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Nota prévia. A presente dissertação segue o novo acordo ortográfico. As citações de língua estrangeira presentes no corpo do 
texto foram sujeitas a uma tradução livre por parte da autora para uma leitura mais fluída. As imagens foram tratadas e dimensio-
nadas sempre que tal se justificou. A regra utilizada na formatação das referências foi a Np -405.





 A  presente  dissertação  partiu d e  uma necessidade de repensar o papel da 
eficiência energética no desenho do edifício. Trata-se de um tema arquitetónico que advém 
desde as primeiras construções, mas que parece ser desconsiderado no desenho de vários 
edifícios recentes.
 Não será objetivo da mesma introduzir a ideia de que os sistemas que procuram 
a eficiência energética, principalmente sem a introdução dos sistemas mecânicos, é algo 
recente. Pelo contrário, é abordada exte sistemas tem vindo a ser desconsiderados ao 
longo do tempo devido ao facto das funções relacionadas com a orientação, ventilação 
e aquecimentos dos edifícios, entre outros aspetos, poderem ser asseguradas através de 
sistemas AVAC.  As questões relativas à desconsideração destes princípios parecem ter-se 
iniciado através da introdução dos sistemas MEP  que levaram à retirada de uma série de 
limitações que eram naturalmente impostas ao desenho do edifício. Além da evolução 
destes sistemas também deverão ser consideradas linhas de pensamento como é o caso 
da economia Linear, que desvaloriza várias ideias, como é o caso do aproveitamento dos 
materiais locais, entre outros aspetos, e que tem graves consequências na pegada ecológica 
dos edifícios.
 O programa informático que tenho interesse em trabalhar dentro destes pontos é 
o REVIT , que permite a colaboração inclusiva e a troca de modelos com outros programas 
que tratam a análise energética, como é o caso do eQuest. Ao inserir a problemática da 
sustentabilidade energética serão necessários programas para calcular, por exemplo, as 
vantagens térmicas de certos elementos construtivos, assim como de certas orientações.
 Tendo por base estas questões, a primeira parte desta tese será de exploração teórica, 
tendo no seu núcleo questões levantadas por uma participação em concurso e a segunda 
parte será de exploração prática, com a criação de modelos 3D e de análise energética, na 
tentativa de chegar a conclusões sobre uma série de subtemas a serem analisados pelo 
desenho que procura a eficiência energética. Explicitando com mais clareza, na segunda 
parte irei desenvolver o projeto com a aplicação da metodologia BIM, criando uma base 
para futura elaboração pessoal. Se possível irei considerar também uma comparação entre 
as vantagens a nível térmico da elaboração de um novo edifico contra a simples elaboração 
de uma melhoria na fachada através da introdução de sistemas como é o caso do etics.
 Não será do âmbito da presente dissertação explorar conceitos que não são 
específicos e a que se referem palavras como sustentabilidade, mas sim explorar de 
que forma os edifícios podem ser mais energeticamente conscienciosos, assim como as 
vantagens de explorar estes parâmetros. Assim sendo, a parte teórica desta dissertação é 
elaborada como um exercício mais abrangente, que procura unir vários conceitos (eficiência 
energética, BIM , BEM , economia circular) e que me permitirá dar força ao lado prático.

Palavras-chave : Eficiência energética ; Estudo conceptual ; Revit ; BIM ; Trace700 
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 The present dissertation came to be from a necessity of rethinking the role of 
energetic efficiency in the design of the building. It´s an architectonic theme that comes 
from the very first constructions but that has been disregarded in the design of many 
recent buildings.
It´s not the objective of the dissertation to introduce the idea that the systems that 
search for energetic efficiency, mainly without the introduction of the mechanic systems, 
is something recent. Otherwise, it´s extensively approached the idea that these systems 
have been disregarded throughout the time due to the fact that functions related to 
orientation, ventilation and heating, between other aspects, can be assured through the 
HAVAC systems. The questions related to the disregard of these principles seem to have 
started through the introduction of the MEP  systems, which have lead to the removal of a 
series of limitations which were naturally imposed to the building. Besides the evolution of 
these systems, other lines of thought should also be considered, as is the case of the Linear 
Economy, which devalues many of these ideas, as is the case with the exploitation of local 
materials, between other aspects, and that has serious consequences in the ecological 
footprint of the buildings. 
 The informatic program that I have an interest in working inside these points is 
REVIT , which allows for the inclusive collaboration and the trade of models with other 
programs that address the energetic analysis, as is the case with eQuest. 
 Inserting the problem of the energetic sustainability, programs to calculate, for 
example, the thermal advantages of certain constructive elements, as well as certain 
orientations. Having as a base these questions, the first part of this thesis will be of 
theoretical exploration, having at it´s core questions raised by the participation in a contest 
while the second part will be of practical exploration, with the creation of 3D models and 
of energetic analysis, in the attempt to reach conclusions about a series of subthemes 
that will be analysed by the drawing that looks for energetic efficiency. Explaining with 
more clarity, in the second part I´ll develop the project with the application of the BIM 
methodology, creating a basis for future personal elaboration. If possible, I´ll also consider 
a comparison between the advantages in the thermal level of the elaboration of a new 
building against the simple improvements achieved through an intervention in the façade 
through the introduction of systems, as is the case with the etics system.
 It will not be in the scope of the present dissertation the exploration of concepts 
that are not specific and to which words such as sustainability refer to, but to explore in 
which way buildings can be more energetically conscientious, as well as the advantages in 
exploring these parameters.
Therefore, the theoretical part of this dissertation is made as a more in-depth exercise, that 
looks towards uniting various concepts(energetic efficiency, BIM , BEM , circular economy) 
and that will allow to strengthen the practical side.
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Motivação,estrutura e objetivos

	 O	texto	que	se	vai	iniciar	diz	respeito	ao	trabalho	desenvolvido	nos	últimos	tempos,	
cujo	título	é	“Arquitetura	a	Zero:	um	estudo	comparativo	“e	que	tem	por	objetivo	abordar	
o	software	Revit	e	perceber	como	estes	softwares	podem	auxiliar	na	eficiência	energética	
obtida	por	um	dado	edifício.	Optou-se	por	analisar	um	edifício	desenvolvido	no	âmbito	
do	presente	trabalho,	na	zona	de	Paranhos,	trata-se	de	uma	residência,	uma	vez	que	é	a	
tipologia	que	nos	interessa	trabalhar	no	âmbito	destes	problemas.	Será	de	sublinhar	que	
desde	o	início	se	pretendeu	trabalhar	um	projeto	prévio	e	o	estudo	das	formas	conceptuais	
energeticamente	eficientes.	Devido	ao	tempo	disponível	para	o	seu	desenvolvimento,	não	
fazia	parte	dos	objetivos	deste	trabalho	um	projeto	de	execução	para	o	novo	edifício.	A	ideia	
final	era	desenvolver	uma	série	de	estratégias	que	pudessem	ser	aplicadas	à	arquitetura	
que	procura	atingir	a	eficiência	e,	passo	a	sublinhar	novamente,	não	a	sustentabilidade	e	
conceitos	ou	estigmas	associados	à	mesma.
		 O	 interesse	 inicial	na	escolha	deste	tema	surgiu	 inspirado	pela	UC	de	Economia	
Circular	da	Feup1.	Foram	debatidos	conceitos	que	envolviam	a	associação	ao	produto	de	
critérios	 ambientais	 e	 sociais,	 e	 não	 apenas	 económicos.	 A	 arquitetura	 é	 um	 produto,	
apresentado	 a	 um	 cliente,	 apesar	 de	mais	 complexo,	 pelo	 que	 se	 poderá	 considerar	 a	
associação	da	mesma	a	estes	conceitos.
	 A	 estrutura	 da	 presente	 dissertação	 teve	 como	 base	 um	 primeiro	 capítulo	
introdutório	 e	 um	 segundo	 teórico	 que	 fornece	 uma	 base	 de	 apoio	 à	 proposta	 de	
anteprojeto	apresentado	no	III	capítulo.	Conceitos	como	a	Passive	House	não	se	encontram	
extensivamente	abordados,	mas	fazem	parte	dos	temas	discutidos.	Apesar	de	não	serem	
explicitamente	mencionados,	 relacionam-se	com	a	proposta	criada	como	resposta	a	um	
problema.	Com	o	desenvolvimento	do	 trabalho	eventualmente	 surgiu	a	necessidade	de	
aferir	alguns	resultados	através	de	uma	proposta,	que	compõem	o	último	capítulo.
	 A	 presente	 dissertação	 apresentou-se	 então	 como	 o	 desenvolvimento	 de	 uma	
proposta	numa	plataforma	didática.	Um	dos	esquemas	que	abre	a	presente	dissertação	
(figura	4)	foi	baseado	no	esquema	apresentado	por	Olgyay	(figura	3)	no	livro	Design	with	
Climate	 e	 que	 associa	 à	 arquitetura	 à	 tecnologia,	 à	 climatologia	 e	 à	 biologia.	 Será	 de	
mencionar	que	este	foi	publicado	em	1963.
	 Desenvolvendo	ligeiramente	e	tendo	por	auxílio	das	palavras	de	Olgyay,	criou-se	
um	esquema	(	figura	4),	que	tem	por	base	a	ideia	de	que	o	software,	principalmente	o	BIM	
e	a	tecnologia	forneça	informação	que	permita	auxiliar	a	decisão	do	arquiteto,	tendo	em	
vista	uma	abordagem	ao	problema	das	alterações	climáticas		Devo	esclarecer,	no	entanto,	
que	os	instrumentos	que	foram	utilizados	no	presente	trabalho	são	instrumentos	e	como	
tal,	encontram-se	sujeitos	à	substituição	a	qualquer	momento.	Pretendo	também	abordar	
os	conceitos	 inteligíveis	por	detrás	destes	 instrumentos	e	que	se	mantém	relativamente	
estáveis	ao	longo	do	tempo	apesar	da	mudança	de	ferramentas.	A	arquitetura,	para	não	
entrar	em	erros	 já	cometidos	pelos	pensadores	e	arquitetos	dos	anos	60,	apesar	de	ser	
auxiliada	pelo	software	não	deverá	tornar-se	uma	escrava	do	mesmo.	Na	arquitetura	existe	
o	 domínio	 da	 arte,	 ou	 da	 venustas,	 que	 a	 impede	 de	 se	 tornar	 numa	 simples	 equação	
matemática.	Será,	no	entanto,	que	existe	um	interesse	das	pessoas	por	estas	questões?
	 Como	 resposta	 poderá	 fornecer-se	 a	 informação	 de	 que	 do	 ponto	 de	 vista	 do	
desenho	 do	 projeto,	 os	 sistemas	 AVAC2	 utilizam	 cerca	 de	 60%	 do	 consumo	 energético	

1		-		Economia Circular - é um conceito que procura a redução, reutilização, recuperação e reciclagem de 
materiais e energia. Substituindo o conceito de fim-de-vida da economia linear, por novos fluxos circulares 
de reutilização, restauração e  renovação. Encontra-se em oposição à Economia Linear.
2		-		AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) é uma das grandes subespecialidades da 
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dos	 edifícios.	 Ao	 nível	 global	 o	 uso	 de	 carvão,	 de	 petróleo	 e	 de	 gás	 natural,	 já	 emitiu	
aproximadamente	500	biliões	de	toneladas	de	dióxido	de	carbono	para	a	atmosfera.	Ao	
nível	social	nota-se	que	as	pessoas	se	encontram	cada	vez	mais	eco	conscientes	e	ao	nível	
ambiental	começam	a	surgir	regulamentações	e	restrições	a	aterros,	assim	como	incentivos	
à	reciclagem.

Podem-se	 associar	 a	 estas	 questões	 os	 princípios	 defendidos	 pela	 fundação	
Hellen	Mac´Arthur	que	são:	a	preservação	e	o	aumento	do	capital	natural;	a	otimização	de	
recursos	e	a	fomentação	da	eficácia	do	sistema.	No	domínio	da	construção,	deverão	inserir-
se	a	utilização	dos	recursos	renováveis	para	criar	novos	produtos,	do	ciclo	técnico	e	do	ciclo	
biológico	e	da	redução	das	externalidades	negativas	na	construção.	

O	 BIM,	 neste	 caso	 o	 Revit,	 insere-se	 neste	 esquema	 porque	 é	 naturalmente	
sustentável	e	com	 isto	pretende-se	transmitir	que	se	associa	 facilmente	a	programas	de	
modelação	dinâmica	como	é	o	caso	do	eQuest	ou	do	Trace7003.

O	 BIM	 ou	 Building	 Information	 Modelling	 possui	 a	 vantagem	 de	 permitir	 a	
colaboração	 de	 várias	 disciplinas	 num	 mesmo	 projeto,	 através	 da	 opção	 colaborate	 e	
num	futuro	próximo,	possivelmente	o	desenvolvimento	de	uma	base	de	dados	de	vários	
edifícios	 e	 dos	 seus	 elementos,	 que	 poderão	 ser	 consultados	 sempre	 que	 se	 pretender	
mexer	numa	malha	urbana	ou	numa	série	de	sistemas	que	afetam	a	envolvente	urbana.	
Não	 pretendendo	 dissecar	muito	 este	 assunto,	 apresenta-se	 neste	 capitulo	 a	 Curva	 de	
MacLeamy,	permanentemente	associada	à	utilização	destas	ferramentas.
No	gráfico	(figura	26)	,	a	habilidade	do	impacto	de	decisões	no	projeto	diminui	ao	longo	
do	tempo,	à	medida	que	os	custos	das	mudanças	no	design	aumentam,	no	caso	do	uso	de	
ferramentas	BIM,	apesar	do	esforço	inicial	ser	maior,	o	custo	das	mudanças	em	tempo	e	
valor	monetário	diminui	em	comparação	com	softwares	2D.	Anteriormente	a	este	gráfico,	
Boehm	(figura	27)	 já	tinha	desenvolvido	uma	curva	que	representava	a	 ideia	de	que	um	
projeto	se	torna	cada	vez	mais	difícil	de	alterar	à	medida	que	é	desenvolvido,	aplicando-
se	 maioritariamente	 a	 arquitetos	 de	 software.	 Desta	 forma,	 não	 é	 comparável	 com	 a	
complexidade	inerente	à	construção,	apesar	serem	apresentados	ambos	os	gráficos	neste	
trabalho.	Isto	deve-se	às	várias	disciplinas	que	a	arquitetura	envolve,	assim	como	ao	facto	
do	software,	ao	contrário	da	arquitetura,	ser	maleável	no	fim	do	projeto.	Após	a	fase	de	
construção	ser	 iniciada	é	quase	 impossível	 fazer	alterações	de	grande	escala	ao	projeto,	
devido	aos	custos	inerentes	às	mesmas.Como	Charles	Eastman	confirma,	isto	revela	que	
muito	 antes	 do	 design	 final,	 vão	 ser	 tomadas	 decisões	 pelo	 arquiteto	 que	 vão	 afetar	 o	
desempenho	energético	do	edifício	final.

Em	Portugal,	efetivamente,	tem	surgido	um	interesse	pelos	edifícios	que	procuram	
a	 eficiência	 energética,	 como	 é	 o	 caso	 do	 protótipo	 Home	 Zero,	 da	 FEUP	 e	 do	 ginásio	
em	 Guimarães,	 que	 se	 caracteriza	 como	 um	 Edifício	 Net	 Zero	 e	 foi	 classificado	 como	
A++	 em	 2017.	 Das	 soluções	 instaladas	 salienta-se	 a	 utilização	 de	 energias	 renováveis,	
nomeadamente	sistema	solar	fotovoltaico,	com	produção	de	energia	elétrica,	sistema	solar	
térmico	para	produção	de	águas	quentes	sanitárias	e	sistema	geotérmico,	laje	ativada	que	
permitem	a	captação	de	energia	térmica	para	estabilização	da	temperatura	estrutural	do	
edifício,	assim	como	a	reutilização	de	águas	pluviais	e	seleção	de	materiais	sustentáveis	e	
duráveis	como	é	o	caso	do	aglomerado	de	cortiça	negra	utilizado	na	fachada	produzido	pela	
Amorim.

Na	Europa,	o	relatório	diretivo	sobre	performance	energética	dos	edifícios	(EPBD)	
engenharia mecânica
3		-		Programas de modelação energética dos edifícios



Figura	2	-	A	arquitetura	como	reunião	entre	biologia,	tecnologia	e	climatologia.

Figura	3	-	A	tecnologia	como	possível	auxiliar	das	decisões	arquitetónicas.
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definiu	o	Net	Zero	como	objetivo	para	todos	os	edifícios	em	2020.	As	estratégias	utilizadas	para	
construir	estes	edifícios	podem	dividir-se	em	ativas	e	passivas,	sendo	as	passivas	as	relativas	
à	envolvente	ou	cobertura,	fachada	e	vidros	utilizados	na	fase	de	construção	e	as	estratégias	
ativas	concentram-se	principalmente	nos	sistemas	AVAC	e	nas	energias	renováveis.	Existem	
várias	classificações	para	os	edifícios	energeticamente	eficientes,	mas	neste	caso	o	trabalho	
vai	focar-se	no	conceito	Net	Zero.
	 	 Será	de	notar	que	estas	estratégias,	como	a	modelação	do	edifício	no	Revit	
para	testar	a	forma	como	as	sombras	se	inserem	no	projeto,	já	eram	utilizadas	e	mencionadas	
por	vários	arquitetos	e	resultados	semelhantes	podem	ser	obtidos	através	da	construção	de	
maquetes.	A	ferramenta,	e	neste	caso	o	Revit	só	serve	como	forma	de	agilizar	este	processo.	
Outro	caso	de	estudo	que	serviu	como	inspiração	e	introdução	ao	presente	trabalho	foi	um	
projeto	realizado	por	mim	e	pelas	minhas	colegas	arquitetas,	Joana	Fernandes	e	Vânia	Costa.
	 Dentro	da	presente	introdução	das	motivações	e	estrutura	do	trabalho	será	tomado	
como	foco	alguns	dos	casos	de	estudo	que	foram	utilizados	para	fornecer	a	vertente	prática	e	
o	projeto	prévio	apresentado	no	capítulo	final	da	dissertação.	O	caso	de	estudo	principal	trata-
se	de	uma	proposta	para	um	campus	universitário	em	Monterey	Bay,	na	Califórnia,	Estados	
Unidos.	Faz	parte	da	proposta	apresentada	a	um	concurso	de	nome	“Architecture	at	Zero”	e	
que	inspirou	o	título	da	presente	dissertação.		Este	projeto	foi	o	ponto	de	introdução	destes	
conceitos,	não	tão	recentes	como	haveria	de	se	desejar	e	que	espero	que	se	perceba	no	final	
da	 presente	dissertação	 a	 forma	 como	o	 edifício,	 desde	uma	 fase	 conceptual	 pode	 aliar	 a	
arquitetura	à	vertente	da	preocupação	ambiental.		
Neste	caso	de	estudo	partiu-se	de	uma	análise	da	forma	em	L,	compacta,	para	uma	forma	
fragmentada,	tentando	perceber	qual	seria	a	mais	adaptável,	envolvendo	sempre	a	vontade	
e	a	ideia	do	arquiteto,	e	terminando	por	numa	3	fase,	associar	conceitos	como	a	análise	de	
sombras	do	edifício	ao	longo	do	ano.
	 Ao	nível	da	planta	nos	anexos	III	apresentam-se	estratégias	como	a	ventilação	cruzada,	
não	propriamente	recentes,	mas	que	auxiliam	a	ventilação	natural	do	edifício	e	tornam	menos	
necessária	a	utilização	de	sistemas	mecânicos,	principalmente	de	arrefecimento.
A	 necessidade	 de	 desmontar	 a	 ambiguidade	 surge	 a	 procura	 por	 algo	mais	 experimental,	
com	o	objetivo	de	dissecar	o	tema	e	desta	forma	inserir	na	dissertação	o	projeto	para	uma	
nova	residência	em	Paranhos,	que	acaba	por	culminar	numa	proposta	de	anteprojeto.	Tendo	
em	conta	os	desafios	levantados	em	concurso	é	por	objetivo	ter	a	capacidade	autocritica	de	
observar	 uma	 experiência	 empírica	 e	 dela	 extrapolar	 um	 conjunto	 de	 reflexões,	 tentando	
desmontar	a	ambiguidade	pelo	prosaico	e	concreto.
Será	 de	 reforçar	 que	 o	 software	 eventualmente	 é	 ultrapassado	 e	 o	 remanescente	 são	 as	
ideias	 integradoras	 associadas	 à	 arquitectura.	 É	 aqui	 que	 se	 insere	 a	questão	dos	 edifícios	
inteligentes.	O	projeto	que	vou	apresentar	trata-se	de	um	teste	e	não	poderá	desta	forma	ser	
considerado	uma	proposta	definitiva.	Assistir	a	conferencias	como	a	apresentação	do	projeto	
“Home	Zero”		ou	“Affordable	Housing:	The	20th	Century	Legacy.	Learning	from	the	past.	What	
future?	 Challenges	 and	 Opportunities”	 	 também	 contribuíram	 para	 o	 desenvolvimento	 de	
temas	 nesta	 dissertação.Realizaram-se	 visitas	 a	 edifícios,	 principalmente	 em	 Portugal,	 que	
tentam	 introduzir	 as	medidas	de	 reabilitação	energética,	 como	 foi	 o	 caso	da	Academia	de	
Ginástica	de	Guimarães,	principalmente	pela	sua	fachada	em	blocos	de	aglomerado	de	cortiça	
negra,	e	ao	projeto	FEUP:	Home	Zero,	que	até	ao	final	deste	ano	pretende	retirar	os	dados	de	
análise	do	edifício	e	do	seus	gastos	e	produções	energéticas.	
 



Figura	4	-	A	tecnologia	como	possível	auxiliar	das	decisões	arquitetónicas.
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	 Este	 trabalho	 iniciou-se	 com	 uma	 pesquisa	 bibliográfica	 que	 permitiu	 escolher	
um	conjunto	de	autores	que	se	debruçavam	sobre	este	tema,	de	forma	a	compreender	as	
questões	que	se	encontravam	em	cima	da	mesa.	Os	autores	que	se	salientam,	quer	pela	
evolução	dos	seus	trabalhos,	quer	pelas	informações	quer	fornecem	aqueles	que	pretendem	
criar	um	edifício	energeticamente	eficiente,	Victor	Olgyay,	François	Levy,	Mary	Gozowski	e	
por	fim	Krygiel	e	Nies,com	o	seu	livro	Green	Bim:	Sucessful	Sustainable	Design	with	Building	
Information	Modelling	e	Christian	Schittich,	Solar	Architecture	são	os	principais	a	destacar.
	 Artigos	a	destacar	são:	Detection	of	occupant	actions	in	buildings	through	change	
point	 analysis	 of	 in-situ	measurements;	Magazine	 -	 Energy	 and	Buildings	 -	Volume	173,	
15	August	2018,	Pages	365-377	e	Occupant	 influence	on	 residential	ventilation	patterns	
in	mild	climate	conditions,	Conference	-	11th	Nordic	Symposium	on	Building	Physics,	NSB	
2017;	Trondheim;	Norway.	Ambos	pertencentes	ao	projecto	Home	Zero	da	FEUP.

Estado do Conhecimento
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Figura	5	-	O	ciclo	técnico	e	biológico	do	produto.

Figura	6	-	As	vantagens	de	uma	Economia	não	linear.
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Esta participação 
introduziu várias questões 
, nomeadamente relativas 
ao ciclo técnico e 
biológico do produto
Figura 5.

Existem vantagens na 
aplicação do Modelo 
Circular como se pode ver 
na Figura 6
.

“A arquitetura é dependente das condições do mundo e da cultura e não é uma arte 
autónoma”, uma vez que “está ligada à economia, à cultura, aos conflitos e às vicissitudes”.4 

	 Começar	do	zero	absoluto	é	quase	 impossível.	Quando	falamos	de	Arquitetura	
a	 Zero,	 ou	 a	 começar	 do	 Zero,	 propomos	 uma	 reavaliação	 dos	 nossos	 princípios	 de	
desenho	 projetual,	 através	 da	 introdução	 da	metodologia	 Net	 Zero,	 e	 não	 de	 ignorar	
o	 conhecimento	 arquitetónico,	 como	 se	 tudo	 o	 que	 nos	 precedeu	 não	 existisse.	 Pelo	
contrário,	seria	vantajoso	ter	em	consideração	certos	princípios	de	desenho	arquitetónico	
que	foram	desconsiderados	com	o	passar	do	tempo.	Desta	forma,	a	motivação	principal	
para	o	desenvolvimento	da	presente	dissertação	surgiu	da	participação,	em	conjunto	com	
colegas5	no	concurso	“Architecture	at	Zero”,	projeto	realizado	já	no	âmbito	deste	trabalho.	
O	projeto	desenvolvido	teve	por	objetivo	base	criar	um	edifício	que	alcance	o	Net	Zero	
Energy	ou	no	caso	de	não	alcançar,	pelo	menos	tentar	através	da	introdução	de	estratégias	
passivas.	Concentramo-nos	principalmente	na	 introdução	da	problemática	energética	e	
na	familiarização	com	este	novo	tema.
	 Num	momento	inicial	de	desenvolvimento	da	proposta,	foi	procurada	a	medida	de	
“bloco”	que	mais	se	adequasse	à	maior	poupança	ao	nível	energético	do	edifício,	passando	
depois	pela	introdução	de	estratégias	passivas,	como	a	ventilação	cruzada,	a	recolha	de	
água	da	chuva,	e	a	utilização	de	uma	fachada	ventilada	de	cortiça,	que	permitiriam	reduzir	
o	custo	energético	inicial.
	 No	desenvolvimento	do	edifício	Net	Zero,	um	edifício	que	produz	pelo	menos	a	
mesma	quantidade	de	energia	que	consome,	foi	necessário	começar	pelo	gasto	energético	
da	forma	conceptual,	e	a	partir	daí	desenvolver	os	espaços	interiores.
	 O	objetivo	foi	perceber	quais	as	formas	conceptuais	arquitetónicas	que	mais	se	
aliam	à	poupança	energética	e	a	partir	deste	ponto,	aumentar	o	detalhe	do	projeto,	com	
o	objetivo	de	alcançar	o	Zero	gasto	energético.
	 Recuando	no	tempo	para	compreender	a	 importância	da	eficiência	energética,	
durante	 a	 revolução	 industrial	 foi	 tido	 em	 conta	 um	modelo	 económico	 designado	 de	
Linear,6	base	da	economia	Neoclássica.	Em	resposta	a	este	modelo	surgiu,	por	oposição,	o	
Modelo	da	Economia	Circular,	que	tem	por	base	a	eficiência	do	uso	dos	materiais,	assim	
como	da	energia.	Este	modelo	tem	por	objetivo	a	criação	de	um	ciclo	de	vida	de	produto	
circular,	por	oposição	ao	ciclo	de	vida	linear.	
	 Segundo	 a	 Ellen	 Mac´Arthur	 Foundation,	 os	 três	 fundamentos	 da	 Economia	
Circular	são	a	preservação	e	aumento	do	capital	natural,	a	otimização	dos	recursos	e	a	
fomentação	da	eficácia	do	 sistema.	A	Economia	Circular	pode	ser	definida	como	“uma	
economia	industrial	que	é	restaurativa	ou	regenerativa	por	intenção	e	design.”		7 
	 O	 nosso	 objetivo	 será	 questionar	 se	 vários	 princípios	 da	 economia	 circular	
poderiam	ser	aplicados	à	arquitetura,	classificando-a	como	“arquitetura	circular”,	ou	seja,	
uma	arquitetura	que	inclua	preocupações	que	não	se	baseiam	apenas	no	desenho,	mas	
que	junte	as	de	cariz	económico,	social	e	ambiental.	

