterações feitas no modelo são registadas na hierarquia de dados do 

lado esquerdo e vice-versa. O SimView servirá como ferramenta de visualização do caso de estudo 

presente na dissertação, assim como ponto de acesso às opções de edição e aos restantes programas 

incluídos no pacote BSim. 

 

 

5.1.2.   SimDB 

O SimDB é uma base de dados que contém informação técnica de uma vasta seleção de materiais 

de construção, janelas e superfícies, com a possibilidade de ser estendida manualmente pelo utilizador 

se necessário. É a partir do SimDB que se associam os materiais à geometria do modelo para posterior 

simulação das zonas térmicas. A Figura 11. mostra como a organização da base de dados é feita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alçado XZ Alçado YZ

Planta Axonometria

Figura 10.  Representação gráfica do modelo em várias vistas. (BSim 2017) 

Figura 11.  Base de dados do BSim (SimDB). (BSim 2017) 
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A estrutura de dados é feita com base na que é utilizada pelo SBi. Inicialmente, o SimDB vem com 

duas bases de dados separadas. Uma base de dados contem uma lista de todos os materiais que 

podem ser incorporados nos edifícios, enquanto que a segunda cataloga os elementos construtivos 

(paredes, lajes, aberturas) com as layers de materiais já incluídas. Quando o utilizador seleciona um 

elemento da base de dados, é apresentada a informação técnica do mesmo em baixo, dependendo do 

tipo de material ou elemento construtivo selecionado (p.e. espessura total no caso de paredes e 

coeficiente térmico no caso de tijolos cerâmicos). Do lado esquerdo do layout, a base de dados 

selecionada é disposta na forma de lista de acordo com um sistema de classificação e a sua respetiva 

identificação. Este sistema é usado para classificar os elementos do edifício e os seus materiais de 

forma numérica e por letra, respetivamente. 

O BSim providencia ao utilizador uma base de dados adequada para a construção do modelo, 

contudo é possível editar ou criar novos materiais e novos elementos na coluna de “Opções”. O 

utilizador pode atribuir outras propriedades físicas e térmicas aos materiais e coloca-los nas layers dos 

elementos do edifício, atualizando assim o desempenho térmico e energético do modelo. 

Tabela 9.  Estrutura do SimDB. (BSim 2017) 

 

5.1.3.   Sistemas  

No BSim, os sistemas correspondem às componentes físicas integradas no edifício e definidas pelo 

utilizador. Estas componentes incluem os sistemas de aquecimento, arrefecimento, ventilação, entre 

outros, e que contribuem para as necessidades energéticas do modelo. O utilizador tem a capacidade 

de definir os parâmetros dos vários sistemas, a forma como estes são controlados e em que períodos 

do ano estão operacionais. A Figura 12. mostra como os sistemas são apresentados no BSim, neste 

caso relativamente ao aquecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SimDB 

Opções 

Sfb 

(Sistema de 

Classificação) 

Id 

(Identificação) 

Materiais do edifício/Elementos do edifício 

Informação técnica 

Figura 12.  Janelas informáticas do sistema de aquecimento no BSim. (BSim 2017) 
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Os sistemas possuem a sua própria janela informática e são definidos separadamente uns dos 

outros. Cada janela contem um separador para informação geral, outro para os parâmetros de controlo 

e outro para a agenda de utilização. O utilizador precisa de assegurar que todos os separadores estão 

definidos para o funcionamento do modelo. O BSim disponibiliza pelo menos dez sistemas que 

especificam cada componente existente num edifício. 

Consoante os objetivos da análise, o utilizador não precisa de recorrer a todos os sistemas que o 

programa oferece. Nesta dissertação, serão utilizados apenas os sistemas que influenciam diretamente 

a definição NZEB do caso de estudo, que correspondem à exclusão do Cooling, Lighting, Mixing, 

Moister Load e Shutters. 

Tabela 10.  Descrição dos sistemas no BSim. (BSim 2017) 

Zonas Térmicas 

Cooling Simulação de soluções de arrefecimento (p.e. ar condicionado) 

Equipment Load Simulação de equipamentos (p.e. computador, televisão, máquina de lavar) 

Heating Simulação de soluções de aquecimento (p.e. radiadores, piso radiante) 

Infiltration Simulação de infiltração 

Lighting Simulação de iluminação 

Mixing Simulação de trocas de ar entre zonas térmicas 

Moister Load Simulação de humidade 

People Load Simulação da ocupação de pessoas 

Ventilation Simulação de ventilação mecânica 

Venting Simulação de ventilação natural 

Aberturas 

Shutters Simulação de portadas 

Shading Simulação de sombreamento (p.e. cortinas, persianas) 

 

5.1.4.   Tsbi5 

Tsbi5 é o simulador térmico e energético do BSim. O módulo efetua a simulação dos espaços 

contidos em zonas térmicas e providencia os resultados associados a temperatura interior, circulação 

de ar, humidade e consumo energético dos sistemas definidos para o edifício ou instalação. O processo 

de simulação divide-se em cinco separadores organizados de forma sequencial, tendo como início o 

separador de “Opções” e como fim o separador de “Tabelas”. 

 

 

 

 

 

 

Tsbi5

Opções Simulação
Balanço 
Térmico

Parâmetros Tabelas

Figura 13.  Diagrama explicativo dos separadores do Tsbi5 no BSim. (BSim 2017) 
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Tabela 11.  Descrição dos separadores do Tsbi5. (BSim 2017) 

 

O Tsbi5 contribui na seleção de sistemas e soluções construtivas durante o processo de desenho 

do projeto ou ainda na remodelação de edifícios ou instalações existentes. É possível testar diferentes 

estratégias de modo a otimizar o resultado e alcançar a solução final para o edifício. No caso de estudo 

presente na dissertação, os resultados obtidos do simulador térmico serão analisados por forma a 

assegurar que cumprem os requisitos de um NZEB na Dinamarca e servirão como motivo de 

comparação dos resultados apresentados no DesignBuilder para o mesmo caso. 

 

5.2. DesignBuilder 

O DesignBuilder é um simulador de edifícios fabricado pelo DesignBuilder Software Ltd, no Reino 

Unido, e que disponibiliza uma vasta base de dados de desempenho ambiental para o cálculo e análise 

de requisitos energéticos e condições ambientais de construções de grande complexidade. Algumas 

das suas funcionalidades incluem o cálculo do consumo energético, simulação térmica de espaços 

ventilados, previsão da distribuição de luz solar e num edifício e desenho de um sistema AVAC com 

grande detalhe (Marquez 2012). O programa utiliza os regulamentos e a base de dados do ASHRAE 

90.1 (Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings), uma norma americana que 

providencia detalhadamente os requisitos mínimos para a eficiência energética de sistemas e edifícios, 

com exceção de edifícios residenciais de poucos pisos. O DesignBuilder é também utilizado como meio 

de certificação energética e verificação do cumprimento do regulamento de edifícios em vários países, 

Opções 

O separador de Opções é o primeiro separador do Tsbi5 e corresponde aos parâmetros que determinam o processo de 

simulação do modelo. É possível definir o período de tempo que se pretende analisar, ou seja, em que data começa a 

simulação e quando esta acaba (p.e 01-01-16 a 31-12-16). O utilizador pode também optar por certas especificidades de 

simulação que devem ser incluídas, como, por exemplo, pontes térmicas e temperatura do vidro. 

Simulação 

O separador de Simulação serve para iniciar o cálculo térmico da construção ao longo do período definido. Ao iniciar a 

simulação, um gráfico revela de forma contínua a temperatura exterior e a temperatura operativa das zonas térmicas do 

modelo. 

Equilíbrio Térmico 

O separador do Balanço Térmico providencia os resultados das componentes individuais analisadas. Os sistemas definidos 

para as zonas térmicas apresentam as necessidades energéticas do modelo, com o resultado expresso em kWh. 

Adicionalmente, são dados vários parâmetros de interesse comum para a avaliação do clima interno e o consumo energético 

bruto, nomeadamente o número de horas em que a zona térmica excede a temperatura de referência, a concentração de CO2 

mensal e a quantidade de energia usada por um piso radiante ou pelas ventoinhas de um sistema de ventilação. 

Parâmetros 

O separador de Parâmetros faz uma compilação dos resultados obtidos na simulação e guarda-os numa base de hora a hora 

ao longo do período definido. Desta forma, é possível verificar com detalhe o desempenho das zonas térmicas durante um 

dia específico. Os resultados englobam várias categorias, como clima interno, balanço energético e balanço de humidade e 

de ar. O utilizador pode selecionar os que pretende analisar e a informação é providenciada no separador de Tabelas. 

Tabelas 

O separador de Tabelas apresenta os parâmetros selecionados em forma de tabela e de gráfico. O utilizador pode optar por 

mostrar os resultados em diferentes períodos de tempo (dia, semana, mês e total) e se estes excedem os limites delimitados 

pelo utilizador. 
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incluindo Portugal (DesignBuilder Software Ltd 2009). É, portanto, uma ferramenta de referência para 

arquitetos e engenheiros e um meio de comunicação útil entre diferentes especialidades. 

Dada a complexidade do programa, não são abordadas todas as ferramentas existentes, apenas 

as que contribuem para a realização da análise são mencionadas. Pretende-se com este exercício 

mostrar de que forma o programa executa as suas funcionalidades e quais os resultados obtidos da 

simulação, assim como analisar as potencialidades inerentes na sua aplicação em projetos e de que 

forma se distingue de outros programas, nomeadamente o BSim. 

 

5.2.1.   Interface 

A interface do DesignBuilder permite ao utilizador trabalhar facilmente com as funcionalidades 

integradas no programa, sendo que, de uma maneira geral, não difere muito da do BSim em termos de 

apresentação e disposição do modelo em estudo. No entanto, ambos recorrem a estratégias distintas 

na organização de parâmetros e metodologia de desenho dos edifícios, como será possível verificar na 

aplicação do caso de estudo. A Figura 14. apresenta a interface do DesignBuilder. 

 

O separador Layout permite a visualização e edição gráfica do modelo em estudo, da mesma forma 

que o BSim o faz no módulo SimView. A disposição da informação é também feita de forma semelhante, 

com uma estrutura hierarquizada de dados do lado esquerdo e a representação gráfica do lado direito. 

A estrutura de dados tem praticamente o mesmo encadeamento que o BSim, começa por identificar o 

edifício e segue progressivamente até aos elementos construtivos e as aberturas das zonas térmicas. 

Relativamente à representação gráfica, o DesignBuilder separa as opções de visualização em vez de 

dividir o Layout em quadrantes, mas mantém a indicação do Norte e dos eixos das coordenadas como 

no BSim. Por outro lado, oferece mais formas de representação do modelo para além de wireframe, 

nomeadamente em representação sólida e realista. 

Figura 14.  Interface do DesignBuilder. Do lado esquerdo a estrutura de dados e do lado direito a representação 

gráfica. (DesignBuilder 2017) 
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Apesar do DesignBuilder e o BSim possuírem semelhanças na representação gráfica e na estrutura 

de dados, a forma como se modela e se define o edifício é diferente em ambos os programas. O 

diagrama da Figura 15. explica como o DesignBuilder relaciona os parâmetros do modelo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No BSim, o utilizador começa por modelar o edifício e posteriormente inclui a materialidade e os 

sistemas, ou seja, o programa funciona por camadas que são progressivamente adicionadas. No caso 

do DesignBuilder, depois da modelação estar concluída, o edifício vem automaticamente com todos 

parâmetros definidos para as zonas térmicas e para os elementos construtivos, embora os valores 

sejam decididos pelo programa (padrão). A estrutura de dados hierarquiza o edifício da informação 

mais geral para a mais específica (Figura 15.) e para cada um dos níveis existem vários separadores 

destinados à definição dos parâmetros desse nível. Por exemplo, uma superfície (Surface) tem 

separadores para a materialidade (Construction) e para janelas e portas (Openings), enquanto que as 

zonas térmicas (Zone) incluem, não só os separadores da superfície, mas também definições para o 

sistema AVAC (HVAC). Alguns níveis partilham os mesmos separadores, isto significa que quando o 

utilizador não especifica os parâmetros, o programa assume os valores padrão registados no nível 

acima. Conclui-se, portanto, que o DesignBuilder se organiza a partir de uma rede complexa e 

interligada entre os vários níveis da estrutura de dados e os separadores, que é menos intuitivo quando 

comparado com o BSim. 

No caso de estudo a analisar, não serão utilizados todos os separadores, mas apenas aqueles que 

influenciam a definição NZEB, nomeadamente o Location, Layout, Activity, Construction, Openings e 

HVAC. 

 

 

1. Site

Terreno

2. Building

Edifício

3. Block

Bloco

4. Zone

Zona térmica

5. Surface

Superfície

6. Opening

Aberturas

Layout Activity Construction Openings Lighting HVAC Output CFD

Layout Construction Openings CFD Options

Layout Construction Openings CFD Options

Layout Location Region

Layout Activity Construction Openings Lighting HVAC Output CFD

Layout Activity Construction Openings Lighting HVAC Output CFD

Figura 15.  Diagrama explicativo da estrutura de dados e separadores do DesignBuilder. (DesignBuilder 2017) 
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5.2.2.   Separadores 

Os separadores do DesignBuilder são acedidos no topo da janela de visualização da representação 

gráfica do modelo e permitem ao utilizador definir todas as propriedades associadas ao edifício, 

nomeadamente materialidade e sistemas. A Tabela 12 resume as funcionalidades dos separadores a 

utilizar no caso de estudo da dissertação.  

Tabela 12.  Descrição dos separadores do DesignBuilder. (DesignBuilder 2017) 

Layout 

Este separador permite visualizar e editar o modelo graficamente. 

Location 

Este separador associa o modelo a uma determinada localização geográfica e a um determinado clima a partir de uma base 

de dados existente no programa. Esta funcionalidade está disponível apenas no nível Site e utiliza a base de dados ASHRAE. 

Activity 

Este separador define as atividades existentes na zona térmica, como ocupação de pessoas, utilização de equipamentos 

domésticos e água quente e controlo da temperatura, da humidade e da qualidade do ar. 

Construction 

Este separador destina-se a modelar os elementos de construção e simular a condutividade térmica presente nas paredes, 

lajes, coberturas e outros elementos opacos do invólucro do edifício. Aqui é atribuída a materialidade destas componentes a 

partir da base de dados ASHRAE ou criada pelo próprio utilizador. Adicionalmente, é possível definir parâmetros para a 

estanqueidade da construção. 

Openings 

Este separador permite definir as aberturas existentes no edifício, como portas e janelas. Aqui é possível dimensionar e 

posicionar vãos e caixilhos, especificar a forma como abrem e se incluem soluções de sombreamento. 

HVAC / Detailed HVAC 

Este separador permite definir os sistemas destinados a aquecimento, arrefecimento e ventilação mecânica do edifício, para 

além de água quente sanitária e ventilação natural. O DesignBuilder disponibiliza diferentes níveis de detalhe para o sistema 

AVAC, sendo que o Detailed HVAC exige a definição de um maior número de parâmetros e o HVAC menos. 

 

O utilizador tem controlo sobre todos os níveis da hierarquia de dados e pode definir o seu 

funcionamento através destes separadores. No entanto, como referido anteriormente, não é necessário 

definir todos os níveis se o nível acima já o fizer. Por exemplo, posso definir todas as paredes de uma 

sala com os mesmos materiais e espessura no nível Zone e já não tenho de o fazer no nível Surface. 

Em circunstâncias onde uma determinada superfície ou zona se distingue das restantes, o utilizador 

deve definir os parâmetros nesse nível.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Separador Activity e representação do Detailed HVAC no DesignBuilder. (DesignBuilder 2017) 
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Os separadores do DesignBuilder organizam os parâmetros em forma de lista, como é apresentado 

na Figura 16. Quando é criado um novo modelo, o programa atribui valores padrão a cada separador. 

Consoante os objetivos da análise, o utilizador pode manter os valores sugeridos ou atribuir os seus 

próprios valores. As definições do Detailed HVAC têm um nível acrescido de representação 

relativamente aos restantes separadores. Quando o utilizador define o sistema AVAC com esta opção, 

o programa permite o desenho manual das várias componentes que o constituem (Figura 16.). É 

possível escolher ou definir os módulos de aquecimento, ar condicionado, ventilação e fonte energética 

e conecta-los de forma gráfica às zonas térmicas do edifício. Esta alternativa permite especificar 

parâmetros que não estão presentes na versão simplificada e obter uma simulação mais fiel à realidade. 

Para a análise do caso de estudo da dissertação, estes separadores são definidos de acordo com as 

características do NZEB e em concordância com os parâmetros presentes no BSim. Pretende-se 

posteriormente verificar a influência que as decisões têm na simulação e nos resultados obtidos nos 

dois programas. 

 

5.2.3.   EnergyPlus 

EnergyPlus é o programa de simulação energética integrado no DesignBuilder que permite a 

modelação do consumo energético do edifício para aquecimento, arrefecimento, ventilação, iluminação, 

água quente e outras necessidades adicionais. O EnergyPlus inclui ferramentas úteis e de grande 

detalhe para a análise de muitas das componentes presentes num edifício, nomeadamente emissões 

de carbono, conforto térmico, qualidade de ar, dimensionamento de sistemas e outros parâmetros 

associados ao desempenho ambiental e energético (DesignBuilder 2017). Á semelhança do BSim, é 

também possível obter os resultados em diferentes períodos de tempo (mensais, diários e de hora a 

hora). Existem cinco tipos de simulação energética no DesignBuilder.  

Todos estes tipos de simulação funcionam a partir do EnergyPlus e o DesignBuilder serve de 

interface. Nesta dissertação, Simulation é o tipo de cálculo utilizado para a análise comparativa dos 

simuladores de desempenho de edifícios. Os resultados obtidos a partir desta simulação são os 

mesmos que os do BSim, o que possibilita uma melhor comparação entre ambos, para além de 

providenciar os dados necessários para a definição NZEB do caso de estudo. O Anexo C, Tabela 51. 

providencia informação sobre cada tipo de simulação. 