4		-		MOURA,	Souto	-	Os	arquitetos	vão	ter	de	construir	uma	nova	disciplina,	2015.	Disponível	em	
WWW:	<https://www.rtp.pt/noticias/cultura/os-arquitetos-vao-ter-de-construir-uma-nova-disciplina-
souto-de-moura_n845459>
8  -  Concurso realizado em conjunto com a arquiteta Joana Fernandes e arquiteta Vânia Costa
6	 -	 	 MACARTHUR,	 Ellen	 -	 Towards	 the	 Circular	 Economy	 :	 Economic	 and	 business	 rationale	 for	 an	
accelerated	transition.	p.	8
7		-		Ellen	McArthur	Foundation.	(2013).	Towards	the	Circular	Economy.	Economic and Business 
Rationale for an Accelerated Transition, Vol. 1. Ellen MacArthur Foundation.



Figura	7	-	A	triade	da	Economia	Circular.

Figura	8	-	Os	três	princípios	da	economia	circular.
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Esta participação 
introduziu questões , 
nomeadamente relativas 
ao ciclo técnico e 
biológico do produto
Figura 7.

Figura 9

	 Surge	 deste	 modo	 a	 questão:	 qual	 o	 principal	 interesse	 que	 advém	 para	 os	
arquitetos	 da	 realização	 deste	 trabalho?	 O	 interesse	 surge	 inevitavelmente,	 porque	 o	
desenho	ao	nível	 energético	 vai	 ser	 algo	 com	que	 vão	 ter	 de	 lidar	 assim	que	entrarem	
no	mercado	de	trabalho.8	Existe	uma	clara	lacuna	no	ensino	da	arquitetura	relativamente	
às	 estratégias	 de	 desenvolvimento	 que	 podem	 ser	 usadas	 para	 alcançar	 o	 edifício	
energeticamente	 eficiente.	À	medida	que	 a	 investigação	progride	os	 gastos	 energéticos	
de	um	edifício	colocam	eventualmente	na	mesa	a	questão	do	conforto	térmico	e	do	uso	
de	energia	para	o	alcançar.	Esta	questão	introduz	alguns	problemas,	como	o	facto	de	em	
Portugal,	e	em	oposição	aos	países	nórdicos,	o	gasto	com	energia	durante	o	Inverno	ser	
próximo	de	nulo.	Apesar	do	nosso	clima	ser	mais	ameno,	esta	situação	deve-se	a	questões	
de	 pobreza	 energética	 e	 culturais9,	 e	 não	 ao	 facto	 do	 conforto	 térmico,	 principalmente	
durante	o	Inverno,	ser	alcançado	através	da	temperatura	ambiente.	Estamos	perante	uma	
situação	em	que	o	interesse	pelo	desenvolvimento	do	edifício	Net	Zero	na	Europa	é	claro,	
uma	vez	que	relatórios	afirmam	que	40%	da	energia	gasta	por	edifícios	 foi	utilizada	em	
países	desenvolvidos,10que	compõem	uma	fatia	de	50%	a	60%	do	consumo	de	eletricidade.
	 Estes	 edifícios	 poderão	 contribuir	 para	 uma	 diminuição	 do	 efeito	 de	 estufa	 e	
encontram-se	no	alinhamento	com	problemáticas	atuais,	como	o	aquecimento	global.		
	 Tendo	 em	 conta	 o	 que	 foi	 exposto	 anteriormente,	 existe	 um	 grande	 interesse	
em	alcançar	 edifícios	que	 sejam	energeticamente	auto-sustentáveis	quer	 seja	de	 forma	
a	reduzir	os	custos	económicos,	quer	seja	de	forma	a	diminuir	a	poluição.	A	preocupação	
com	a	eficiência	energética	só	apresenta	vantagens	a	longo	prazo,	e	em	várias	frentes.
	 No	 livro	 “Waste	 to	Wealth”,	 	 Peter	 Lacy	 ,	 encara	a	 Economia	 Linear	 como	uma	
oportunidade,	associada	a	modelos	de	negócio	circulares	com	cinco	modelos	de	negócio,	
que	permitem	tirar	partido	das	“oportunidades”	do	desperdício.	
	 A	 palavra	 sustentabilidade	 atualmente	 é	 lançada	 em	 vários	 textos	 e	 artigos	 de	
uma	forma	que	desconsidera	quer	a	sua	abrangência,	quer	o	seu	real	significado.	Ao	longo	
desta	dissertação	evitamos	usá-la	devido	ao	conjunto	de	implicações	gerais	que	abrange	na	
atualidade.	Podemos	observar	que	a	“sustentabilidade”	passou	a	ser	lançada	à	nossa	volta	
como	uma	estratégia	de	marketing.	
	 Nos	 pré-fabricados11	 muitas	 vezes	 devido	 ao	 baixo	 custo	 de	 fabricação,	
desconsideramos	a	situação	do	transporte	até	ao	local,	assim	como	o	custo	monetário	e	
ambiental	que	esta	técnica	implica.
	 A	verdadeira	eficiência	e	sustentabilidade,	deve	considerar	o	uso	de	materiais
locais,	assim	como	de	materiais	combinados.	Pretende-se	abordar	a	junção	de	materiais	
como	a	borracha	e	a	cortiça	que	permite	uma	extensão	do	ciclo	de	vida	da	borracha,	que	
permite	ao	“novo	material”	adquirir	propriedades	mecânicas	que	o	material	não	possuía.
	 Esta	forma	de	encarar	o	design	e	o	uso	dos	materiais,	que	não	tem	em	consideração	
o	 facto	 de	 serem	 finitos,	 poderá	 ser	 associada	 com	 aspetos	 da	 Economia	 Linear,	 que	
desconsidera	o	fim	da	vida	do	material	 totalmente	e	que	muitas	das	 vezes	acabam	em	
8		-		Professor	Vasco	Freitas:	Existiu	um	programa	cujo	objetivo	era	financiar	a	reabilitação	energética	dos	
edifícios	de	habitação	social.
Entrevista	realizada	do	âmbito	da	dissertação	-	Anexos	I
9		-		Professor	Vasco	Freitas:		Os	edifícios	de	habitação	social	não	tem	condições	conforto.	Pelo	facto	da	
envolvente	não	estar	 tratada,	assim	como	as	coberturas	envidraçadas,	mas	também	não	tem	conforto	
porque	as	famílias	não	tem	condições	financeiras	para	aquecer.	“
Idem.
10		-		KRYGIEL,	Eddy;	NIES,	Bradley	-	Green	Bim	:	Successful	Sustainable	Design	with	Building	Information	
Modeling,	p.38
11		-		Betão,	metal,	entre	outros



Figura	9	-	A	frequencia	do	uso	da	palavra	“sustentável”	consoante	os	anos.

Figura	10	-	Estratégias	passivas	e	ativas	a	serem	usadas	no	edifício	NZEB.
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Figura 11.

aterros.
	 O	sector	da	construção	é	o	maior	responsável	destas	questões	e	Markova12			afirma	
que	as	causas	deste	problema	são	o	facto	do	impacto	ambiental	dos	edifícios	não	ser	tão	
importante,	em	comparação	com	outros	aspetos	do	projeto,	como	é	o	caso	económico.	
Para	 além	 disto,	 será	 de	 mencionar	 a	 inexistência	 de	 inter-relações	 disciplinares	 que	
permitam	a	 integração	da	análise	energética	de	forma	mais	simples	durante	as	fases	de	
produção	projetual.

12	 	 -	 	MARKOVA,	Stanimira	 ;	DIECKMANN,	Andreas;	 	RUSSELL,	Peter	 -	Custom	IFC	Material	Extension	 -	
Extending	IFC	for	parametric	sustainable	building	design.



Imagem	11	-	Foto	de	Nova	York	-	Em	nova	York	temos	o	interessante	efeito	de	
as	fachadas	taparem	a	envolvente	urbana,	sendo	quase	impossível	dentro	de	
um	terreno	tão	reduzido	escolher	a	melhor	posição	do	edifício
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“A cada dois minutos o sol fornece à terra mais energia da que é usada anualmente no 
mundo inteiro (...) Energia Solar(...) é a única fonte de energia renovável com a capacidade 
de fornecer a energia de que necessitámos a um nível global.” 13

	 Os	edifícios	são	responsáveis	por	cerca	de	40%	do	consumo	de	energia	nos	Estados	
Unidos.	 Em	 Nova	 Iorque	 70%	 das	 emissões	 anuais	 (48	 milhões	 de	 toneladas	 de	 CO2)14 
provêm	destes.
	 As	principais	causas	destes	números	são	os	métodos	construtivos	que	não	tiveram	
em	consideração	o	desenho	energeticamente	eficiente.	Este	conceito	não	é	propriamente	
novo	 para	 os	 arquitetos,	 já	 que	 existem	 princípios	 relativos	 ao	 desenho	 energético	 e	
principalmente	solar	mencionados	desde	o	tratado	de	Vitrúvio.	15

	 Os	 números	 elevados	 relativos	 ao	 consumo	 de	 energia	 relacionam-se	 com	 um	
aumento	generalizado	do	tempo	despendido	pelas	pessoas	no	interior	dos	edifícios,	assim	
como	uma	necessidade	por	melhores	condições,	como	por	exemplo,	ar	condicionado,	que	
aumentam	indefinidamente	as	emissões	de	dióxido	de	carbono.	No	entanto,	estes	problemas	
poderiam	 simplesmente	 ser	 evitados	 se	 fossem	 criados	 edifícios	 que	 se	 encontrassem	
desenhados,	de	raiz,	com	base	no	seu	ciclo	de	vida,	com	o	objetivo	de	reduzir	as	emissões	de	
carbono.	Recentemente,	foram	anunciados	planos	para	a	introdução	da	“Passive	House”	na	
vertical,	dentro	da	ilha	de	Roosevelt,	onde	se	vai	situar	o	primeiro	edifício	residencial	a	fazer	
uso	eficiente	energético,	diminuindo	os	custos	de	manutenção	do	próprio	edifício.	Apesar	
destes	esforços	é	claro	que	somente	um	edifício	não	vai	conseguir	produzir	grande	impacto	
nas	emissões	de	dióxido	de	carbono,	pelo	que	este	movimento	requer	ações	generalizadas	
ao	nível	do	design.	
	 No	trabalho	de	Papadopoulos	e	Azar,	abordam	três	tipologias	de	gastos	energéticos	
(na	Europa,	na	China	e	nos	Estados	Unidos):	os	edifícios,	o	transporte,	e	a	indústria.	Vivem	
numa	 relação	 simbiótica	 de	 mutualismo.	 Segundo	 o	 artigo	 de	 Sokratis	 e	 Elie,	 a	 forma	
da	 tecnologia	 atual	 se	 aproximar	 do	 Net	 Zero	 pode	 ser	 resumida	 em	 3	 categorias:	 as	
tecnologias	de	criação	de	energia	através	de	métodos	passivos;	os	sistemas	de	edifícios	que	
são	energeticamente	eficientes	e	as	tecnologias	de	produção	de	energias	renováveis.16Neste	
artigo,	os	autores	concluem	que	o	clima	e	as	mudanças	climáticas,	têm	um	grande	impacto	
na	performance	energética	dos	edifícios,	especialmente	na	diminuição	da	temperatura	e	no	
aquecimento	dos	espaços.	Melhorias	significativas	na	proteção	exterior	dos	edifícios	e	nos	
sistemas	de	ventilação	podem	desempenhar	um	papel	significativo	na	redução	dos	valores	
de	consumo	dos	edifícios.
 

13		-		MAU,	Bruce;	LEONARD,	Jennifer	-	Massive	Change:	A	Manifeto	for	the	future	Global	Design	Culture.	
p.71
14	 	 -	 	PAPADOPOULOS,	Sokratis,	AZAR,Elie	 -	 Integrating	building	performance	simulation	 in	agent-based	
modeling	 using	 regression	 sur-rogate	 models:	 A	 novel	 human-in-the-loop	 energy	 modeling	 approach.	
Energy	and	Buildings,		p.3
15	 -	 “	 Podemos	 também	 refletir	 sobre	 isto	 com	 o	 exemplo	 de	 que,	 durante	 o	 Verão,	 todos	 os	 corpos	
enfraquecem	com	o	calor,	seja	nos	lugares	doentios,	seja	nos	são,	e	,	pelo	Inverno,	também	as	regiões	que	
sejam	muito	insalubres	se	tornem	sadias,	porque	ficam	resistentes	com	os	frios.	Igualmente	se	verifica	que	
os	organismos	trazidos	de	zonas	expostas	ao	frio	para	outras	expostas	ao	calor	não	conseguem	sobreviver	
e	 se	 dissolvem.	 Todavia,os	 que	 mudam	 de	 lugares	 quentes,	 para	 outros	 com	 orientações	 frias	 sob	 o	
Sententriao,	não	so	não	so	sofrem	na	saúde	com	a	mudança	de	lugar,	como	ate	ela	se	torna	mais	solida.”	
VITRÚVIO	-	Tratado	de	Arquitetura,	p.4
16		-		PAPADOPOULOS,	Sokratis,	AZAR,Elie	-	Integrating	building	performance	simulation	in	agent-based	
modeling	using	regression	sur-rogate	models:	A	novel	human-in-the-loop	energy	modeling	approach.	
Energy	and	Buildings,		p.3

2.1 Os gastos energéticos mundiais 



Figura	12	-		A	cidade	fornecida	por	energia	solar.

Figura	13	-	Consumo	Energético	por	país.
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Figura 12 - Levará a 
escassez energética 
futura a uma guerra por 
recursos?

Na Figura 13 pode-se 
observar o consumo 
energético por cada país.

	 A	 forma	 como	 encaramos	 estas	 mudanças	 no	 desenho	 dos	 edifícios	 pode	 vir	
a	 ter	um	 impacto	significativo	a	nível	global,	uma	vez	que	o	uso	de	carvão,	petróleo	e	gás	
natural	 já	emitiu	aproximadamente	500	biliões	de	 toneladas	de	dióxido	de	carbono	para	a	
atmosfera.17Existem	relatórios	que	afirmam	que	as	concentrações	de	dióxido	de	carbono	na	
atmosfera	continuam	a	aumentar,	para	aproximadamente	390	ppm	ou	39%	acima	dos	níveis	
pré-industriais	em	2010,	enquanto	a	temperatura	global	aumentou	cerca	de	0.76	°C	(0.57	to	
0.95°C)	entre	1850-1899	e	2001-2005.18

	 Nos	edifícios	existem	3	grupos	que	produzem	o	maior	gasto	energético:	o	residencial,	
o	comercial	e	o	institucional,	que	compõem	cerca	de	um	terço	do	consumo	energético	total	
comparado	 com	os	 outros	 sectores.	 Estes	 números	 que	 destronam	 as	 restantes	 tipologias	
devem-se	aos	edifícios	de	caracter	institucional	e	residencial,	que	geralmente	funcionam	dentro	
de	um	fuso	horário	de	24/24	horas,	não	sendo	até	possível	colocar	imposições	relativamente	
ao	 uso	 para	 períodos	 de	 12/12	 horas.	 Desta	 forma,	 abordaremos	 o	 desenvolvimento	 de	
dois	edifícios,	um	 institucional	e	um	residencial	que	vão	fornecer	conhecimento	de	acordo	
com	os	casos	de	estudo	que	 iremos	abordar.	Relatórios	afirmam	que	40%	da	energia	gasta	
por	 edifícios	 foi	 utilizada	 em	países	 desenvolvidos,19que	 compõem	uma	 fatia	 de	 50	 a	 60%	
do	consumo	de	eletricidade.20	O	que	corrobora	o	 facto	de	que	desde	a	 Industrialização,	os	
trabalhadores	passam	cada	vez	mais	tempo	no	interior	dos	edifícios.	Este	consumo	energético,	
aliado	à	melhoria	das	condições	de	vida	e	ao	intravável	aumento	da	população,	só	se	propõem	
a	aumentar.	O	programa	das	Nações	Unidas	para	o	Ambiente	afirma	que	aproximadamente	
80	%		a	90	%	da	energia	de	um	edifício	é	utilizada	durante	a	fase	operacional	do	seu	ciclo	de	
vida,	enquanto	os	10	a	20	%	 	restantes	são	utilizados	durante	a	extração	e	processamento	
de	materiais	e	manufatura	de	produtos	de	construção.21O	uso	energético	de	um	edifício	é	
influenciado	por	vários	fatores	chave,	tais	como	o	crescimento	populacional,	a	organização	
espacial,	o	comportamento	dos	ocupantes,	as	condições	climáticas,	entre	outras.	Enquanto	a	
utilização	de	energia	para	iluminação	se	encontra	entre	os	11	a	20%	do	total.	
	 Melhorias	 significativas	 na	 proteção	 exterior	 dos	 edifícios	 e	 na	 ventilação	 podem	
desempenhar	 papéis	 significativos	 e	 ainda	 a	 redução	 do	 consumo	 energético	 da	 fachada.	
Entende-se	 que	 o	 utilizador,	 e	 a	maneira	 como	 o	 edifício	 funciona	 afetam	 o	 seu	 gasto.	 É	
informação	de	conhecimento	geral	que	os	países	em	desenvolvimento	“produzem	um	maior	
gasto	energético	que	os	países	desenvolvidos”.	Este	tipo	de	afirmações	são	incorretas	uma	vez	
que	o	consumo	energético	nos	EUA	ainda	é	maior	que	o	consumo	Chinês,22principalmente	
devido	a	comportamentos	energéticos	sem	sensibilidade	no	uso	do	próprio	edifício.	Outro	
fator	que	pode	ser	a	resposta	a	esta	situação	são	os	preços	de	eletricidade,	que	nos	EUA	são	
baixos	em	relação	ao	valor	dos	salários,	comparados	aos	valores	cobrados	na	Europa.	Estamos	
novamente	perante	um	problema	da	ordem	do	utilizador.
	 Com	o	rápido	desenvolvimento	da	economia	Chinesa,	o	preço	per	capita	do	consumo	
energético	dos	edifícios,	aumentou	rapidamente	para	os	14.49	MBtu/	capita	em	2012,	mais	
17		-		Mardiana	A,	Riffat	SB	-	Building	Energy	Consumption	and	Carbon	dioxide	Emissions:	Threat	to	Climate	
Change,	p.2
18  -  Fourth Assessment Report: Climate Change (AR4)
19	 	 -	 	KRYGIEL,	Eddy;	NIES,	Bradley	 -	Green	Bim	 :	Successful	Sustainable	Design	with	Building	 Information	
Modeling,		p.38
20		-		EIA	-		International	Energy	Outlook	2014
21		-		Change,	United	Nations	Framework	Convention	on	Climate	-	Background	paper	on	impacts,	
vulnerability	and	adaptation	to	climate	change	in	Africa	for	the	African	Workshop	on	Adaptation	
Implementation	of	Decision	10	of	the	UNFCCC
22	-	SokratisPapadopoulos	;	Elie	Azar	-	Integrating	building	performance	simulation	in	agent-based	modeling	
using	regression	surrogate	models,	p.214–223



Figura	14		-	Uso	total	por	setor,	China,	Europa	e	Uniao	Europeia.

Figura	15	-	Consumo	de	energia	na	Europa.

Figura	16	-	Uso	total	por	setor,	China,	Europa	e	Uniao	Europeia.
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Figura	16	-	Uso	total	por	setor,	China,	Europa	e	Uniao	Europeia.

do	dobro	do	valor	apresentado	no	ano	de	1996.
	 Na	Europa	o	consumo	energético	tem	vindo	a	aumentar,	entre	7%	e	12%	entre	
2001	e	2012	e	pode	ser	devido	à	demanda	por	conforto	térmico	e	ao	IAQ,	com	a	energia	
utilizada	em	espaços	para	aquecimento	e	ventilação	do	ar	a	compor	fatias	de	60	a	70%	do	
gasto	energético	anual	dos	edifícios.23

	 A	China	em	2010	quase	ultrapassou	os	EUA	como	consumidor	principal	a	nível	
global,	 ficando	 em	 2	 lugar	 com	os	 seus	 27.3%	 do	 consumo	 total	 em	 2010	 incluindo	 o	
uso	de	biomassas	no	sector	residencial.	O	consumo	nos	EUA	diminuiu	cerca	de	2%	para	
97.8	 quads(quadrillion	 Btu)	 entre	 2008	 e	 2010	 por	 oposição	 o	 consumo	 energético	
Chinês	 aumentou	 22.9%	 para	 104.6	 quads.24O	 IEA	 previu	 que	 o	 consumo	 energético	
dos	edifícios	(que	tem	aumentado	entre	33.7%	e	41.1%	entre	1980	e	2010	nos	EUA	iria	
diminuir.	 Contrariamente	a	estas	expectativas,	o	 consumo	energético	 chines	 aumentou	
40%	 entre	 1990	 e	 2009,	 tornando	 a	 China	 o	 segundo	maior	 consumidor	 energético	 a	
nível	mundial.	A	figura	ao	lado	demonstra	um	gráfico	de	uso	energético	nos	EUA,	China	
e	Europa,	onde	é	visível	que	o	aquecimento	de	água	e	dos	espaços	compõem	a	maior	
porção	do	total	energético	no	sector	residencial.25Na	China,	o	aquecimento	de	água	e	dos	
espaços	compõem	uma	fatia	de	cerca	de	71%	e	68%	do	total	final	energético	nos	sectores	
residenciais	e	de	serviços.	Existem	diferenças	na	fração	dos	usos	finais	energéticos	entre	
os	EUA	e	a	Europa.	Na	Europa	o	aquecimento	dos	espaços	consome	cerca	de	50%	do	total	
energético.	
	 Apesar	destes	valores	não	apresentarem	uma	imagem	positiva	sobre	o	problema,	
a	maior	parte	dos	países	 tem	vindo	a	diminuir	o	uso	energético	para	aquecimento	dos	
espaços,	devido	a	melhorias	no	sector	e	a	uma	maior	eficiência	no	seu	uso	desde	2000.	
No	entanto,	os	combustíveis	fósseis	(carvão,	gás	natural),	são	responsáveis	pelos	maiores	
gastos	energéticos	nos	edifícios.	 Estes	 consumos	 levam	a	uma	geração	de	emissões	de	
carbono,	ou	gases	de	efeito	de	estufa,	 sendo	a	diminuição	do	consumo	destes	gases	a	
chave	para	as	mudanças	energéticas	no	uso	dos	edifícios	e	a	transição	para	as	energias	
renováveis,	que	são	mais	limpas.26

23		-		Simonson,	Robert	W.	Besant	and	Carey	J.	-	Air	to	Air	Energy	Recovery
24	-	DoE,	U.S.	-	Buildings	Energy	Data	Book.	Energy	Efficiency	and	Renewable	Energy	Department
25	IEA	-	Energy	Balances	of	non-OECD	Countries	2013.	EIA,	Paris,	2013.	Disponível	em	WWW:	<https://
doi.org/10.1787/energy_bal_non-oecd-2013-en.>.
26	-	DoE,	U.S.	-	Buildings	Energy	Data	Book.	Energy	Efficiency	and	Renewable	Energy	Department



Figura	17	-	A	parede	de	trombe	apresentada	por	M.	Dabaieh	e A.	Elbably,	
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2.2 A realidade portuguesa