 

 

 

 

 

EnergyPlus

Heating Design Cooling Design Simulation CFD Daylight

Figura 17.  Diagrama explicativo dos separadores do EnergyPlus. (DesignBuilder 2017) 
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5.3. Resumo 

Neste capítulo, foi feita uma introdução dos aspetos principais dos dois programas e de que forma 

serão utilizados no caso de estudo. Tanto o BSim como o DesignBuilder possuem ferramentas de 

grande complexidade que não são discutidas na dissertação, contudo é importante providenciar uma 

leitura geral das suas capacidades e de que forma nos podem ajudar na elaboração de projetos, em 

particular da execução do conceito NZEB. 

 Tabela 13.  Resumo do BSim e do DesignBuilder. 

 Fabricante Versão Licença Certificação 

BSim Danish Building Research Institute 7.16.8.11 Estudante Não 

DesignBuilder DesignBuilder Software ltd 5.0.1.024 Trial Sim 

 

Ambos os programas foram fabricados por entidades especializadas no estudo e desenvolvimento 

de simuladores de desempenho energético de edifícios. De maneira a proceder à realização da análise 

comparativa, foi necessário contactar os fornecedores para obter uma licença de utilização dos 

programas. Foi possível adquirir uma licença de estudante para o BSim até agosto de 2017, enquanto 

que o DesignBuilder teve a duração de apenas um mês, com uma extensão de mais 30 dias.  

Tabela 14.  Resumo das funcionalidades do BSim e do DesignBuilder. 

 Base de dados Modelação Parâmetros Simulação 

BSim SimDB / Climate data SimView Sistemas Tsbi5 

DesignBuilder ASHRAE Layout Separadores EnergyPlus 

 

Na análise comparativa, o processo de construção do NZEB será feito por etapas. Primeiro, centrar-

se-á na forma como a construção é modelada a nível de clima, zonas térmicas, espaços adjacentes e 

dimensionamento e posicionamento de aberturas, com o recurso ao SimView e ao Layout para esse 

fim. A seguir, será adicionada a materialidade nos planos da geometria, incluindo propriedades e 

espessuras dos materiais listados ou criados na base de dados dos programas. Depois dos elementos 

construtivos estarem propriamente definidos, procede-se à integração de soluções de aquecimento, 

ventilação, água quente, entre outros parâmetros que afetam diretamente a definição NZEB. Por fim, é 

feita a simulação a partir dos programas instalados (Tsbi5 e EnergyPlus) e retirados os resultados 

necessários para a concretização do exercício. Pretende-se que esta análise seja clara e informativa 

sobre os diferentes aspetos inerentes a cada simulador e que sejam retiradas conclusões e sugestões 

úteis do processo. Contudo, será primeiro apresentado o caso de estudo em questão para dar 

conhecimento do conceito NZEB a ser aplicado na dissertação. 
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6. CASO DE ESTUDO: COMPLEXO HABITACIONAL NZEB 

A análise comparativa do BSim com o DesignBuilder será feita através da aplicação dos programas 

num complexo habitacional NZEB. O presente capítulo centra-se na apresentação e descrição do 

projeto, desenvolvido no âmbito da cadeira de Arquitetura Sustentável do Mestrado Integrado em 

Arquitetura e Design da Universidade de Aalborg. É feito o enquadramento com o contexto cultural, 

climático e social do local de implantação do caso de estudo e são apresentadas as soluções propostas 

para a concretização do mesmo. O apartamento selecionado para posterior análise nos simuladores é 

apresentado em maior detalhe e será utilizado para verificar o cumprimento da definição NZEB da 

Dinamarca a nível de desempenho energético, conforto térmico e qualidade de ar. 

 

6.1. Enunciado 

O enunciado do exercício propunha a criação de um complexo habitacional NZEB no centro de 

Aalborg. Tendo em conta o país onde é implementado o projeto, os apartamentos devem respeitar os 

critérios estabelecidos para Dinamarca em 2020 (capítulo 4.1.1.1), sendo o principal objetivo não ter 

um consumo energético primário superior a 20 kWh/m2 por ano. Relativamente a normas específicas 

do enunciado, o complexo teria de respeitar os seguintes pontos. 

 

Relativamente ao complexo: 

1. O complexo deve ter, no mínimo, duas unidades fisicamente separadas; 

2. O complexo deve ter, no mínimo, 3 andares; 

3. A razão entre a área de construção e a área de implantação deve estar entre 100% e 200%; 

4. 50% da área de implantação é dedicada a apartamentos familiares; 

5. 20% da área de implantação pode conter funções comerciais ou de outro cariz público. 

 

Relativamente aos apartamentos: 

1. Apartamentos multifamiliares devem ter uma área média de 115 m2 por família; 

2. Apartamentos multifamiliares devem incluir pelo menos três quartos e uma conexão direta a 

uma área exterior com um mínimo de 20 m2; 

3. Parqueamento de carros é distribuído como metade de um estacionamento por família, sendo 

acrescentado ainda espaço para arrumo de bicicletas. 

 

Após o cumprimento do critério dos 20 kWh/m2 por ano através das soluções espaciais e 

construtivas implementadas, o complexo deveria alcançar o valor 0 kWh/m2 com a integração de FER 

no local. O exercício permitia a livre escolha de soluções ativas a integrar no projeto (painéis solares, 

aerogeradores, bombas de calor…). 
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6.2. Aalborg 

O local de implantação do complexo habitacional é em Aalborg, capital regional do norte da 

Dinamarca. A cidade tem assistido a uma transição de um local industrial para um centro urbano 

destinado ao ensino, à cultura e à arquitetura moderna. Aalborg possui condições climáticas, 

energéticas e sociais que diferem daquelas presentes em Portugal, o que significa que para integrar 

adequadamente o projeto na cidade, é necessário compreender melhor estes fatores. Nesta parte do 

capítulo, serão apresentadas as características ambientais da cidade, o enquadramento do projeto no 

meio onde se insere e quais as potencialidades do local a nível social e energético. 

6.2.1.   Clima 

O clima do local de implantação do projeto influencia a escolha das soluções construtivas e, 

consequentemente, o desempenho energético do edifício. Aalborg está situada na região norte da 

Dinamarca junto ao Limfjord, que é o nome dado ao estreito que separa a península da Jutlândia da 

ilha Vendsyssel-Thy a norte. O clima da cidade pode ser definido como temperado marítimo, com 

elevada humidade e precipitação e poucas variações de temperatura. Esta condição resulta da 

constante exposição a frentes provenientes do mar devido sobretudo à topografia plana do país.  

Tabela 15.  Dados climatológicos de Aalborg. (climatedata.eu 2017) 

Meses 
Temperatura média 

mínima [ºC] 

Temperatura média 

máxima [ºC] 

Precipitação média 

[mm] 

Nº de horas de 

exposição solar 

Janeiro -3 2 49 40 

Fevereiro -3 2 34 72 

Março -1 5 27 134 

Abril 2 10 38 190 

Maio 6 15 34 266 

Junho 10 19 51 273 

Julho 12 20 76 264 

Agosto 11 20 72 229 

Setembro 9 16 73 165 

Outubro 6 12 70 102 

Novembro 1 7 65 46 

Dezembro -1 3 48 28 

Figura 18.  Localização de Aalborg, Dinamarca e vista aérea da cidade. (Wikipedia 2017) (Google Maps 2017) 
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A Tabela 15. permite ter uma noção das condições climáticas de Aalborg. Relativamente aos dados 

da temperatura média, a cidade atinge aproximadamente um máximo de 20ºC durante o mês julho e, 

no inverno, a temperatura desce normalmente até -3ºC. Pode-se desta forma verificar que o principal 

desafio do complexo habitacional é assegurar que a temperatura interior não é inferior a 20ºC (capítulo 

4.1.1.4.) A nível de precipitação, o primeiro semestre apresenta uma média inferior ao segundo, 

variando entre 25 mm e 50 mm comparativamente a 50 mm e 75 mm na segunda metade. O tipo de 

precipitação mais comum é chuva moderada seguida de chuva ligeira e queda de neve moderada.  

O dia mais longo do ano é 21 de junho, com aproximadamente 18 horas de luz natural (solstício de 

verão). O mês de julho tem o máximo de horas de exposição solar, cerca de 273 horas. Por outro lado, 

o dia mais curto do ano é 22 de dezembro, com apenas 7 horas de exposição solar (solstício de 

inverno). Dezembro regista apenas 28 horas de exposição solar. Conclui-se, portanto, que existe uma 

grande diferença no número de horas de luz natural entre o verão e o inverno. De maneira a 

potencializar os ganhos solares, o complexo deve ter em consideração a orientação espacial dos 

apartamentos e o dimensionamento das janelas. Durante o ano, a direção predominante do vento é 

oeste-sudoeste com pequenas variações para norte no verão e sul no inverno. A velocidade do vento 

é elevada, entre 1 e 8 m/s, sendo que a intensidade é maior durante o inverno, embora a velocidade 

não varie muito de uma estação para outra. 
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Figura 19.  Gráfico da temperatura média e precipitação anual em Aalborg. (climatedata.eu 2017) 

Figura 20.  Trajetória do sol e rosa dos ventos de Aalborg. (Gaisma 2017) (Windfinder 2017) 
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6.2.2.   Fontes energéticas 

As necessidades energéticas do município de Aalborg são predominantemente asseguradas pela 

companhia de serviços públicos da cidade de três formas: rede urbana de calor, eletricidade e gás (The 

Public Utility Companies of Aalborg 2004). De maneira a tomar as decisões mais sustentáveis para o 

projeto, é importante ter presente a política energética da cidade e quais as fontes que podem beneficiar 

o complexo NZEB no cálculo final do consumo energético primário. 

 

6.2.2.1. Rede urbana de calor 

A rede urbana de calor em Aalborg forneceu aproximadamente 82% de todos os edifícios do 

município em 2004, um aumento de percentagem comparativamente aos 63% em 1990 (The Public 

Utility Companies of Aalborg 2004). Este tipo de energia, utilizado para aquecimento e AQS, provem 

principalmente de calor residual de três fontes locais enunciadas na Tabela 16. 

Tabela 16.  Fontes da rede urbana de calor em Aalborg (The Public Utility Companies of Aalborg 2004) 

Fonte 

Aalborg Portland A/S 
Uma fábrica de cimento. Providencia calor residual que seria, caso contrário, perdido para a 

atmosfera. 

I/S Reno-Nord 
Uma central de incineração de resíduos. Providencia calor residual que seria, caso contrário, 

perdido para a atmosfera. 

Elsam A/S, 

Nordjyllandsværket 

Uma central geradora de calor e eletricidade. A central utiliza três turbinas de vapor e uma de 

gás para produzir energia. O peso que tem a nível de fornecimento de calor é menor, 

assegurando as necessidades que as duas anteriores não asseguram. 

 

Aalborg Portland e Reno Nord produzem calor residual que, por norma, é perdido para a atmosfera. 

Contudo, a rede urbana de calor de Aalborg reaproveita esse mesmo calor e utiliza-o para aquecimento 

de água e fornecimento da mesma aos edifícios da cidade. Nordjyllandsværket garante as 

necessidades que as duas anteriores não assegurarem. A central permite a recuperação de perdas de 

calor provenientes de geradores de energia e o uso das mesmas para benefício da rede pública. Este 

tipo de estratégia energética torna a rede urbana de calor de Aalborg numa fonte de aquecimento livre 

de emissões de carbono e a preferível para a cidade, tendo por isso um impacto no cálculo do consumo 

de energia primária do complexo. A distribuição é mobilizada por uma rede subterrânea termicamente 

isolada e com 1200 km (linhas de entrega e retorno). A temperatura da água está entre 80ºC e 90ºC, 

sendo que após o seu consumo perde entre 10ºC a 20ºC. É posteriormente devolvida à fonte 

energética, onde é pré-aquecida e restabelecida no circuito (The Public Utility Companies of Aalborg 

2004). 
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6.2.2.2. Eletricidade 

A distribuidora principal de eletricidade em Aalborg é a AKE Net, cujas tarefas incluem operar e 

manter a rede elétrica, dar prioridade a certos tipos de fontes (p.e. eólica) e promover atividades de 

poupança energética. Em 2002, a rede forneceu cerca de 927 GWh, o correspondente a 84% do 

consumo total de eletricidade no município (The Public Utility Companies of Aalborg 2004). O 

fornecimento é feito por diferentes fontes, como aerogeradores, centrais hidroelétricas, centrais 

nucleares e centrais de carvão. As políticas de gestão adotadas pela AKE Net incluem um aumento 

constante da integração de energias renováveis, sobretudo para a redução das emissões de CO2 (The 

Public Utility Companies of Aalborg 2004). 

 

6.2.2.3. Gás 

O gás em Aalborg é usado maioritariamente para cozinhar, visto que a rede urbana de calor se 

responsabiliza pelo fornecimento de calor. Esta fonte é fornecida por uma rede de canalização com 190 

km, sendo que as zonas não cobertas são compensadas com botijas. De um ponto de vista sustentável, 

o gás é um combustível mais limpo comparativamente ao carvão ou ao petróleo. Em 2001, a companhia 

de gás recebeu um certificado ambiental em acordo com o ISO 14001, pelo que demonstra um sistema 

de gestão ambientalmente eficiente (The Public Utility Companies of Aalborg 2004). 

 

6.2.2.4. Análise 

O consumo de energia primária do complexo NZEB depende do tipo de fonte energética a que 

recorre para responder às suas necessidades, visto que os fatores de conversão variam consoante a 

fonte. Para o caso de estudo em análise, optou-se por recorrer a duas das três fontes energéticas 

discutidas. A rede urbana de calor, embora não seja completamente renovável, reaproveita calor 

perdido de fábricas e centrais energéticas, o que significa que produz menos energia primária que as 

restantes fontes e é expectável que seja em 2020 mais sustentável (fator de conversão deve descer de 

0.8 para 0.6). Decidiu-se, portanto, que o aquecimento e a AQS do complexo provêm da rede urbana 

de calor de Aalborg. Por outro lado, os equipamentos elétricos, a iluminação e a ventilação mecânica 

precisam de estar conectados à rede elétrica da cidade, o que implica uma maior produção de energia 

primária para satisfazer as necessidades do complexo. Contudo, espera-se que com a integração de 

soluções ativas no projeto este consumo seja anulado e devolvido à rede. Relativamente à utilização 

de gás, foi decidido não incluir no NZEB por não ter grande utilidade, visto que a rede urbana de calor 

fornece o complexo habitacional com água para aquecimento e AQS com um impacto menor no 

ambiente e a rede elétrica assegura o funcionamento dos equipamentos e da iluminação. 
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6.2.3.   Envolvente 

A implantação do projeto é feita no centro de Aalborg. O local é ocupado atualmente por um parque 

de estacionamento para os moradores da zona, com acesso pela rua Stengade junto a Vesterbro, uma 

das avenidas principais da cidade. A área de implantação é delimitada por três infraestruturas: 

1. A sudeste do estacionamento, um edifício de seis andares separa o local da avenida Vesterbro. 

Trata-se de uma construção patrimonial destinada a residentes e a comerciantes;  

2. A sudoeste do estacionamento, a linha férrea estabelece uma barreira física entre a área de 

implantação e o lado sul de Aalborg; 

3. A norte do estacionamento, é possível aceder a um conjunto de edifícios pertencentes ao 

hospital de Aalborg. Devido à fraca manutenção e desinteresse destes blocos, o exercício 

permite a sua remoção para integração do novo programa. 

O projeto localiza-se num centro urbano onde a envolvente prioriza a mobilidade rodoviária e não 

oferece um local adequado para convívio e laser de pessoas, sendo por isso um dos principais 

problemas a resolver. A falta de espaços verdes na envolvente acresce à necessidade de uma 

intervenção urbana mais convidativa para pessoas e ciclistas. As funções existentes nas proximidades 

incluem pequenos espaços comerciais integrados em edifícios vizinhos, especialmente em Vesterbro, 

e serviços como bancos, clínicas e restaurantes. O hospital, localizado a norte da área de 

implementação, é o local público mais relevante visto providenciar assistência de saúde aos cidadãos, 

em particular os mais idosos. 

Figura 21.  Local de implantação. Blocos do hospital, linha férrea, edifício de seis pisos e avenida Vesterbro. 
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6.3. Projeto 

O local de implantação revela problemas espaciais e sociais que necessitam de resolução. Não 

existe uma área de convívio destinada a peões e ciclistas e os espaços verdes são inexistente. 

Adicionalmente, a conexão do local à envolvente é muito limitada. Estas questões devem ser tratadas 

de forma a obter uma integração sustentável e socialmente acessível, promovendo a integração do 

complexo habitacional NZEB na cidade. O princípio definido para o projeto é de trazer a essência dos 

jardins comunitários a um meio urbano. Pretende-se fundir natureza com um espaço dedicado a 

edifícios residenciais através de espaços verdes públicos, jardinagem e contato direto com materiais 

naturais como a madeira e a pedra. A orientação do complexo habitacional partiu da importância 

atribuída à exposição solar nos apartamentos. Durante o processo de design, várias soluções para o 

posicionamento e distribuição do complexo foram investigadas. O resultado final consiste na inserção 

de blocos regulares orientados a sul, sendo que a regularidade contrasta com a forma orgânico do 

terreno e diferencia-se da malha urbana pela sua forma e posicionamento espacial. A área de 

implantação é cortada por um novo elo de ligação entre a estrada de acesso ao local e a zona sul da 

cidade, tornando-se num novo percurso para peões e ciclistas.  

O complexo é formado por quatro blocos multifamiliares, três a norte do estacionamento e um a 

sul, e dois blocos para apartamentos de estudantes e casais. Por bloco multifamiliar, o grupo define 

como acomodações destinadas a famílias com filhos, idealmente de quatro pessoas, enquanto que o 

bloco casais e estudantes corresponde a um máximo de três ocupantes por apartamento, 

preferencialmente numa fase inicial da vida adulta, mas também para idosos.  Esta diferenciação deve-

se sobretudo ao estilo de vida de cada grupo etário, sendo que as famílias tendem a preferir um lugar 

estável e privado, enquanto que os estudantes e casais se conectam mais com o meio urbano e é 

possível que não permaneçam no apartamento durante um longo período de tempo (alojamento 

temporário). Toda a estrutura assenta num piso concebido para estacionamento e zona comercial, 

sendo que a cobertura é convertida em jardins comunitários para lazer e prática de jardinagem por 

parte dos moradores. Um novo parque urbano posicionado a sul é desenhado para uso da cidade. 

Figura 22.  Visualização do complexo habitacional NZEB. 
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Figura 24.  Alçado Norte do complexo habitacional NZEB. 

Figura 26.  Corte longitudinal do complexo habitacional NZEB. 

Figura 23.  Planta de implantação do complexo habitacional NZEB. 1 – Bloco multifamiliar; 2 – Bloco de casais e 

estudantes; 3 – Jardim comunitário; 4 – Parque urbano; 5 – Percurso de peões e ciclistas. 

Figura 25.  Alçado Sul do complexo habitacional NZEB. 
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6.3.1.   Organização espacial 

O piso térreo encontra-se ao nível da envolvente com uma cota constante e centra-se nas funções 

comerciais, técnicas e de parqueamento para os residentes.  

Na zona sul da área de implantação, um parque urbano é delimitado pelo complexo habitacional, 

os edifícios pré-existentes e a linha férrea. Este espaço transforma-se num ponto de congregação para 

os cidadãos e uma transição da cidade para a nova construção, resolvendo o problema de isolamento 

previamente identificado. A partir do parque e da rua Stengade, é possível aceder às zonas comerciais 

integradas no piso térreo e aos acessos verticais que encaminham os moradores aos seus 

apartamentos. Os multifamiliares são acedidos pelo piso térreo dos quatro blocos multifamiliares, 

enquanto que nos destinados a estudantes e casais o acesso é feito pelos restantes dois blocos. Junto 

aos acessos, são distribuídos vários espaços destinados aos arrumos dos residentes e é ainda 

providenciada uma entrada para um estacionamento coberto. Este espaço ocupa cerca de metade da 

área de intervenção e possibilita o estacionamento de veículos pertencentes aos moradores do 

complexo. Foi adicionalmente projetado um tanque coletor de água da chuva para reutilizar nos 

sistemas rega, no entanto não foi aprofundado o seu funcionamento. Os acessos a veículos surgem a 

este e noroeste do complexo, com ligação a Stengade e ao parque urbano. 

Figura 27.  Planta do piso térreo. 1 - Estacionamento interior; 2 - Zonas comerciais; 3 - Coletor de água; 4 – rua 

Stengade. 
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No primeiro piso (Figura 28.), surge um novo espaço público, embora este seja especificamente 

dedicado aos moradores. Ocupa a área central do complexo e é acedida pelos blocos habitacionais e 

o novo percurso pedestre desenhado no meio. Oferece às pessoas uma oportunidade de convívio e 

lazer num meio natural dentro do próprio complexo e possibilita a plantação de flores e legumes em 

jardins comunitários para proveito próprio, incentivando assim um estilo de vida mais sustentável. 

Os quatro blocos multifamiliares têm seis pisos, excluindo o piso de estacionamento e arrumos. 

Cada piso contém três apartamentos T3 e um T1 para estudantes. O apartamento T3 do último piso 

orientado a sul é um duplex. Os blocos de estudantes e casais têm menos dois pisos que os familiares, 

com quatro apartamentos T2 por piso. A orientação dos apartamentos teve em conta a sua exposição 

solar e direção predominante do vento (sudoeste), visto ser importante maximizar os ganhos solares e 

assegurar uma boa ventilação natural dos espaços. No entanto, a própria organização dos 

apartamentos nos blocos resulta em condições distintas de conforto ambiental, embora se procure 

manter uma certa estabilidade em todos os casos. A análise comparativa dos simuladores será feita 

num dos apartamentos, na Figura 28 é indicada a sua localização. 

 

Figura 28.  Planta do piso 1. Indicação da localização do caso de estudo 
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6.3.2.   Materialidade 

O desempenho térmico e estrutural de um edifício depende muito do tipo de materiais utilizados no 

processo construtivo. No caso do complexo habitacional em estudo, é importante assegurar uma 

seleção cuidada do tipo de soluções a integrar nos elementos construtivos de modo a preservar os 

requisitos da definição NZEB, sem comprometer a qualidade estética do projeto.  

 

6.3.2.1. Estrutura 

O principal material utilizado na execução da estrutura do complexo são painéis de madeira 

laminada cruzada (CLT). Este tipo de material resulta da junção de várias camadas de madeira que 

são coladas de forma perpendicular entre si.  No caso de estudo presente, os painéis são 

providenciados pela KLH UK, uma fornecedora do Reino Unido especializada neste tipo de solução 

construtiva. A principal vantagem do CLT é a sua componente sustentável. É um material de construção 

que, quando comparado com o betão e o ferro, pode ser reutilizado e contribui para a redução da 

concentração de CO2. Por outro lado, tem reduzidos custos de construção e tempo, para além de poder 

ser fabricado com precisão e de ter um bom desempenho estrutural que permite maior liberdade na 

forma arquitetónica (KLH UK 2017).  Para o complexo habitacional, os painéis são aplicados nas 

paredes, lajes e coberturas de todos os apartamentos, ou seja, a partir do primeiro piso até ao último. 

As espessuras atribuídas a cada elemento variam de acordo com a sua funcionalidade, sendo que as 

paredes exteriores e do bloco de acessos têm função estrutural e de resistência ao fogo e as paredes 

interiores servem para organizar as divisões do apartamento. As varandas dos apartamentos são 

autoportantes e colocadas junto às paredes exteriores de maneira a não intervir com o isolamento 

térmico e originar pontes térmicas. Para além de serem uma forma de contato direto com o exterior, 

exigido pelo enunciado, têm simultaneamente a função de sombreamento para evitar 

sobreaquecimento durante o verão. O segundo material com função estrutural é o betão armado. Os 

blocos multifamiliares estão sobre um embasamento que contem as zonas comerciais e o 

estacionamento interno para os moradores. Visto que se trata de uma grande área de construção 

sujeita a elevadas cargas verticais, toda a estrutura é construída com betão armado para suportar a 

construção de madeira, a ciclovia e o jardim comunitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.  Axonometria da estrutura do bloco multifamiliar e madeira CLT. (KLH UK 2017) 
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6.3.2.2. Isolamento térmico 

O isolamento térmico utilizado no complexo habitacional é espuma rígida de poliuretano, produzido 

pelo grupo Kingspan no Reino Unido. Esta marca de isolamento tem uma condutividade térmica entre 

0.022-0.028 W/m2K, uma das mais eficientes no mercado, e uma elevada resistência à humidade e 

vapor de água dada a sua estrutura celular fechada. Este material pode ser aplicado em coberturas, 

paredes, pisos e condutas do sistema AVAC. (Kingspan Insulation 2017).  

 

6.3.2.3. Revestimento 

A expressão visual das fachadas é um aspeto importante para a obra arquitetónica. Um dos aspetos 

principais do projeto é a integração de materiais naturais que despertem uma sensação de bem-estar 

aos moradores e que possam manter uma boa comunicação com a envolvente. Por outro lado, é 

importante assegurar uma proteção adequada dos agentes externos de maneira a não prejudicar a 

qualidade térmica dos apartamentos e a durabilidade dos próprios materiais. Para o caso de estudo 

presente, optou-se por coordenar a utilização de dois materiais nas fachadas, ardósia e madeira. 

Ardósia é uma rocha metamórfica de cor escura, composta predominantemente de minerais micáceos. 

É um material com reduzida absorção de água que é normalmente aplicado em telhados e fachadas, 

especialmente em climas com elevada precipitação. Dada a sua qualidade visual e técnica, decidiu-se 

integrar ardósia em grande parte das fachadas do complexo. Um exemplo de sucesso é a “Home for 

Life” na Dinamarca, que utiliza um sistema de ventilação de fachada com revestimento de ardósia, uma 

solução durável, com impacto mínimo de CO2 e esteticamente interessante (Cupa Pizarras 2017). 

O segundo material de revestimento exterior utilizado é madeira da Metsä Wood. A Metsä Wood é 

uma produtora de madeira que pertence à indústria florestal finlandesa Metsä Group. O objetivo é 

providenciar aos comerciantes madeira de alta qualidade de florestas nórdicas para construção, 

indústria e distribuição. Dentro dos produtos disponíveis, existe uma solução de revestimento 

denominada de Thermowood. Este revestimento é produzido a partir do tratamento térmico de pinheiro 

finlandês, que melhora a qualidade estrutural e química da madeira para poder ser exposto a agentes 

externos. Tem uma durabilidade prevista de 30 anos e não necessita de manutenção regular (Metsa 

Wood 2016). Este revestimento é aplicado especificamente nas paredes exteriores das varandas dos 

apartamentos, desta forma cria-se um contraste visual e de texturas harmonioso entre a ardósia e a 

madeira. 

Na situação das superfícies interiores, optou-se por manter a expressão natural da madeira 

laminada cruzada nas paredes, pelo que não existe nenhum tipo de acabamento que oculte o material 

e permite uma redução dos custos. No caso do chão é colocado um piso laminado de madeira e o teto 

é rebocado. 
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6.3.2.4. Janelas 

O desenho das janelas tem implicações técnicas e estéticas nos apartamentos dada a influencia 

que têm no conforto térmico, na exposição solar e na expressão visual das fachadas. Para o complexo 

habitacional NZEB, o tipo de janela utilizado é vidro triplo da Velfac 200 Energy com caixilho de 

alumínio. Trata-se de uma marca inglesa supervisionada e certificada pela VinduesIndustrien 

(associação dos produtores de janelas dinamarquesas), que assegura o cumprimento dos 

regulamentos para o clima nórdico (VELFAC 2017). Visto que o complexo precisa de ter necessidades 

reduzidas de energia, o uso do vidro triplo garante de forma mais eficiente a redução de perdas por 

transmissão térmica nos apartamentos como resultado do seu valor-U pequeno e durabilidade 

acrescida quando comparado com o vidro duplo (FIBERTEC 2017). O princípio mecânico definido para 

as janelas é de abertura oscilo batente em cima e em baixo, o que resulta numa ventilação unilateral 

mais eficiente, sobretudo quando a ventilação cruzada não é possível (Figura 31.). Relativamente ao 

posicionamento e dimensionamento, as soluções aplicadas dependem muito da zona do apartamento 

em questão. De maneira a maximizar os ganhos solares durante o inverno e providenciar uma maior 

visibilidade do exterior, optou-se por criar vãos maiores e mais largos nas áreas comuns. No caso dos 

quartos, o aspeto da privacidade é mais importante, pelo que os vãos têm uma dimensão menor e são 

posicionados no topo das paredes. Caso a temperatura interior exceda o máximo desejado, é 

disponibilizado sombreamento exterior para controlo da exposição solar (Figura 31.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Revestimento de ardósia e thermowood. (contemporist 2016) (Metsa Wood 2017) 

Figura 31.  Janela Velfac 200E vidro triplo com caixilho de alumínio e corte explicativo da ventilação unilateral. 

(VELFAC 2017) 
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6.3.3.   Painéis solares fotovoltaicos 

Segundo a definição atribuída pela diretiva relativa à eficiência energética, as necessidades dos 

edifícios devem ser asseguradas por fontes de energia renovável. O objetivo principal do exercício é 

assegurar um consumo primário de 20 kWh/m2 por ano do complexo NZEB, contudo esses 20 kWh/m2 

precisam de ser cobertos por energia renovável de maneira a respeitar os critérios propostos pela 

diretiva europeia. Para o caso atual, foi escolhida a implementação de painéis solares fotovoltaicos, 

que, quando comparado com soluções ativas como bombas de calor ou aerogeradores, podem ser 

facilmente instalados no edifício de uma forma esteticamente interessante sem obrigar a obras de 

escavação e sem incómodo sonoro e visual. O grupo optou por aplicar a definição Net Zero Site Energy 

no projeto, o que significa que o posicionamento e dimensionamento dos painéis solares fotovoltaicos 

devem cobrir o consumo de energia final. Como este tipo de solução produz eletricidade e não produz 

água quente, só pode ser utilizado no complexo habitacional para ventilação e equipamentos elétricos, 

sendo que a restante energia produzida é enviada para a rede. Através de cálculo manual, foi concluído 

que aproximadamente toda a cobertura do projeto, mais a fachada sul dos blocos multifamiliares, 

precisavam de ser ocupados com painéis solares para cumprir esse requisito (Anexo B, Figura 52.). 

 

6.4. Unidade habitacional 

Dada a complexidade inerente ao projeto, a análise comparativa dos simuladores BSim e 

DesignBuilder é feita utilizando apenas um apartamento em vez de todo o complexo habitacional. 

Embora os resultados obtidos da análise não representem o desempenho energético da totalidade do 

projeto, é possível chegar a conclusões das soluções construtivas utilizadas e se estas se adequam 

aos apartamentos do complexo tendo em conta a definição NZEB da Dinamarca. O apartamento 

selecionado para a análise comparativa é um T3 localizado no piso 3 de um bloco multifamiliar. A 

Tabela 17. descreve os espaços interiores.  

É possível verificar a sua localização, organização espacial e materialidade nas plantas de apoio 

providenciadas no Anexo B e na Figura 59. 

Tabela 17.  Descrição dos espaços do apartamento T3. 

Espaços Área [m2] Sistemas integrados 

Hall de entrada 6 AVAC; AQS; Ventilação natural; Infiltração; Equipamentos; Pessoas 

Corredor 8.5 AVAC; AQS; Ventilação natural; Infiltração; Pessoas 

Quarto principal 14.8 AVAC; AQS; Ventilação natural; Infiltração; Equipamentos; Pessoas 

Quarto pequeno (2x) 8.3 (2x) AVAC; AQS; Ventilação natural; Infiltração; Equipamentos; Pessoas 

Casa de banho 6 AVAC; AQS; Infiltração; Equipamentos; Pessoas 

Sala de estar e zona de refeições 28.2 AVAC; AQS; Ventilação natural; Infiltração; Equipamentos; Pessoas 

Cozinha 8.3 AVAC; AQS; Ventilação natural; Infiltração; Equipamentos; Pessoas 

Total 88.4  

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

Figura 32.  Planta do apartamento T3. 

Cota 875m             1 – Entrada/Corredor; 2 – Quarto; 3 – Casa de banho; 4 – Sala de estar; 5 – Cozinha 6 - Varanda 
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1º PARTE 

2º PARTE 

3º PARTE 

Figura 33.  Organização da aplicação do caso de estudo no BSim e no DesignBuilder. 

7. BSIM E DESIGNBUILDER: APLICAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL 

Neste capítulo, é realizada a análise comparativa entre o BSim e o Designbuilder com a aplicação 

de ambos no caso de estudo apresentado. A aplicação dos programas no apartamento T3 é feita de 

acordo com as etapas apresentadas na Figura 33., sendo que estas se dividem essencialmente em 

“Modelação”, “Materialidade” e “Sistemas”. A realização deste processo irá permitir a simulação do 

apartamento e a verificação dos resultados para posterior análise. Pretende-se com este exercício 

compreender o funcionamento de ambos os programas e de que forma a metodologia de cada um afeta 

o comportamento energético e ambiental do modelo.  
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7.1. Modelação 

A primeira parte da análise do caso de estudo centra-se em modelar o apartamento em ambos os 

simuladores, BSim e DesignBuilder. O processo de modelação implica compreender o desenho do 

projeto e reproduzi-lo de forma fiável graficamente, tendo em conta os diversos fatores externos 

existentes. A partir do modelo criado, será possível adicionar a materialidade dos elementos 

construtivos e definir os sistemas operacionais das diferentes zonas térmicas. 

 

7.1.1.   Clima 

O primeiro aspeto a ter presente é a base de dados do clima utilizado na simulação. O desempenho 

energético do apartamento depende da sua localização geográfica e das condições climáticas 

associadas, pelo que foram considerados os respetivos dados sobre o local de implantação, neste caso 

a cidade de Aalborg, Dinamarca. Ambos os simuladores permitem fazer esta associação, no entanto 

os ficheiros utilizados não correspondem à mesma base de dados, isto porque o formato é diferente 

em cada programa. A base de dados disponibilizada pelo BSim não é centrada em Aalborg, mas sim 

em Værløse, perto de Copenhaga, o que significa que os valores da simulação não são estritamente 

baseados nos da cidade. No caso do DesignBuilder, é providenciada uma extensa base de dados de 

várias cidades mundiais. Aalborg está incluída no grupo, mais especificamente o aeroporto, localizado 

na periferia da cidade. Os ficheiros utilizados nos simuladores sincronizam os resultados relativamente 

a um ano específico, sendo que no caso do BSim, o ficheiro mais recente é de 2013, enquanto que o 

do DesignBuilder é de 2002. No caso do DesignBuilder, o utilizador tem a possibilidade de usar uma 

base de dados de um ano mais recente, contudo os resultados não estarão sincronizados com os dias 

da semana, embora os valores do desempenho energético se mantenham fiáveis. 