	 O	primeiro	regulamento	energético	existente	na	lei	portuguesa,	foi	o	decreto	de	lei	
de	1990,	que	propôs	uma	regulamentação	térmica	na	construção	dos	edifícios.	Existiram	
sempre	técnicas	vernaculares	vislumbraram	esta	problemática	e	que	foram	desconsideradas	
com	o	passar	do	 tempo,	quer	devido	a	questões	 como	a	 velocidade	necessária	para	os	
projetos	de	construção,	quer	devido	a	uma	possível	perda	do	conhecimento	não	parece	ser	
a	explicação	mais	plausível.
	 Posteriormente,	outros	planos	 tentaram	tornar	mais	 salubres	as	cidades	que	se	
tinham	concentrado	em	núcleos	dentro	das	muralhas,	como	é	o	caso	do	plano	de	Cerdá	
para	Barcelona	e	o	plano	de	Haussman	para	Paris.	Este	tipo	de	preocupações	com	questões	
a	nível	da	incidência	solar	nos	edifícios	foi	diminuindo	à	medida	que	as	cidades	se	tornaram	
cada	vez	mais	habitadas,	assim	como	com	a	inserção	de	sistemas	mecânicos	de	ventilação	
nos	 edifícios.	 Em	 2006	 ocorreu	 uma	 revisão	 desta	 lei,	 tendo	 por	 base	 o	 aumento	 das	
exigências	térmicas	e	a	introdução	da	obrigatoriedade	de	não	existir	uma	diferença	entre	
duas	paredes	de	um	edifício	maiores	que	0.2.
	 A	partir	de	2006	começam	a	surgir	os	sistemas	etics	que	cobrem	todo	o	exterior	
da	fachada,	enquanto	no	 início	dos	anos	90	a	utilização	de	 isolamento	térmico	era	rara.	
Nesta	altura	surge	a	certificação	energética	e	em	2013	sai	um	novo	regulamento	e	passam	
a	existir	as	portarias	e	a	regulamentação	energética	em	Portugal.
	 Pela	primeira	vez	em	2014	o	RER,	regime	excecional	para	a	reabilitação	urbana,	
que	aborda	as	habitações	com	mais	de	30	anos	 localizadas	em	zonas	históricas,	ficando	
assim	dispensadas	de	cumprir	o	regulamento.
	 Este	 regulamento	pela	 primeira	 vez	 faz	 referências	 à	 acústica,	 ao	 incêndio	 e	 às	
estruturas.	A	acústica	é	também	pela	primeira	vez	encarada	como	uma	problemática,	mas	
muitas	reabilitações	são	feitas	sem	medições.	Desta	forma,	tinha	que	se	reabilitar	mais	do	
que	aquilo	que	é	abrangido	pela	lei	Portuguesa.	
	 Quanto	à	térmica,	na	lei	portuguesa,	existe	ainda	a	questão	da	falta	de	certificação	
energética	após	o	fim	do	edifício.	
	 Em	 relação	 aos	 materiais	 em	 si,	 a	 terra	 apresenta-se	 como	 o	 material	 mais	
ecológico,	porque	além	de	ser	totalmente	reciclável	apresenta	custos	de	transporte	a	nível	
de	 pegada	 de	 carbono	muito	 inferiores	 a	 outros	materiais.	 A	 utilização	 deste	material,	
como	é	o	caso	da	terra	comprimida,	pode	ter	bastantes	vantagens	na	aplicação	das	paredes	
de	 trombe,	 como	mencionado	por	 Paulina.27O	maior	 problema	da	utilização	do	mesmo	
encontra-se	no	âmbito	das	questões	relativas	ao	transporte	para	locais	onde	a	terra	não	é	
tradicionalmente	utilizada.
	 Na	 análise	 das	 hipóteses	 apresentadas	 para	 o	 projeto	 foram	 consideradas	 as	
paredes	de	Trombe	e	paredes	vegetais.	Acabando	por	ser	desenvolvido	um	estudo	sobre	
as	 paredes	 de	 trombe.	 Estas	 possuem	um	grande	 interesse,	 principalmente	 ao	 nível	 da	
reabilitação.	Dentro	da	mesma,	podemos	evitar	várias	questões	que	se	impõem	na	criação	
da	 parede	 de	 trombe	 de	 raiz,	 como	 é	 o	 caso	 dos	 custos	 relacionados.	 No	 âmbito	 da	

27	Mas regra geral uma parede de trombe requer mais investimento, a não ser na reabilitação…
Um	 bocadinho,	 mas	 é	 assim,	 gasta	mais	 uma	 caixilharia	 e	 um	 estore,	 para	 ser	 bem	 feita.	 Estamos	 a	
assumir	que	se	calhar	se	compararmos	uma	parede	de	trombe,	com	uma	escolha	mais	racional	de	um	
revestimento	de	piso,	por	acaso.	Se	calhar	pode-se	escolher	um	bom	revestimento	de	piso	mais	barato	
sobrando	dinheiro	para	 fazer	uma	parede	de	 trombe	eficiente.	Se	calhar	de	meter	um	piso	mais	 caro,	
escolhe	um	durável,	em	termos	de	preço	não	é	uma	coisa	que	seja	assim	tao	mais	cara,	principalmente	se	
for	feita	de	forma	bem	estudada	e	implementada	de	forma	racional.”
Anexos	II	-	Entrevista	à	professora	Paulina	Faria

Figura	17	-	A	parede	de	trombe	apresentada	por	M.	Dabaieh	and	A.	Elbably,	
“Ventilated	Trombe	wall	as	a	passive	solar	heating	and	cooling	retrofitting	approach;	
a	low-tech	design	for	off-grid	settlements	in	semi-arid	climates,”	Sol.	Energy,	2015.



Figura	18	-	Parede	vertical	testada	no	projeto	apresentado	no	III	capítulo.
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reabilitação,	questões	relacionadas	com	o	custo	de	criar	a	parede	não	são	aplicáveis,	uma	
vez	que	é	necessário	apenas	colocar	o	vidro.		
	 A	partir	de	entrevista	com	a	Professora	Paulina	Faria	introduziu-se	a	possibilidade	
de	a	parede	em	massa	ser	composta	por	blocos	de	terra	comprimida,	diminuindo	assim	os	
custos	relacionados	com	o	ciclo	de	vida	da	própria	parede.	Apesar	da	eficiência	energética	
não	 ser	 tida	 em	 consideração	 atualmente	 como	 um	 dos	 princípios	 base	 da	 realização	
dos	edifícios,	segundo	as	leis	europeias	e	a	legislação	portuguesa,	os	edifícios	deveriam	
tentar	alcançar	uma	redução	nos	seus	gastos	energéticos.	Esta	redução	pode	ser	alcançada	
através	de	estratégias	passivas,	que	incluem	estratégias	relativas	à	fachada.	Grande	parte	
dos	 edifícios	 portugueses	 revelam	 uma	 grande	 obsolescência	 em	 termos	 de	 conforto	
térmico	e	 eficiência	 energética,	mas	 tanto	 as	 regulamentações	Portuguesas28	 	 como	as	
Europeias29tem	promovido	uma	maior	preocupação	com	estas	questões.
	 Estes	projetos	que	tem	por	base	preocupações	com	os	edifícios	designados	por	
“verdes”	tem	sido	promovidos	quer	pela	legislação,	ao	longo	do	tempo,	quer	por	questões	
que	 preocupam	 os	 utilizadores	 atualmente,	 como	 é	 o	 caso	 do	 conforto	 térmico.	 As	
questões	de	conforto	térmico,	quando	não	atingidas	no	cálculo	inicial	do	edifício,	podem	
ser	alcançadas	através	de	estratégias	passivas,	em	relação	ao	envelope	do	edifício,	através	
de	estratégias	do	seu	design	ou	da	redução	de	relações	e	de	upgrades	ao	isolamento	dos	
edifícios	como	é	o	caso	de	controlo	e	exploração	do	ganho	solar.	Dentro	das	estratégias	
passivas	solares,	os	sistemas	de	parede	de	trombe	apresentam-se	como	particularmente	
interessantes	para	os	edifícios	residenciais	devido	à	sua	configuração	simples	e	aos	custos	
de	manutenção	zero,		entre	várias	outras	razões.	Apesar	disto,	a	aplicação	das	paredes	de	
Trombe	em	Portugal	apresenta-se	reduzida,	provavelmente	devido	à	falta	de	informação	
relativamente	ao	seu	uso.

28	 	 -	 	 Diário	 da	 Républica,	 “Decreto-Lei	 n.o.	 118/2013,	 de	 20	 de	 Agosto	 -	 Aprovação	 do	 Sistema	 de	
Certificação	 Energética	 dos	 Edifícios,	 do	 Regulamento	 de	 Desempenho	 Energético	 dos	 Edifícios	 de	
Habitação	e	do	Regulamento	de	Desempenho	Energético	dos	Edifícios	de	Comércio	e	Serviços,”	Diário	da	
República	-	I	Série	-	A	-	n°	159,	pp.	4988–5005,	2013.
29		-		EU,	“Directive	2010/31/EU	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	of	19	May	2010	on	the	
energy	performance	of	buildings	(recast),”	Off.	J.	Eur.	Union,	pp.	13–35,	

Figura	18	-	Parede	vertical	testada	no	projeto	apresentado	no	III	capítulo.



Figura	19	-	Projeto	BIM	-	modelo	casa	acreditar..
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O BIM apresenta-se como 
uma ferramenta bastante 
versátil e que permite a 
integraçao do modelo 
com outros programas, 
como é o caso do Equest e 
do Trace 700( Figura 17)

“Building Information Modelling, an architectural software environment in which
graphic and tabular views are extracted from data rich building models composed of
intelligent, contextual building objects”30  

	 A	 introdução	do	BIM	na	presente	dissertação,	deve-se	ao	 facto	de	 ser	naturalmente	
capaz	de	suportar	a	introdução	da	análise	energética.31	Esta	condição	observa-se	uma	vez	que,	
quando	se	trabalha	com	o	BIM,	evitam-se	as	ineficiências	que	o	modelo	tradicional	de	trabalho	
utiliza	em	arquitetura	(autoCAD).	O	BIM	permite	a	análise	energética,	através	de	ferramentas	
como	o	 insight	e	o	eQuest.	Outras	 ferramentas	permitem	fazer	a	análise	do	uso	de	recursos,	
assim	como	de	segurança	e	outros	problemas	relacionados	com	a	criação	do	modelo.32

	 O	uso	do	Revit	em	específico,	enquadra-se	no	simples	facto	de	o	Insight	e	à	sua	capacidade	
de	exportar	ficheiros	no	formato	gxml	e	modelar	desenhado	tridimensionalmente,	que	podem	
depois	ser	utilizados	no	EQuest.	Um	processo	ligeiramente	complexo,	mas	que	possui	mais	valias	
no	desenvolvimento	do	projeto.
	 Como	 o	 estudo	 sobre	 a	 história	 das	metodologias	 BIM	 já	 foi	 explorado	 em	diversas	
dissertações,	será	aqui	abordado	de	forma	sucinta	a	sua	aplicação	neste	trabalho	comparando	
plantas	 em	 autoCAD	 e	 REVIT,	 derivados	 da	 realização	 do	 levantamento	 da	 Residência	 de	
Paranhos,	assim	como	a	criação	do	modelo	e	dos	desenhos.

Breve introdução ao BIM

	 Existem	 registos	 que	 indicam	que	o	 homem	 recoletor	 desenhava	 antes	 de	 construir,	
sendo	o	exemplo	das	pinturas	nas	paredes	de	cavernas	o	Mapa	de	Bedolina,	em	Valcamonica	
,o	 desenho	 era	 realizado	de	 forma	mais	 rudimentar	 e	 com	os	meios	 possíveis.	 Já	 no	 Egipto,	
segundo	Ana	L.	Rodrigues,	existia	um	título	atribuído	ao	Arquiteto	Chefe,	ou	“mestre	das	coisas	
sagradas”33,	segundo	Heisel	eram	usadas	placas	de	barro	arcádias	para	realização	de	esquiços,	
enquanto	 nas	 paredes	 eram	 feitas	 alegorias	 e	 figuras.	 De	 acordo	 com	 Rozestraten	 existem	
referências	de	plantas	arquitetónicas	no	terceiro	milénio.34

	 A	história	 do	desenho	e	projeto	 arquitetónico	é	 antiga	e	no	 século	XVIII,	 o	 desenho	
arquitetónico	era	realizado	numa	base	apropriada,	com	canetas	próprias,	 	de	 forma	similar	à	
atual,	quando	se	trabalha	de	forma	tradicional	e	a	introdução	do	autoCAD	não	alterou	muito	a	
maneira	como	são	realizados.
	 Para	terminar,	esta	pesquisa	sobre	os	valores	gastos	com	os	edifícios	em	cada	continente,	
numa	comparação	directa	verificou-se	uma	considerável	diferença,	no	decorrer	do	tempo,	na	
quantidade	 de	 desenhos	 necessários	 para	 a	 realização	 de	 um	 único	 edifício,	 simplesmente	
porque	não	existia	a	necessidade	de	realizar	desenhos	para	os	sistemas,	que	hoje	se	mostram	
como	necessários	na	concepção	do	edificado.	Referem-se	especialidades	que	complementam	o	
projeto,	tais	como	as	infraestruturas,	hidráulica,	e	outras.
	 O	 desenho	 assistido	 surge	 por	 volta	 da	 década	 40	 a	 50,com	 os	 primeiros	 ecrãs	 e	 a	

30		-		Levy,	François	-	BIM	in	Small-Scale	Sustainable	Design,	p.4
31		-		“Architectural	design	for	performance	necessarily	requires	quantitative	building	data,	and	therefore	BIM	is	
a	natural	an	appropriate	methodology	to	support	performance	architecture”		Levy,	François	-	BIM	in	Small-Scale	
Sustainable	Design,	p.16
32	-		Jernigan,	Finith	-	BIG	BIM	little	bim	-	the	practical	approach	to	building	information	modeling	-	Integrated	
practice	done	the	right	way!	,p.	138
33		-		Rodrigues,	Ana	L.-	O	Desenho:	Ordem	do	Pensamento	Arquitectónico,	p.	128-29.
34		-		Rozestraten,	-	Aspectos	da	História	das	Maquetes	e	Modelos	Tridimensionais	de	Arquitetura	em	Creta	e	na	
Grécia	Antiga	disponível	em	https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.139/4155



Figura	20	-	O	BIM	é	uma	forma	de	trabalho	e	não	uma	simples	forma	de	desenho.
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impressora	UNIPRINTER.85,	e	associam-se	a	softwares	que	permitem	a	troca	de	desenho	
e	maior	“rapidez	(…)	na	atualização	de	desenhos”.35

	 Dietrich36	associa	a	origem	do	termo	“Computer	Aided	Design”	a	Douglas	T.Ross,	
enquanto	outros	autores,	como	por	exemplo	Lisboa,	associam	o	mesmo	a	Steve	Coons,	
assim	 como	 os	 termos	 “Computer	 Aided	 Drafting,	 Computer	 Aided	 Manufacturing”37 
entre	outros	similares.	Será	de	referir	que	o	BIM	e	principalmente	o	REVIT,	se	vão	tornar	
ferramentas	 de	 uso	 generalizado	 a	 longo	 prazo,	 algo	 que	 ainda	 não	 se	 verifica,	 devido	
principalmente	aos	custos	relacionados	com	a	aprendizagem	destes	programas.
	 O	BIM(	Building	information	modelling)	deve	ser	encarado	como	uma	forma	de	
trabalho	e	não	simplesmente	como	o	modelo	associado	(Building	Information	Modelling)	
a	um	desenho.38

“BIM is a verb to describe tools, processes and technologies that are facilitated by digital, 
machine readable documentation about a building, its performance, its planning, its 
construction and later its operatiob. Therefore BIM describes an activity, not an object.”39  
 
Segundo	 Sanchez40	 existe	 uma	 clara	 relação	 entre	 a	 aplicação	 de	metodologias	 BIM,	 e	
ideias	que	provêm	da	Economia	Circular,	como	é	explorado	na	menção	da	análise	do	ciclo	
de	vida	do	edificado.	Mais	uma	vez	segundo	Sanchez,	o	BIM	é	um	processo	que	faz	parte	
de	um	sistema	socio-técnico	que,	por	sua	vez,	abrange	todas	as	áreas	relacionadas	com	a	
construção.
	 Importante	será	não	esquecer	que	a	metodologia	Bim	não	é	um	conceito	recente,	
existe	 à	 cerca	de	30	anos,	 e	 a	 terminologia	BIM	existe	 à	 cerca	de	15	anos.	Durante	os	
anos	 80,	 esta	metodologia	 era	 conhecida	 por	 Building	 Product	Models	 e	 na	 Finlândia,	
como	Product	Information	Models.41A	ideia	central	do	BIM	foi	a	aplicação	da	informação	e	
tecnologia	computacional	à	construção.	Incluem-se	nesta	as	seguintes	ideias:	extração	de	
data	automaticamente;	modelo	tridimensional;	componentes	paramétricos	 inteligentes,	
faseamento	da	construção,42 entre	outras.
	 Vários	 softwares	praticam	a	metodologia	BIM	como	ArchiCad,	Autodesk	REVIT,	
Bentley	 Building,	 DigitalProject	 ou	 VectorWorks.	 Segundo	 Laiserin,	 e	 apesar	 dos	 vários	
programas	que	aplicam	a	metodologia	BIM,	este	é	 independente	do	programa	utilizado	
para	o	aplicar	e	mais	abrangente,	como	Shou	já	referiu.	Quanto	ao	criador	do	BIM,	como	
o	próprio	Laiserin43		confirma,	este	é	Chuck	Eastman,	desde	o	seu	sistema	de	1975	até	ao	
texto	“Building	Product	Models”44.		
	 Apesar	de	 Laiserin	designar	um	único	autor	desta	metodologia,	 ela	pertence	a	

35		-		Souza,;Adriano	Fagali.	de;	e	Coelho,	Reginaldo	Teixeira	-	Tecnologia	CAD/CAM	–	Definições	e	estado	
da	arte	visando	auxiliar	sua	implantação	em	um	ambiente	fabril,	p.	1.
36	DIETRICH,	Gustavo	L.	V.,	«A	História	do	CAD»,	Render	Blog,	2014,	Lisboa
37	-	Lisboa,	Fernando	-	Desenho	de	Arquitectura	Assisitdo	Por	Computador.,	p.7
38	-	Ibid
39	 -	 Shou	 -	A	Comparative	Review	of	Building	 Information	Modelling	 Implementation	 in	Building	 and	
Infrastructure	Industries.	p.22
40	-	“Implementing	BIM,	in	built	environment	asset	management	across	the	life	cycle	of	buildings	and	
infrastructures	promises	both	significant	rewards	and	challenges”	Ibidem.,	p.16
41	-	Charles	M.	Eastman	:	Computer	Environments,	Supporting	Design	and	Construction	,p.7
42	-	Aish,	Robert	-	Building	modelling	the	key	to	integrated	construction
43		-		“If	anyone	deserves	the	title	“father	of	BIM”,	surely	is	Chuck	Eastman”
LAISERIN,	Jerry	in	Foreword,	The	BIM	Handbook,p.13
44		-		Charles	M.	Eastman	-	BIM	handbook,	0.15



Figura	21	-	Teste	de	projeto	IV	em	Revit.

Figura	22	-	Projeto	IV	inserção	da	estrutura.

Figura	23	-	Projeto	IV,	inserção	de	mais	elementos
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vários	co-autores.	
	 As	 vantagens	da	aplicação	da	metodologia	BIM	são	 claras,	 a	nível	de	 tempo	e	
elaboração	 do	 projeto,	 assim	 como	 da	 própria	 gestão,	 permitindo	 edifícios	 de	 maior	
qualidade,	reduzindo	os	custos	e	evitando	os	erros	nos	desenhos	através	da	sua	correção	
automática.
	 Na	página	ao	lado	(Figura	21,	22	e	23)	apresenta-se	uma	experiência	realizada	em	
projeto	IV,	com	o	objetivo	de	entender	a	conceção	espacial	da	abertura	na	laje,	aliada	à	
estrutura.	Nestas	imagens	alia-se	a	ideia	arquitetónica	à	construtiva.
	 Através	 de	 interações	 conceptuais,	 entende-se	 que	 espaço	 é	 pretendido	 ao	
nível	 interior,	 aliado	a	uma	estrutura,	que	não	 fosse	 constituída	por	uma	“floresta”	de	
pilares,	 mas	 por	 pilares	 que	 se	 encontrassem	 apenas	 próximos	 da	 abertura	 da	 laje,	
complementados	por	cabos	de	tensão	para	assegurar	o	seu	suporte.
	 Na	página	seguinte	apresenta-se	uma	experiência	realizada	em	projeto	IV,	com	o	
objetivo	de	entender	a	conceção	espacial	da	abertura	na	laje,	aliada	à	estrutura.	
	 Relativamente	às	vantagens	no	uso	do	BIM,	incluem	um	aumento	de	30	a	40	%		
na	produtividade	da	produção	de	documentação	(especialmente	no	caso	de	estruturas	de	
betão).45

	 A	 simples	 associação	 de	 um	modelo	 3D	 não	 se	 considera	 como	 aplicação	 da	
metodologia	BIM,	como	reconhecem	Sanchez	e	Hampson,	ao	referirem	que	o	BIM	inclui	
vários	processos	 e	 tecnologias	que	permitem	gerir	 o	 edifico	 ao	 longo	do	 seu	 “ciclo	de	
vida”.46

45		-		Levy,	François	-	BIM	in	Small-Scale,	p.	19
46		-		Sanchez,	Adriana,	Delievering	value	with	Bim,	a	whole	life	approach,	p.5



Figura	24	-	Lonely	Bim.

Figura	25	-Social	Bim.
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Com a integração de 
tantas pessoas, quem é 
realmente responsável? - 
Figura 24 e 25

A METODOLOGIA DBB(design – bid – build) vs A METODOLOGIA DB( Design build) 

“Muito antes do desenvolvimento do desenho final do projeto, o arquiteto vai tomar 
decisões em relação ao processo de desenvolvimento das massas correspondentes ao que 
será o posterior edifício, que vão afetar de maneira permanente o desempenho energético 
do mesmo”47

	 Partindo	destas	questões	é	do	interesse	do	BIM	uma	aproximação	ao	design	que	
tenha	em	vista	a	sustentabilidade	energética	dos	edifícios	uma	vez	que	até	ao	momento	é	
tido	em	consideração	apenas	nos	edifícios	de	grande	porte,	onde	o	trabalho	extra	que	o	
desenho	sustentável	requer	pode	ser	absorvido	pelos	valores	totais	do	“budget”	designado	
ao	desenvolvimento	do	projeto.
	 Segundo	Levy,	os	edifícios	de	maior	escala	são	geralmente	denominados	de	“load	
dominated”(dominados	pela	estrutura),o	que	significa	simplesmente	que	o	calor	e	o	frio	não	
conseguem	escapar	facilmente	da	megaestrutura,	enquanto	que	os	edifícios	residenciais,	
ou	de	menor	escala,	são	“Skin	load	dominated”(	dominados	pela	“pele”),	pois	são	edifícios	
de	pequena	escala.
	 François	Levy	revela	que	o	clima	tem	um	maior	impacto	no	seu	desenvolvimento	
energético,	 assim	 como	 no	 desenho	 das	 massas,	 geometria,	 aberturas	 e	 fachada,	 que	
deveriam	ser	considerados	com	um	cuidado	especial	para	o	terreno.
	 O	 BIM	 tem	 vantagens	 ao	 nível	 de	 desenvolvimento	 projectual	 e	 no	 cálculo	 de	
custos	o	que	o	torna	particularmente	atrativo	na	aplicação	do	design	sustentável.	

A curva de MacLeamy

	 A	 curva	de	Patrick	MacLeamy	é	apresentada	na	figura	26.	Patrick	popularizou	a	
comparação	dos	gastos	da	sua	equipa,	num	dado	projeto	à	medida	que	eram	tomadas	mais	
ações	ao	longo	do	tempo	para	alterar	o	projeto.	Anteriormente	à	curva	de	MacLeamy,	Barry	
Boehm	desenhou	uma	curva	que	pretendia	representar	a	ideia	de	que	um	projeto	se	torna	
cada	vez	mais	difícil	de	ser	alterado	à	medida	que	é	desenvolvido.
	 Estas	conclusões	revelam	que	as	decisões	tomadas	em	fases	mais	avançadas	do	
projeto	 são	 quase	 irreversíveis.	 A	 curva	 de	 Boehm	 e	 de	MacLeamy	 são	 extremamente	
similares,	a	de	Boehm	é	utilizada	principalmente	por	arquitetos	de	software	para	justificar	
um	design	inicial,	da	mesma	forma	que	a	curva	de	MacLeamy	é	utilizada	pelos	arquitetos.
	 Apesar	destas	comparações	a	curva	de	Boehm	nunca	poderia	funcionar	no	contexto	
da	 arquitetura,	 porque	 a	mesma	 é	 inalterável	 (para	 além	 da	 destruição	 do	 edifício,	 no	
contexto	da	arquitetura)	após	a	sua	construção.	Por	oposição,	o	software	pode	ser	alterado	
sem	 consequências	 após	 o	 seu	 desenvolvimento.	Nesta	 linha	 de	 pensamento,	 o	 gráfico	
proposto	por	Davis,	baseia-se	na	observação	de	que	através	da	utilização	de	softwares	de	
modelação,	os	arquitetos	podem	adiar	as	decisões	até	à	 fase	de	construção,	permitindo	
assim	menos	gastos.
	 Evidenciam-se	 algumas	 questões	 na	 sua	 utilização,	 apesar	 das	 várias	 vantagens	
que	vimos	anteriormente,	nomeadamente:
	 -	Quem	é	 responsável	 pelo	 trabalho	 extra	 devido	 ao	BIM	e	quem	é	o	 autor	 do	
projeto	no	qual	participam	vários	intervenientes?

47		-		Charles	M.	Eastman	[et.al.]	-	Op.	cit.	,p.298



Figura	26	-curva	de	Mcleamy.