 

7.1.2.   Geometria 

Depois do ficheiro clima ser inserido no programa, são disponibilizados meios para desenhar o novo 

edifício. A forma como é criada a geometria do apartamento difere em ambos os simuladores, como é 

possível verificar na Figura 34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34.  Processo de modelação no BSim (esquerda) e no DesignBuilder (direita). 

http://sbi.dk/bsim/Documents/BSim-sys/Danmark_2013.dry.zip
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No BSim, as divisões do apartamento são desenhadas a partir da integração progressiva de blocos 

dimensionados pelo utilizador. O processo começa por escolher a divisão que servirá como ponto de 

partida e providenciar ao programa as suas dimensões, o seu posicionamento espacial e a sua 

orientação. O BSim lê os valores e desenha um bloco automaticamente no SimView, que representa a 

divisão escolhida. Para criar as restantes divisões, o utilizador seleciona uma das faces do bloco e pede 

para adicionar um novo bloco adjacente com dimensões novas. O processo repete-se até serem 

desenhados todos os espaços (Figura 34.). Relativamente às aberturas (janelas, portas e outros 

vazios), o processo é feito de forma semelhante aos espaços. Deve-se primeiro selecionar a face do 

bloco e pedir para adicionar uma abertura nova. Depois de serem inseridas as dimensões e o 

posicionamento no plano, a abertura é automaticamente desenhada no modelo. A Figura 35. representa 

uma vista axonométrica do apartamento no BSim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de representação gera alguma complexidade quando as divisões têm superfícies curvas 

ou não são paralelepipédicas. Dependendo do detalhe que o utilizador pretende dar ao modelo, é 

possível desenhar os blocos o mais próximo possível do edifício original, no entanto é recomendado 

simplificar a geometria para evitar problemas de leitura durante a simulação. No caso de estudo, este 

problema não é muito evidente visto que o apartamento não possui superfícies curvas. A única situação 

que pode gerar complicações é a sala de estar e a cozinha, visto que não são paralelepípedos simples.  

No caso do DesignBuilder, o modelo é criado a partir de ferramentas especificas de desenho. 

Enquanto que o BSim recorre aos valores dados pelo utilizador para gerar o apartamento, no 

DesignBuilder este é manualmente desenhado pelo utilizador no editor do programa com o auxílio de 

linhas guia. Começou-se por desenhar as paredes que fazem o perímetro do modelo, neste caso são 

as paredes exteriores e as que separam o apartamento dos apartamentos adjacentes e do bloco de 

acesso. Depois dos limites estarem propriamente dimensionados, foram criadas as paredes interiores 

para definir as divisões da habitação (Figura 34). Procede-se ainda à rotação do apartamento de modo 

a ter a orientação certa relativamente ao norte. Por fim, desenharam-se as aberturas nas superfícies 

das respetivas paredes. 

 

Figura 35.  Axonometria do apartamento no BSim em wireframe. 
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Figura 37.  Definição das zonas térmicas no BSim (esquerda) e no DesignBuilder (direita). Rosa – quartos;     

laranja – circulação; amarelo – casa de banho; azul – sala de estar e cozinha. 

O método de representação do DesingBuilder é mais intuitivo e acessível a arquitetos que o BSim, 

visto que o utilizador tem maior liberdade para desenhar o modelo. Por outro lado, o programa permite 

intercalar o modo de visualização entre apenas linhas, opaco e realístico (Anexo C, Figura 65.). No 

BSim, está apenas disponível a representação por linhas. 

 

7.1.2.1. Zonas térmicas 

As zonas térmicas correspondem aos espaços do apartamento que são simulados nos programas 

e que têm um efeito direto no cálculo do consumo energético e do conforto térmico do modelo pela sua 

materialidade e operacionalidade. A definição foi feita de maneira semelhante no BSim e no 

DesignBuilder, embora existam algumas diferenças entre ambos. A Figura 37. mostra como as zonas 

térmicas estão agrupadas nos dois programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.  Axonometria do apartamento no DesignBuilder em opaco. 
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No BSim, é possível agrupar vários espaços na mesma zona térmica. Isto significa que os 

parâmetros definidos pelo utilizador são aplicados da mesma forma para esses espaços, o que é útil 

se partilharem características semelhantes. Por este motivo, foi criada uma zona térmica para os três 

quartos, uma para as duas zonas de circulação, uma para a casa de banho e por fim uma para a sala 

e cozinha. No caso do DesignBuilder, cada espaço tem a sua própria zona térmica, não sendo possível 

juntar os quartos e as zonas de circulação. Neste caso, o utilizador tem de definir os parâmetros de 

cada espaço individualmente. A Tabela 18. resume a forma como as zonas térmicas foram organizadas. 

 Tabela 18.  Identificação das zonas térmicas no BSim e no DesignBuilder. 

 

7.1.2.2. Superfícies 

Como o exercício é aplicado apenas a um apartamento, é preciso ter em consideração os espaços 

adjacentes para que a simulação seja próxima da realidade. Como é possível verificar nas plantas de 

apoio providenciadas no capítulo 6.4., o apartamento é limitado no piso 3 pela zona de acessos, dois 

apartamentos e o exterior. É também limitado em cima e em baixo pela mesma tipologia de 

apartamento. Todos estes espaços têm diferentes propósitos e um nível distinto de exposição para o 

exterior, o que afeta indiretamente o desempenho energético e ambiental do caso de estudo. 

No BSim, as superfícies adjacentes a espaços que não pertencem ao apartamento (lajes, paredes 

exteriores e adjacentes à zona de acessos) podem ser definidas de maneira a que o programa perceba 

o tipo de espaço que está adjacente. Paredes exteriores estão expostas ao exterior, lajes estão 

expostas a zonas aquecidas e paredes interiores estão expostas a um apartamento adjacente ou a um 

espaço não aquecido (zona de acessos e conduta de ventilação). No caso do DesignBuilder, é 

necessário criar blocos adiabáticos. Estes blocos representam virtualmente espaços aquecidos, como 

se tratassem de apartamentos adjacentes. Foi ainda criado um bloco definido como não aquecido para 

simular a presença da zona de acessos (Figura 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas térmicas 

BSim Quartos Circulação Casa de banho Sala de estar e cozinha 

DesignBuilder Quarto 1 Quarto 2 Quarto 3 Hall Corredor Casa de banho Sala de estar e cozinha 

Figura 38.  Bloco adiabático (vermelho) e não aquecido (cinzento no centro) no DesignBuilder. 
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7.2. Materialidade 

No capítulo anterior, foram enunciados os materiais utilizados para a construção do complexo 

habitacional NZEB. A escolha dos materiais influencia fortemente o desempenho energético dos 

apartamentos pela sua capacidade de transmissão e absorção de calor, especialmente em locais com 

acentuadas diferenças de temperatura exterior e interior. Um apartamento capaz de armazenar 

adequadamente os ganhos térmicos provenientes de exposição solar ou da própria habitação não 

precisa de um consumo energético acrescido para satisfazer as necessidades de aquecimento dos 

utilizadores. 

 

7.2.1.   Materiais de construção 

Em ambos os simuladores, é disponibilizada uma biblioteca de materiais pré-definidos que podem 

ser aplicados no modelo desenhado. Contudo o utilizador tem a possibilidade de atribuir novos valores 

aos parâmetros do material e criar a sua própria biblioteca. O BSim e o DesignBuilder providenciam os 

mesmos parâmetros, sendo estes: a densidade, a capacidade térmica, a condutividade térmica e, no 

caso de camadas de ar, a resistência térmica. Dada a especificidade da escolha dos materiais do 

apartamento, a seguinte biblioteca foi criada em ambos os simuladores com os mesmos valores. 

Tabela 19.  Lista de materiais utilizados no apartamento e respetivas propriedades. (KLH 2015) (Kingspan 2017) 

(Danish Building Research Institute 2013) (DesignBuilder Software Ltd 2017) (Metsa Wood 2017) 

Materiais de construção 
Densidade 

(kg/m3) 

Capacidade térmica 

(J/kg K) 

Condutividade térmica 

(W/m K) 

Resistência térmica 

(m2K/W) 

Madeira KLH 471 1600 0,13 - 

Isolamento Kingspan 30 750 0,022 - 

Ardósia 2400 1000 2,2 - 

Revestimento Thermowood 350 1300 0,1 - 

Betonilha 1200 1200 0,41 - 

Camada de ar - - - 0,18 

 

7.2.2.   Elementos de construção 

Depois de definida a nova biblioteca, os materiais podem ser associados aos elementos 

construtivos do apartamento e organizados por camadas. Existem quatro grupos: paredes interiores, 

paredes semi-expostas (entre os apartamentos e áreas não aquecidas), paredes exteriores e lajes. 

Cada camada requer ainda a respetiva espessura do material, expressa em metros. A Tabela 20. 

resume a materialidade dos elementos construtivos do apartamento, definidos no BSim e no 

DesignBuilder. 
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Tabela 20.  Propriedades dos elementos de construção. (KLH 2017) (Kingspan 2017) (Metsa Wood 2017) 

 

7.2.3.   Janelas 

Para além dos elementos de construção referidos, é importante incluir as janelas no desempenho 

energético do apartamento. Existem três parâmetros principais na definição de janelas em ambos os 

simuladores: transmissão térmica, transmissão solar e transmissão de luz. O tipo de janela utilizado é 

VELFAC 200E, um modelo com triplo vidro e caixilharia de alumínio. São adicionadas telas de 

sombreamento exterior nas janelas para controlo da temperatura interior.  

Tabela 21.  Propriedades da janela VELFAC 200E triplo vidro. (VELFAC 2017) 

Janelas Transmissão térmica (valor U) Transmissão solar (valor g) Transmissão de luz Caixilho 

VELFAC 200E 0,53 0,53 0,74 0,054 m 

 

Tabela 22.  Definição das aberturas do apartamento no BSim e DesignBuilder. 

Aberturas 

BSim 

Cnt 
Centro geométrico da abertura, determinado pela multiplicação com altura da janela. Optou-se por dar o valor 0,5, 

o que significa que a abertura está a metade da altura da janela. 

Afrac 
Corresponde à parte da janela que pode ser aberta. Se o valor for 0, a janela não pode abrir. Deu-se o valor 0,5, o 

que significa que metade da área das janelas podem ser abertas. 

DesignBuilder 

Frame and Dividers 

Especifica as dimensões e o material do caixilho e quantas divisórias estão presentes na janela. 

O caixilho é de alumínio e tem uma dimensão de 5,4 cm. Consoante a janela, existem entre 0 a 

2 divisórias. 

% Glazing area opens 
Permite determinar a percentagem de abertura da janela. Deu-se uma percentagem de 50%, 

equivalente ao BSim. 

 

Tabela 23.  Definição do sombreamento no apartamento no BSim e DesignBuilder.  

 

Elementos de construção Camada Material Espessura (m) 

Paredes interiores 1 Madeira KLH 0,094 

Paredes semi-expostas 

1 Madeira KLH 0,128 

2 Isolamento Kingspan 0,050 

3 Madeira KLH 0,128 

Paredes exteriores 

1 (interior) Madeira KLH 0,128 

2 Isolamento Kingspan 0,250 

3 Ar 0,030 

4 (exterior) Ardósia/Thermowood 0,060/0,050 

Lajes 
1 (superior) Betonilha 0,060 

2 (inferior) Madeira KLH 0,200 

Sombreamento 

Type Tipo de sombreamento: persiana, cortinas, simples. Optou-se por simples. 

Position Posicionamento do sombreamento: exterior, integrado, interior. O sombreamento está no exterior. 

Temp Max (ºC) Limite máximo da temperatura interior antes do sombreamento ser utilizado. O limite é 22ºC. 
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7.3. Sistemas 

Os sistemas permitem simular as necessidades energéticas ao longo do ano com base nas 

soluções integradas no projeto. Durante os meses de aquecimento, é normal recorrer a radiadores ou 

recuperadores de calor para obter ganhos térmicos, da mesma forma que, durante os meses de 

arrefecimento, é efetuada ventilação natural e sombreamento para arrefecer o interior e renovar o ar. 

Os mecanismos instalados e a forma como estes são controlados precisam de ser definidos para 

simular as condições habitacionais e o respetivo consumo energético. Visto que estamos perante um 

edifício NZEB na Dinamarca, é preciso determinar as necessidades incluídas na definição, sendo estas: 

1. Aquecimento 

2. Arrefecimento (não existem soluções para esta necessidade, logo o valor é assumido como 0) 

3. Ventilação mecânica 

4. Água quente sanitária 

Os resultados obtidos nestes quatro sistemas são os que contribuem para o cálculo do consumo 

energético primário do apartamento. Contudo, o comportamento térmico e do ar não dependem 

exclusivamente destes sistemas, visto que outros fatores se revelam determinantes para um resultado 

mais exato das necessidades energéticas. Estes fatores contribuem indiretamente nos ganhos e perdas 

térmicas do apartamento e devem por isso ser igualmente simulados. Os sistemas adicionais a incluir 

são: 

1. Ventilação natural 

2. Infiltração 

3. Equipamentos 

4. Pessoas 

Tanto o BSim como o DesignBuilder possibilitam ao utilizador definir os parâmetros de cada um 

destes sistemas e a forma como são controlados ao longo do ano. Como referido no capítulo 5.1.3., no 

BSim os sistemas possuem a sua própria janela informática e são definidos separadamente uns dos 

outros. Cada janela contem um separador para informação geral, outro para os parâmetros de controlo 

e outro para a agenda de utilização. No DesignBuilder, a definição de sistemas é feita consoante o nível 

de detalhe escolhido pelo utilizador. É possível providenciar informação mais específica do sistema 

AVAC ou então manter uma versão mais simplificada. De maneira a permitir uma melhor comparação 

com os parâmetros do BSim, decidiu-se usar a opção Detailed HVAC, a versão detalhada. No Detailed 

HVAC, os sistemas são representados graficamente na interface consoante as soluções escolhidas 

pelo utilizador (Anexo C, Figura 64.). Aqui é feita a definição dos parâmetros a partir da seleção de 

cada um dos módulos (aquecimento, arrefecimento, ventilação e AQS). No que respeita aos sistemas 

adicionais mencionados no capítulo 5.2.2., a definição é feita a partir dos separadores Activity, 

Construction, Openings e HVAC do programa. O Anexo D resume todos os parâmetros definidos em 

ambos os programas. Após a definição dos sistemas em ambos os simuladores, é feita a simulação do 

apartamento e obtidos os resultados para posterior análise das condições climáticas do projeto e o seu 

respetivo consumo energético. 
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7.3.1.   Aquecimento 

Em contexto da localização geográfica do projeto, os ganhos térmicos são extremamente 

importantes na regularização da temperatura interior do apartamento. De acordo com a definição NZEB 

da Dinamarca, a média mensal da temperatura não deve ser inferior a 20ºC durante todo o ano, 

independentemente da ocupação (The Danish Government 2015). As soluções construtivas e espaciais 

são uma parte relevante para a obtenção de condições ambientais adequadas no apartamento, como 

é exemplo da boa qualidade e colocação do isolamento térmico para redução de perdas por 

transmissão e a exposição solar durante o inverno, que é essencial em países nórdicos. Contudo, é 

necessário disponibilizar formas adicionais de aquecimento que garantam a temperatura ideal em todas 

as divisões do apartamento, tendo-se optado, para este exercício, na instalação de radiadores de água 

ligados à rede urbana de calor de Aalborg. Todas as zonas térmicas possuem um sistema de 

aquecimento, sendo que neste caso é providenciada informação técnica do radiador e como este é 

controlado ao longo do ano. Tanto no BSim como no DesignBuilder, é necessário preencher os 

parâmetros que cada programa utiliza para determinar de que forma o equipamento afeta a temperatura 

interior e qual o seu consumo energético.  

 

7.3.1.1. BSim 

O aquecimento no BSim designa-se por Heating. A principal função deste sistema é determinar 

qual o consumo necessário para o radiador elevar a temperatura até ao valor ideal. A organização é 

feita essencialmente em três partes. Inicialmente, o programa requer a colocação de informação geral 

relativa ao radiador, como por exemplo, o seu consumo máximo. Depois de serem atribuídas as 

características do equipamento, é necessário a estratégia de controlo como o seu funcionamento 

relativamente à temperatura exterior, visto que o sistema faz o controlo de forma linear desde o 

consumo máximo até ao consumo mínimo. Por fim, deve-se especificar quais as alturas do ano em que 

o radiador está operacional. A Tabela 24. descreve os parâmetros do sistema e quais os valores 

atribuídos a cada um. 

Tabela 24.  Definição de parâmetros de aquecimento no BSim. 

 

Aquecimento 

Radiador 

MaxPow (kW) 

Corresponde ao consumo máximo da fonte de aquecimento. Quando a temperatura exterior atinge um 

determinado mínimo, o sistema disponibiliza a temperatura máxima para aquecer a zona térmica. Neste 

caso, é assumida a presença de um radiador de água com um limite de 0,5 kW. 

Fixed Part 

Representa uma percentagem fixa do consumo do sistema que não é controlada, como é o caso de 

perdas térmicas na canalização. Para este exercício, optou-se por dar uma eficiência total ao radiador, 

pelo que o valor a colocar é 0. 

Part To Air 

Especifica a percentagem de emissão de calor que é transmitida para o ar por convecção, sendo que a 

restante parte é feita por radiação nas superfícies da zona. A proporção depende do tipo de sistema a 

ser utilizado, mas normalmente não é inferior a 0.5 (50%). Para um radiador posicionado por baixo de 

uma janela, um valor entre 0.5 e 0.7 pode ser assumido. 



58 
 

Controlo 

Factor 
Especifica se apenas parte do consumo calculado está disponível no horário de utilização do sistema 

de aquecimento. O valor padrão é 1, o que significa que não são postas limitações no uso do radiador. 

Set Point (ºC) Indica a temperatura definida para o termostato da zona. O valor de referência é 21ºC. 

Design Temp (ºC) 

Indica a temperatura exterior de referência para o sistema disponibilizar o seu consumo máximo. Neste 

caso, decidiu-se que quando a temperatura exterior atinge -12ºC, o radiador pode funcionar até 0,5 kW, 

o limite estipulado previamente. 

MinPow (kW) O consumo mínimo do sistema antes deste ser desligado. O radiador funciona a um mínimo de 0,1 kW. 

Te Min (ºC) 
A temperatura exterior em que o sistema usa apenas o consumo mínimo. Quando a temperatura exterior 

é 19ºC, o radiador disponibiliza apenas 0,1 kW. 

 

7.3.1.2. DesignBuilder 

No DesignBuilder, o aquecimento é definido no sistema Detailed HVAC e no separador Activity em 

Environment Control. Tal como o BSim, o programa distingue as propriedades gerais das de controlo e 

período de operacionalidade, no entanto, os parâmetros diferenciam-se até certo ponto. A informação 

relativa ao radiador é mais detalhada comparativamente ao BSim, visto que, para além do consumo 

máximo, é necessário definir a temperatura e o comportamento da água no equipamento. Por outro 

lado, o sistema, neste exercício, não tem o mesmo nível de controlo que o BSim tem no que respeita à 

relação entre a temperatura exterior e o consumo energético do radiador. 

Tabela 25.  Definição de parâmetros de aquecimento no DesignBuilder. 

 
Aquecimento 

Radiador 

Heating design capacity (W) 
Consumo máximo do radiador. Equivale ao MaxPow no BSim, mas 

expresso em Watts. Neste caso, 0,5 kW corresponde a 500 W. 

Maximum water flow rate (m3/s) 
Especifica o fluxo de água máximo no radiador. Optou-se por deixar o 

EnergyPlus dimensionar automaticamente a quantidade. 

Rated average water temperature (ºC) 

Especifica a temperatura média da água para o radiador. O valor 

normalmente varia entre 115ºC e 65ºC, sendo que para este caso 

manteve-se o valor padrão de 75ºC. 

Rated water mass flow rate (kg/s) 
É a taxa comum do fluxo de água, geralmente providenciada pelo 

fabricante. O valor padrão é 0,063 kg/s. 

Fraction radiant 

Especifica a percentagem de emissão de calor que é transmitida para 

o ar por radiação, sendo que a restante parte é feita por convecção. 

Este parâmetro é o inverso de Part To Air no BSim, o valor dado é 0,4. 

Fraction of radiant energy incidente on people 
Especifica a fração de calor por radiação que é emitido diretamente nas 

pessoas. Optou-se por manter o valor 0,1. 

Controlo 

Heating (ºC) 
Indica a temperatura mínima durante o processo de aquecimento. O 

radiador funciona quando o valor é inferior a 20ºC. 

Heating set back (ºC) 

Indica a temperatura permitida durante a ausência de pessoas, 

podendo ser inferior ao mínimo definido. Neste caso, pretende-se que 

a temperatura do apartamento seja pelo menos 20ºC durante todo ano, 

independentemente da ocupação. 
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7.3.1.3. Agenda 

A definição da altura do ano em que o radiador está operacional é feita da mesma forma em ambos 

os programas. Os sistemas podem ser agendados desde hora a hora até mês a mês. Neste caso, 

pretende-se que o radiador esteja em funcionamento constante durante todo o ano, pelo que o sistema 

é mantido ativo durante todos os meses. Apesar desta opção parecer mais dispendiosa a nível do 

consumo energético, o radiador apenas é utilizado quando a temperatura interior é inferior a 20ºC. Visto 

que, de uma forma geral, Aalborg não tem temperaturas elevadas ao longo do ano, é preferível manter 

o aquecimento disponível caso seja necessário. 

Tabela 26.  Agenda anual de aquecimento no BSim e no DesignBuilder. 

Agenda anual 

Meses Jan Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Quartos Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Circulação Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Casa de banho Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Sala de estar e Cozinha Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 

7.3.2.   Ventilação mecânica 

O apartamento em estudo integra um sistema de ventilação VAV (Variable Air Volume). Este tipo 

de sistema controla o volume de ar fornecido ao espaço a partir de uma temperatura fixa de 

fornecimento, o que permite ter um maior controlo sobre a temperatura interior e economizar o motor 

das ventoinhas quando é necessário apenas o fluxo de ar mínimo. Neste caso de estudo, a ventilação 

mecânica utiliza apenas as ventoinhas para controlo do fluxo de ar e um sistema de recuperação de 

calor para aquecimento quando necessário. Cada zona térmica é fornecida com ar proveniente do 

exterior de forma proporcional à área e utilização do espaço. Quando a temperatura interior ou a 

concentração de CO2 do apartamento excedem os limites definidos, as ventoinhas aumentam a sua 

potência energética para permitir uma maior renovação do ar e arrefecimento do espaço. Optou-se por 

não integrar serpentina de refrigeração, pois, para além de não ser necessária dada a localização 

geográfica do projeto, implica um aumento do consumo primário do apartamento. O sistema de 

recuperação de calor permite reaproveitar o ar que é extraído pelo exaustor para incrementar a 

temperatura de fornecimento e aquecer as zonas térmicas quando a temperatura interior está abaixo 

do limite, reduzindo desta forma as necessidades de aquecimento do apartamento. Da mesma forma 

que não se optou por instalar uma serpentina de refrigeração, não é utilizada serpentina de 

aquecimento por resultar num aumento do consumo primário. 

Para o cálculo do fluxo de ar nominal das ventoinhas, são utilizados os mínimos estabelecidos pela 

Tabela B.5 do DS/EN 1525 (Danish Standard 2007): 20 l/s para cozinha, 15 l/s para casa de banho e 

0,3 l/s por m2 para os restantes espaços. Os valores são convertidos para m3/s nos parâmetros do 

BSim e DesignBuilder.  
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7.3.2.1. BSim 

A ventilação mecânica no BSim é definida no sistema Ventilation. O programa inicialmente requer 

o preenchimento dos dados gerais do sistema, sendo estes relativos à ventoinha e ao exaustor, à 

unidade de recuperação e às serpentinas de aquecimento e refrigeração. De maneira a simular as 

características decididas previamente, é necessário preencher os dois primeiros campos, visto que não 

foram integradas serpentinas no sistema. Associado a estes dados, o BSim disponibiliza opções de 

controlo da ventilação mecânica, sendo que neste caso é escolhido o controlo VAV. Aqui é definido o 

incremento do fluxo de ar quando necessário e estabelecido o limite para a temperatura do ar que é 

fornecido, para a temperatura interior e para a concentração de CO2. 

Tabela 27.  Definição de parâmetros de ventilação mecância no BSim. 

Ventilação mecânica 

Ventoinhas 

Supply (m3/s) 
Fluxo de ar nominal para a ventoinha. O valor varia consoante a zona térmica em questão. 

Quartos: 0,009 - Circulação: 0,004 - Casa de banho: 0,015 - Sala de estar e Cozinha: 0,04 

Return (m3/s) 

Fluxo de ar nominal para o exaustor. É assumido que o sistema reencaminha o ar extraído da zona 

térmica de volta ao sistema. No apartamento em questão, os exaustores estão localizados em duas 

zonas térmicas – sala de estar/cozinha e casa de banho. As restantes zonas térmicas não possuem 

um exaustor, de modo que a informação do Output é 0 em todos os campos.  

Sala de estar e Cozinha: 0,04 - Casa de banho: 0,015 

Pressure Rise (Pa) Pressão total na ventoinha para movimentação do ar. O valor de referência é 120. 

Total Eff  
Eficiência total da ventoinha. O valor está parcialmente dependente do tamanho da ventoinha, sendo 

que no presente caso se possa atribuir uma eficiência de 0,7 para uma ventoinha de média dimensão. 

Part to Air 

Representa a proporção do consumo energético da ventoinha de entrada que é transferido para a 

ventilação, o que resulta num incremento da temperatura do ar. Optou-se por atribuir um valor 

equitativo ao sistema (0,5). 

Air Source Especifica de onde provem o ar utilizado para ventilação. Neste caso, é utilizado o ar vindo do exterior. 

Unidade de recuperação 

Max Heat Rec 

Especifica a eficiência máxima da temperatura por meio de transferência de calor. De acordo com a 

alínea 8 do capítulo 7.2.4.1 do regulamento de edifícios da Dinamarca, a eficiência não deve ser 

inferior a 0,85. 

Min Heat Rec Especifica a eficiência mínima do recuperador de calor, que é normalmente igual a 0. 

Max Cool Rec 

Especifica a eficiência de arrefecimento máxima da unidade de recuperação. O processo funciona de 

forma reversiva ao recuperador de calor, visto que utiliza o ar extraído da zona térmica para arrefecer 

o ar da ventilação. Esta unidade destina-se sobretudo a locais com temperaturas exteriores elevadas, 

pelo que não há necessidade de utilização para o apartamento em estudo. O valor é portanto 0. 

Max Moist Rec 
Especifica a eficiência máxima da humidade na unidade de recuperação. Optou-se por manter o valor 

padrão de 0,6. 

Controlo VAV 

VAV max factor 

O volume de ar especificado previamente nas ventoinhas pode ser aumentado de acordo com um 

fator indicado neste campo. Na prática, as definições do fornecimento de ar determinam qual a 

quantidade de volume de ar permitida para controlar a temperatura interior. O valor padrão varia 

entre 1,5 e 3, tendo-se optado por 3. O volume de ar fornecido à zona térmica pode ser até 3 vezes 

superior ao definido nas ventoinhas. 
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Min. Inlet Temp (ºC) 

Especifica a temperatura mínima para o fornecimento de ar. Neste caso, quando a temperatura 

exterior é inferior a 20ºC, o sistema cancela o sensor da zona térmica e simula um para o ar de 

entrada de maneira a controlar a temperatura que é recebida. 

Max. Inlet Temp (ºC)  

Especifica a temperatura máxima para o fornecimento de ar. Neste caso, quando a temperatura 

exterior é superior a 23ºC, o sistema cancela o sensor da zona térmica e simula um para o ar de 

entrada de maneira a controlar a temperatura que é recebida. 

Setp Indoor Air (ºC) 

Especifica a temperatura de referência para a zona térmica durante o processo de aquecimento e 

recuperação de calor. 20ºC é a temperatura mínima pretendida para o apartamento, sendo que o 

sistema recorre à unidade de recuperação e ao fluxo de ar mínimo quando a temperatura é inferior 

à estabelecida. 

Setp Cooling (ºC)  

Especifica a temperatura de referência para a zona térmica durante o processo de arrefecimento e 

controlo do fluxo de ar. 22ºC é a temperatura máxima pretendida para o apartamento, sendo que o 

sistema recorre a um incremento gradual do fluxo de ar quando a temperatura é superior à 

estabelecida. 

Setp CO2 (ppm) 

Indica o valor de referência para o controlo VAV obter a concentração desejada de CO2 no 

apartamento. O controlo do CO2 tem prioridade sobre a temperatura da zona térmica, o que significa 

que o fluxo de ar é aumentado primeiro para gerir o limite de concentração de CO2 e depois para 

assegurar a temperatura de referência. Segundo o regulamento de edifícios da Dinamarca, a 

concentração de CO2 não pode ser superior a 900 ppm, pelo que o valor 900 é colocado neste 

campo. 

Air Hum (kg/kg) 

Especifica a humidade absoluta presente no ar que é fornecido à zona térmica, sendo um parâmetro 

relevante caso exista um umidificador no local. Neste caso, optou-se por manter o valor padrão de 

0,07. 

 

7.3.2.2. DesignBuilder 

A definição da ventilação mecânica no DesignBuilder é feita no Detailed HVAC. A partir do diagrama 

geral, é possível aceder à unidade de tratamento de ar, que por sua vez conecta com as definições da 

ventoinha e do exaustor. Os parâmetros do programa são mais detalhados comparativamente ao BSim, 

visto que se optou por uma versão mais especifica do sistema. De maneira a manter a leitura 

compreensível, optou-se por destacar os parâmetros mais relevantes para o projeto e manter os valores 

padrão nos restantes. 

Tabela 28.  Definição de parâmetros de ventilação mecância no DesignBuilder. 

 

 

Ventilação mecânica 

Unidade de tratamento de ar 

Type 
Possibilita a escolha entre o sistema CAV e o sistema VAV. Neste caso, é utilizado o sistema 

VAV 

Design supply air flow rate 
Especifica o volume total de ar fornecido ao apartamento. O valor é o somatório do fluxo de 

ar de todas as zonas térmicas, que neste caso é aproximadamente 0,07. 

Heat recovery 

Permite incorporar o sistema de recuperação de calor. As definições dadas são as mesmas 

que no BSim, incluindo 85% de eficiência na recuperação de calor e 60% para a humidade. 

Adicionalmente, é possível explicitar se o recuperador é em placa ou rotativo, tendo-se optado 

por placa. 

CO2 setpoint (ppm) 
Indica o valor referência para a concentração de CO2 no apartamento. O valor é o mesmo 

que o do BSim. 
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7.3.2.3. Agenda 

Pretende-se que a ventilação mecânica seja operacional apenas durante o outono e inverno nos 

quartos e nas zonas de circulação. Esta decisão deve-se à necessidade de utilizar o recuperador de 

calor e evitar a abertura de janelas durante os meses em que a temperatura exterior é demasiado baixa. 

Na restante altura do ano, recorre-se à ventilação natural e economiza-se o uso das ventoinhas. A casa 

de banho e a cozinha utilizam o sistema durante o ano inteiro devido ao intenso uso dos espaços. 

Tabela 29. Agenda anual de ventilação mecânica no BSim e no DesignBuilder. 

Agenda anual 

Meses Jan Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Quartos Sim Sim Sim Não Não Não Não Não Não Sim Sim Sim 

Circulação Sim Sim Sim Não Não Não Não Não Não Sim Sim Sim 

Casa de banho Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Sala de estar e Cozinha Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 

7.3.3.   Água quente sanitária 

A AQS permite a utilização de água quente no apartamento para as várias necessidades dos residentes 

ao longo do ano. Neste exercício, o complexo habitacional está conectado à rede urbana de calor, que 

permite o aquecimento da água para uso doméstico. 

 

7.3.3.1. BSim 

As funcionalidades de cálculo de produção de AQS não estão atualmente ativas no programa. Por este 

motivo, não é possível determinar esta necessidade utilizando o BSim. No entanto, foi-nos dado um 

valor de referência para o uso de AQS em apartamentos, que é 250 l/m2. Através de cálculo manual, 

conclui-se que o valor para as necessidades energéticas de AQS são 1304 kWh por ano. 

Ventoinhas 

Maximum air flow rate (m3/s) 

Especifica o fluxo máximo de ar permitido na zona térmica. No BSim este 

parâmetro é definido a partir de um fator de 3, o que significa que o valor a 

colocar neste campo tem de ser 3 vezes superior ao valor nominal. 

Fixed minimum air flow rate (m3/s) 
Especifica o fluxo mínimo de ar na zona térmica, que corresponde ao valor 

nominal de cada divisão do apartamento (valores registados no BSim). 

Fan efficiency Eficiência da ventoinha. O valor é o mesmo que o do BSim. 

Pressure rise 
Pressão total na ventoinha para movimentação do ar. O valor é o mesmo 

que o do BSim. 

Motor efficiency 
A razão entre a potência da conduta e o consumo elétrico. É atribuído o 

valor 0,9. 

Motor in air stream fraction 
A fração de calor do motor que é transmitido para o ar. É dado o mesmo 

valor que no BSim, 0,5. 

Minimum zone temperature limit schedule 
Permite definir um limite para a temperatura interior antes da ventoinha 

entrar em operação. Neste caso, pretende-se que não exceda 22ºC. 
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7.3.3.2. DesignBuilder 

No DesignBuilder, a AQS é definida no separador HVAC. Visto que o BSim não possuiu este sistema 

e não foi abordado com o mesmo nível de detalhe que as restantes componentes no projeto, foram 

definidos os parâmetros mínimos. Estes parâmetros correspondem ao nível de eficiência do sistema, a 

fonte energética e a temperatura da água. 

Tabela 30.  Definição de parâmetros de AQS no DesignBuilder. 

Água quente sanitária 

DHW CoP 
Especifica o coeficiente de desempenho do sistema. Optou-

se por dar uma eficiência de 85%. 

Fuel 
Especifica a fonte energética da água. A água é aquecida por 

perdas de calor (waste heat). 

Delivery temperature (ºC) 
A temperatura da água fornecida às torneiras. Optou-se por 

55ºC. 

Main supply temperature (ºC) 

A temperatura da água entregue ao edifício. O valor pode ser 

aproximadamente a temperatura média anual exterior, neste 

caso optou-se por 12ºC. 

 

7.3.4.   Ventilação natural 

O recurso a ventilação natural permite renovar o ar do apartamento e reduzir a temperatura interior 

sem precisar de um consumo de energia acrescido. Quando este tipo de solução passiva está 

operacional, o sensor da zona térmica abre as janelas se a temperatura ou a concentração de CO2 

exceder o limite estabelecido. O desenho do apartamento pretende otimizar o processo de ventilação 

natural. A orientação do bloco multifamiliar é feita não só em relação à exposição solar, mas também 

aos ventos predominantes de sudoeste. Por outro lado, o apartamento possui três fachadas para uma 

melhor circulação do ar e janelas com abertura em cima e em baixo. O sistema está presente em todas 

as divisões com exceção da casa de banho, visto que não tem contacto direto com o exterior. Neste 

caso, a zona recorre à ventilação mecânica para manter uma boa qualidade de ar e uma temperatura 

adequada. 

 

7.3.4.1. BSim 

O BSim simula a ventilação natural no sistema Venting, onde é possível definir os vários tipos de 

ventilação que recorrem a válvulas, janelas e outros tipos de abertura. É dada ao utilizador a opção de 

providenciar informação detalhada acerca da relação entre as trocas de ar, o vento e a temperatura ou 

então permitir que o BSim faça o cálculo automático. Para fins de simplificação, o BSim calcula 

automaticamente as trocas de ar das zonas térmicas consoante as suas características espaciais e 

informação relativa ao dimensionamento e abertura de janelas. Os parâmetros a preencher pelo 

utilizador dizem respeito ao controlo das trocas de ar, da temperatura interior e da concentração de 

CO2. 
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Tabela 31.  Definição de parâmetros de ventilação natural no BSim. 

Ventilação natural 

Max AirChange (/h) 
Expressa o limite de trocas de ar durante o processo de ventilação. 5 ac/h é suficiente para cobrir 

cada zona térmica. 