Figura	27	-	A	curva	de	Boehm.
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	 A	recolha	das	águas	cinzentas	de	um	edifício	pode	tornar-se	complexa	a	grande	
velocidade,	segundo	Langar48,	mas	o	BIM	consegue	reduzir	a	complexidade,	potencializando	
estes	sistemas	de	recolha,	segundo	Krygiel	e	Nies.49O	BIM	tem	a	capacidade	de	calcular	a	
água	presente	na	cobertura,	que	se	ajusta	automaticamente	à	medida	que	se	trabalha	no	
modelo,	bastando	multiplicar	a	quantidade	de	água	pluvial	mensal	no	local,	reduzindo	o	
valor	em	cerca	de	20	%	devido	à	intervenção	de	processos	como	a	evaporação.50

	 O	design	paramétrico	ou	 conceptual	 tem	por	objetivo	 informar	o	desenho	do	
edifício	à	medida	que	é	realizado	e	a	performance	energética	do	edifício	poderá	tornar-se	
um	constrangimento	necessário	e	permitirá	ao	arquiteto	e	ao	cliente	fazer	decisões	com	
base	na	informação	que	é	fornecida	pelos	softwares.	51 
	 O	desenho	das	perdas	térmicas	do	edifício	já	é	tarde	demais	na	fase	de	construção,	
uma	vez	que	 se	deve	 inserir	numa	 fase	 inicial	 se	 se	pretende	que	 tenha	 influência	no	
edifício,	tal	como	comenta	Balcom	Doug.
	 Normalmente,	no	início	das	aplicações	de	análise	energética	é	recomendado	que	
os	utilizadores	de	Revit	 desenvolvam	os	 estudos	de	massas	 conceptuais	 em	 softwares	
como	o	 SKETCH-UP,	 algo	 que	não	 foi	 considerado	no	desenvolvimento	 do	 projeto	 por	
desconhecimento,	e	dificuldade	na	importação	da	geometria	para	o	software	BIM	quando	
se	pretende	colocar	detalhe.	Este	tipo	de	aproximação	é	apoiada	pelo	Revit	que	tem	as	
opções	de	“Wall	of	face”	e	“	Curtain	by	face”,	que	permitem	rapidamente	revestir	uma	
massa	 conceptual	 com	os	 elementos	BIM	que	 lhe	 competem.	Numa	 fase	final,	 ligar	 a	
geometria	 paramétrica	 do	 objeto	 BIM	 a	 ferramentas	 de	 criação	 de	 protótipo	 como	 a	
impressão	 tridimensional	permite	uma	passagem	rápida	do	processo	de	design	para	a	
fabricação.
	 O	processo	a	que	se	refere	McGrawl	é	principalmente	conhecido	como	“Green	
BIM”	 e	 pretende	 reconhecer	 o	 custo	 de	 construção	 e	 impacto	 ambiental	 do	 edifício	
numa	 fase	 de	 futura	 construção.	 Esta	 avaliação	 pode	 ser	 realizada	 a	 partir	 de	 várias	
fases	de	desenvolvimento	do	edifício		mas	torna-se	mais	útil	na	fase	de	desenvolvimento	
conceptual	.
	 A	análise	energética	do	edifício	pode	 ser	 feita	através	de	 sistemas	como	o	US	
Leadership	 in	 Energy	 and	 Environmental	 Design	 (LEED),	 no	 Reino	 Unido	 o	 “Building	
Research	Establishment	Environment	Assessment	Methodology	 (	BREEAM)	ou	o	Green	
Star	e	Infraestrutura	Sustentável,	rating	de	análise.
	 Uma	análise	efetuada	na	fase	inicial	de	desenho,	segundo	o	plano	de	execução	
da	 Penn	 State	 poderá	 fornecer-nos	 vários	 dados,	 como	 é	 o	 caso	 da	 orientação	 solar,	
configuração	das	cargas	do	edifício	e	dos	diferentes	perfis	de	consumo.
	 O	 LEED	 é	 um	 dos	 sistemas	 mais	 utilizados	 nos	 Estados	 Unidos	 da	 América	
48		-		Langar,	Sandeep	&	Bhansali,	Saloni.	-	Building	Information	Modeling	(BIM)	Implementation	in	the	
Residential	Sector.	
49		-		KRYGIEL,	Eddy;	NIES,	Bradley	-	Green	Bim	:	Successful	Sustainable	Design	with	Building	Information	
Modeling,	p.168

50		-		Ibidem.,	p.	172	-	173 
51		-		“the	use	of	BIM	to	support	sustainability	goals	is	increasingly	valuable.	Tools	for	analysis	and	
simulation	are	helping	design	professionals	to	generate	higher	performance	
design	solutions,	(...)reduce	the	environmental	impact	of	their	work.	In	addition,	an	emerging	area	of	
BIM	activity	relates	to	owners	using	models	to	improve	building	performance	by	optimizing	facilities	
management.”	
Construction,	McGrawHill	-	Smart	Market	Report	the	Business	Value	of	BIM	for	Construction	in	Major	
Markets.	p.56



Figura	28	-	A	curva	de	Beck.

Figura	29	-	A	curva	de	Davis.

Figura	30	-	A	curva	de	Regnier.
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e	 foi	 inicialmente	 desenvolvido	 em	 1998	 pelo	 US	 Green	 Building	 Council.	 O	 LEED	 v4,	
proporciona	 créditos	 em	 6	 categorias:	 localização,	 terrenos	 sustentáveis,	 eficiência	
energética	 e	 atmosférica,	 eficiência	 no	 uso	 da	 água	 potável,	 a	 qualidade	 do	 ambiente	
interior	e	finalmente	materiais	e	recursos.52 
	 Em	Hong	Kong,	o	 sistema	mais	utilizado	é	o	Building	 Environment	Assessment	
Method(BEAM	Plus)53,	 que	divide	os	 créditos	 por	 quatro	 categorias:	 	 uso	 da	 água,	 uso	
energético,	ambiente	interno	ou	inovação,	adições	ou	aspetos	relacionados	com	o	local.	
Um	estudo	de	Azhar	em	2011,	revelou	que	a	“documentação	necessária	para	LEED	pode	
ser	 obtida	 e	 preparada	 diretamente	ou	 indiretamente	 usando	os	 resultados	 de	 analise	
eficiente	provenientes	de	programas	BIM”,		que	poderia	ajudar	a	linha	de	produção	destes	
requerimentos	a	tornar-se	mais	rápida.54

	 Para	terminar	este	subcapitulo,	os	programas	BIM	são	capazes	de	realizar	análises	
energéticas	relativamente	bem	estruturadas	e	podem	produzir	a	 informação	necessária	
para	qualificar	o	edifício	com	um	certificado	de	eficiência	energética.

52		-		USGB	-	User	Guide,Green	Building	Council,	2014
53		-		Sanchez,	Adriana,	Op.cit.,		p.244
54		-		Azhar,	Salman;	Carlton,	Wade	&	Olsen;	Darren	&	Ahmad,	Irtishad.	-	Building	information	modeling	
for	sustainable	design	and	LEED	(R)	rating	analysis.	p.217-	224



Figura	31	-	As	diferentes	estratégias	de	desenvolvimento	do	NZEB



2.4 O edifício Net Zero Arquitetura a Zero

 41

	 O	conceito	NZEB55	 	 significa	simplesmente,	que	numa	base	anual	a	energia	total	
consumida	no	edifício	deve	ser	igual	à	energia	gerada	no	terreno,	senão	exatamente	igual	
ou	 superior	 à	 necessária.	 Um	 edifício	 que	 queira	 atingir	 o	 Net	 Zero,	 além	 de	 eficiência	
energética,	 deve	 atingir	 um	nível	 de	 desenho	que	 tenha	por	 base	 a	 resposta	 a	 desafios	
bioclimáticos.	Este	conceito	foi	mencionado	pela	primeira	vez	em	2000	e	desde	essa	data	
tem	sido	feitos	esforços	significativos	de	forma	a	implementá-lo.
	 Na	 Europa,	 o	 relatório	 diretivo	 sobre	 performance	 energética	 dos	 edifícios	
(EPBD)	 definiu	 o	Net	 Zero	 como	 objetivo	 para	 todos	 os	 edifícios	 em	 2020.56Nos	 EUA,	 o	
Energy	 Independence	 and	 Security	Act	 de	2007	definiu	 como	necessário	 alcançar	o	Net	
Zero	 para	 50	%	 dos	 novos	 edifícios	 comerciais	 até	 2040.	Na	 China,	 apesar	 do	 potencial	
de	 desenvolvimento	 do	 ZEB,	 o	 último	 plano	 a	 5	 anos	 determinou	 que	 os	 ZEB	 deviam	
ocupar	apenas	20%	do	espaço	designado	a	novas	construções.	No	livro	“Towards	Net	Zero	
Architecture”,	Mary	Guzowski	apresenta	edifícios	que	se	focam	no	desenho	do	envelope,	
ou	da	fachada,	como	forma	de	diminuir	os	gastos	energéticos,	criando	uma	pele	inteligente,	
que	aumente	a	performance	energética.	
	 Relativamente	 à	 aplicação	 de	 nomenclaturas,	 aos	 edifícios	 que	 produzem	 um	
excesso	energético	é	geralmente	dada	a	designação	de	“Energy	Plus	Buildings”,	enquanto	
aos	edifícios	que	consomem	ligeiramente	mais	energia	que	produzem	são	classificados	como	
NZEB.57	O	edifício	criado	pelo	projeto	HOME	Zero	da	FEUP	encontra-se	nesta	nomenclatura.	
A	maioria	dos	edifícios	Net	Zero	fazem	parte	da	grelha	elétrica	para	o	armazenamento	de	
energia,	o	único	problema	da	energia	extra	produzida	é	que	equivale	à	gasta	no	transporte	
até	ao	terreno.	O	excedente	energético	tem	de	ser	obtido	através	de	estratégias	passivas,	
de	modo	a	ultrapassar	o	valor	de	transporte	até	e	para	fora	do	terreno.		
	 Existem	várias	diferenças	no	uso	do	termo	Net	Zero	Energy,	na	Europa	e	na	América	
do	Norte.	O	termo	Net	Zero	Source	Energy	Use	refere-se,	regra	geral,	ao	edifício	que	gerar	a	
mesma	quantidade	de	energia	que	consome,	incluindo	a	energia	utilizada	para	o	transporte	
da	mesma	até	ao	edifício.	Usualmente	geram	mais	energia	que	os	“Net	Zero	Site	Energy	Use”,	
que	produzem	a	mesma	energia	que	consomem,	no	terreno	através	do	armazenamento	de	
energia	renovável	(solar,	eólica,	entre	outras).
	 Net	Zero	Energy	Emissons	refere-se	a	edifícios	cujos	gastos	e	produção	de	gases	de	
efeito	de	estufa	(assim	como	os	emitidos	na	fase	de	construção)	se	encontram	integrados	nos	
valores	de	produção	de	energias	renováveis	no	terreno.	Um	edifício	pode	ser	considerado	
“Net	off-site	Zero	Energy	Use”	se	toda	a	energia	que	consome	provém	de	fontes	renováveis,	
mesmo	que	se	encontrem	fora	do	terreno.	Os	edifícios	fora	da	grelha	energética,	como	por	
exemplo	algumas	Tiny	Houses,	que	são	edifícios	Net	Zero	Energy	Building,	não	se	encontram	
ligados	a	uma	grelha	energética.	São	edifícios	que	requerem	a	geração	de	energia	renovável	
e	 a	 capacidade	 de	 armazenar	 a	mesma	quando	 as	 fontes	 renováveis	 não	 se	 encontram	
disponíveis	(sol,	vento).	
	 A	 casa	 Autarkic,	 é	 um	 conceito	 em	 que	 o	 balanço	 do	 consumo	 e	 produção	
energética	podem	ser	comparados	numa	base	horária.	Um	exemplo	de	um	projeto	similar	
a	este	conceito	é	o	HOME	Zero	da	FEUP,	já	referido	anteriormente.	Estas	casas	tem	várias	
vantagens,	algumas	devem-se	ao	 facto	de	serem	colocadas	“off	 the	grid”,	 fora	da	grelha	
energética.	 Usualmente,	 a	 energia	 proveniente	 de	 fontes	 esgotáveis	 ou	 seja,	 a	 energia	
fóssil,	é	abordada	por	este	conceito,	já	que	a	troca	destas	fontes	por	energias	renováveis	

55		-		Nearly	Net	Zero	Energy	Building
56		-		Torcellini,	P.	-	Zero	Energy	Buildings:	A	Critical	Look	at	the	Definition
57		-		NZEB	-	Near	Zero	Energy	Buildings	,	edifícios	perto	da	Energia	Zero



Figura	32		-		Fachada	Instituto	do	Mundo	Árabe,	Jean	Nouvel.
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permitiria	reduzir	drasticamente	o	custo	a	longo	prazo	do	edifício	e	o	seu	impacto	ambiental.	
Esta	 redução	 do	 custo	 tem	 impacto	 social	 e	 este	 tema	 poderá	 incluir	 em	 si	 questões	
relacionadas	com	a	habitação	social.	O	desenho	do	edifício	desempenha	um	papel	crucial	
nos	requerimentos	energéticos	globais	e	mostra	uma	poupança	energética	significativa	que	
pode	ser	alcançada	se	o	edifício	for	desenhado	de	forma	planeada.
	 O	 desenho	 Net	 Zero	 dá	 resposta	 a	 váriados	 problemas.	 Não	 só	 pelo	 facto	 dos	
recursos	 energéticos	 serem	 finitos,	 mas	 devido	 às	 questões	 que	 o	 aquecimento	 global	
impõe	na	nossa	maneira	de	consumir	energia	e	de	viver.	Uma	construção	Net	Zero	pode	
ser	definida	como	um	edifício	que	possui	um	valor	zero	em	emissões	de	carbono,	geradas	
dentro	 ou	 fora	 do	 terreno.	 As	 emissões	 de	 carbono	 podem	 incluir	 as	 provenientes	 da	
construção,	energia,	operação	e	demolição,	e	dependem	do	limite	de	tempo	definido,	por	
outras	palavras,	podem	incluir	uma	linha	temporal	que	inclui	o	ciclo	de	vida	completo	do	
edifício.	Os	períodos	definidos	podem	encontrar-se	entre	um	mês,	um	ano,	ou	até	um	ciclo	
de	vida,	sendo	o	mais	favorável	o	de	1	ano.	Existem	duas	tipologias	principais:	a	primeira	é	
a	necessidade	energética	versus	a	energia	renovável	(na	fase	conceptual)	e	a	segunda	é	a	
energia	importada	para	o	terreno	contra	a	geração	energética.
	 O	primeiro	exemplo	é	o	mais	correto	porque	é	aplicável	na	fase	de	desenho.	As	
opções	de	energia	renovável	podem	ser	no	local	(solar	ou	eólica)	ou	geradas	fora	do	terreno	
(biomassa,	mas	devem	ser	consideradas	as	possíveis	emissões	de	carbono	provenientes	das	
deslocações	logísticas).
	 	Tendo	em	conta	as	ligações	com	a	sua	infraestrutura,	há	dois	tipos	de	edifícios	ZEB	
–	os	conectados	à	grelha,	também	designados	NZEB)	e	os	autónomos	ZEB,	que	são	capazes	
de	manter	para	uso	interno	uma	quantidade	adequada	de	energia	renovável.Estes	últimos	
por	 regra	geral	 são	mais	difíceis	de	desenhar,	uma	vez	que	se	encontram	fora	da	grelha	
energética	e	são	extremamente	dependentes	de	um	sistema	de	armazenamento	energético	
interno.	Uma	definição	 fácil	 de	 compreender	é	 a	dada	pelo	 EPBD58	 edifícios	 “que	quase	
alcançam	Net	Zero	Energy”,	a	designação	atribuída	a	um	edifício	cujo	valor	energético	é	
quase	coberto	pelo	valor	produzido	no	local,	ou	perto	do	mesmo.59

	 Um	edifício	perto	do	“Net	Zero”	pode	ser	interpretado	como	uma	edificação	para	a	
qual	a	energia	necessária	para	aquecimento	e	arrefecimento	é	menor	que	30	kWh/m2/	ano,	
e	é	esta	a	definição	que	se	mantém	até	2021.60

	 Estas	 aproximações,	 podem	 ser	 usadas,	 tendo	 por	 base	 principalmente	 duas	
estratégias	para	alcançar	um	design	ZEB.	A	primeira	é	reduzir	o	consumo	de	energia	através	
da	aplicação	das	medidas	de	gestão	energética	usuais	e	a	 segunda	é	utilizar	as	energias	
renováveis	para	cobrir	o	consumo	energético	total	do	edifício.	O	consumo	energético	dos	
edifícios	próximos	do	Net	Zero	é	cumprido	por	um	balanço	entre	a	demanda	energética	
e	 a	 geração	 da	mesma	 por	 um	 período	 de	 tempo	 pré-definido,	 de	 cerca	 de	 um	 ano.	 A	
implementação	 de	 estratégias	 de	 poupança	 energética	 passivas	 são	 fundamentais	 para	
melhorar	a	eficiência	energética	das	edificações.		
	 Estas	estratégias	podem	incluir	fachadas	tecnologicamente	avançadas,	estratégias	
de	 aquecimento	 passivo	 ou	 arrefecimento,	 e	 armazenamento	 de	 energia	 termal,	 de	
forma	a	reduzir	as	transferências	térmicas	(U-values),	combinar	as	estratégias	passivas	de	
58		-		Energy	performance	of	buildings	directive
59		-		Union,	European	-	DIRECTIVE	2010/31/EU	OF	THE	EUROPEAN	PARLIAMENT	AND	OF	THE	COUNCIL	of	
19	May	2010	on	the	energy	performance	of	buildings.	Official	Journal	of	the	European	Union.	(2010),		p.	
2010
60	 	 -	 	Delia	D’Agostino,	 	 Paolo	 Zangheri	 and	 Luca	Castellazzi	 -	 Towards	Nearly	 Zero	 Energy	Buildings	 in	
Europe:	A	Focus	on	Retrofit	in	Non-Residential	Buildings.	p.35



Figura	33	-	Tiny	houses.

Figura	34	-	Tiny	houses	transportáveis.
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Figuras 39 e 40.

aquecimento	e	arrefecimento.	O	isolamento	térmico	é	a	maneira	mais	simples	e	eficiente	
de	 reduzir	 os	 valores	 U	 das	 paredes	 e	 coberturas,	 alcançando	 poupanças	 energéticas.	
Sadineni	sumarizara	bem	estas	estratégias	energeticamente	avançadas.
	 Até	este	momento	estivemos	a	debater	de	edifícios	de	escritórios	e	multifamiliares	
e	a	ignorar	a	habitação	unifamiliar.	Coloca-se	então	na	mesa	a	questão	das	casas	de	uso	
unifamiliar	e	do	seu	uso	energético.
	 Segundo	 o	 jornal	 “The	 Guardian”,	 é	 estimado	 que	 cerca	 de	 60%	 de	 emissões	
de	 carbono	 pertençam	 às	 paredes	 e	 chão	 da	 habitação	 unifamiliar	 e	 5%	 aos	 painéis	
fotovoltaicos.	O	total	de	80	toneladas	de	C02,	ou	seja,	o	equivalente	a	cinco	carros	familiares	
e	cerca	de	seis	anos	de	vida	humana	ou	até	24	viagens	de	avião,	na	classe	económica,	
para	Hong	Kong.	Nesta	narrativa	entra	o	conceito	da	“Tiny	House”,	um	movimento	que	
se	 tornou	 popular	 nos	 Estados	 Unidos	 devido	 aos	 juros	 dos	 empréstimos	 abancários	
na	compra	de	habitação	e	que	começaram	a	tornar	esta	opção	atrativa.	Estas	situações	
tem	vindo	a	aumentar,	principalmente	devido	à	maior	parte	dos	estudantes	americanos	
já	saírem	da	faculdade	com	créditos	a	prazo.Para	este	grupo	geracional	não	é	atrativa	a	
ideia	de	procederem	a	novo	empréstimo.	Este	movimento,	Tiny	House	(à	letra	“Pequenas	
Casas”)	enquadra	a	arquitetura	e	o	social,	na	procura	de	um	estilo	de	vida	mais	simples,	
em	pequenas	casas,	muitas	vezes	feitas	a	partir	de	contentores,	e	no	meio	da	natureza.	
Neste	momento	ainda	não	existe	uma	definição	concreta	do	que	define	uma	“Tiny	House”,	
apesar	 de	 serem	 regra	 geral	 consideradas	 como	estruturas	 residenciais	 de	 46	m2,	 que	
apoiam	um	estilo	de	vida	oposto	ao	criado	pela	economia	linear.
	 Estas	casas	são	usualmente	“off	the	grid”	e	não	se	ligam	ao	sistema	energético	ou	
de	fornecimento	de	água	municipal.	Muitas	são	construídas	com	materiais	renováveis	e	
com	todo	o	tipo	de	materiais	reutilizados,	existindo	casos	de	autocarros	para	transporte	de	
crianças	reconvertidos.	Algumas	fazem	uso	de	alguns	princípios	de	desenho	de	NZEB´s	e	
do	uso	de	painéis	solares,	apesar	de	nem	todas	possuírem	este	tipo	de	estratégias.	Devido	
ao	facto	destas	casas	serem	geralmente	transportáveis,	e	não	poderem	ser	taxadas	pelas	
câmaras,	estão	prestes	a	tornar-se	ilegais	nos	Estados	Unidos	da	América.



Figura	35-	Estratégias	usadas	no	projeto	a	concurso	que	incluem	recolha	de	água,energia	éolica	,	energia	solar	e	armazenamento	
de	água.



2.4.1  Projeto a concurso 
 a introdução ao tema
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“Os edifícios NZEB recebem mais atenção, devido à sua interação com uma grelha urbana 
pré-existente, os ZEB autónomos, deveriam apenas ser considerados quando não há acesso 
a uma grelha externa.” 61

	 A	 realização	 deste	 projeto	 permitiu	 levantar	 várias	 questões,	 relativamente	 ao	
desenho	do	 edifício,	 que	 ainda	 não	tinham	 sido	 consideradas,	 além	de	 estratégias	 que	
vão	influenciar	aprendizagem	ao	longo	da	presente	dissertação,	e	nos	respetivos	casos	de	
estudo	e	foi	uma	participação	espontânea	em	conjunto	com	colegas62

	 Comecemos	 então	 pelo	 terreno,	 a	 praia	 de	Marina	 State63	 localiza-se	 perto	 da			
universidade	do	campus	de	Monterey	Bay,	tornando	impossível	não	reconhecer	a	influência	
do	mar	na	imagem	dos	edifícios	que	se	encontram	próximos	da	faculdade.	A	nossa	primeira	
aproximação	ao	conceito	foi	uma	tentativa	de	“fechar”	a	área,	seguida	de	uma	ideia	de	
recriar	este	conceito	de	uma	onda,	ou	de	repetição	e	fragmentação.
	 Estas	ondas	embatem	na	costa,	e	dividem-se,	cada	uma	com	o	seu	ritmo	próprio.	
Este	conceito	é	positivo	e	negativo,	permitindo	uma	maior	permeabilidade	da	entrada	da	
luz	nos	blocos.	Ao	criar	esta	permeabilidade	o	objetivo	foi	alcançar	uma	poupança,	ainda	
que	 ligeira,	 através	 do	 aproveitamento	máximo	 da	 luz	 natural.	 Estes	 blocos	 funcionam	
como	as	unidades	dos	laboratórios,	que	se	encontram	ligadas	por	um	corredor	central,	por	
sua	vez	intersectado	pelas	escadas	que	permitem	o	acesso	aos	blocos	e	aos	pátios	que	se	
encontram	no	piso	1.	Este	corredor	permite	uma	fluência	entre	os	espaços	e	as	partes	que	
constituem	o	programa.	As	coberturas	verdes	caracterizam-se	como	espaços	de	encontro,	
onde	os	estudantes	se	reunem.	As	alturas	dos	blocos	vão-se	alternando	num	ritmo	que	
permite	que	as	sombras	dos	blocos	com	maior	cota	protejam	os	espaços	negativos	entre	
estes,	principalmente	ao	nível	do	rés-do-chão.	Esta	solução	é	repetida	nos	locais	em	que	
as	árvores	não	se	encontram	em	número	suficiente	para	realizar	uma	barreira.	O	desenho,	
ou	 a	 ideia,	 de	 uma	 onda	 também	 se	 encontra	 representada	 nas	 coberturas	 inclinadas	
dos	blocos	e	este	desenho	auxília	a	recolha	passiva	da	água	da	chuva,	com	o	objetivo	de	
alimentar	 as	 casas	 de	 banho	 de	 cada	 bloco,	 através	 de	 um	 sistema	 de	 recuperação	 de	
água	não-potável.	Este	sistema	de	recolha	de	nevoeiro	e	água	da	chuva	é	semelhante	e		
inspirado	no	sistema	utilizado	por	algumas	plantas	da	família	Bromeliaceae,	que	tem	um	
desenho	que	lhes	permite	tirar	partido	da	gravidade,	recolhendo	água	no	seu	centro.	As	
folhas	da	planta	Bromeliaceae	tem	um	desenho	convexo,	que	permite	que	esta	água	seja	
reutilizada	e	absorvida	e	que	inspirou	neste	projeto	o	desenho	dos	laboratórios.
	 A	medida	 inicial	 tomada	neste	desafio	 foi	obtida	através	da	definição	de	várias	
formas	retangulares	e	do	estudo	associado	à	sua	relação	com	o	sol	e	aos	gastos	energéticos	
de	cada	forma	conceptual.
	 As	massas	conceptuais,	levaram-nos	à	criação	dos	blocos	destinados	ao	uso	pelos	
estudantes.
	 	 Com	 a	 implementação	 do	 restante	 programa	 o	 desenho	 do	 edifício	 cresceu	 e	
procedeu-se	à	realização	de	análises	energéticas	mais	detalhadas.	Através	deste	processo	e	
com	o	uso	do	Insight	e	do	Green	Building	Studio,	começamos	a	compreender	que	o	edifício	
ainda	não	se	encontrava	no	Net	Zero	e	foi	necessário	introduzir	algumas	formas	de	geração	
passiva	de	energia.	

61		-		Khan,	M.J.	&	Iqbal,	M.T,	-	Pre-feasibility	study	of	stand-alone	hybrid	energy	systems	for	applications	
in	Newfoundland.	Renewable	Energy.,	p.	835-854
62		-		Arquitetas	Vânia	Costa	e	Joana	Fernandes
63  -  Califórnia 



Figura	37	-	Análise	das	cargas	
térmicas	da	forma	conceptual	
final.

Figura	40	-	A	análise	solar	é	vital	no	edifício	NZEB.

Figura	36	-	Temperatura	mensal	em	monterey	bay.

Figura	38	e	39-	A	rosa	dos	ventos	em	monterey	bay.
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Na Figura 44 encontram-
se as rosas dos ventos, 
as mesmas auxiliam no 
posicionamento da planta 
do novo projeto.