Max Wind (m/s) 
Especifica a velocidade máxima do vento para efetuar a ventilação natural. O valor 0 indica que não 

existe limite para este parâmetro. 

Sensor Zone 
Indica a zona térmica onde a temperatura operacional é controlada para ventilar outra zona térmica. 

Neste caso, a ventilação é efetuada a partir da temperatura da própria zona térmica. 

Natural Ventilation 

Permite selecionar o tipo de ventilação natural na zona térmica, como, por exemplo, ventilação 

cruzada. A opção Automatic permite que o BSim escolha a opção mais adequada a partir da geometria 

da zona e calcula as trocas de ar resultantes da colocação, dimensionamento e abertura das janelas. 

Controlo 

SetPoint (ºC) 
Especifica o limite máximo da temperatura interior antes da ventilação natural ser efetuada. Pretende-

se que o apartamento não exceda 22ºC. 

SetP CO2 (ppm) 

Indica o valor de referência para a ventilação natural obter a concentração desejada de CO2 no 

apartamento. O controlo do CO2 tem prioridade sobre a temperatura da zona térmica, o que significa 

que o fluxo de ar é aumentado primeiro para gerir o limite de concentração de CO2 e depois para 

assegurar a temperatura de referência. Segundo o regulamento de edifícios da Dinamarca, a 

concentração de CO2 não pode ser superior a 900 ppm, pelo que o valor 900 é colocado neste campo. 

Factor 
Representa um fator que limita a quantidade de trocas de ar na zona térmica quando o valor é inferior 

a 1 (p.e. redução da área de abertura das janelas). Valor igual a 1 indica que não há limitações. 

 

7.3.4.2. DesignBuilder 

A ventilação natural no DesignBuilder é feita nos separadores Activity e HVAC. 

Tabela 32.  Definição de parâmetros de ventilação natural no DesignBuilder. 

Ventilação natural 

Outside air definition method 
Permite escolher o tipo de método para determinar o limite máximo para a ventilação 

natural. Optou-se pelas trocas de ar (ac/h) por zona. 

Outside air (ac/h) 
Especifica o limite de trocas de ar para cada divisão. O valor é o mesmo que o indicado 

no BSim. 

Controlo 

Min temperature definition 

Permite definir a forma como se controla a temperatura interior para 

a ativação da ventilação natural. Pretende-se que seja feito a partir 

de um valor fixo.  

Natural ventilation min temperature (ºC) 

Temperatura fixa em que a ventilação é efetuada quando o 

apartamento excede esse limite. O valor é o mesmo que o indicado 

no BSim. 

CO2 setpoint (ppm) Limite para a concentração de CO2. Valor igual ao do BSim. 

Min CO2 concentration (ppm) 
Especifica a concentração mínima de CO2. Optou-se por manter o 

valor padrão de 600 ppm. 

Generic contaminant concentration setpoint (ppm) 
Representa o limite para uma concentração genérica de ar 

contaminado. É atribuído o valor 0. 
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7.3.4.3. Agenda 

A ventilação natural no apartamento é utilizada nos meses em que a ventilação mecânica está 

desligada (com exceção da casa de banho e cozinha). No período da primavera e do verão, a 

temperatura e qualidade do ar dos quartos, da sala de estar, da cozinha e das zonas de circulação são 

asseguradas pela circulação do ar proveniente das janelas. Entre outubro e março, face às 

temperaturas exteriores, não se recorre à ventilação natural no apartamento. 

Tabela 33.  Agenda anual de ventilação natural no BSim e no DesignBuilder. 

Agenda anual 

Meses Jan Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Quartos Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não 

Circulação Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não 

Casa de banho Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Sala de estar e Cozinha Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não 

 

7.3.5.   Infiltração 

As infiltrações dizem respeito a fugas de ar que possam existir na habitação, em especial por portas 

de acesso a zonas não aquecidas e aberturas para o exterior. Estas perdas térmicas têm um efeito 

relevante nas necessidades de aquecimento e consequentemente no consumo energético do 

apartamento. Quanto maior a estanqueidade da construção, maior o controlo sobre as condições 

climáticas internas. O complexo NZEB foi construído com madeira laminada cruzada da KLH, sendo 

que uma das suas qualidades é a forma de encaixamento das várias partes, que evita eficazmente 

infiltrações na estrutura. O recurso a fitas adesivas, tiras de cartão e outros zelantes contribuem para a 

redução de fugas de ar pelas juntas (KLM Massivholz GmbH 2012). 

 

7.3.5.1. BSim 

A infiltração no BSim é definida em Infiltration. Os valores colocados neste sistema pretendem 

refletir o esperado de um edifício NZEB na Dinamarca, apesar de, na prática, não poder ser garantida 

a total eficiência relativamente às fugas de ar. Isto porque o teste de estanqueidade é feito após a 

construção do edifício. 

Tabela 34.  Definição de parâmetros de infiltração no BSim. 

Infiltração 

Basic AirChange (/h)  
Indica o valor das trocas de ar por infiltração. Visto tratar-se de um NZEB, pretende-se atribuir uma 

elevada estanqueidade ao apartamento, de modo que é dado o valor 0,1. 

TmpFactor (/h/K) 
Indica o incremento das trocas de ar consoante o aumento da diferença de temperaturas entre o 

interior e o exterior. Para este exercício, optou-se por não valorizar este parâmetro. 

TmpPower 
Especifica a força da diferença de temperatura. O valor padrão está entre 0,4 e 0,7, tendo-se optado 

por 0,5. 

WindFactor (s/m/h) 
Especifica a dependência das trocas de ar na velocidade do vento. Para este exercício, optou-se 

por não valorizar este parâmetro. 
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7.3.5.2. DesignBuilder 

O efeito de estanqueidade no modelo é definido no separador Construction do DesignBuilder. Nas 

opções do programa, apenas é necessário providenciar o valor das trocas de ar por infiltração. 

Tabela 35.  Definição de parâmetros de infiltração no DesignBuilder. 

Infiltração 

Model infiltration Permite simular a presença de infiltrações no apartamento. 

Constant rate (ac/h) Especifica as trocas de ar por infiltração. O valor é o mesmo que o do BSim. 

 

7.3.6.   Equipamento 

Apesar de não serem incluídos no cálculo do consumo primário do apartamento, os equipamentos 

e eletrodomésticos instalados contribuem para os ganhos térmicos da habitação. Durante a sua 

utilização, parte do calor é transmitido para o ar, resultando num aumento da temperatura interior. De 

maneira a ter uma visão mais realista das condições climáticas do apartamento, é necessário atribuir a 

cada zona térmica uma estimativa do consumo energético dos equipamentos existentes no local e de 

que forma afetam a temperatura. Os valores atribuídos são os seguintes: 

Quartos: 0,3 kW (assume-se que cada quarto tem um computador com um consumo de 0,1 kW) 

Casa de banho: 1,5 kW (assume-se que a zona tem um secador com um consumo de 1,5 kW) 

Sala e Cozinha: 0,75 kW (assume-se que os eletrodomésticos têm um consumo de 0,75 kW) 

Circulação: 0 kW (assume-se que não existem equipamentos nestas zonas) 

Estes números têm por base valores padrão de equipamentos de uma habitação. Por outro lado, 

assume-se que em 2020 estes tenham um desempenho mais eficiente que o atual de maneira a reduzir 

o cálculo do consumo energético. 

 

7.3.6.1. BSim 

O sistema Equipment permite atribuir o valor dos ganhos térmicos e a porção que é transmitida 

para o ar. Cada zona térmica tem o seu próprio valor, visto que a quantidade de equipamentos varia 

consoante a zona da casa. 

Tabela 36.  Definição de parâmetros de equipamentos no BSim. 

Equipamento 

Heat Load (kW) 
Especifica o calor interno total proveniente de máquinas, eletrodomésticos e outros equipamentos. O valor 

depende da zona térmica em questão (quartos – 0,3; casa de banho – 1,5; sala e cozinha – 0,75). 

Part to Air 
Especifica as emissões de calor que são fornecidas diretamente à zona térmica por convecção. Este 

parâmetro está raramente abaixo de 0,7, tendo-se optado por atribuir o valor 0,8. 
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7.3.6.2. DesignBuilder 

No DesignBuilder, o separador Activity atribui diferentes categorias para os vários tipos de 

equipamentos, como os elétricos, os de cozinha, entre outros. Os parâmetros a atribuir são os mesmos 

que os do BSim. 

Tabela 37.  Definição de parâmetros de equipamentos no DesignBuilder. 

Equipamento 

Gain (W/m2) 
Especifica os ganhos térmicos do equipamento. O valor depende da zona térmica em questão. (quartos 

– 0,3; casa de banho – 1,5; sala e cozinha – 0,75) 

Radiant fraction 
Especifica as emissões de calor que são fornecidas diretamente à zona térmica por radiação. O valor é 

o inverso do Part to Air, sendo por isso 0,2. 

 

7.3.6.3. Agenda 

Os equipamentos do apartamento são usados durante todo o ano, contudo o período de utilização 

varia ao longo do dia nas várias zonas térmicas. Estimar a quantidade de vezes que são usados não é 

fácil, visto que as rotinas diárias não são as mesmas para todas as famílias nem para todas as épocas 

do ano. Por forma a simplificar a simulação da atividade no apartamento, foi ponderada uma média 

geral da utilização dos equipamentos em cada zona térmica durante um dia, sendo que os restantes 

dias do ano são iguais ao primeiro. As figuras 40. e 41. representam a percentagem de uso do 

equipamento em cada hora do dia. 
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Figura 39.  Percentagem de utilização do equipamento nos quartos e na casa de banho num dia. 

Figura 40.  Percentagem de utilização do equipamento na sala de estar e cozinha num dia. 
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7.3.7.   Pessoas 

Para além do contributo dos equipamentos nos ganhos térmicos do apartamento, a presença dos 

moradores também afeta as condições climáticas internas. As emissões de calor e de CO2 provenientes 

de pessoas variam consoante o número e a intensidade da atividade numa zona térmica, sendo que 

para este exercício os seguintes valores foram dados para uma família de 4 pessoas: 

Quartos: 4 pessoas (1+1+2) em atividade ligeira (0,072 kW) 

Circulação: 2 pessoas (1 para cada divisão) em atividade normal (0,1 kW) 

Casa de banho: 1 pessoa em atividade ligeira (0,072 kW) 

Sala de estar e Cozinha: 4 pessoas em atividade moderada (0,12 kW)  

Os valores atribuídos são de novo uma estimativa de uma rotina diária de uma família. 

 

7.3.8.   BSim 

A presença de pessoas é definida no sistema People Load. É necessária providenciar o número de 

pessoas na zona térmica e o tipo de atividade. Os restantes dados são calculados automaticamente. 

Tabela 38.  Definição de parâmetros de pessoas no BSim. 

Pessoas 

Number of People 

. Heat Gen. 

. Moist. Gen. 

. CO2 Gen 

Especifica o número de pessoas na zona térmica. 

Indica as emissões de calor nominais para o dado número de pessoas e nível de atividade. 

Indica a humidade liberta do dado número de pessoas e nível de atividade. 

Informa a quantidade de CO2 liberto na zona térmica por pessoa por hora. 

People Type 

. Heat Gen (kW) 

. Moist. Gen (kg/h) 

Corresponde ao nível de atividade máximo.  

Consiste nas emissões de calor libertas por pessoa. 

Consiste na humidade liberta por pessoa. 

 

7.3.8.1. DesignBuilder 

A ocupação de pessoas é definida no separador Activity nos campos Occupancy e Metabolic.   

Tabela 39.  Definição de parâmetros de pessoas no DesignBuilder. 

Pessoas 

Density (people/m2) 
Representa a densidade de pessoas por metro quadrado. O valor a 

colocar varia consoante a zona. 

Metabolic rate per person (W/person) 
Indica a quantidade de emissões de calor libertas por pessoa. O valor 

é o mesmo que o do BSim. 

Factor 
Fator que representa o tamanho da pessoa, sendo para homens 1, 

mulheres 0,85 e crianças 0,75. Optou-se por usar um valor geral de 0,9. 

CO2 generation rate (m3/s-W) 
Especifica a taxa de CO2 emitido pelas pessoas. Foi mantido o valor 

padrão 0,0000000382. 

Winter clothing 
Especifica o fator das roupas de inverno no cálculo das perdas 

térmicas. Optou-se pelo valor padrão 1. 

Summer clothing 
Especifica o fator das roupas de verão no cálculo das perdas térmicas. 

Optou-se pelo valor padrão 0,5. 
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7.3.8.2. Agenda 

A presença dos moradores e outras pessoas no apartamento ao longo do ano é incerta, visto que 

cada família tem rotinas próprias. Para efeitos de simplificação, foi estimada uma percentagem de 

atividade nas zonas térmicas para cada hora do dia, sendo que os restantes dias do ano equivalem ao 

representado na Figura 41 e Figura 42. 

 

 

7.4. Análise de resultados 

Concluída a definição dos parâmetros de modelação, materialidade e sistemas, foi realizada a 

simulação do modelo no BSim e no DesignBuilder. Esta simulação reflete o comportamento térmico e 

energético do apartamento durante um ano, sendo que os resultados servirão para averiguar os 

critérios estabelecidos pela definição NZEB da Dinamarca e comparar os valores dados pelos 

programas. A Figura 43. representa a sequência de resultados apresentados nesta parte do capítulo. 
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Figura 41.   Percentagem de utilização dos quartos e da casa de banho num dia 

Figura 42.  Percentagem de utilização da sala de estar e cozinha e zona de circulação num dia. 
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Figura 43.  Esquema da organização de resultados apresentados no capítulo. 
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7.4.1.   Temperatura 

A Tabela 40. resume a temperatura média mensal de cada zona térmica do apartamento no BSim, 

assim como o máximo e mínimo registado durante o ano e o número de horas em que excede os limites 

estabelecidos. 

Tabela 40.  Registo da temperatura interior do apartamento ao longo do ano no BSim. 

BSim [ºC] 

 Quartos Circulação Casa de banho Sala e Cozinha 

Janeiro 21,0 21,2 21,1 21,3 

Fevereiro 21,2 21,5 21,2 21,5 

Março 21,6 22,2 21,3 21,9 

Abril 21,5 21,6 21,4 21,6 

Maio 21,8 22,0 21,6 21,9 

Junho 22,1 22,2 21,8 22,2 

Julho 22,6 22,7 22,2 22,9 

Agosto 22,3 22,5 22,2 22,9 

Setembro 21,9 22,0 21,8 22,1 

Outubro 23,2 23,2 21,8 22,7 

Novembro 21,5 21,7 21,3 21,6 

Dezembro 21,0 21,1 21,1 21,2 

Mínimo 20,7 20,9 20,9 20,3 

Máximo 26,1 26,6 25,7 28,4 

Nº horas < 20ºC 0 0 0 0 

Nº horas > 26ºC 1 6 0 101 

Nº horas > 27ºC 0 0 0 35 

 

De uma forma geral, a simulação revela que as soluções integradas no apartamento conseguiram 

manter a temperatura interior dentro dos limites estabelecidos. A sala e a cozinha foram as únicas 

zonas térmicas onde a temperatura excedeu esses limites, com 1 hora a mais nos 26ºC e 10 horas a 

mais nos 27ºC. Em certo ponto do ano, todas as zonas térmicas foram expostas a uma temperatura 

superior a 25ºC, tendo o máximo sido 28,4ºC na sala e cozinha, mais 2,4ºC que o permitido. 

Relativamente à temperatura mínima, o apartamento nunca esteve abaixo 20ºC durante todo o ano. 
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Figura 44.  Temperatura diária do apartamento no BSim. Limite admissível 20ºC a 26ºC. 
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A Tabela 41. resume a temperatura média mensal de cada zona térmica do apartamento no 

DesignBuilder, assim como o máximo e mínimo registado durante o ano e o número de horas em que 

excede os limites estabelecidos. 

Tabela 41.  Registo da temperatura interior do apartamento ao longo do ano no DesignBuilder. 

DesignBuilder [ºC] 

 Quarto 1 Quarto 2 Quarto 3 Corredor Hall Casa de banho Sala e Cozinha 

Janeiro 20,2 20,1 20,0 19,9 20,2 20,2 20,2 

Fevereiro 20,2 20,1 20,0 20,0 20,3 20,2 20,4 

Março 21,6 21,3 21,0 21,1 21,2 20,8 21,0 

Abril 22,6 22,6 22,3 22,4 22,4 21,8 21,9 

Maio 22,9 22,9 23,0 23,0 22,9 22,6 22,7 

Junho 23,1 22,9 23,1 23,1 23,0 22,9 23,0 

Julho 23,1 23,2 23,2 23,2 23,1 23,7 23,2 

Agosto 23,0 23,0 23,0 23,1 23,0 23,0 23,0 

Setembro 22,8 22,8 22,7 22,8 22,7 22,5 22,5 

Outubro 23,0 22,6 22,4 22,3 22,3 22,0 22,1 

Novembro 21,0 20,6 20,4 20,4 20,8 20,5 20,6 

Dezembro 20,4 20,2 20,1 20,0 20,3 20,3 20,3 

Mínimo 20,0 20,0 20,0 19,8 19,9 20,1 19,8 

Máximo 23,8 24,4 24,3 24,4 24,1 23,7 24,7 

Nº horas < 20ºC 0 0 0 0 0 0 0 

Nº horas > 26ºC 0 0 0 0 0 0 0 

Nº horas > 27ºC 0 0 0 0 0 0 0 

 

Comparativamente aos resultados obtidos no BSim, é possível ver de que forma o ficheiro de clima 

influencia o conforto térmico da habitação. Na simulação do DesignBuilder, não foram registadas 

temperaturas superiores a 27ºC ou 26ºC, o que significa que o apartamento respeita completamente 

os limites estabelecidos. Por outro lado, a temperatura nunca desce mais que 19,8ºC, que é 

aproximadamente 20ºC. Como o programa utiliza uma base de dados associada à cidade onde está 

implementado o projeto, assume-se que as condições de conforto térmico estão mais próximas da 

realidade.  
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Figura 45.  Temperatura diária do apartamento no DesignBuilder. Limite admissível 20ºC a 26ºC. 
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7.4.2.   Concentração de CO2 

A Tabela 42. resume a concentração de CO2 no apartamento de acordo com a simulação do BSim. 

Tabela 42.  Registo da concentração de CO2 no BSim. 

BSim [ppm] 

 Quartos Circulação Casa de banho Sala e Cozinha 

Janeiro 642,9 648,4 424,5 537,1 

Fevereiro 642,1 638,5 424,3 510,7 

Março 632,5 592,0 423,6 472,3 

Abril 712,5 703,0 423,6 521,3 

Maio 642,8 604,0 412,9 472,1 

Junho 585,3 526,0 404,5 447,1 

Julho 496,1 443,5 389,0 404,7 

Agosto 507,1 450,5 389,0 407,9 

Setembro 630,5 595,2 408,4 451,3 

Outubro 597,1 549,8 397,1 433,9 

Novembro 631,3 611,7 421,6 504,8 

Dezembro 641,9 649,3 424,1 541,5 

Mínimo 350,0 350,0 350,0 350,0 

Máximo 915,3 902,0 565,4 894,6 

Nº horas > 900 ppm 2547 1405 0 0 

 

Segundo os resultados apresentados pelo simulador, o apartamento consegue manter valores 

normais de concentração, embora o faça de forma mais eficiente em algumas zonas térmicas do que 

outras. A casa de banho, a sala e a cozinha nunca excedem os 900 ppm. Uma interpretação possível 

é a presença de uma ventoinha de entrada e outra de saída que funcionam durante o ano inteiro, o que 

permite uma maior renovação de ar e uma menor concentração de CO2. No caso dos quartos, o 

excedente de horas superiores ao limite pode estar associado ao período de descanso dos ocupantes, 

visto que permanecem na zona térmica durante toda a noite. No entanto, a concentração nunca é 

superior a 915 ppm no apartamento, próximo do valor limite de referência. Uma recomendação possível 

seria diminuir o parâmetro do sistema para 850 ppm de modo a ter uma margem de controlo. 

No caso do DesignBuilder, os resultados obtidos são difíceis de comparar com o BSim, isto porque 

a unidade de medida está em kg e não em ppm e os valores mensais dizem respeito a todo o 

apartamento e não a cada zona térmica. 

Tabela 43.  Emissões de CO2 do apartamento no DesignBuilder. 

DesignBuilder (kg) 

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

CO2 3,25 3,25 3,24 3,24 3,26 3,27 3,28 3,27 3,25 3,26 3,24 3,27 

 

Devido às limitações presentes no DesignBuilder, não é possível fazer uma comparação clara dos 

valores registados no programa com o BSim. 
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7.4.3.   Necessidades energéticas de aquecimento 

As necessidades de aquecimento do caso de estudo podem ser observadas pelo consumo 

energético dos radiadores ao longo ano. A Tabela 44. representa o consumo mensal do sistema e o 

total ao fim de um ano.  

Tabela 44.  Necessidades energéticas mensais de aquecimento no BSim e no DesignBuilder. 

Aquecimento [kWh] 

 Jan Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

BS 185.85 115.76 67.39 75.59 5.80 1.20 0.00 0.00 2.78 0.71 89.67 195.36 740.13 

DB 270.63 173.47 37.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.24 218.85 791.06 

 

É possível observar que tanto no BSim como no DesignBuilder a utilização dos radiadores é 

relativamente semelhante ao longo do ano, com os meses de inverno a registarem um uso superior 

aos meses de verão. O total anual de ambos os simuladores também se aproxima do mesmo valor, 

com o DesignBuilder a registar um resultado superior em apenas 50 kWh. Apesar desta proximidade 

de valores, é importante notar algumas das diferenças detetadas ao longo ano, sobretudo nos primeiros 

meses. A Figura 46. permite comparar o consumo energético diário dos radiadores no BSim e no 

DesignBuilder. 

De acordo com o gráfico., durante os meses de janeiro e fevereiro o DesignBuilder registou maiores 

necessidades de aquecimento no apartamento que o BSim. A principal justificação para esta diferença 

entre os dois resultados deve-se aos ficheiros de clima utilizados, que não são os mesmos em ambos 

os programas. Enquanto que o BSim utiliza como referência geográfica Værløse, local perto de 

Copenhaga, o DesignBuilder baseia-se em dados específicos de Aalborg, o que resulta em condições 

climáticas diferentes do BSim e, consequentemente, necessidades de aquecimento distintas. No 

entanto, ambas as simulações descrevem um padrão semelhante que assegura a credibilidade dos 

resultados, demonstrando que o modelo está bem calibrado. Para o cálculo do consumo energético 

primário, são utilizados os valores totais enunciados na Tabela 44, 740.13 e 791.06 para o BSim e o 

DesignBuilder, respetivamente. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

C
o
n
s
u
m

o
 e

n
e
rg

é
ti
c
o
 (

k
W

h
)

Tempo (dias)

BSim DesignBuilder

Figura 46.  Evolução das necessidades de aquecimento no apartamento ao longo do ano. 
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7.4.4.   Necessidades energéticas de ventilação mecânica 

O sistema de ventilação utilizado para o apartamento é o sistema VAV com recuperador de calor. 

Com exceção da casa de banho e da sala e cozinha, a ventilação mecânica está operacional apenas 

durante o outono e o inverno, sendo que para a primavera e o verão é utilizado ventilação natural para 

renovação do ar. O consumo energético do sistema é representado pela potência elétrica das 

ventoinhas para movimentação do ar, na Tabela 45. é apresentado o registo mensal para todo o 

apartamento e o total num ano. 

Tabela 45.  Consumo energético mensal das ventoinhas do sistema VAV no BSim e no DesignBuilder.        

Ventoinhas [kWh] 

 Jan Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

BS 18.91 19.99 25.77 15.38 18.90 21.58 28.94 28.76 20.07 35.59 21.68 18.25 273.82 

DB 17.43 15.77 18.00 18.05 19.66 19.72 20.96 20.39 18.53 19.51 17.08 17.50 222.58 

 

Á semelhança do que acontece nas necessidades de aquecimento, os resultados do consumo 

energético das ventoinhas são relativamente próximos em ambos os simuladores. No entanto, o BSim 

apresenta maiores variações mensais do que o DesignBuilder, particularmente nos meses de transição 

de ventilação mecânica para ventilação natural (abril e outubro). A Figura 47. permite observar o 

comportamento energético diário das ventoinhas no apartamento.  

 

As diferenças no consumo são evidentes em ambos os programas. No caso do BSim, as 

necessidades de ventilação mecânica são bastante inconsistentes ao longo do ano. O motivo para este 

comportamento está possivelmente relacionado com os parâmetros definidos para a temperatura de 

referência nas zonas térmicas e no exterior, assim como o controlo da concentração de CO2. Como 

ficou definido no BSim que o apartamento tinha de estar preferencialmente entre 20ºC e 22ºC e não 

podia exceder 900 ppm, as ventoinhas passaram a estar sujeitas a variações constantes na potência 
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Figura 47.  Evolução do consumo energético das ventoinhas do sistema VAV ao longo do ano. 
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energética para cumprir estes critérios. Se optarmos por flexibilizar o limite da temperatura máxima e 

mínima do ar, o sistema não terá a mesma quantidade de variações energéticas. No caso do 

DesignBuilder, o resultado é relativamente constante ao longo do ano, isto porque, dado o nível de 

complexidade do programa, não foram especificados alguns dos parâmetros equivalentes aos do BSim, 

tendo-se optado pelos valores padrão. Por outro lado, o clima utilizado pelo BSim não é o mesmo que 

o do DesignBuilder, o que resulta em necessidades distintas de ventilação mecânica consoante a 

temperatura exterior ao longo do ano. Para o cálculo do consumo primário, são utilizados os valores 

totais da Tabela 45. 

 

7.4.5.   Necessidades de água quente sanitária 

Os resultados para as necessidades de água quente sanitária não têm o mesmo nível de detalhe 

que o aquecimento e a ventilação mecânica. Tendo em conta que o BSim não tem o sistema de AQS 

operacional, foi preciso recorrer à fórmula de cálculo para obter o consumo energético anual. No caso 

do DesignBuilder, apenas foram definidos os parâmetros mínimos do sistema. A Tabela 46. indica o 

consumo anual de AQS em ambos os programas. 

Apesar das limitações na definição do sistema, os resultados não diferem muito um do outro. Estes 

valores serão utilizados para o cálculo do consumo energético primário do apartamento. 

Tabela 46.  Registo do consumo energético anual de AQS no BSim e DesignBuilder. 

Água quente sanitária [kWh] 

BSim 1304 

DesignBuilder 1104 

 

7.4.6.   Consumo energético primário 

O consumo energético primário refere-se a energia que ainda não passou por um processo de 

transformação e distribuição, ou seja, energia proveniente diretamente da fonte. Segundo a definição 

NZEB da Dinamarca, um edifício residencial não deve ter um consumo energético primário superior a 

20 kWh/m2 por ano para as necessidades de aquecimento, arrefecimento, ventilação mecânica e água 

quente sanitária. A fórmula a utilizar é a seguinte:  

(Naq * fc) + (Narr * fc) + (Nv * fc) + (Naqs * fc) ≤ 20 kWh/m2, em que  

Naq - Necessidades energéticas para aquecimento [kWh/m2] 

Narr - Necessidades energéticas para arrefecimento [kWh/m2] 

Nv - Necessidades energéticas para ventilação mecânica [kWh/m2] 

Naqs - Necessidades energéticas para água quente sanitária [kWh/m2] 

fc - Fator de conversão de energia primária 

O cálculo do consumo de energia primário é feito utilizando os resultados obtidos das respetivas 

necessidades energéticas. A Tabela 47. enuncia os valores necessários para a equação. 
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Tabela 47.  Valor final das necessidades energéticas no BSim e DesignBuilder. 

Necessidades energéticas BSim [kWh] DesignBuilder [kWh] 

Aquecimento 740.06 791.06 

Arrefecimento - - 

Ventilação mecânica 273.82 222.58 

Água quente sanitária 1304 1104 

 

Para além das respetivas necessidades energéticas, é preciso ter em conta os fatores de 

conversão. Os valores são determinados consoante a energia necessária para produzir cada fonte 

energética, sendo que quanto mais renovável for a fonte, menor é o fator. A Tabela 48. enuncia os 

fatores de conversão de cada tipo de fonte energética para 2020 na Dinamarca. 

Tabela 48.  Fatores de conversão de energia primária para 2020. (Energistyrelsen 2012) 

Fatores de conversão de energia primária 

Eletricidade 1.8 

Rede urbana de calor 0.6 

Gás, petróleo, madeira 1.0 

Renováveis 0.0 

 

No apartamento em estudo, as necessidades de aquecimento e água quente sanitária são 

cobertas pela rede urbana de calor de Aalborg, o que corresponde a um fator de 0.6. Relativamente à 

ventilação mecânica, as ventoinhas do sistema funcionam por meio de eletricidade, com um fator de 

1.8. Desta forma, o consumo energético primário nos dois programas é: 

BSim: (
740.13

88.4
∗ 0.6) + 0 + (

273.82

88.4
∗ 1.8) + (

1304

88.4
∗ 0.6) = 𝟏𝟗. 𝟒𝟓 𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

DesignBuilder: (
791.06

88.4
∗ 0.6) + 0 + (

222.58

88.4
∗ 1.8) + (

1104

88.4
∗ 0.6) = 𝟏𝟕. 𝟒𝟎 𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

De acordo com os resultados obtidos na equação, ambos os programas confirmam o estatuto 

NZEB da Dinamarca. No BSim, o apartamento à partida não deve consumir mais que 19,5 kWh/m2 de 

energia primária num ano, tendo em conta as várias necessidades em questão. Relativamente ao 

modelo do DesignBuilder, este precisa ligeiramente menos energia que o primeiro, aproximadamente 

17,4 kWh/m2 por ano. Verifica-se, portanto, que as soluções construtivas e espaciais implementadas 

no caso de estudo asseguram necessidades energéticas reduzidas sem comprometerem o conforto 

térmico e a qualidade do ar na habitação. 

 

7.5. Contributo renovável 

De maneira a chegar ao nível de energia zero, o consumo energético precisa de ser reduzido a 0 

kWh/m2. Isto implica o uso de soluções ativas no complexo habitacional que produzam o equivalente 

às necessidades energéticas do apartamento. Para tal, foram instalados painéis solares fotovoltaicos 

capazes de gerar eletricidade de forma sustentável. 
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Como foi referido no capítulo 6.3.3., o grupo optou por criar um Net Zero Energy Site, que 

essencialmente consiste em produzir a quantidade de energia que o edifício usa no local (energia final). 

Por este motivo, é necessário calcular a energia final do apartamento no BSim e no DesignBuilder. 

BSim: (
740.13

88.4
) + 0 + (

273.82

88.4
) + (

1304

88.4
) = 𝟐𝟔. 𝟐 𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

DesignBuilder: (
791.06

88.4
) + 0 + (

222.58

88.4
) + (

1104

88.4
) = 𝟐𝟑. 𝟗𝟕 𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Como o BSim revela um resultado superior ao DesignBuilder, esse será o valor de referência a 

utilizar na determinação da área necessária de painéis solares fotovoltaicos para cobrir os 26.2 kWh/m2. 

A seguinte equação foi retirada do formulário expresso no Anexo E, Figura 68. (Katic 2007): 

𝐴 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑘𝑊ℎ 𝑦𝑒𝑎𝑟) ∗ 100

𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗ 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜
 

A área está dependente dos parâmetros enunciados. Foram integrados no complexo painéis 

policristalinos, uma opção barata e esteticamente mais apelativa que o monocristalino. O modelo de 

eficiência mais elevado para policristalino é 15% e o fator do sistema é 80%. Radiação corresponde ao 

ângulo e orientação dos painéis relativamente ao sol, sendo que neste caso assume-se que os painéis 

estão colocados na cobertura plana do bloco multifamiliar. Isto significa que o respetivo valor é 999 

(Katic 2007). Portanto, a área necessária de painéis solares fotovoltaicos é: 

𝐴 =
26,2 ∗ 88,4 ∗ 100

0,15 ∗ 0,8 ∗ 999
= 𝟏𝟗𝟑𝟐 𝒎𝟐 

Conclui-se que é necessário um investimento de 1932 m2 de painéis solares fotovoltaicos para 

assegurar o consumo de energia final do apartamento. 

 

7.6. Reflexão crítica 

Os resultados obtidos do BSim e do DesignBuilder permitiram determinar um número previsto para 

consumo energético primário da unidade habitacional. De uma forma geral, os valores registados 

convencem-nos de que o modelo e os respetivos parâmetros foram definidos de maneira semelhante 

nos dois programas. Existe uma proximidade aceitável nas necessidades energéticas de aquecimento, 

ventilação mecânica, AQS e, consequentemente, do consumo primário. Relativamente à temperatura 

interior e concentração de CO2, algumas diferenças se verificam entre o BSim e o DesignBuilder, apesar 

de ambos registarem valores próximos daqueles estabelecidos pelo BR15. 

Apesar desta coerência aparente de resultados, é importante notar a relativa simplicidade do 

exercício. Um apartamento lida com aspetos que não foram abordados, mas que também têm peso no 

desempenho energético (iluminação artificial, humidade, pontes térmicas…). Tanto o BSim como o 

DesignBuilder possuem ferramentas que permitem simular com detalhe estas componentes, o que 

provavelmente mudaria os resultados obtidos. O nível de complexidade atribuído a uma simulação e 

aos parâmetros em causa determina a proximidade dos resultados entre os simuladores. 
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8. CONCLUSÕES 

As temáticas discutidas nesta dissertação procuram incentivar os arquitetos a usar de ferramentas 

de apoio à análise do desempenho energético e ambiental e a abordar o processo de construção de 

edifícios de uma forma mais consciente e sustentável. Neste capítulo, são tiradas conclusões dos 

principais pontos desenvolvidos nos capítulos e feitas sugestões acerca do BSim e do DesignBuilder. 

 

8.1. Conceito NZEB 

O compromisso de transformação do setor construtivo é uma realidade nos países da UE e é dever 

do arquiteto encontrar soluções que possibilitem a construção de edifícios energeticamente mais 

eficientes e económicos. A partir de 2020, todos os edifícios novos têm de ser NZEB (Parlamento 

Europeu e Conselho 2010), pelo que é importante dar a conhecer um conceito a ser aplicado no futuro 

próximo. Nesta dissertação, foi feita uma introdução aos principais critérios associados a este conceito, 

concluindo-se que existem diferentes abordagens na sua definição. Um edifício pode ser considerado 

NZEB a partir do seu equilíbrio energético, económico ou ambiental. Na UE, a EPBD define o conceito 

como um edifício com reduzidas necessidades energéticas que são cobertas por fontes renováveis. A 

comparação feita entre a Dinamarca e Portugal é um exemplo de como é difícil uniformizar os NZEB’s 

devido a diferenças culturais e geográficas, embora seja possível verificar o estado atual da definição 

nacional em cada país. Apesar das limitações, é importante compreender de que forma o NZEB é 

moldado consoante o local onde é implementado, sendo que o compromisso é construir com a máxima 

eficiência energética possível com os custos globais mínimos.  

 

8.2. Caso de estudo 

O exercício realizado na dissertação tinha como objetivo assegurar que o consumo anual de 

energia primária do apartamento não excedia 20 kWh/m2 para aquecimento, arrefecimento, ventilação 

mecânica e AQS. De acordo com os resultados obtidos no BSim e no DesignBuilder, esta condição é 

cumprida nos dois programas. A análise feita ao conforto térmico e à qualidade do ar, evidencia valores 

dentro dos limites estabelecidos pelo BR15. A aplicação de um NZEB na análise comparativa de dois 

simuladores de desempenho de edifícios permitiu exemplificar uma estratégia possível, entre várias, 

para a concretização deste conceito. A influência que o BSim teve no processo de desenho do projeto 

foi evidente em diferentes etapas:  

1. A organização de apartamentos do bloco multifamiliar esteve dependente da forma do edifício, 

pois, em testes iniciais, a qualidade do ar era insuficiente devido à falta de ventilação natural 

adequada. O bloco foi desenhado várias vezes de forma a permitir uma melhor ventilação 

cruzada, nomeadamente garantir três fachadas por apartamento (Anexo B, Figura 62.).  