Anexo III

	 Existem	várias	estratégias	para	a	geração	de	energia,	que	podem	ser	passivas	ou	
ativas.	Estas	incluem	estratégias	como	a	diminuição	das	horas	de	uso	do	edifício,	de	24/24	
para	12/12,	que	não	 foram	consideradas	neste	projeto	devido	a	 implicações	que	estas	
medidas	teriam	a	nível	social.
	 Desta	 forma	a	produção	de	energia	passiva	 foi	 inserida	através	de	estratégias,	
como	o	uso	de	70%	das	coberturas	para	a	geração	de	energia	fotovoltaica,	ou	a	produção	
de	energia	através	das	máquinas	do	ginásio.	O	uso	de	uma	fachada	ventilada	com	cortiça,	
também	auxilia	na	diminuição	do	gasto	energético	do	edifício,	permitindo	a	conservação	
térmica	do	mesmo	e	aumentando	a	sua	eficácia	acústica.
	 Através	das	estratégias	passivas	e	a	inserção	de	energia	fotovoltaica	obtivemos	
valores	 ainda	 menores	 no	 gasto	 energético.	 Para	 este	 projeto	 propõe-se	 a	 aplicação	
dos	painéis	em	todas	as	coberturas.	Esta	decisão,	de	se	encontrarem	voltadas	para	sul,	
permite	aumentar	a	eficiencia	na	recolha	de	energia	solar.	Se	fosse	alcançado	um	uso	de	
90	%	das	coberturas	para	a	aplicação	de	painéis	solares,	poderíamos	alcançar	poupanças	
energéticas	na	ordem	dos	120	kwh/ano.

Análise do vento

	 Para	atingir	o	desenho	Net	Zero	o	projeto	deve	representar	em	si	mesmo	uma	
resposta	 para	 o	 clima	 local.	 A	melhor	 maneira	 de	 alcançar	 este	 objetivo	 será	 através	
de	estudos	do	vento	e	do	sol,	que	permite	aos	arquitetos	tomarem	decisões	a	nível	do	
projeto,	principalmente	na	fase	conceptual.	A	rosa	dos	ventos	usa	cerca	de	16	direções	e		
são	utilizadas	em	aliança	com	estudos	de	clima	e	solares,	de	forma	a	descobrir	o	melhor	
posicionamento	para	o	edifício.	
	 Para	 atingir	 o	 Net	 Zero	 Energy	 temos	 de	 usar	 estratégias	 que	 façam	 uso	 de	
armazenamento	passivo64	e	utilizar	estratégias	de	ventilação	cruzada,	de	modo	a	diminuir	
todo	o	tipo	de	gastos	energéticos	do	edifício,	o	que	 inclui	os	gastos	com	AVAC.	A	 rosa	
dos	ventos	mensal	mostra	que	os	ventos	usuais	vêem	de	nordeste,	com	uma	velocidade	
entre	os	23	e	os	29	km/h,	para	15%	das	horas	durante	o	ano.	Para	além	deste	género	de	
informações,	a	rosa	dos	ventos	permite-nos	comprovar	que	o	lado	oeste	recebe	o	vento	
mais	forte,	proveniente	da	costa.	Fazendo	uso	desta	informação,	o	edifício	altera-se	neste	
lado,	tornando-se	um	volume	mais	largo.	Em	termos	de	ventilação	cruzada	pode-se	retirar	
desta	análise	os	locais	mais	favoráveis	à	colocação	das	janelas	para	ventilação	cruzada.

O programa

	 O	programa	caracteriza-se	por	dois	blocos,	construídos	em	diferentes	fases.Prevê-
se	a	construção	de	dois	edifícios	com	um	total	de	6503.213m²	e	as	novas	construções	
irão	implicar	a	demolição	do	Edifício	21	(	Beach	Hall)	e	do	Edifício	23	(	Tide	Hall),	que	se	
encontravam	no	local,	assim	como	de	porções	dos	estacionamentos	23	e	508.
	 Ambos	os	edifícios	deviam	possuir	entre	um	e	dois	pisos,	de	forma	a	estabelecer	a	
maior	eficiência	para	edifício	institucional,	como	provam	Kyrieg	e	Niels	no	seu	estudo	para	
um	edifício	de	caracter	público/escritórios.Quanto	ao	edifício	apresentado	a	concurso,	iria	

64	 	 -	 	 “As	 soluções	 passivas,	 sem	 dúvida	 nenhuma,	 são	 aquelas	 que	 devem	 ser	 privilegiadas	 numa	
intervenção”	Tadeu,	António	in	-	Conversas	entre	António	Tadeu	e	Vasco	Peixoto	de	Freitas.	construção	
magazine:	2017.	Disponível	em	WWW:	<http://www.construcaomagazine.pt/noticias/Conversas-entre-
Antonio-Tadeu-Vasco-Peixoto_Freitas/>.



planta	de	piso	0

planta de piso 1
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planta de piso 3

Figura	41	-	A	análise	solar	é	vital	no	edifício	NZEB.
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possuir	espaços	recreativos	de	4830.958m²	assim	como	espaços	designados	ao	departamento	
de	 kineseologia,	 1625.803m².Ambos	 os	 edifícios	 deveriam	 ter	 um	 ou	 dois	 pisos	 e	 seriam	
construídos	 em	 duas	 fases,	 a	 primeira	 fase	 com	 aproximadamente	 3065.800m²	 e	 a	 segunda	
com	 3344.510m².	 Estavam	 também	 previstos	 espaços	 destinados	 a	 laboratórios,	 que	 fazem	
parte	dos	“blocos”	e	outros	espaços	destinados	a	dois	edifícios	de	ginásios	(Anexo	II).

A localização

O	 local	 de	 trabalho	 é	 o	 campus	 costeiro	 da	 universidade	 de	 Monterey	 Bay,	 na	
Califórnia.

De	acordo	com	o	censo	realizado	em	2010,	a	Califórnia	possui	37	253	956	habitantes.	A	
temperatura	mínima	 no	 Norte	 é	 inferior	 a	 0	 graus	 celsius,	 enquanto	 a	 temperatura	mínima	
perto	da	costa	sul	é	superior	a	11	graus,	sendo	as	temperaturas	mais	baixas	registadas	de	-43	
graus	Celsius	durante	o	 inverno.	As	mínimas	podem	variar	entre	 -45	graus	celsius	e	10	graus	
Celsius,	enquanto	os	máximos	variam	entre	18	e	40	graus.	Às	maiores	altitudes	a	temperatura	
média	 é	 inferior	 a	 20	 graus	Celsius,	 uma	 vez	 que	nas	 altitudes	mais	 elevadas	 a	 temperatura	
mínima	se	encontra	entre	6	e	18	graus	Celsius	e	as	máximas	se	encontram	entre	20	e	34	graus.	
No	este	e	sudeste	da	Califórnia	a	 temperatura	é	superior	a	33	graus	Celsius	e	pode	chegar	a	
mais	de	50	graus	Celsius	durante	o	Verão.

A	 precipitação	 é	 mais	 elevada	 nas	 regiões	 mais	 perto	 da	 costa,	 particularmente	 no	
Norte	do	Estado.	Usualmente	a	precipitação	é	na	forma	de	chuva,	mas	em	Tamarack,	na	Serra	
Nevada,	existe	a	possibilidade	de	nevar	na	zona	mediterrânica,	o	que	revela	que	a	temperatura	
alterna	entre	 polar	 e	 subtropical,	 e	 na	 zona	 da	 costa	 cria	 frequentemente	 nevoeiro	 durante	
o	 verão.	 O	 nevoeiro	 vai	 ser	 um	 aspeto	 interessante	 no	 desenvolvimento	 do	 projeto,	
principalmente	do	ponto	de	vista	da	recolha	como	estratégia	passiva.	

Será	de	referir	que	o	interesse	por	este	projeto	partiu	do	fato	do	clima	ser	oposto	ao	
clima	em	que	a	Passive	House	foi	desenvolvida.	Um	dos	 temas	que	não	são	muito	elaborados	
ao	 longo	 da	 presente	 dissertação	 são	questões	relacionadas	com	a	Passive	House,	sendo	um	
assunto	que	já	foi	abordado	por	diversas	dissertações65,	ter-se-ão	por	base	esses	autores.

A fachada

“Since buildings are used all year around, a rendering of shading conditions at a single moment 
in time is of limited usefulness. Solar animations are intended to overcome that limitation(...) 66

Para	 a	 fachada	utilizamos	 a	 cortiça,	 que	 se	 apresenta	 como	um	material	 totalmente	
reciclável	 e	 sem	 emissão	 de	 compostos	 para	 o	 ar,	 o	 que	 diminui	 ainda	 mais	 o	 impacto	
energético	 e	 ambiental	 do	 edifício,	 através	 das	 poupanças	 energéticas	 que	 advém	 da	
utilização	 deste	 revestimento.	 Além	 destas	 vantagens,	 possui	 um	 excelente	 isolamento	
acústico	do	 exterior.	 A	Amorim, possui a solução que decidimos testar neste projeto, com um 
aglomerado de cortiça negra expandida designado de MdFachada. 
65		-		Como	por	exemplo,		FERREIRA,	Catarina	-	O	conceito	passivhaus	no	projecto	de	arquitectura,	FAUP,	2017 
66		-		LEVY,	François	-	BIM	in	Small-Scale	sustainable	desig,	p.115



Figura	42	-	Monterey	Bay.

Figura	43	-	O	terreno.



Arquitetura a Zero

 53

 Alcançar	 o	 gasto	 energético	 nulo	 e	 tendo	 em	 conta	 o	 custo	 inicial	 ao	
nível	construtivo	da	 fachada	ventilada,	 terá	benefícios	a	nível	energético	e	de	redução	
do	 custo	 ao	 nível	 de	 HAV,	 aquecimento	 e	 ventilação	 do	 ar	 a	 longo	 prazo.	 Poderá	
comparar-se	esta	vantagem	com	a	introdução	de	painéis	solares,	apesar	do	custo	inicial	
ser	elevado.	Para	concluir	a	análise	deste	projeto,	a	medida	inicial	deste	desafio	foi	feita	
com	o	objetivo	de	definir	algumas	formas	retangulares,	e	estudar	a	sua	relação	com	o	
sol,	assim	como	foram	a	base	de	análise	para	o	consumo	de	energia.

As	 massas	 conceptuais	 levaram-nos	 ao	 desenho	 dos	 blocos	 para	 as	
salas	dos	 estudantes,	 com	 a	 implementação	 do	 resto	 do	 programa	 e	 o	 detalhe	 do	
desenho	aumentou,	pelo	que	procedemos	a	uma	nova	analise	energética.	Através	deste	
processo,	 e	 com	o	 uso	 do	 Insight	 e	 do	Green	 Building	 Studio,	 compreendemos	 que	 o	
projeto	 ainda	 não	 se	 encontrava	 no	 Net	 Zero.	 O	 uso	 de	 outras	 formas	 criativas	 de	
geração	 de	 energia	 também	 auxiliaram	 o	 projeto,	 principalmente	 os	 ginásios,	 que	
produzem	 electricidade	através	da	sua	utilização,	como	já	referimos	anteriormente.

Outras	estratégias	são	compostas	pela	utilização	de	uma	fachada	ventilada	com	
cortiça,	que	permite	a	conservação	térmica	no	 interior	da	edificação	ao	mesmo	tempo	
que	 a	 isola	 acusticamente,	 assim	 como	 a	 recolha	 de	 água	 da	 chuva,	 que	 pode	 ser	
armazenadas	 em	 cada	 bloco	 e	 utilizada	 para	 consumo	 nas	 casas	 de	 banho	 e	 que	
permitiram	 chegar	perto	 do	 objetivo	 do	 Net	 Zero,	 como	 poderemos	 ver	 nos	 gráficos	
correspondentes	 no	Apêndice.



Figura	44	-	Terreno.
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Figura	46	-	Modelo	energético	inicial	da	forma	do	edifício	proposto	no	III	capítulo.

Figura	47	-	Economia	Circular.
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3.1 Para além do projeto a concurso

“We are facing a construction boom like no other in history. Over the next 20 years, we will 
more than double the amount of built space occupied today. Innovation is the foundation 
for sustaining life on earth. We are at a critical point, and the right innovations must be 
incorporated in the environments of the future.”67

	 Charles	Darwin	no	séc.	XVII,	terminou	de	elaborar	nas	ilhas	Galápagos	a	sua	Teoria	
Geral	 da	 Evolução	das	 espécies,	 ao	observar	 que	os	 indivíduos	 da	mesma	espécie	 não	
são	idênticos	entre	si.	Na	luta	pela	sobrevivência,	começam	a	existir	organismos	com	as	
variações	favoráveis	às	condições	do	ambiente,	quando	comparados	com	organismos	que	
possuem	condições	menos	favoráveis	à	sobrevivência.	A	diversidade	biológica	é	o	resultado	
de	um	processo	de	descendência	com	modificação,	onde	os	organismos	vivos	se	adaptam	
gradualmente	 através	 da	 seleção	 natural	 e	 as	 espécies	 se	 ramificam	 sucessivamente	 a	
partir	de	formas	anteriores.	68

	 Seria	 de	 esperar	 que	 existisse	 uma	 seleção	 na	 arquitetura,	 principalmente	 da	
forma	ao	nível	conceptual,	que	permitisse	a	definição	com	as	condições	“mais	favoráveis	à	
sobrevivência”,	ou	seja,	mais	favoráveis	ao	utilizador	e	às	suas	necessidades.
	 Segundo	Darwin,	a	mudança	de	condições	é	vantajosa	à	seleção	natural,	porque	
cria	condições	propícias	para	o	desenvolvimento	de	variações	vantajosas:“Natura	non	facit	
saltum”	,	porque	a	natureza	só	pode	proceder	à	seleção	natural	de	forma	progressiva.		
	 	 	 O		desenvolvimento	de	variações	será	proveniente	ou	da	adoção	
da	variação	genética	para	a	próxima	geração	da	espécie,	ou	do	fim	da	variante	genética	
desses	elementos.	Desta	forma,	estas	 ideias	também	poderão	ter	um	fim	se	não	forem	
vantajosas	para	a	disciplina.	
	 Como	 a	 arquitectura	 é	 “representante	 do	 espírito	 de	 uma	 época”,	 além	 de	
preocupações	estéticas	deverá	incluir	preocupações	com	a	componente	energética.	
	 Souto	Moura,	em	entrevista	à	RTP	noticias,	fala	da	criação	de	“uma	nova	disciplina”,	
porque	a	arquitetura	que	vai	surgir	tem	de	trabalhar	em	conjunto.”		E	que	“cada	vez	mais	a	
arquitetura	deve	socorrer-se	de	outras	disciplinas.”	As	metodologias	que	se	proporcionam	
a	esta	colaboração	dentro	do	projecto	(	entre	disciplinas)	são	os	programas	BIM,	como	
o	Revit	 e	 o	Archicad.	 Principalmente	 através	 da	 sua	 capacidade	de	 central	model,	 que	
permite	a	colaboração	entre	várias	pessoas,	ao	mesmo	tempo	dentro	do	modelo.
	 Como	 afirma	 Thomas	 Berry69:	 “	 history	 is	 governed	 by	 those	 overachieving	
movements	that	give	shape	and	meaning	to	life	(...)	The	Great	Work	now,	as	we	move	into	
a	new	millennium,	is	to	carry	out	the	transition	from	a	period	of	human	devastation	of	the	
earth	to	a	period	when	humans	would	be	present	to	the	planet	in	a	mutually	beneficial	
manner…	This	is	our	Great	Work	and	the	work	of	our	children…”.
	 Além	de	Berry,	Krygiel	e	Nies	alegam	também	um	ponto	critico	ao	nível	temporal.70

Tal	 como	 Berry	 descreve	 no	 “grande	 trabalho”,	 acreditamos	 que	 a	 arquitetura	 poderá	
ser	 uma	 componente	 essencial	 na	 criação	 deste	 “grande	 trabalho”	 do	 futuro,	 como	
67		-		KRYGIEL,	Eddy;	NIES,	Bradley	-	Green	Bim	:	Successful	Sustainable	Design	with	Building	Information	
Modeling,	p.16
68		-		Darwin,	Charles	-	A	Origem	das	Espécies.
69		-		“We	are	facing	a	construction	boom	like	no	other	in	history.	Over	the	next	20	years,	we	will	more	
than	double	the	amount	of	built	space	occupied	today.	Innovation	is	the	foundation	for	sustaining	life	on	
earth.	We	are	at	a	critical	point,	and	the	right	innovations	must	be	incorporated	in	the	environments	of	
the	future.”
Berrry,	Thomas	-	The	Great	Work	:	Our	Way	into	the	Future,	p.201
70		-		KRYGIEL,	Eddy;	NIES,	Bradley	-	Green	Bim	:	Successful	Sustainable	Design	with	Building	Information	
Modeling,	p.16



Figura	48	-	A	forma	compacta	com	um	gasto	de	166	kw/m2/ano.

Figura	49		-	A	forma	“partida”	com	uma	estimativa	de	160	kw/m2/ano.
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já	 percebemos	 atrás,	 os	 edifícios	 tem	 um	 papel	 essencial	 nos	 gastos	 com	 o	 consumo	
energético	a	nível	mundial.
	 Estamos	 perante	 um	 século	 no	 qual	 a	 criação	 de	 edifícios	 energeticamente	
eficientes	é	o	principal	objetivo,	assim	como	da	geração	que	nos	virá	a	suceder.	A	presente	
dissertação	não	pretende	afirmar	que	os	princípios	que	tenham	em	vista	o	design	eficiente	
nunca	foram	tidos	em	conta	até	ao	momento.	Pelo	contrário,	estas	 ideias	sobre	formas	
passivas	de	obter	maior	exposição	solar	e	eficiência	são	utilizadas	desde	sempre.	O	que	
se	pretende	reafirmar	é	uma	linha	de	tempo	mais	recente,	onde	estes	conceitos	tem	sido	
desconsiderados	no	desenho	dos	edifícios	relativamente	a	outros	princípios	de	desenho.	
Apesar	disto,	nem	todos	os	arquitectos	os	desconsideram.	
	 A	arquitetura	vernácula	é	aquela	que	mais	desenvolve	os	princípios	bioclimáticos,	
fazendo	uso	de	várias	estratégias	que	podem	ser	estudadas	com	o	objetivo	de	as	aplicar	
nos	 novos	 edifícios.	 Ao	 nível	 da	 investigação	 esta	 ideia	 abre	 um	 grande	 número	 de	
possibilidades	 e	 poderia	 ser	 feito	 outro	 trabalho	 sobre	 a	 adaptação	 de	 estratégias	 da	
arquitetura	vernacular	para	desenvolvimento	projectual	de	novos	edifícios.	 	 	
	 Após	a	conclusão	da	proposta	a	concurso	foi-me	permitido	analisar	questões	que	
,devido	aos	prazos,	não	foram	consideradas	anteriormente	(A	Curva	de	MacLeamy).
	 No	desenvolvimento	deste	projeto	a	orientação	solar	teve	um	papel	central	para	
alcançar	a	Net	Zero	Energy.	Como	 foi	desenvolvido	num	prazo	 relativamente	apertado,	
após	a	conclusão	da	proposta	apresentada	a	concurso,	voltei	a	criar	modelos	conceptuais	
para	entender	os	erros	na	forma	conceptual.
Passam-se	a	referir	os	objetivos	deste	estudo:
	 	 -	Comparação	dos	diferentes	modelos	conceptuais	energéticos;
	 	 -Constatação	de	erros	no	desenho	conceptual	inicial;	 	 	
	 Apesar	de	fornecer	benefícios	a	nível	de	sistemas	passivos	(e	de	incidência	solar),	
possui	um	aumento	dos	custos	energéticos	relacionados	com	o	funcionamento	do	edifício.
	 Este	género	de	estratégias	devem	ser	extensivamente	estudadas	se	for	intenção	do	
arquiteto	abordar	estes	temas.	Após	pesquisa	sobre	de	que	forma	se	poderiam	desenhar	
os	edifícios	energeticamente	eficientes	e	sobre	as	bases	necessárias	para	o	seu	desenho,	
concluiu-se	que	as	formas	utilizadas	para	estudo	tem	valores	de	5x5;	8x10;	10x15;	destas	
comparações	o	menor	valor	de	Kw/m2/ano	surgiu	para	o	volume	de	10x15	com	81.3	kWh	
/	m²	/	yr.
	 Procedeu-se	à	realização	do	modelo	conceptual	com	10	“torres”	de	10x15,	e	duas	
lâminas	de	10x15,	para	concluir	que	o	modelo	aplicado	ao	projeto	não	foi	o	mais	vantajoso,	
por	erro	na	conceção	e	resultados	iniciais.
	 Este	tipo	de	formas	conceptuais	podem	ser	justificadas	através	de	estudos	solares	
ou	de	posicionamento,	de	forma	passiva	ou	através	da	implementação	de	painéis	solares.	
O	objetivo	destas	estratégias	é	tentar	justificar	o	gasto	extra	ou	as	despesas	construtivas	
associadas	 com	 a	 fragmentação	 dos	 volumes	 pertencentes	 ao	 edifício.	 Para	 resumir,	 o	
modelo	sem	a	aplicação	de	nenhuma	estratégia	de	eficiência	energética,	é	de	166	kw/m2/
ano	enquanto	o	valor	inicial	demonstrado	pelos	blocos	é	de	170	kw/m2/ano.
	 O	 edifício	 compacto	 confirma-se	 como	 o	mais	 eficiente.	 Esta	 afirmaçao	 estava	
correcta	 nesta	 fase	 de	 desenvolvimento,	 mas	 veio	 a	 provar-se	 errada	 no	 projeto	 da		
residência.	Olgyay	refere	a	teoria,	de	que	os	edifícios	de	forma	quadrada	são	mais	capazes	
de	preservar	o	calor	durante	o	Inverno	e	de	manter	o	conforto	durante	o	Verão.71

71		-		OLGYAY,	Victor,	Design	With	Climate,	a	Bioclimatic	Approach	To	Architectural	Regionalism,	p.87



Figura	50	-Diferentes	valores	obtidos	correspondentes	às	diferentes	massas	estudadas.

kw/m2/ano kw/m2/ano kw/m2/ano kw/m2/ano

Figura	51	e	52	-	Análise	solar	do	projeto	Zero,	Revit	(esquerda)	;	Gráfico	comparativo	dos	valores	
obtidos	para	diferentes	massas.

Figura	53	e	54-	Análise	das	cargas	térmicas.
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	 Numa	 tentativa	 de	 compreender	 as	 estratégias	 mais	 favoráveis	 ao	 projeto	
energeticamente	 eficiente	 e	 à	 Arquitetura	 relacionada	 com	 o	 clima,	 vamos	 analisar	
resumidamente	a	História	da	Arquitetura	que	procura	a	eficiência	no	uso	de	energia	e	dos
recursos,	passando	de	seguida	a	uma	análise	das	estratégias	utilizadas	e	das	mais	adequadas	
a	 cada	 clima:	 “desenvolvimento	 sustentável	 satisfaz	 as	 necessidades	 do	 presente	 sem	
comprometer	a	capacidade	de	gerações	futuras	satisfazerem	as	suas	próprias”.72

	 Poderá	 considerar-se	 que	 os	 edifícios	 eram	 utilizados	 apenas	 como	 forma	 de	
permitir	a	sobrevivência.	Após	a	introdução	de	construções	como	a	Basílica	de	S.	Pedro	no	
Vaticano,	a	Catedral	de	S.	Basílio	em	Moscovo	e	a	Alhambra	em	Granada,	que	se	tornam	
espaços	cívicos	com	uma	função	simbólica,	a	nível	político	e	cultural,	a	ideia	da	arquitetura	
criada	 apenas	 para	 a	 sobrevivência	 obteve	 novas	 conotações.	 Começa-se	 a	 introduzir	
também	a	venustas,	que	passam	a	ser	parte	integrante	da	produção	arquitetónica.
	 Anteriormente	ao	desenvolvimento	da	industrialização,	a	arquitetura	desenvolvia-
se	tendo	em	conta	princípios	bioclimáticos,	devido	à	inexistência	de	sistemas	mecânicos	
que	permitissem	a	substituição,	ou	alteração,	de	estados	interiores.	Com	a	introdução	dos	
sistemas	AVAC,	ocorreu	uma	alteração	dos	estados	 internos	do	edifício,	o	que	 levaram	
os	arquitetos	a	desconsiderar	princípios	de	desenho	arquitetónico	que	eram	necessários	
anteriormente.	 Os	 materiais	 utilizados	 na	 construção,	 eram	 os	 presentes	 no	 local,	
representativos	quer	da	condição	climática	local,	quer	das	formas	como	se	podia	proceder	
para	a	construção	do	abrigo,	tendo	em	conta	os	materiais	existentes.	A	industrialização	
e	 a	 capacidade	 de	 transporte	 levaram	 a	 um	 fim	 desta	 condição,	 devido	 às	 inúmeras	
possibilidades	de	transporte	dentro	de	um	curto	período	de	tempo,	que	levaram	a	uma	
rejeição	quer	dos	materiais	locais	e	dos	custos	associados	à	pegada	de	carbono	que	este	
transporte	causava	e	causa	na	atualidade.
	 A	 introdução	das	dúvidas	dos	arquitetos	em	relação	à	 indústria	da	construção	
e	de	termos	como	“verde”	(que	nós	neste	trabalho	não	utilizamos,	nem	consideramos,	
devido	às	conotações	associadas	ao	mesmo)	tem	sido	utilizado	como	ponto	de	venda	de	
edifícios		não	procuram	a	eficiência	energética.	No	inicio	de	1990	formou-se	o	American	
Institute	of	Architects	(AIA),	comité	do	Ambiente	(Comitee	on	the	Environmente	,	COTE)	e	
ocorreu	também	a	formação	do	U.S.Green	Building	Concil	(USGBC).73

	 “Durante	 1970	 uma	 porção	 do	 movimento	 Green	 Building	 designada	 por	
AIA	 formou	 o	 Comité	 da	 Energia,	 e	 os	membros	 do	 comité	 criaram	 documentos	 que	
permitiram	ajudar	o	AIA	do	lobby	do	Capitol	Hill	e	colaboraram	com	o	governo	na	procura	
da	eficiência	energética.”74

	 No	 capítulo	 seguinte	 iremos	 constatar	 que,	 devido	 aos	 preços	 reduzidos	 da	
energia	nos	Estados	Unidos,	este	comité	 infelizmente,	perdeu	o	seu	impacto,	e	as	suas	
ideias	 sobre	 a	 procura	 da	 eficiência	 energética	 foram	 colocadas	 de	 parte,	 voltando	 a	
surgir	em	1989	com	a	convenção	em	St.	Louis	em	Missouri.	Segundo	Krieg	e	Niels	existem	
dois	pontos	chave,	nos	quais	o	AIA/	COTE	AIA/	COTE	contribui	no	desenvolvimento	do	
design	que	tem	por	base	a	procura	energética.	O	primeiro	foi	a	criação	e	publicação	do	
Environmental	 Resource	Guide,	 (ERG),	 de	1992	a	 1998,	 que	permite	uma	 comparação	
da	base	da	 indústria	para	observar	o	 impacto	dos	materiais	de	construção,	produtos	e	
sistemas.75O	segundo	foi	a	criação	do	prémio	Top	Ten,	solidificando	nesse	ano	a	posição	

72	-		Comission,	Bruntland	-	Development	and	International	Economic	Co-Operation:	
73		-		Ibidem,	p.30
74		-		Ibidem.,	p.30
75		-		KRYGIEL,	Eddy;	NIES,	Bradley	-	Green	Bim	:	Successful	Sustainable	Design	with	Building	Information	



Figura	55-	Krieg	e	Niels,	simulação	da	percentagem	de	energia	ganha	com	
diferentes	orientações	para	um	edifício	de	5	pisos	em	Seattle.

Figura	56	-	Krieg	e	Niels,	efeito	cumulativo	simulado	da	orientaçao	mais	favorável	para	um	
edifício	de	escritórios	de	5	pisos.
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dos	edifícios	que	procuraram	a	eficiência	energética.	De	acordo	com	as	disposições	do	AIA	
as	submissões	para	este	prémio	continuam	a	crescer	cada	ano,	com	um	valor	inicial	de	15	
candidaturas,	saltando	para	as	100	numa	estimativa	do	ano	de	2007.76 

O	USGBC	(U.S.	Green	Building	Council)	foi	uma	organização	formada	em	1993	com	
a	 intenção	de	 ajudar	 a	 definir	 e	 a	 promover	 as	 práticas	 energeticamente	eficientes,	 no	
sector	da	construção.	Alguns	elementos	do	comité	AIA	(avaliação	de	impacto	ambiental)	
original	participaram	numa	fase	inicial	na	gestão	da	USGBC,	e	uma	das	principais	diferenças	
entre	esta	e	o	USGBC,	é	a	de	não	se	focar	em	nenhuma	profissão	ou	sector	em	específico.	
A	 USGBC	 criou	 o	 sistema	 “Green	 Building	 Rating”,	 e	 estabeleceu-se	 como	 uma	 marca	
reconhecida	por	arquitetos,	empresas	de	manufaturação	e	outras	indústrias	relacionadas	
com	a	construção.

Segundo	Kryeg	e	Niels	e	em	relação	às	ferramentas	que	podem	ser	utilizadas	para	
proceder	à	análise	energética,	aliadas	ao	Revit	estas	são:	o	Climate	Consultant;	EnergyPlus	;	
IES	<VE>	;	Ecotect;			Green	Building	Studio	,	muito	utilizado	no	âmbito	desta	dissertação,	até	
para	proceder		à	transferência	de	modelos	para	o	eQuest;o	Daysim;	o	Radiance;	o	WUFI-
ORNL/IBP	,o	Microsoft	Excel	e	claro	o	eQuest.

Um	dos	 aspetos	mais	 importantes	 a	 considerar	 durante	 o	 desenvolvimento	 do	
projeto	de	arquitetura,	segundo	Krygiel	e	Nies,	é	compreender	o	clima	e	a	cultura	de	um	
lugar.	 Associa-se	 a	 esta	 afirmação	 a	 ideia	 de	que	um	edifício	 realizado	num	 certo	 local	
dentro	de	um	certo	clima	não	deverá	ser	 igual	a	um	edifício	criado	num	local	diferente,	
devido	a	questões	associadas	com	as	diferentes	 formas	de	desenvolvimento	do	projeto	
consoante	o	local.77

Em	 relação	à	 localização,	Krygiel	 e	Niels	 afirmam	que	é	 importante	 conhecer	 a	
latitude	e	longitude	de	forma	a	maximizar	a	utilização	solar	na	produção	energética	por	
parte	do	edifício	de	energia	renovável.	O	gráfico	da	figura	56,	tal	como	a	curva	de	McLeamy	
mostra	que,	num	edifício	de	escritórios	na	cidade	de	Seattle,	o	efeito	de	diferentes	medidas	
tem	um	custo	cumulativo	no	edifício	e		o	losango	representa	o	custo	inicial	e	o	quadrado	
representa	o	custo	de	operação	anual.	Na	curva	de	MacLeamy,	como	já	foi	apresentado	no	
capítulo	I,	este	custo	inicial	diminui	com	o	tempo,	e	à	medida	que	os	custos	com	energia	
diminuem	este	 investimento	 inicial	é	compensado78,	principalmente	ao	nível	dos	gastos	
energéticos	com	o	edifício	a	longo	prazo.

Além	destas	vantagens	a	longo	prazo,	provenientes	da	inserção	de	preocupações	
com	o	desenho	energeticamente	eficiente,	existem	vantagens	a	nível	de	produtividade	dos	
trabalhadores.	Ficou	já	demonstrado	em	vários	estudos	que	os	edifícios	“green”	tem	um	
impacto	a	nível	de	saúde	e	produtividade	nas	escolas,	hospitais,	levando	ao	aumento	das	
vendas	nas	lojas	e	ao	aumento	da	produção	em	fábricas	e	nos	escritórios.	

A	maioria	 estão	 disponíveis	 para	 consulta	 no	 site:	 http://www.usgbc.org.Como	
já	 referido	anteriormente,	preocupações	 com	a	 inserção	de	 iluminação	natural	 levam	a	
“ambientes	de	 trabalho	mais	 saudáveis	e	estimulantes”	 como	 refere	Nicholson79,	o	que	
comprova	que	os	benefícios	da	 luz	natural	 	 integram	o	espaço	psicológico	e	fisiológico,	
como	referem	Edwards	e	Torcelini.

Quanto	à	questão	dos	gastos,	um	rácio/razão	aceite	na	indústria	da	construção	é	

Modeling,	p.30
76		-		Idem.	p.32
77		-		Idem	,	p.1
78		-		Ibidem	,	p.128	e	129
79		-		NICHOLSON,	L.	A.	-	Integrating	Sustainable	Building	Design	and	Construction	Principles	into	
Engineering	Technology	and	Construction	Management	Curricula.



Figura	57	-		Custos	de	um	edifício	médio	de	escritórios	em	Seattle.

Figura	58	-	Otimização	de	estratégias	para	as	diferentes	formas	de	edifício:	A	forma	C,	
a	“caixa”	e	a	forma	estreita	e	alta	respetivamente.
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Figura 59 e 60 
-  os diferentes 
posicionamentos 
estudados.

1:5:200	que	significa	que	por	cada	euro	de	custo	inicial,	5	são	destinados	à	manutenção	
ao	longo	do	tempo	e	200	a	custos	operacionais	ligados	ao	negócio.	Hugues,	no	entanto	
refere	um	modelo	que	considera	mais	próximo	da	realidade,	apontando	para	1:0,4:12,	
dependendo	de	mais	condicionantes	como	o	ciclo	de	vida	do	edifício.80

A forma conceptual

	 Segundo	 Krygiel	 &	 Nies,	 para	 obter	 edifícios	 mais	 eficientes	 é	 necessário	
adaptar	 a	 volumetria	 a	 cada	 circunstância.81	O	BIM	 tem	particular	 importância	 devido	
à	sua	capacidade	de	fornecer	informação	sobre	diferentes	tipos	de	volumetria	e	as	que	
devem	ser	consideradas,	principalmente	ao	nível	das	massas.	No	seu	 livro,	Green	Bim,	
Krieg	 e	Niels	 fizeram	 um	 estudo	 comparativo	 de	 conceitos,	 de	 um	 edifício	 suburbano	
de	 escritórios,	 estabelecendo	 uma	 comparação	 na	 tentativa	 de	 tentar	 perceber	 as	
vantagens	e	desvantagens	das	formas	equacionadas.A	sua	resposta	a	este	problema	será	
novmente	explorado	no	terceiro	capitulo	pois	foi	utilizada	como	referência	para	o	estudo	
desenvolvido.

80		-		HUGUES,	W.	-	Exposing	the	myth	of	the	1:	5:	200	ratio	relating	initial	cost,	maintenance	and	staffing	
costs	of	office	buildings.	Proceedings	20th	ARCOM	Conference,	1-3	September	2004
81		-		KRYGIEL,	Eddy;	NIES,	Bradley	-	Green	Bim	:	Successful	Sustainable	Design	with	Building	
Information	Modeling,	p.	139



Figura	59	-	A	fachada	tecnologicamente	avançada	pode	trazer	outro	tipo	de	problemas		
para	a	equação.
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3.2 Estratégias do desenho eficiente

	 No	subcapítulo	anterior	foi	mencionado	o	desenho	que	tem	por	objetivo	melhorar	
o	desempenho	energético	dos	edifícios	e	que	provém	desde	as	primeiras	habitações	por	
parte	da	humanidade,	requer	um	entendimento	das	regras	gerais	da	natureza.82

	 Relativamente	 às	 soluções	 práticas	 que	 permitem	 alcançar	 o	 baixo	 consumo	
energético,	 existe	 um	 grande	 interesse	 na	 sua	 aplicação	 no	 restauro	 de	 edifícios	 já	
construídos.83

	 Como	 já	 referido,	 a	 implantação	 do	 edifício	 apresenta-se	 como	 uma	 das	
componentes	 que	 mais	 influência	 tem	 a	 nível	 energético.	 Isto	 deve-se	 a	 ser	 uma	
característica	imutável	das	construções	arquitetónicas,	salvo	poucas	exceções.	
	 O	livro	“Design With Climate, a Bioclimatic Approach To Architectural Regionalism”  
compõe	algumas	regras	que	abordam	este	 tema	e	designadamente	tentar	contruir	um	
edifício	energeticamente	eficiente:
	 1-	A	primeira	regra	é	bastante	básica,	“o	sol	nasce	a	este	e	deita-se	a	poente”	
mas	apesar	disso,	deve	ser	relembrado	que	no	Inverno	do	Hemisfério	Norte,	o	sol	nasce	
a	sudeste	e	no	verão	a	nordeste,	o	que	significa	que	no	Verão	a	fachada	virada	a	norte	
sofre	uma	exposição	solar	muito	breve	enquanto	no	inverno	esta	fachada	nem	sequer	se	
encontra	em	contacto	com	o	sol.	84

	 2-	O	ângulo	solar	máximo	varia	consoante	o	local	em	que	nos	encontramos,	ou	
seja,	consoante	a	 latitude.	A	posição	da	terra	em	relação	ao	sol	é	um	dos	pontos	mais	
importantes.	
	 3-	Durante	o	dia	é	quase	impossível	não	existir	uma	fachada	exposta	ao	sol	e	a	que	
possui	maior	exposição	solar	deve	ser	especialmente	protegida.	Esta	exposição	poderá	
ser	vantajosa	no	Inverno,	uma	vez	que	os	raios	solares	nesta	estação	se	encontram	com	
uma	inclinação	menor.	Uma	regra	básica	para	calcular	esta	incidência	solar	numa	fachada	
exposta	ao	sol	é	a	de	60-90		graus	em	latitudes	intermédias	e	120	em	latitudes	perto	da	
linha	do	equador.	85

	 O	 posicionamento	 do	 edifício	 em	 relação	 ao	 sol	 possui	 uma	 importância	
semelhante	em	relação	ao	terreno	e	a	presença	de	vegetação	ou	de	“um	manto	verde”	e	
pode	ter	uma	grande	importância	nas	poupanças	do	edifício–	na	ordem	dos	15%	a	20%.	
As	paredes	vegetais	tem	a	capacidade	de	reduzir	significativamente	as	perdas	térmicas.	A	
fórmula	indicada	para	obter	estes	benefícios	é	de	“cinco	vezes	a	altura	do	quebra-vento”.86

	 Aplicamos	esta	regra	no	desenho	do	projeto	realizado	para	o	concurso	“Arquitetura	
a	Zero”,	apesar	de	na	altura	não	terem	sido	consideradas	todas	as	vantagens	do	seu	uso.	
Nesse	projeto	usamos	as	árvores	que	se	encontravam	na	rua	para	proteger	os	“pátios”	
entre	os	“blocos”	do	piso	0.
	 Deverá	ter-se	em	consideração	que	as	árvores	são	organismos	capazes	de	impedir	
até	85	%	da	concentração	solar,	além	de	possuírem	diferenças	consoante	a	estação	em	
que	se	encontram.	Deverá	ter-se	em	conta	as	vantagens	das	espécies	de	folha	caduca87 
que	no	inverno	proporcionam	a	entrada	da	luz	solar	(que	não	é	desejada	durante	o	verão).
	 Para	tirar	proveito	destas	situações	é	“recomendado	que	se	posicione	a	árvore	de	
modo	a	que	a	sua	copa	fique	a	45	graus	da	base	da	edificação”.88

82		-		OLGYAY,	Victor,	Design	With	Climate,	a	Bioclimatic	Approach	To	Architectural	Regionalism,	p.4
83  -  Ibidem, p.5
84  -  Ibidem, p.4
85	-			Ibidem, p.24
86  -  Ibidem, p.28
87  -  Ibidem, p.36
88  - Ibidem, p.38



Figura	60	-	Edifício	Cantareira,	Eduardo	Souto	Moura.
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	 A	relação	com	o	sol	consoante	o	posicionamento	geográfico	do	terreno	deve	ser	
tida	como	uma	das	escolhas	mais	 importantes	na	 fase	conceptual	de	um	projeto,	uma	
vez	que	a	relação	com	o	sol	é	um	dos	pontos	essenciais	da	arquitetura	energeticamente	
eficiente.89

	 Até	uma	latitude	de	15	graus,	quer	seja	a	norte,	quer	a	sul	da	linha	do	equador,	
onde	o	maior	problema	enfrentado	pelos	edifícios	é	o	excesso	de	temperatura.	
	 No	entanto,	o	vento	alísio	que	provêm	de	este	é	desejável	a	nível	da	ventilação,	
pelo	que	devem	ser	consideradas	aberturas	neste	posicionamento.90

	 Fora	deste	esquema,	a	fachada	norte	no	hemisfério	Sul	é	a	que	tem	de	enfrentar	
as	maiores	variações	de	temperatura.
	 Em	oposição	a	esta	situação,	a	fachada	que	encontra	os	maiores	ganhos	ao	nível	
térmico91		é	a	oeste,	principalmente	ao	fim	do	dia	devido	à	inclinação	da	incidência	solar.
	 Os	arquitetos	possuem	várias	formas	de	combater	estas		situações,	nomeadamente	
através	 de	 pérgulas,	 toldos,	 palas,	 e	 outros	 elementos,	 como	 por	 exemplo,	 a	 fachada	
criada	por	Jean	Nouvel	no	Instituto	do	Mundo	Árabe.
	 Um	dos	erros	cometidos	no	início	do	processo	conceptual		apresentado	a	concurso	
foi	a	divisão	do	programa	em	vários	blocos,	que	no	teste	inicial	no	Insight	apareceu	como	
mais	vantajosos	mas,	após	novo	calculo	de	massa	conceptual	feito	atrás,	ficou	confirmado	
que,	quanto	mais	compacto	um	volume,	mais	energeticamente	eficiente	é	o	mesmo92,	
como	confirma	Heywood	:	“As	edificações	mais	compactas	consomem	menos	energia.”	
Esta	questão	foi	criticada	por	Stet	Saborn93	que	na	“review”	proporcionada	a	propósito	do	
concurso	questionou	se	a	incidência	solar	compensava	os	gastos	por	parte	dos	blocos.
	 Já	no	caso	dos	projetos	em	“massa”	é	necessário	ter	em	consideração	que	esta	
se	vai	 tornar	massa	 termoacumuladora,	ou	 seja,	o	ponto	mais	alto	do	 calor	ocorre	no	
interior	do	edifício,	muito	mais	 tarde	do	que	no	exterior.	Em	oposição	a	este	dado,	as	
construções	 leves	 arrefecem	num	período	 de	 tempo	muito	maior	 que	 o	 exterior,	 pois	
existe	um	retardamento	a	nível	térmico.	Saber	estas	condições	permitirá	ao	arquiteto	agir	
de	forma	a	tirar	partido	destas	situações.
	 As	massas	 termoacumuladoras	 devem	 ser	 utilizadas	 em	 conjunto	 com	 outras	
técnicas,	como	a	ventilação	cruzada,	por	exemplo,	à	noite,	para	diminuir	a	temperatura	
no	interior	da	casa.	Dentro	dos	climas	temperados	a	massa	termoacumuladora	permite	
diminuir	as	oscilações	de	temperatura	exterior.	Pode-se	atingir	um	retardamento	de	cerca	
de	12	horas	entre	as	temperaturas	máximas	internas	e	externas.	Esta	 informação	pode	
ser	utilizada	pelos	arquitetos,	consoante	a	tipologia	do	edifício,	para	permitir	ou	tentar	
que	não	se	encontre	ninguém,	no	seu	interior,	quando	se	atingem	as	temperaturas	mais	
elevadas.
	 Outra	 regra	 básica	 apresentada	 no	 livro	 de	 Heywood	 é	 que	 uma	 construção	
pesada	 pode	 ter	 a	mesma	 resistência	 térmica	 de	 uma	 leve,	mas	 a	 construção	 pesada	
terá	várias	vezes	a	massa	térmica	da	mesma.	Esta	condição	deve-se	ao	facto	da	massa	
termoacumuladora	e	do	isolamento	térmico	desempenharem	funções	fundamentalmente	
diferentes.		
89	-	This	will	be	the	path	to	sustainable	,	energy-efficient	solar	architecture.It	beggins	with	solar	use,	is	
easy	to	implement,	and	is	reliable...”
	Hegger,	Manfred	-	From	Passive	utilization	to	Smart	Solar	Architecture”,	p.32
90		-		OLGYAY,	Victor,	Design	With	Climate,	a	Bioclimatic	Approach	To	Architectural	Regionalism,	p.	64
91  -  Idem. p.66
92  -  Idem, p.77
93  -  Engenheiro a cargo do concurso “Architecture at Zero”



Figura	61	-	Metro	cúbico	digital,	fachada	“verde”.

Figura	62	-	Museu	quai	branly.
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	 As	propriedades	das	massas	termoacumuladoras	devem	ser	colocadas	em	uso	em	
climas	frios	ou	nos	quais	existe	uma	diferença	de	6	graus	entre	os	valores	da	temperatura	
diurna.
	 Relativamente	 à	 fachada	 e	 ao	 seu	 posicionamento	 solar,	 podem	 ou	 não	 ser	
benéficas	para	o	projeto,	possuindo	uma	parede	com	bom	isolamento	térmico	cerca	de	6	
vezes	a	capacidade	de	isolamento	térmico	de	um	vidro	duplo.
	 Uma	das	 regras	em	relação	à	 reabilitação	de	edifícios	 (que	será	depois	útil	na	
comparação	entre	projetos	realizados	para	a	residência,	no	capítulo	III)	é	que	para	melhorar	
a	eficácia	térmica	de	um	edifício	já	construído	é	necessário	adicionar	o	isolamento	externo,	
segundo	 valores	 entre	7,5	 e	 10	 cm94,	 de	 forma	a	diminuir	 imediatamente	o	 seu	 gasto	
energético	 antes	 de	 se	 tentar	 inserir	 estratégias	 passivas.	 A	 introdução	 de	 estratégias	
passivas	 é	 bastante	 limitada	 e	muitas	 vezes	 não	 são	 grande	 auxílio.	 Neste	 caso,	 uma	
das	opções	que	não	 foram	consideradas	ao	 realizar	o	projeto	apresentado	a	 concurso	
foi	enterrar	o	mesmo.	Existem	várias	vantagens	a	nível	térmico	e	de	cargas	ao	enterrar	
o	edifício,	especificamente	em	relação	a	um	ambiente	 interno	mais	 fresco	no	verão,	e	
mais	quente	no	inverno,	apesar	de	existirem	outras	desvantagens	para	grandes	edifícios,	
nomeadamente	ao	nível	das	entradas	de	luz.

As coberturas verdes e as paredes verticais como estratégia

	 O	 aumento	 da	 temperatura	 (especialmente	 as	 máximas),	 a	 redução	 da	
precipitação	média	anual	para	todas	as	estações,	o	aumento	da	ocorrência	de	fenómenos	
extremos,	em	particular	de	precipitação	intensa	em	períodos	de	tempo	curto.	Assim	como	
a	ondulação	forte	e	a	subida	dos	níveis	da	água	do	mar,	são	problemas	que	os	arquitetos	
devem	considerar.	Opções	de	curto,	médio	e	longo	prazo	estão	a	ser	desenvolvidas	a	nível	
urbano	e	pretendem	dar	resposta	a	este	problema:
	 No	caso	das	coberturas	verdes,	está	confirmada	como	uma	medida	bioclimática	
que	em	sinergia	com	outras	permite	a	redução	das	vulnerabilidades	do	território	e	um	
maior	conforto.
	 Vários	projetos	começam	a	apoiar	a	sua	inserção,	como	é	o	caso	do	projeto	5º	
alçado	do	Porto,	que	reuniu	 informação	sobre	o	programa	de	instalação	de	coberturas	
verdes	de	acordo	com	necessidade	funcionais	especificas	(criação	de	incentivos	no	plano	
para	instalação	de	coberturas	verdes	no	PDM).
	 As	 coberturas	 verdes	 são	 cada	 vez	mais	 entendidas	 como	 espaços	 de	 grande	
potencial,	apresentando-se	como	grandes	massas	termoacumuladoras	na	superfície	dos	
edifícios,	criando	um	retardamento	térmico	interior	de	cerca	de	12	horas.	Outro	elemento	
tão	 popular,	 como	 as	 paredes	 verticais	 são	 as	 coberturas	 verdes	 e	 	 existem	 várias	
vantagens	na	sua	utilização,	como	por	exemplo:	a	redução	de	poluentes;	a	retenção	de	
águas	pluviais;	o	facto	de	isolarem	acusticamente;	contribuirem	para	a	redução	de	custos	
de	energia;	o	prolongamento	da	vida	útil	da	impermeabilização;	o	isolamento	acústico,	
entre	outras.
	 As	coberturas	verdes	manifestam	a	possibilidade	de	devolver	a	natureza	à	cidade,	
introduzindo-se	nos	edifícios	e	criando	pontos	de	convívio	para	os	moradores	dos	edifícios,	
assim	como	possivelmente	espaços	para	plantações,	no	caso	de	serem	intensivas.
	 Devido	ao	grande	número	de	trabalhos	que	já	foram	desenvolvidos	em	relação	

94		-		OLGYAY,	Victor,	Design	With	Climate,	a	Bioclimatic	Approach	To	Architectural	Regionalism,	p.84



Figura	63,64	e	65	Cobertura	verde	e	piscina	na	cobertura	do	edifício	Adega	Mayor,	construçao	2,	com	Bruna	Campos,	
Lewis	Wilson,	Marlene	Macieirinha.
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Figuras 72, 73 e 74.

a	este	tema,	vou	introduzir	muitíssimo	resumidamente,	existem	dois	tipos	principais	de	
coberturas	verdes,	extensivas	e	intensivas.	A	maior	diferença	entre	o	uso	das	coberturas	
ajardinadas	 e	 as	 paredes	 vegetais	 será	 que	 essas	 beneficiam	 a	 própria	 rua,	 enquanto	
geralmente	 as	 coberturas	 verdes	 só	 beneficiam	 os	 habitantes	 do	 prédio.Apesar	 de	
ser	uma	solução	fora	do	comum,	uma	parede	de	água	tem	quatro	vezes	a	capacidade	
termoacumuladora	de	uma	parede	de	betão,	devendo	a	sua	área	ser	de	cerca	de	“10%”95 
da	área	do	piso,	com	tanques	de	pelo	menos	45	cm	de	espessura.	 	Outras	estratégias	
que	 envolvem	a	 água	 são	 as	 roofpound´s,	 ou	 espelhos	 de	 água	 nas	 coberturas.	 Claro	
que	uma	 roof	pound,	ou	uma	piscina	na	 cobertura,	 como	podemos	 ver	em	exemplos	
como	o	edifício	Adega	Mayor	de	Álvaro	Siza,	permitem	ganhos	térmicos,	recolhendo	o	
calor	de	 forma	 indireta	 e	 conduzindo-o	 através	da	 laje	 até	 ao	piso	 inferior.Para	que	a	
roof	pound	 funcione	é	necessário	que	este	 tenha	entre	15	e	30	 cm	de	profundidade,	
estando	protegida	da	incidência	solar	direta.96	O	projeto	de	Álvaro	Siza	na	Adega	Mayor	é	
especialmente	interessante	porque	alia	a	estratégia	das	“roofpounds”	com	as	coberturas	
verdes.

Outras	 estratégias	 que	 permitem	 tirar	 partido	 das	 configurações	 do	 espaço	
interior	 são	 por	 exemplo	 a	 utilização	 do	 calor	 utilizado	 por	 espaços	 servidores	 (como	
é	 o	 caso	 das	 cozinhas)	 pode	 servir	 para	 aquecer	 os	 espaços	 servidos	 (quartos,	 por	
exemplo),	este	tipo	de	utilização	dos	espaços	já	podia	ser	visto,	por	exemplo,	no	Mosteiro	
de	Alcobaça.	No	Mosteiro	Cisterciense,	a	 cozinha	e	o	dormitório	encontravam-se	 lado	
a	lado	e	também	próximos	da	sala	do	Capítulo.	Como	já	mencionamos	anteriormente,	
o conhecimento	 de	 base	 vernacular	 sempre	 teve	 uma	 preocupação	 com	 as	 questões
térmicas	 e	 energéticas,	 pelo	 que	 se	 deve	 aprender	 com	as	 habitações	 tradicionais	 de
forma	a	transpor	este	conhecimento,	uma	vez	que	estratégias	como	a	ventilação	cruzada
não	são	propriamente	recentes.