2. A exposição solar é um aspeto crucial na Dinamarca, no entanto foram registados problemas 

de temperatura interior elevada em algumas simulações devido ao dimensionamento e 

posicionamento de vãos. Foram realizados testes de várias hipóteses de vãos de maneira a 

conciliar a exposição solar, os ganhos térmicos e a privacidade (Anexo B, Figura 63.). 
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3. Para minimizar as transmissões térmicas, foi criada uma estrutura autoportante das varandas, 

separada do bloco multifamiliar de maneira a não interferir com o posicionamento do isolamento 

exterior (Anexo B, Figura 62.). 

Apesar do cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo BR15, a análise feita ao apartamento 

não reflete necessariamente a situação de todo o complexo habitacional. Existem várias condicionantes 

associadas a cada um dos apartamentos. Conforme a sua localização no complexo, o apartamento 

está a sujeito a diferentes condições ambientais e, consequentemente, diferentes necessidades 

energéticas. Por outro lado, o exercício não aborda todos os aspetos inerentes ao desempenho 

energético e ambiental do caso de estudo, como humidade, iluminação artificial, limite de transmissão 

térmica e cálculo de luz diurna. Para efeitos de facilidade de compreensão, a simulação foi restringida 

aos elementos essenciais na definição NZEB da Dinamarca. É importante não assumir o funcionamento 

de todo um edifício a partir da análise de um caso específico e perceber que este exercício é um estudo 

do impacto que as soluções construtivas e de projeto têm na fase de uso do caso de estudo. 

 

8.3. Simuladores: BSim e DesignBuilder 

A aplicação do caso de estudo em dois simuladores de desempenho de edifícios permitiu ter uma 

perspetiva mais abrangente de como este tipo de programas funciona. Por outro lado, foi possível retirar 

algumas conclusões sobre a análise comparativa entre o BSim e o DesignBuilder que, embora sejam 

utilizados para o mesmo fim, divergem na forma a maneira como se organizam, nas funcionalidades 

disponíveis e como apresentam os resultados. 

O BSim, como foi referido no Capítulo 5.3., não providencia certificação energética de edifícios na 

Dinamarca, isto porque o programa foi concebido essencialmente para análise do conforto habitacional, 

como temperatura interior, qualidade do ar e humidade, sendo que a análise energética é de carácter 

secundário. Por outro lado, o DesignBuilder possui uma maior complexidade de ferramentas e base de 

dados que vários países utilizam para obter certificações energéticas, o que torna a sua utilização mais 

internacional. Na análise feita, vários parâmetros não foram discutidos em ambos os simuladores, 

contudo o DesignBuilder disponibiliza uma maior variedade de opções e detalhe das componentes dos 

edifícios comparativamente ao BSim. Relativamente à experiência de utilização dos programas, a 

organização das ferramentas do BSim é mais compreensível que a do DesignBuilder. Tendo em conta 

as componentes discutidas durante a aplicação do caso de estudo, o BSim separa de forma expressiva 

a modelação, a materialidade, os sistemas e a simulação. É uma metodologia mais intuitivo porque 

individualiza os parâmetros e aplica-os ao modelo de forma progressiva. No DesignBuilder, são 

assumidos valores padrão que têm de ser alterados atentamente para que a simulação funcione como 

pretendido. Os separadores ajudam a compreender as várias funcionalidades, mas, dada a 

complexidade do programa, é preciso experiência prévia para encontrar e definir os parâmetros certos. 

No entanto, a capacidade de modelação gráfica do DesignBuilder é superior ao BSim, pois disponibiliza 

de forma mais rápida e compreensível as ferramentas de desenho e permite visualizar o modelo de 

diferentes formas (wireframe, sólido e render), sendo por isso mais convidativa para arquitetos. O 

modelo do BSim é essencialmente feito pela inserção de valores das dimensões e do posicionamento 
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espacial que criam automaticamente a forma final, isto significa que o utilizador deve saber previamente 

as medidas que pretende colocar para aberturas, paredes e lajes. 

De um ponto de vista de experiência pessoal, o BSim é mais acessível para quem tem pouca 

experiência com programas de simulação energética, pois as ferramentas estão mais bem estruturadas 

e é disponibilizado um manual de apoio com informação útil. O DesignBuilder requer um pouco mais 

de preparação dada a quantidade de ferramentas que possui, no entanto tem um nível superior de 

complexidade que se adapta à maior parte dos casos e os resultados tendem a ser mais completos. 

 

8.3.1.   Sugestões 

Tendo concluído a análise comparativa, são feitas sugestões para os programas de simulação 

utilizados na dissertação de maneira a otimizar o seu funcionamento. Estas propostas de melhoria são 

feitas com base na experiência pessoal de utilização. Como estes programas são constantemente 

atualizados, é possível que alguns dos pontos mencionados sejam adicionados ou corrigidos no futuro. 

Tabela 49.  Sugestões de melhoria do BSim e DesignBuilder. 

BSim 

O sistema de modelação do BSim não tem o mesmo nível de flexibilidade e qualidade visual que o DesignBuilder. Sugere-se 

que o programa disponibilize ferramentas de desenho manual semelhantes ao AutoCad de maneira a flexibilizar a escolha 

das formas dadas aos espaços. É ainda proposto formas alternativas de visualização do modelo para além de wireframe de 

maneira a ter uma melhor perceção do estado atual do edifício. 

O BSim não oferece a mesma variedade de ficheiros de clima. De maneira a efetuar simulações mais exatas, é importante 

ter os dados específicos do local em questão, pelo que se propõe uma expansão da base de dados atual ou então uma maior 

compatibilidade com outros formatos de ficheiro para poderem ser importados para o programa. 

A definição dos sistemas de aquecimento, ventilação, entre outros, não providencia o mesmo nível de detalhe que o 

DesignBuilder e não é possível analisar AQS. Sugere-se adicionar mais parâmetros aos sistemas e incluir aqueles que têm 

peso nas necessidades energéticas dos edifícios e implementar um sistema de visualização e edição gráfica semelhante ao 

Detailed HVAC no DesignBuilder para compreender melhor as soluções integradas no edifício. 

DesignBuilder 

O DesignBuilder não é tão intuitivo como o BSim na definição de parâmetros do modelo, sobretudo pela relação complexa 

entre a hierarquia de dados e os separadores. Propõe-se uma aproximação semelhante ao BSim, na medida em que as 

componentes estão dividias por materialidade e sistemas e são adicionadas progressivamente ao modelo. 

Alguns dos resultados obtidos da simulação não têm a mesma unidade de medida que o BSim. São agrupados com outros 

que não interessam e só providenciam informação relativa a todo o modelo e não a especificam para as zonas térmicas. É 

sugerido disponibilizar opções de conversão de unidade e flexibilizar o tipo de informação que o utilizador pretende obter. 

 

8.4. Considerações finais 

Os simuladores de desempenho de edifícios mostram ter um peso cada vez maior no setor 

construtivo pela sua capacidade de cálculo imediato das componentes energéticas e ambientais do 

projeto. A colaboração conjunta entre estas ferramentas de trabalho e o desenho do arquiteto permite 

um maior controlo e autonomia no desenvolvimento de obras arquitetónicas que respondam aos 

desafios futuros do setor construtivo, pelo que é essencial a formação educativa de estudantes e 

profissionais para que haja um maior envolvimento e uma melhor comunicação entre as várias 

especialidades.  
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Anexo A: NZEB na União Europeia 

 

 

Tabela 50.  Resumo geral das definições nacionais NZEB na UE (e Noruega). (BPIE 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Países 

NZEB para edifícios novos NZEB para edifícios existentes 

Estado da 

definição 

Indicador 

numérico 

Quota de energias 

renováveis 
Estado da definição 

Alemanha Em desenvolvimento - Mínimo do regulamento Em desenvolvimento 

Áustria ✓ ✓ Mínimo do regulamento ✓ 

Bélgica ✓ ✓ Qualitativo ✓ 

Bulgária Em desenvolvimento - Quantitativo ✓ 

Chipre ✓ ✓ Quantitativo ✓ 

Croácia ✓ ✓ Mínimo do regulamento Sem informação 

Dinamarca ✓ ✓ Qualitativo ✓ 

Eslováquia ✓ ✓ Quantitativo Sem informação 

Eslovénia Por aprovar - Em desenvolvimento Por aprovar 

Espanha Em desenvolvimento - Mínimo do regulamento Em desenvolvimento 

Estónia ✓ ✓ Qualitativo Sem definição 

Finlândia Em desenvolvimento - Sem informação Sem informação 

França Em desenvolvimento - Quantitativo ✓ 

Grécia Em desenvolvimento - Mínimo do regulamento Em desenvolvimento 

Hungria Em desenvolvimento - Quantitativo Em desenvolvimento 

Irlanda ✓ ✓ Quantitativo Em desenvolvimento 

Itália Por aprovar - Quantitativo ✓ 

Letónia ✓ ✓ Quantitativo ✓ 

Lituânia ✓ ✓ Quantitativo ✓ 

Luxemburgo ✓ ✓ Qualitativo Sem informação 

Malta Em desenvolvimento - Qualitativo Sem informação 

Noruega Em desenvolvimento - Mínimo do regulamento Sem informação 

Países Baixos ✓ ✓ Sem definição Sem informação 

Polónia Em desenvolvimento - Sem definição Sem informação 

Portugal Em desenvolvimento - Sem definição Sem informação 

Reino Unido ✓ ✓ Qualitativo Sem informação 

Republica Checa ✓ ✓ Quantitativo ✓ 

Roménia ✓ ✓ Quantitativo Sem informação 

Suécia Em desenvolvimento - Sem definição Sem informação 
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Anexo B: Complexo habitacional NZEB 

 

 

 

 

 

 

Figura 48.  Visualização exterior do complexo habitacional NZEB. 

Figura 49.  Visualização interior do apartamento T3. 
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Figura 50.  Maquete do bloco multifamiliar. 

Figura 51.  Secção da maquete do bloco multifamiliar. 
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Figura 52.  Diagrama do posicionamento de painéis solares no complexo habitacional. 

Figura 54.  Maquete do complexo habitacional NZEB (2). 

Figura 53.  Maquete do complexo habitacional NZEB 
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Figura 55.  Corte longitudinal do complexo habitacional NZEB. 

Figura 56.  Corte longitudinal do complexo habitacional NZEB (2). 
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Figura 57.  Alçado sul do complexo habitacional NZEB. 

Figura 58.  Alçado norte do complexo habitacional NZEB. 
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Figura 59.  Planta do piso 3 do bloco multifamiliar. 

1 – Tipologia T3; 2 – Tipologia T1; 3 – Caixa de acessos. (Autor 2015) 
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Figura 60.  Detalhes construtivos. 
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Figura 61.  Detalhe construtivo (2). 
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Figura 63.  Testes de exposição solar do apartamento no VELUX. Versão final no canto inferior direito. 

Figura 62.  Esquema da ventilação cruzada no bloco multifamiliar e estrutura autoportante das varandas. 
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Anexo C: DesignBuilder 

 

Tabela 51.  Descrição das opções de simulação. (DesignBuilder 2017) 

Heating Design 

Este tipo de cálculo dimensiona o equipamento de aquecimento necessário para assegurar o conforto térmico do edifício 

durante o período anual com as temperaturas mais baixas. Inclui também informação relativa a perdas térmicas por 

transmissão, infiltração e ventilação natural  

Cooling Design 

Este tipo de cálculo dimensiona o equipamento de arrefecimento necessário para assegurar o conforto térmico do edifício 

durante o período anual com as temperaturas mais elevadas. 

Simulation 

Este tipo de cálculo apresenta detalhadamente o desempenho térmico e energético do edifício com base no clima da respetiva 

localização geográfica. Inclui considerações sobre a condução do calor entre zonas com temperaturas distintas, ganhos 

solares por janelas e simulação do equipamento AVAC.  

CFD (Computational Fluid Dynamics) 

Este tipo de cálculo providencia ao utilizador informação relevante sobre a velocidade, pressão e temperatura prevista de uma 

massa de ar que circula por dentro e em torno dos espaços de um edifício. 

Daylight 

Este tipo de cálculo simula o comportamento de luz natural e artificial num edifício ao longo do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64.  Representação gráfica do sistema AVAC do caso de estudo no DesignBuilder. 
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Figura 65.  Render do apartamento no DesignBuilder. 

Figura 66.  Render do apartamento com sombras no DesignBuilder. 

Figura 67.  Perspetiva interior do apartamento no DesignBuilder. 
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Anexo D: Parâmetros do BSim e DesignBuilder 

 

Tabela 52.  Valores dados aos parâmetros de aquecimento no BSim e DesignBuilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 53.  Valores dados aos parâmetros de ventilação mecânica no BSim e DesignBuilder. (Autor 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquecimento BSim DesignBuilder 

. Sistema(s) Heating Environment Control/Heating 

Consumo energético 

. Máximo operacional 0,5 kW 500 W 

. Mínimo operacional 0,1 kW Não especificado 

. Coeficiente de desempenho 1 1 

. Fonte energética Não especificado Calor perdido 

Temperatura 

. Temperatura ideal interior 21ºC Não especificado 

. Temperatura mínima interior 20ºC 20ºC 

. Temperatura na ausência de pessoas Não especificado 20ºC 

. Temperatura com máximo operacional -12ºC Não especificado 

. Temperatura com mínimo operacional 19ºC Não especificado 

. Calor por convecção 0,6 Não especificado 

Ventilação Mecânica BSim DesignBuilder 

. Sistema(s) Ventilation Mechanical Ventilation 

Ventoinhas 

. Entrada 

- Quartos 

- Circulação 

- Casa de Banho 

- Sala de estar e Cozinha 

 

0,009 m3/s 

0,004 m3/s 

0,015 m3/s 

0,04 m3/s 

 

0,35 ac/h por quarto 

0,4 ac/h por circulação 

Não especificado 

1,2 ac/h 

. Saída 

- Quartos 

- Circulação 

- Casa de Banho 

- Sala de estar e Cozinha 

 

- 

- 

0,015 m3/s 

0,04 m3/s 

 

- 

- 

2,8 ac/h 

Não especificado 

. Pressão 120 Pa 120 Pa 

. Eficiência total 0,7 0,7 

. Transferência de calor 0,5 Não especificado 

. Reconversão máxima de calor  0,85 0,85 

. Reconversão máxima de humidade 0,6 0,6 

. Fonte de ar Exterior Exterior 

Temperatura 

. Temperatura mínima de entrada 20ºC Não especificado 

. Temperatura máxima de entrada 23ºC Não especificado 

. Temperatura ideal durante aquecimento 20ºC 20ºC 

. Temperatura ideal durante arrefecimento 22ºC 22ºC 

. Limite de CO2 900 ppm Não especificado 
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Tabela 54.  Valores dados aos parâmetros de ventilação natural no BSim e DesignBuilder. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 55.  Valores dados aos parâmetros de infiltração no BSim e DesignBuilder. (Autor 2017) 

Infiltração BSim DesignBuilder 

. Sistema(s) Infiltration Airtightness 

. Fluxo de ar 0,1 ac/h 0,1 ac/h 

 

Tabela 56.  Valores dados aos parâmetros de equipamentos no BSim e DesignBuilder. (Autor 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilação Natural BSim DesignBuilder 

. Sistema(s) Venting Environment Control/Natural Ventilation 

Fluxo de ar 

. Fluxo máximo de ar 5 ac/h 5 ac/h 

. Fator de redução 1,0 1,0 

Qualidade do ar 

. Temperatura ideal durante arrefecimento 22ºC 22ºC 

. Limite de CO2 900 ppm 900 ppm 

Equipamentos BSim DesignBuilder 

. Sistema(s) Equipment Computers 

Consumo energético 

. Quartos 0,3 kW 13 W/m2 por quarto 

. Circulação - - 

. Casa de banho 1,5 kW 250 W/m2 

. Sala de estar e Cozinha 0,75 kW 20 W/m2 

. Calor por convecção 0,8 0,8 
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Tabela 57.  Valores dados aos parâmetros de pessoas no BSim e DesignBuilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pessoas BSim DesignBuilder 

. Sistema(s) People Load Occupancy/Metabolic 

Ganhos térmicos 

. Quartos 

- Densidade 

- Metabolismo 

- Roupa 

- CO2 

 

4 pessoas 

0,072 kW/pessoa 

1,0 

48,96 l/h 

 

0,377 pessoas/m2 

72 W/pessoa 

1,0 

0,0000000382 m3/s-W 

. Circulação 

- Densidade 

- Metabolismo 

- Roupa 

- CO2 

 

2 pessoas 

0,1 kW/pessoa 

1,0 

34 l/h 

 

0,287 pessoas/m2 

100 W/pessoa 

1,0 

0,0000000382 m3/s-W 

. Casa de banho 

- Densidade 

- Metabolismo 

- Roupa 

- CO2 

 

1 pessoa 

0,072 kW/pessoa 

1,0 

12,24 l/h 

 

0,17 pessoas/m2 

72 W/pessoa 

1,0 

0,0000000382 m3/s-W 

. Sala de estar e Cozinha 

- Nº de pessoas 

- Metabolismo 

- Roupa 

- CO2 

 

4 pessoas 

0,12 kW/pessoa 

1,0 

81,6 l/h 

 

0,11 pessoas/m2 

120 W/pessoa 

1,0 

0,0000000382 m3/s-W 
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Anexo E: Fórmulas 

Figura 68.  Fórmulas para o cálculo do contributo de paineis solares fotovoltaicos. 