Aliás,	 foi	 uma	das	estratégias	utilizadas	no	projeto	apresentado	a	 concurso,	 e	
funciona	desde	que	o	comprimento	de	um	espaço	interno	não	seja	superior	a	cinco	vezes	
o seu	pé	direito.

Num	espaço	de	tamanho	pequeno	ou	médio	(até	7	metros	de	comprimento)	as	
janelas	deverão	ocupar	cerca	de	20	%	da	parede	e	regra	geral,	quanto	mais	eficiente	é	
um	prédio,	menor	é	o	comprimento	da	planta,	com	variações	entre	os	12	e	14	metros.
Esta	ideia	será	tida	em	conta	no	desenvolvimento	do	projeto	da	residência,	apresentado	
posteriormente.

Resumindo,	diferentes	regras	aplicam-se	a	diferentes	climas:
-Dentro	 de	 um	 clima	 quente	 e	 seco,	 é	 necessário	 reduzir	 as	 temperaturas

interiores,	 quer	 através	 do	 uso	 das	 massas	 termoacumuladoras,	 ou	 de	 ventilação	
cruzada.		

Alguns	pré-requisitos	incluem	uma	diminuição	das	fachadas	a	leste,	arrefecimento	
por	cobertura	de	água,	ou	arrefecimento	adiabático	através	do	uso	de	um	tanque	de	água	
no	centro	de	um	pátio.	Um	exemplo	disto	é	o	projeto	“Pátio	no	Meco”,	do	arquiteto	Fábio	
Ferreira.	Ao	nível	construtivo,	os	detalhes	devem	caracterizar-se	por	uma	grande	massa	
termo-acumuladora,	 ideal	uma	construção	 com	um	 isolamento	espesso	e	 sem	pontes	
térmicas.	Seria	inteligente	no	desenho	destes	edifícios,	neste	ambiente,	aproveitar	para	
os	enterrar	no	solo,	conseguindo	grandes	poupanças	a	nível	de	eficiência	térmica.	Para	
os	caixilhos,	neste	tipo	de	clima,	existem	também	vantagens	em	utilizar	modelos	com	
95		-		OLGYAY,	Victor	-	Design	With	Climate,	a	Bioclimatic	Approach	To	Architectural	Regionalism,	p.82
96		-		Ibidem
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valores	G	,	E	e	U	baixos97.	O	sombreamento	e	todo	o	género	de	estruturas	que	o	auxiliem	
são	uma	grande	vantagem.
	 Nos	 climas	 quentes	 e	 húmidos,	 existem	 benefícios	 em	 diferentes	 soluções	 de	
sombreamento,	assim	como	do	uso	de	grandes	aberturas	e	da	ventilação	cruzada.	
	 Nestes	climas	será	de	valorizar	estruturas	com	uma	maior	altura	vertical,	fazendo	
uso	da	energia	eólica.	A	utilização	de	pilotis	no	pavimento	ou	outro	tipo	de	estruturas	
que	permitam	aproveitar	o	piso	inferior	e	o	arrefecimento	proporcionado	pelo	mesmo,	
também	são	apreciadas	e	similares	a	estratégias	como	a	utilizada	no	piso	0	de	Kitagata.98 
	 Para	um	clima	frio,	o	principal	objetivo	é	evitar	as	perdas	térmicas,	assegurando	
um	 isolamento	 impecável	 para	 o	 edifício.	 As	 aberturas	 na	 fachada	 sul	 devem	 ser	 as	
menores	possíveis,	de	forma	a	evitar	infiltrações.	Aqui	percebe-se	a	razão	da	aplicação	da	
metodologia	da	Passive	House	e	a	que	clima	se	destina.	No	clima	mediterrâneo	a	utilização	
de	parcas	aberturas	na	fachada	não	se	apresenta	como	a	solução	mais	interessante	devido	
principalmente	a	questões	culturais.
	 Espaços	servidores	são	capazes	de	aquecer	os	servidos,	pelo	que	um	dos	aspetos	
mais	importantes	em	climas	frios	é	o	desenho	interior	e	a	ligação	entre	espaços	de	estar	e	
a	cozinha,	algo	que	já	explicamos	no	exemplo	de	Alcobaça.	A	utilização	da	natureza	como	
um	elemento	que	permita	o	isolamento	do	edifício,	através	das	barreiras	de	árvores,	por	
exemplo,	é	muito	importante.	As	janelas,	devem	ser	escolhidas	tendo	por	base	valores	G	
elevados,	E	baixos	e	valores	U	muito	baixos.	No	caso	de	climas	temperados,	é	necessário	
utilizar	espaços	para	amortecimento	térmico,	assim	como	o	isolamento,	para	reduzir	as	
perdas	térmicas	no	inverno.	
	 Valoriza-se	o	uso	de	massas	termoacumuladoras,	que	devem	ter	como	principal	
objetivo	evitar	que	no	Verão	exista	um	sobreaquecimento	do	edifício,	com	 isolamento	
térmico	e	 sombreamento	conforme	necessário.	Neste	tipo	de	clima	é	crucial	 reduzir	a	
infiltração	do	ar,	 incluindo	entradas	protegidas	e	vestíbulos	de	transição	térmica,	assim	
como	a	 utilização	de	 espaços	 como	as	 casas	 de	 banho	 e	 as	 cozinhas	 para	 atingir	 esta	
transição.	Os	espaços	interiores	mais	quentes	devem	orientar-se	a	Sul,	por	oposição	aos	
espaços	mais	frios,	criando	várias	zonas	de	amortecimento	térmico.

97		-		OLGYAY,	Victor	-	Design	With	Climate,	a	Bioclimatic	Approach	To	Architectural	Regionalism,	p.88
98		-		Ibidem.	p.89
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“We do not need more economic growth as much as we need to relearn the ancient 
actions of generosity, as trustees for a moment between those who have preceded us and 
those who will follow.”99

	 	 Apesar	 das	 tentativas	 de	 manter	 a	 arquitetura	 como	 uma	 disciplina	
enclausurada,	é	 impossível	desassociá-la	de	outras,	principalmente	da	sociologia	e	da	
influência	 que	 as	 pessoas	 tem	 na	 construção	 do	 edifício.	 Alguns	 autores	 abraçam	 a	
dimensão	social,	como	é	o	caso	do	arquiteto	Alejandro	Aravena,	utilizando	a	vontade	
do	utilizador	e	o	seu	 investimento	no	edifício	para	permitir	a	sua	conclusão.	Segundo	
Aravena	é	devido	à	migração	de	2	biliões	de	pessoas	para	as	cidades,	que	a	habitação	
social	é	o	grande	problema	do	futuro,	principalmente	no	Chile.100

	 É	 inevitável	 que	 as	 pessoas	 se	 sintam	 atraídas	 pelas	 cidades,	 principalmente	
devido	ao	número	de	oportunidades	que	encontram	nas	mesmas.		Esta	situação	obriga	
as	pessoas	a	mudarem-se	em	condições	pouco	recomendáveis	e	tornam	esta	questão	
numa	 bomba	 social,	 “prestes	 a	 explodir”.	 	 Segundo	 Aravena	 é	 impossível	 contruir	 à	
escala	e	velocidade	que	as	pessoas	migram	para	as	cidades	e	mesmo	que	fosse	possível,	
estávamos	perante	um	problema	de	falta	de	recursos	materiais.	Isto	quer	simplesmente	
dizer	que,	após	ter	sido	resolvido	o	problema	da	habitação,	estaríamos	perante	uma	crise	
ambiental.	O	que	não	foi	considerado	é	que	como	resolução	deste	problema	deveriam	
entrar	as	questões	relativas	aos	edifícios	energeticamente	eficientes	ou	Net	Zero,	que	
são	a	melhor	opção	na	tentativa	de	resolver	quer	o	problema	de	“affordable	housing”101,	
quer	o	problema	da	criação	do	número	de	edifícios	para	o	número	de	pessoas	que	se	
encontram	a	entrar	nas	 cidades.	A	pegada	de	 carbono	dos	edifícios,	que	não	vão	 ter	
em	consideração	princípios	 bioclimáticos,	 a	 serem	construídos	para	 estes	dois	 biliões	
de	pessoas	que	se	vão	mudar	para	as	cidades	entre	o	momento	presente	e	2030,	vai	
empurrar	para	o	limite	um	planeta	que	já	se	encontra	a	enfrentar	uma	crise	ambiental.	
Desta	forma	o	Net	Zero	Design	parece	ser	a	melhor	resposta	para	este	problema.
	 Estes	edifícios,	 se	 forem	trabalhados	no	contexto	da	habitação	social,	podem	
oferecer	vários	benefícios,	principalmente	na	ordem	do	retorno	monetário	através	da	
poupança	energética.	 Estamos	então	perante	uma	discriminação	que	 tem	por	base	a	
energia	e	a	tecnologia.	
	 O	conceito	de	cidade	evoluiu,	podendo	destacar-se	um	tempo	antes	e	depois,	
caracterizado,	por	exemplo,	por	ações	como	a	destruição	das	muralhas	de	Barcelona	por	
Cerdà	e	que	alteraram	a	perceção	da	cidade	como	algo	dentro	e	algo	fora.	
Com	 o	 evento	 da	 industrialização	 e	 do	 automóvel	 esta	 discriminação	 física,	 a	 nível	
urbano,	 prosseguiu,	 desta	 vez	 caracterizada	pelo	 uso	dos	 combustíveis	 fósseis	 e	 pelo	
gasto	energético	relacionado.
	 A	partir	do	momento	em	que	um	edifício	fosse	autónomo	e	pudesse	fornecer	e	
ser	fornecido	pelos	automóveis	elétricos,	não	dependendo	da	grelha	energética,	seriam	
retiradas	um	sem	número	de	imposições	a	nível	urbano,	pelo	que	o	investimento	neste	
tipo	de	ideias	só	teria	vantagens.A	reabilitação	energética	deve	ser	usada,	principalmente	
em	projetos	de	habitação	social,	na	tentativa	de	diminuir	a	discriminação	que	tem	por	
base	questões	do	domínio	económico.

99		-		ORR,	David	W.	-	The	Nature	of	Design:	Ecology,	Culture,	and	Human	Intention,	p.12
100		-		ARAVENA,	Alejandro-	‘The	right	left	to	housing?	Casa	da	Música,	Porto:	8	de	Maio	2019.
101		-		Habitação	a	preços	acessivos



Figura	68	-	Projeto	Home	Zero-	sistema	de	controlo	inteligente.

Figura		69	-	Projeto	Home	Zero-	ponto	de	ligação	do	carro	elétrico.
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“Wether	facades	or	roofs	are	“more	intelligent”	...	is	another	issue.	What	is	clear,	however,	
(...) the goal must be to achieve the highest possible level of architectural quality in the 
built environment.”103

	 Como	 podemos	 compreender	 no	 capítulo	 anterior	 (e	 vamos	 introduzir	 de	
seguida	com	o	exemplo	do	projeto	Home	Zero	da	FEUP)	existe	uma	variável	humana	e	
incontrolável,	no	gasto	energético	dos	edifícios.	
	 Além	das	estratégias	passivas	tomadas	no	design	do	edifício	Net	Zero,	existem	
ações	que	podem	ser	tomadas	pelos	ocupantes	do	edifício	para	diminuir	os	seus	gastos			
energéticos,	como	por	exemplo,	não	permitir	que	os	equipamentos	se	encontrem	ligados	
após	o	fim	do	horário	de	 trabalho,	uma	vez	que	 cerca	de	50%	dos	equipamentos	dos	
edifícios	se	encontram	ligados	fora	dos	períodos	destinados	ao	uso.	104

	 Em	paralelo,	os	estudos	do	programa	das	Nações	Unidas	para	o	Ambiente	e	o	
plano	de	Ações	para	a	Eficiência	Energética	da	Comissão	Europeia,	encontraram	vários	
problemas	de	eficiência	entre	os	sistemas	de	controlo	de	edifícios	complexos,	o	que	levou	
a	levantamentos	massivos	nos	sistemas	de	consumo	de	energia.	O	sistema	de	Simulação	
da	 Performance	 do	 edifício	 (BPS),	 é	 um	método	 estabelecido	 para	 prever	 o	 consumo	
energético	dos	edifícios	e	ajudar	a	entender	os	elementos	que	levam	aos	diferentes	níveis	
de	consumo	energético.	É	principalmente	utilizado	por	arquitetos	e	engenheiros	,com	o	
objetivo	de	ajudar	na	escolha	e	definição	dos	vários	tamanhos	dos	sistemas	e	interpretar	
a	base	de	gasto	energético	esperada,	assim	como	as	estratégias	que	vão	permitir	a	sua	
diminuição.	Estudos	relativos	aos	sistemas	de	abertura	das	janelas,	por	exemplo,	também	
foram	realizados	no	âmbito	do	protótipo	realizado	pela	FEUP.	105

	 Enquanto	 softwares	 como	 Energy	 Plus,	 IES	 e	 eQuest	 permitem	 simular	 a	
performance	técnica	dos	edifícios,	estes	falham	na	previsão	dos	gastos	relacionados	com	
a	ação	humana	e	comportamentos	de	uso	do	próprio	edifício.106	Esta	problemática	leva	a	
erros	entre	30%	a	100%	nos	cálculos	base.		
	 Como	 solução	 para	 este	 tipo	 de	 erro,	 tem-se	 voltado	 a	 métodos	 como	 o	
agente	 based	modelling	 (ABM).	 Quanto	 ao	 ABM,	 é	 um	 sistema	 de	 simulação	 onde	 o	
comportamento	 genérico	 de	 um	 sistema	 complexo	 surge	 de	 interações	 com	 os	 seus	
agentes	 individuais.107Uma	vantagem	do	AMB	sobre	outros	métodos	é	a	 sua	estrutura	
“bottom´s	up”,	que	permite	a	simulação	complexa	das	dinâmicas	sociais	entre	os	agentes.	
Os	agentes,	ou	ocupantes	do	ambiente,	possuem	diferentes	níveis	de	controlo	sobre	o	
ambiente	e	afetam	os	níveis	de	energia	gastos.	
	 Em	anos	recentes	o	AMB	demonstrou,	no	seu	estudo	das	dinâmicas	dos	ocupantes,	
que	não	está	equipado	para	prever	a	performance	dos	edifícios	tendo	simultaneamente	
em	conta	fatores	como	os	materiais	de	construção	e	as	características	físicas,	associados	a	
comportamentos	humanos.108A	maior	parte	destes	estudos	focam-se	numa	única	ação	por	
parte	do	ocupante	(padrões	de	ligar	as	luzes,	por	exemplo,	limitando	os	resultados	à	ação	
103		-		Krippner,	Roland	-	Solar	Architecture	-	Solar	Technology-	From	Innovative	Building	skin	to	Energy	
Efficient	Renovation 
104	United	Nations	Environment	Programme	-	Buildings	and	Climate	Change	Status,	Challenges	and
Opportunities
105		-		PEREIRA,	Pedro.	-	Occupant	influence	on	residential	ventilation	patterns	in	mild	climate	conditions
106		-		HICKS,	T.W.	;Neida,	B.	-	An	evaluation	of	America’s	first	energy	star	buildings
107		-		NEUMANN,	C.;	ModBen–Methoden	zur	modellbasierten	Betriebsanalyse	von	Bestandsgebäuden,	
Workshop	Kriterien	und	Werkzeuge	für	ein	kosteneffizientes	Energiemonitoring	in	the	frame	of	ICEBO’08
108	 	 -	 	G.A.	 Florides,	 S.A.	 Tassou,	 S.A.	 Kalogirou,	 L.C.	WrobelReview	of	 solar	 and	 low	energy	 cooling	
technologies	for	buildings,		p.	557-572



Figura	70	-	O	input	do	utilizador.

Figura	71	-	O	protótipo.
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em	particular	a	ser	considerada,	o	que	não	permite	diferenciar	entre	uso	dos	ocupantes	
pessoais(como	a	ação	de	ligar	os	telemóveis	à	energia,	por	exemplo),	e	as	controladas	
pelos	sistemas	do	edifício,	como	é	o	caso	do	ar	condicionado.
	 Alguns	estudos	propõem	a	integração	do	ABM	com	o	BPS,	usando	uma	ação	em	
tempo	real,	onde	as	diferentes	ferramentas	de	modelação	estariam	em	funcionamento	
ao	mesmo	tempo	e	a	comunicarem	informação	entre	si.	No	entanto,	este	tipo	de	visões	
encontram	problemas,	principalmente	devido	à	falta	de	compatibilidade	com	diferentes	
programas	 de	 software,	 linguagens	 de	 programação	 e	 os	 resultados	 de	 análise	 e	 de	
processamento	de	data.
	 De	forma	sumarizada,	o	AMB	ajuda	os	estudos	a	ultrapassarem	as	barreiras	do	
método	tradicional	de	BPS,	que	não	tem	em	conta	a	dinâmica	de	comportamentos	e	de		
uso	dos	ocupantes.	Em	paralelo,	os	estudos	correntes	de	AMB	estão	limitados	pelas	suas	
capacidades	de	estimativas	energéticas.	Existe	uma	crescente	necessidade	de	juntar	as	
capacidades	do	PBS	e	do	ABM	para	permitir	uma	estimativa	energética	mais	exata,	ao	
mesmo	tempo	tendo	em	conta	as	variedades	do	uso	do	comportamento	dos	utilizadores,	
o	que	se	apresenta	como	algo	complexo	de	executar.	



Figura	72	-	O	projeto	Home	Zero,	esquiço.

Figura	73	-	O	ginásio	em	Guimarães,	esquiço.
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“Natural living systems evolve over such a long period of time, that they are, as a 
result,inherently sustainable – or they would have collapsed long ago (…) Our human 
systems are almost universally designed as if we had unlimited as if we had unlimited 
waste sinks.”102

	 A	seleção	dos	dois	casos	de	estudos	foi	ao	encontro	de	ambos	integrarem	duas	
obras	distintas.	Um	deles	é	representativo	da	habitação	unifamiliar,	o	protótipo	Home	
Zero,	e	outra	obra	representativa	de	um	projeto	de	carácter	público	e	com	um	horário	
de	uso	distinto.		Existe	uma	grande	diferença	entre	os	gastos	energéticos	de	um	edifício	
que	 funciona	24	horas	e	um	edifício	que,	por	exemplo,	 funciona	cerca	de	16	horas.	A	
possibilidade	 de	 introdução	 de	 sistemas	 de	 controlo	 inteligentes	 poderiam	 permitir	
grandes	poupanças	mas,	é	da	nossa	opinião	que	o	uso	do	edifício	não	deveria	impor	um	
limite	rígido	aos	utilizadores.	Desde	o	início	foi	tomada	em	consideração	a	localização	das	
obras	de	forma	a	permitir	a	visita	das	mesmas,	uma	vez	que	se	pretende	que	a	critica	e	
informação	retirada	influencie	o	terceiro	capítulo	da	presente	dissertação.
	 O	 protótipo	 Home	 Zero	 surge	 com	 especial	 interesse	 pela	 colaboração	 entre	
arquitetos	 e	 engenheiros.	 Encontra-se	 exposto	 próximo	 da	 Faculdade	 de	 Engenharia	
do	Porto	e	a	visita	foi	permitida	no	âmbito	da	apresentação	do	projeto	de	investigação.	
O	projeto	foi	financiado	pelo	Fundo	Europeu	de	Desenvolvimento	Regional	através	do	
Programa	Operacional	Competitividade	e	Internacionalização.	
	 O	ginásio	em	Guimarães,	ou	Academia	de	Ginástica,	da	autoria	do	Atelier	Pitágoras	
Arquitetos,	surge	com	a	intenção	de	desenvolver	na	cidade	um	edifício	energeticamente	
eficiente.	É	de	particular	interesse	neste	projeto	a	fachada	em	cortiça	negra,	uma	solução	
de	aglomerado	desenvolvido	pela	Amorim.	O	 sistema	de	 refrigeração	que	 relaciona	o	
pequeno	lago	localizado	perto	do	edifício	é	uma	solução	interessante,	quer	do	ponto	de	
vista	da	alimentação	das	casas	de	banho,	quer	do	arrefecimento.

102		-		LEVY,	François	-	BIM	in	Small-Scale	Sustainable	Design,	p.239



Figura	74	-	Vista	geral	do	protótipo.



Caso I -O protótipo Home Zero,
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“As designers, we have a code of ethics that includes our responsibility to protect 
life. Traditionally, this responsibility has been viewed as the lives of occupants within 
our buildings. In reality, the choices that we make also affect human life beyond a 
particular building or site.”109

	 Este	projeto	 conta	 com	a	 colaboração	do	arquiteto	Alberto	Montoya,	 teve	
como	objetivo	o	desenvolvimento	de	uma	 solução	 construtiva,	 em	parceria	 com	a	
MAGNUM	CAP,	baseado	no	conceito	NZEB.110 
	 Começa	 a	 existir	 uma	 intenção	 generalizada	 de	 diminuir	 as	 emissões	 de	
carbono	 para	 a	 atmosfera,	 de	 forma	 a	 incentivar	 a	 descarbonização	 da	 economia,	
por	 parte	 do	 governo	 Português,	 que	 em	 conjunto	 com	 outros	 estados	membros	
irá	apresentar	este	ano,	um	documento	do	Portugal	2020.	Ou	seja,	este	é	um	plano	
de	 energia	 e	 clima	 que	 ainda	 se	 encontra	 em	 discussão	 e	 que	 apresenta	 quatro	
pontos	chave:	a	descarbonização	económica,	a	eficiência	energética,	a	segurança	do	
abastecimento	e	a	investigação.	
	 Em	Portugal	apenas	nos	edifícios	mais	recentes	começa	a	aparecer	o	conceito	
do	Net	Zero	e	preocupações	relacionadas.
	 Opta-se	 por	 enquadrar	 o	 conceito	 no	 contexto	 português,	 através	 da	
introdução	de	um	vasto	 número	de	 projetos,	NZEB.	Ao	nível	 dos	 grandes	 edifícios		
existem	algumas	questões	envolvidas	no	seu	desenho,	para	além	das	“Tiny	Houses”,	
como:	melhorar	as	condições	da	envolvente,	a	organização	de	uma	iluminação	mais	
eficiente	e	a	melhoria	de	comportamentos	dos	utilizadores.	No	entanto,	a	alteração	
mais	importante	entre	os	edifícios	de	grandes	dimensões	e	as	Tiny	Houses	,	digamos,	
“são	os	sistemas	de	gestão	técnica	centralizada,	que	passam	da	classe	C	para	a	classe	
D.”111

	 Nos	 grandes	 edifícios	 a	 opção	 de	 existir	 uma	 gestão	mais	 inteligente	 dos	
sistemas,	 passando	 a	 dar-se	mais	 autonomia	 aos	 utilizadores.	 Uma	 das	 sugestões	
exibidas	na	apresentação	deste	projeto	na	FEUP,	 foi	de	 ter	a	possibilidade	de	gerir	
o	 termostato	 individualmente	 nos	 edifícios	 com	 potência	 acima	 de	 250	 KWatts.	
Seria	também	cortado	o	acesso	ao	controlo	do	ar	condicionado	quando	certas	ações	
fossem	efetuadas,	 como	é	o	 caso	da	abertura	de	uma	 janela.	 	No	 caso	do	projeto	
residencial,	as	ambições	tendem	a	ser	um	pouco	menores,	com	as	classes	A	ou	A+,	e	
não	se	valoriza	a	inserção	destes	sistemas	de	gestão	inteligente.	
	 Como	refere	o	professor	Vasco	Freitas,	“Edifícios	demasiado	inteligentes,	são	
demasiado	perigosos.	Não	estou	a	dizer	que	a	domótica	não	possa	ser	útil	e	que	uma	
gestão	centralizada	de	certos	equipamentos	complexos	não	faça	sentido”.112

	 Estes	sistemas	(domótica)	apesar	de	fornecerem	grandes	ganhos	a	nível	de	
eficiência	 energética	 dos	 edifícios,	 retiram	 grande	 poder	 de	 decisão	 ao	 utilizador	
e	 “No	 sector	 residencial	 alguma	 inteligência,	 pode	 fazer	 sentido,	mas	 sempre	 com	
alguma	simplicidade	e	com	flexibilidade.	Modelos	rígidos	não	são	adequados	para	a	
habitação,	ou	para	o	sector	residencial.”	113

	 Deve	 sugerir-se	 que	 estes	 sistemas	 e	 as	 suas	 vantagens	 sejam	 aliados	 à	
109		-		KRYGIEL,	Eddy;	NIES,	Bradley	-	Green	Bim	:	Successful	Sustainable	Design	with	Building	
Information	Modeling,	p.37
110		-		Near	Net	Zero	Energy	Building
111		-		RAMOS,	Nuno,	-	apresentação	do	projeto	HOME	ZERO.	FEUP:	29	de	abril	de	2019.
112		-		FREITAS,	Vasco	-Entrevista	em	Anexo	I	
113 - Ibidem.



Figura	75	-	Introdução	dos	sistemas	mecânicos.
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Figura 89

vontade	do	utilizador,	de	forma	a	ter	sempre	um	input	no	sistema,	e	não	que	o	sistema	se	
sobreponha.	Os	objetivos	no	desenvolvimento	deste	projeto	foram	a	procura	de	soluções	
mais	 adequadas,	 que	 enquadrem	 questões	 de	 eficiência	 energética,	 do	 conforto	 e	
comportamento	do	utilizador,	assim	como	a	sua	simulação.	Na	opinião	dos	investigadores	
deste	projeto,	o	segundo	objetivo	seria	a	introdução	de	sistemas	de	controlo	inteligentes,	
que	 se	 conformem	 consoante	 as	 necessidades	 de	 cada	 utilizador,	 entendendo	 o	
comportamento	de	cada	um	destes	e	maximizando	os	gastos	relativos	à	energia.
	 A	 introdução	de	estratégias	de	armazenamento	de	energias	renováveis,	assim	
como	o	armazenamento	da	energia	excedente	para	permitir	a	sustentabilidade	energética	
do	edifício,	encontrando	uma	solução	viável	permite	uma	segunda	vida	para	os	sistemas	
de	acumulação	de	energia,	como	é	o	caso	das	baterias	elétricas.	
O	objetivo	final	seria	a	construção	do	protótipo	de	testes,	para	avaliação	da	performance	
em	situação	real.
		 Por	fim,	seria	introduzido	o	sistema	sensorial	que	permite	o	registo	das	condições	
exterior	e	interior,	assim	como	o	comportamento	dos	utilizadores.	Dentro	deste	ponto	
foi	também	realizado	um	artigo	que	concluiu	que	a	abertura	das	janelas	durante	a	noite	
contribuía	para	um	aumento	de	91.7	porcento	nas	trocas	de	ar	com	o	exterior	por	hora	
(ACH),	devido	à	abertura	das	grelhas	de	ventilação,	em	três	diferentes	períodos	(	00h	até	
às		3h	da	manha;	3h	até	às	6h	da	manha	e	das	6h	até	às	9h).	Abrir	as	janelas	durante	a	
noite	contribui	para	um	aumento	de	81,9	por	cento,	do	ACH.114  
	 Surge	no	final	o	objetivo	de	integrar	os	mecanismos,	ou	seja,	as	baterias,	dentro	
do	“módulo”	de	forma	a	minimizar	a	necessidade	de	espaço	em	termos	visuais.	Da	visita	
ao	módulo	pode-se	concluir	que	ainda	existe	algum	trabalho	a	ser	realizado	nesta	frente,	
principalmente	devido	ao	facto	de	existir	um	espaço	muito	diminuto	para	os	armários.	
Nota-se	um	esforço	com	o	lado	estético	do	edifício,	principalmente	devido	à	associação	e	
procura	de	um	arquiteto	(Alberto	Montoya),	pelo	que	esta	colaboração	entre	arquitetura	
e	engenharia	será	de	elogiar.	O	projeto	elaborado	pela	FEUP	Home,	é	bastante	similar	às	
Tiny	Houses	e	nasceu	baseado	na	ideia	de	uma	casa	fixa,	ligada	à	rede,	opondo-se	aqui	
ao	conceito	da	Tiny	House.	Esta	diferença	deve	-se,	como	já	explicamos	anteriormente,	
ao	facto	destas	casas	serem	“off-the-grid”,	ou	seja,	independentes	do	sistema	de	energia.	
	 O	 sistema	 construtivo	 possui	 um	 elevado	 nível	 de	 isolamento,	 quer	 térmico,	
quer	 acústico,	 sendo	 introduzida	 a	 recolha	 de	 energia	 fotovoltaica,	 apesar	 de	 neste	
pequeno	“bloco”,	poderem	introduzir-se	outras	formas	de	recolha	de	energia,	como	a	
eólica,	geotérmica,	entre	outras.
	 A	 particularidade	 deste	 projeto	 é	 o	 armazenamento	 de	 energia,	 através	 do	
aproveitamento	 das	 baterias	 elétricas	 usadas	 no	 sector	 automóvel.	 Esta	 ideia	 será	
vantajosa,	 uma	 vez	 que	 dentro	 de	 alguns	 anos	 existirá	 um	 excedente	 de	 baterias	
de	 automóveis	 elétricos.	 A	 utilização	 deste	 excedente	 nos	 projetos	 de	 habitação	 é	
particularmente	útil	devido	ao	espaço	para	as	baterias,	que	não	é	extremamente	limitado.	
Este	espaço	induz	a	ideia	de	transferir	as	baterias	elétricas	para	o	projeto	habitacional,	
valorizando	o	aumento	do	ciclo	de	vida	útil	do	produto	e	integrando-se	com	princípios	
relativos	à	economia	circular.
	 O	 local	 condicionou	 o	 desenho	 do	 protótipo,	 devido	 à	 necessidade	 de	 ser	
transportável	através	dos	camiões	de	mercadorias,	estes	veículos	têm	um	comprimento	
superior	a	12	metros,	sendo	a	medida	atribuída	aos	módulo,	de	12	por	4,5	m	,	de	forma	a	
114	 	 -	 	 PEREIRA,	 Pedro	 F-	 Occupant	 influence	 on	 residential	 ventilation	 patterns	 in	 mild	 climate	
conditions,	p.3



Figura	76-	Planta	do	protótipo	-	arquitecto	Montoya,	planta	recriada	pela	autora	através	da	visita.

Figura	77-	Protótipo	Darmstadt.
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assegurar	a	passagem	nos	viadutos.	Será	revelante	mencionar	que	esta	é	a	altura	máxima	
permitida	por	lei	para	os	veículos	pesados	de	transporte	de	mercadorias.	
	 O	projeto	tentou	reduzir	o	contentor	ao	menor	tamanho	possível.	A	cobertura,		
foi	desenhada	de	forma	a	ser	inclinada,	ou	seja,	adequada	para	a	introdução	de	painéis	
solares.	O	 teto	 falso	é	essencial	para	 introdução	de	 todos	os	aparelhos	de	ventilação	
necessários,	assim	como	os	armários	para	as	baterias	do	carro	elétrico.	Será	de	criticar,	
do	 ponto	 de	 vista	 arquitetónico,	 os	 pequenos	 armários	 destinados	 ao	 utilizador	 do	
protótipo	e	principalmente	ao	facto	de	ninguém	utilizar	o	edifício	durante	o	período	de	
testes,	como	foi	referido	na	apresentação.115 
	 A	 estrutura	 é	 integrada,	 em	 ABS	 para	 isolamento,	mas	 seria	 possível	 utilizar	
Pladur	ou	etics	no	exterior,	sendo	um	dos	pontos	da	escolha	do	sistema	construtivo	a	
velocidade,	pelo	que	este	tipo	de	soluções	poderão	ter	interesse,	no	caso	da	habitação	
social.
	 Como	o	sistema	é	modular,	este	poderia	ser	realizado	em	qualquer	lado,	e		em	
qualquer	dimensão	e	tipologia,	apesar	de	a	representada	ser	T1.
	 O	 interesse	 da	 ligação	 entre	 a	 casa	 e	 o	 veículo	 elétrico,	 seria	 principalmente	
do	ponto	de	vista	de	estabelecer	um	duplo	fluxo,	em	que	o	carro	fornecesse	a	casa	no	
caso	de	a	mesma	necessitar	de	energia	e	vice-versa.	Estaríamos	perante	equipamentos	
de	 carga	 bidirecional	 e	 não	 será	 positivo	 impedir	 as	 decisões	 através	 de	 sistemas	
inteligentes,	uma	vez	que	o	conforto	térmico,	além	de	uma	questão	cultural,	como	 já	
explicado	anteriormente,	depende	do	próprio	individuo.	O	protótipo	ignorar	este	tipo	de	
questões	impede,	na	nossa	opinião,	que	os	resultados	obtidos	desta	avaliação	não	sejam	
comprometidos.
	 As	desvantagens	nesta	tipologia	unifamiliar,	 semelhante	às	tiny	houses,	 já	 foi	
referida	anteriormente	neste	trabalho	e	trata-se	de	a	partir	do	momento	da	casa	ser	“off	
the	grid”,	ou	seja,	fora	da	grelha	energética,	não	poder	ser	taxável	por	nenhum	município.	
A	primeira	desvantagem	deve-se	ao	facto	de	em	cada	local	que	se	instale	ser	necessário	
fazer	um	estudo	de	análise	solar,	e	de	ventos,	desnecessário	se	se	mantivessem	sempre	
no	mesmo	 local,	além	do	 facto	de	gerarem	 instabilidade	para	o	utilizador	em	relação	
à	sua	localização	e	problemas	burocráticos	nas	câmaras	relativamente	a	taxas	a	serem	
aplicadas.	A	segunda	desvantagem	é	que	a	aplicação	dos	conceitos	NZEB	em	associação	
a	outras	ideias	como	o	cohousing	poderiam	tirar	partido	de	maiores	poupanças	ao	nível	
energético.		
	 Apesar	 das	 críticas,	 este	 exemplo	 é	 particularmente	 interessante	 no	 âmbito	
desta	dissertação	porque	 levanta	 a	questão	da	estética	no	Net	 Zero,	uma	vez	que	 se	
torna	 aqui	 claro	 que	 as	 pessoas	 tem	que	 sentir	 confortáveis	 e	 satisfeitas	 de	 forma	 à	
aceitação	do	Net	Zero.		Um	edifício	que	não	atraí	o	utilizador	vai	levar	a	deixar	de	haver	
uma	procura.

Prototype Home - Made in Darmstadt

	 A	 casa	 protótipo	 2015,	 de	 Darmstadt	 foi	 criada	 como	 parte	 de	 um	 desafio,	
de	 três	 semanas,	 apoiado	pelo	Departamento	de	Energia	dos	Estados	Unidos	 (	DOE),	
dentro	do	programa	do	desafio	“The	Solar	Decathlon”,	que	estimula	grupos	de	várias	
universidades	 	a	 tentar	 conceber	e	 construir	um	ZEB	que	obtenha	energia	através	de	
fontes	 renováveis,	 como	é	o	caso	da	energia	 solar.	Uma	casa	minimalista,	 criada	pela	
115		-		RAMOS,	Nuno,	-	apresentação	do	projeto	HOME	ZERO.	FEUP:	29	de	abril	de	2019.



Figura	78	-	Diferentes	estratégias	podem	ser	propostas	para	tornar	mais	eficiente	o	edifício	
original	mas	é	difícil	alcançar	os	resultados	de	um	edifício	contruído	do	Zero.
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Figura 90

Universidade	técnica	de	Darmstadt,	venceu	o	primeiro	prémio	no	ano	de	2007,		sendo	o	
nome	do	projeto	“Year	2015,	Prototype	Home	–	Made	in	Germany”.	Este	protótipo,	tendo	
em	conta	os	parâmetros	apresentados	a	concurso,	já	incluía	a	ligação	a	veículos	elétricos.	
A	equipa,	tal	como	é	o	caso	do	protótipo	Home	Zero	da	FEUP,	priorizou	o	desenho	solar	e	
a	proposta	expande	em	relação	ao	tema	da	Passive	House,	onde	o	conforto	interior	pode	
ser	atingido	sem	o	uso	de	sistemas	AVAC.
	 Será	 de	 criticar	 que	 a	 forma	 da	 cobertura	 não	 parece	 ser	 a	 mais	 favorável	 à	
incidência	 solar,	 algo	 que	 é	 confirmado	 na	modelação	 que	 se	 vai	 seguir	 no	 edifício	 da	
residência	em	Paranhos.
“É também da nossa tradição construir de acordo com direção solar. (…) Uma vez que 
o vento vem de poente, posicionar as casas de banho a sul seria uma má opção para o 
conforto da casa. Isto são regras universais, mas que por vezes, devido a condicionantes 
especificas, podem ser alteradas.”116

	 Hannes	Guddat,	membro	desta	equipa,	esclareceu	que	as	estratégias	de	energia	
passiva	foram	influenciadas	pelos	edifícios	japoneses.	O	envelope	,ou	a	fachada,	pretende	
criar	uma	conexão	entre	a	casa	e	o	ambiente.
	 O	desafio	principal	deste	protótipo	foi	relativo	facto	dos	participantes	terem	de	
desenhar	 sem	 ter	um	clima	em	particular	em	mente.	Esta	equipa	 respondeu	com	uma	
estrutura	extremamente	isolada	com	uma	“pele”	que	permite	ajustes	consoante	o	desejo	
dos	utilizadores.	Uma	das	maiores	diferenças	em	relação	ao	projeto	Home	Zero,	é	o	facto	de	
existir	uma	loggia117		no	lado	sul,	revela	um	entendimento	das	estratégias	climáticas,	assim	
como	da	utilização	de	espaços	de	transição	térmica.	Células	fotovoltaicas	de	silicone	cobrem	
as	persianas,	ou	os	panos,	nas	fachadas	oeste,	este	e	sul,	ajustando-se	automaticamente	
consoante	a	incidência	solar,	permitindo	que	as	posições	de	maior	exposição	solar	possam	
obter	a	maior	quantidade	de	energia	renovável	possível	(diminuindo	a	incidência	solar	no	
interior	de	forma	a	controlar	a	temperatura).
	 A	cozinha	e	a	casa	de	banho	localizam-se	no	centro,	como	podemos	observar	no	
caso	do	protótipo	da	FEUP.	No	caso	do	protótipo	Darmstard	é	possível	mover	os	estrados	
de	 funcionamento	 da	 cozinha,	 permitindo	 aos	 ocupantes	 reorganizar	 o	 espaço	 interior	
consoante	as	suas	decisões.	Esta	ideia	de	“mobiliário”	desdobrável	relaciona-se,	mais	uma	
vez,	com	alguns	aspetos	da	arquitetura	japonesa.
	 A	equipa	que	desenvolveu	o	projeto	descreve	a	pele	do	edifício	como	a	pele	de	
“uma	cebola”	e	as	persianas	 funcionam	como	uma	camada	que	 responde	a	problemas	
devido	à	incidência	solar.
	 Segundo	a	equipa	que	desenvolveu	o	projeto,	são	utilizados	apenas	15	kw/m2/ano	
para	aquecimento	do	espaço,	o	que	se	enquadra	nos	valores	da	Passive	House.	Para	evitar	
o	sobreaquecimento	faz	uso	de	persianas.	 	Massas	térmicas	são	utilizadas	nas	fachadas	
este	e	oeste,	assim	como	no	teto.
	 Os	sistemas	mecânicos	e	de	energia	solar	encontram-se	integrados	nas	paredes,	
teto	e	chão,	em	relação	à	recolha	de	energia	fotovoltaica	foram	utilizados	três	sistemas:		
células	de	silicone	fotovoltaicas	nas	persianas,	vidro	translúcido	com	células	fotovoltaicas	
e	módulos	de	silicone	monocristalino	na	cobertura.	Ao	contrário	do	exemplo	da	FEUP	e	
do	caso	do	Ginásio	de	Guimarães,	a	cobertura	é	plana,	porque,	“quarenta	painéis	SPR-215	
encontram-se	instalados,	com	vinte	painéis	orientados	a	sul	e	outros	vintes	orientados	a	
116	 -	 Entrevista	 a	 Shimada,	 Hideki,	 por	 GONÇALVES,	 Elói	 Silva	 -	 Viagem	 à	 casa	 tradicional	 japonesa.	
Construção	para	a	contemporaneidade.
117		-		Varanda



Figura	79	-	Comparação	com	a	planta	do	protótipo	Home	Zero.



Arquitetura a Zero

 95

norte,	com	uma	inclinação	de	3	%.”118 
	 Os	autores	pretendiam	demonstrar	que	uma	cobertura	inclinada	não	necessitava	
de	influenciar	o	desenho	da	arquitetura,	além	de	apresentar	apenas	uma	perda	de	8	%	em	
relação	à	inclinação	otimizada.	
	 Outro	 aspeto	 a	 elogiar	 neste	 exemplo,	 é	 permitir	 que	 os	 sistemas	 de	 gestão	
inteligente	 sejam	 controlados	 pelo	 utilizador	 ou	 automaticamente,	 de	 forma	 a	 que	 os	
utilizadores	possam	controlar	a	luz	que	o	interior	recebe,	algo	que	foi	sugerido	no	projeto	
Home	Zero	como	não	sendo	possível.
	 Estas	 casas,	 apesar	 de	 se	 encontrarem	 ligadas	 à	 grelha	 energética,	 são	
independentes	do	seu	consumo.
 

118	-	GUZOWKI,	Mary	-	Towards	Zero	Energy	Architecture:	New	Solar	Design,	p.30



Figura	80	-	Relação	com	a	água	do	ginásio	em	Guimarães.
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“Pretende-se um edifício ambiental que marque, simbolicamente, o inicio de uma nova 
era(…)Em termos de edifícios desportivos, não há outro em Portugal com esta capacidade 
de autossuficiência energética” 119

	 O	 projeto	 foi	 desenvolvido	 pelo	município	 de	Guimarães	 em	 conjunto	 com	 o	
atelier	 Pitágoras	 Arquitetos	 com	 o	 objetivo	 de	 alcançar	 um	 edifício	 energeticamente	
eficiente.	O	programa	é	constituído	por	um	pavilhão,	salas	de	apoio,	salas	de	ginástica	e	
uma	bancada	sobre	o	pavilhão.	O	ponto	mais	revelante	é	a	fachada	em	aglomerado	de	
cortiça	negra	desenvolvido	em	conjunto	com	a	Amorim.	O	edifício	faz	uso	de	estratégias	
passivas	para	alcançar	a	eficiência	energética,	sendo	uma	das	mais	interessantes	a	ligação	
com	o	lago,	que	permite	quer	a	utilização	desta	água	para	alimentação	das	casas	de	banho	
e	 a	 utilização	da	 água	 como	 sistema	de	 refrigeração.	 Existe	 um	 sistema	de	 ventilação	
do	“anfiteatro”	assim	como	da	fachada	lateral,	que	possui	policarbonato	e	permite	uma	
transição	na	transmissão	de	calor.	Estudos	iniciais	a	nível	de	incidência	solar	revelavam	
que	existiria	uma	grande	incidência	de	calor	nesta	zona,	sendo	preferível	por	parte	dos	
arquitetos	a	decisão	de	não	gerar	aberturas	deste	lado	do	edifício.	A	análise	energética	
apresenta-se	 como	um	 sistema	que	poderá	 contribuir	 para	 a	 justificação	de	um	certo	
número	de	decisões	relativas	ao	projeto.	Tendo	em	conta	o	efeito	de	incidência	de	luz	
nas	aberturas	durante	a	noite,	que	as	justificasse	do	ponto	de	vista	arquitetónico,	não	se	
justificam	do	ponto	de	vista	da	eficiência	do	edifício,	o	que	requer	a	sua	retirada	do	alçado	
se	o	objetivo	for	atingir	a	maior	eficiência	energética	possível.
	 Poderão	ser	elogiados,	no	entanto,	os	painéis	solares	que	se	encontram	voltados	
para	o	lado	de	maior	incidência	solar	e	que	permitem	a	recolha	de	energia	da	forma	mais	
eficiente.
	 Após	algumas	ideias	retiradas	do	protótipo	da	FEUP,	Home	Zero,	seria	interessante	
integrar	neste	projeto	a	ligação	aos	carros	elétricos,	de	forma	a	alimentarem	o	edifício	
e	 serem	“alimentados”	através	de	 cabos.	Além	destas	hipóteses	existem	máquinas	de	
ginásio,	principalmente	de	 cárdio,	que	podem	ser	utilizadas	para	gerar	energia	para	o	
edifício.	Vários	ginásios	começam	a	incorporar	estas	estratégias,	como	é	o	caso	do	“Green	
Microgym”	em	Portland,	onde	a	energia	criada	pela	utilização	das	máquinas	de	ginásio	
é	 imediatamente	 fornecida	 ao	 edifício	 devido	 à	 conexão	 entre	 os	 dois	 equipamentos.	
No	entanto,	não	é	o	primeiro	edifício	a	tirar	proveito	destas	 ideias,	desde	2012	que	o	
ginásio	Mansion120		foi	projetado	como	o	primeiro	edifício	ZEB.	De	forma	similar,	no	caso	
de	 estudo	do	protótipo	Home	 Zero	 da	 Faculdade	de	 Engenharia	 do	 Porto,	 o	Mansion	
foi	projetado	com	um	sistema	de	gestão	inteligente,	que	fornece	informação	em	tempo	
real	sobre	o	uso	energético	de	cada	divisão	do	edifício,	proveniente	dos	2.800	pontos	de	
deteção	da	estrutura.
	 Apesar	 das	 vantagens	 do	 uso	 das	 máquinas	 algumas	 não	 são	 capazes	 de	
armazenar	nem	de	gerar	a	energia	necessária	para	fornecer	um	edifício	inteiro,	pelo	que	
devem	 ser	 consideradas	 como	medidas	passivas	 de	 atingir	 um	valor	 energético	e	não	
como	medidas	únicas	para	cobrir	o	gasto	do	edifício.

Steinhude, Sea Recreational Facility, Germany
119	 -	 	 ROQUE,	 Raul,	 in	 entrevista	 ao	 Jornal	 Expresso,	 Ferreira,	 Jorge	A.	 -	 “Edifício	 Carbono	 Zero	 em	
Guimaraes”.	2017.
120		-		Mansion	ZCB,	Hong	Kong



Figura	81	-	Sistemas	de	arrefecimento.

Figura	82	-	Sistemas	de	recolha	e	armazenamento	de	energia	renovável.

Figura	83	-	Sistemas	de	arrefecimento.
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	 A	principal	diferença	entre	este	caso	de	estudo	e	a	academia	em	Guimarães	são	
as	fachadas,	principalmente	do	lado	sul,	não	serem	aproveitadas	para	armazenamento	
de	energia	solar,	que	seria	uma	ideia	interessante	devido	à	possibilidade	de	inserção	de	
células	de	silicone	fotovoltaicas	e	do	uso	de	policarbonato,	como	podemos	observar	no	
protótipo	Darmstard.	 Segundo	entrevista	 a	Randall	 Stout,	 este	orientou	 “o	 edifício	 no	
terreno,	de	forma	a	ser	possível	maximizar	o	potencial,	cada	superfície	que	se	orienta	a	
sul	é	desenhada	com	o	objetivo	de	armazenar	energia	solar.”121	Este	edifício	possui	uma	
escala	que	se	tenta	integrar	com	a	envolvente.	
	 Outro	aspeto	a	criticar	é	a	entrada	de	luz	zenital,	que	se	encontra	orientada	a	sul,	
com	os	painéis	orientados	a	norte.	Seria	muito	mais	vantajoso	os	painéis	da	cobertura	do	
pavilhão	maior	encontrarem-se	orientados	a	sul	(	mais	eficiente	a	nível	de	armazenamento	
dos	painéis	solares),	com	a	entrada	de	luz	a	norte,	que	é	a	mais	consistente	ao	longo	do	
dia.	
	 Este	edifício	não	tira	partido	de	estratégias	de	ventilação	cruzada,	provavelmente	
devido	ao	seu	programa,	o	que	reforça	a	ideia	de	que	enterrar	o	edifico	beneficiaria	mais	
como	estratégia	de	projeto	dentro	de	um	clima	mediterrânico.	A	ventilação	cruzada	é	o	
ponto	forte	do	projeto	de	Steinhude,	e	o	ponto	mais	frágil	do	edifício	em	Guimarães.	O	
edifício	de	recreação	marítima,	além	de	produzir	o	valor	necessário	produz	um	excedente	
que	é	vendido	à	grelha	energética	o	que	permite	recarregar	barcos	que	se	encontram	
ligados	ao	edifício.
	 Desta	forma	é	interessante	esta	ideia	das	máquinas	do	ginásio	serem	utilizadas	
como	elemento	que	permitisse	quer	a	produção	da	energia	necessária	ao	edificio,	quer	
um	excedente.	“Therefore,	the	firm	often	generates	several	model	studies	that	relate	to	
program	distribution	on	the	site,	functional	adjacencies,	contextual	issues,	and	massing,	
before	form	studies	begun.”122

	 Algumas	estratégias	deste	projeto	foram	utilizadas	ao	desenvolver	a	fachada	para	
o	“projeto	a	concurso”.	Este	sistema	associado	a	uma	fachada	ventilada	é	particularmente	
favorável	ao	desenvolvimento	de	um	projeto	que	pretenda	ser	energeticamente	eficiente.

121		-		GUZOWKI,	Mary	-	Towards	Zero	Energy	Architecture:	New	Solar	Design,	p.34
122		-		Ibidem.



Figura	84	-	Foto	da	fachada	em	cortiça.

Figura	85	e	86	-	Entrada	principal	do	ginásio	e	o	lago	que	fornece	o	edifício.

Figura	87	-	Foto	do	espaço	polivalente.



Figura	88	-	Piso	0.

Figura	89-	Piso1.  101
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Figura	90	-	A	fachada	é	um	elemento	estruturante	do	edifício	NZEB.	Fachada	em	Guimarães
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	 A	 sua	 escolha	 foi	 baseada	 nas	 ideias	 que	 poderiam	 ser	 utilizadas	 no	
desenvolvimento	 do	 projeto	 da	 residência.	 Dos	 casos	 apresentados	 anteriormente	
podemos	 retirar	 várias	 estratégias	 que	 podem	 ser	 utilizadas	 na	 criação	 do	 edifício	
energeticamente	eficiente	e	a	maior	parte	relacionam-se	com	a	fachada.	
	 Na	verdade,	esta	“pele”	revela-se	como	o	elemento	que	mais	influência	pode	ter	
na	melhoria	da	performance	da	avaliação	energética	do	edifício.
	 Uma	melhoria	a	nível	do	gasto	energético	focada	nas	estratégias	passivas,	como	é	
o	caso	da	fachada,	pode	levar	a	valores	muito	mais	aprazíveis	ao	nível	do	gasto	energético	
básico	 planeado	 para	 o	 edifício.	 Desde	 a	 fase	 conceptual	 são	 referidas	 certas	 formas	
como	sendo	melhores	em	geral		e	recomendadas	por	Olgyay	para	a	região	temperada.	
	 Uma	das	estratégias	que	se	considerou	para	o	desenvolvimento	do	projeto	foi	a	
inserção	de	uma	parede	de	trombe.	Estas	são	particularmente	interessantes	para	serem	
introduzidas	 na	 zona	 Norte	 de	 Portugal.	 Esta	 estratégia	 apesar	 e	 ter	 sido	 considerar	
optou-se	 eventualmente	 pela	 introdução	 de	 uma	 fachada	 regular	 com	 o	 cálculo	 de	
isolamento	térmico,	comparando	a	utilização	de	4	alternativas	com	EPS	IV	de	18-20	kg	
por	m3.	A	Alternativa	1	das	diferentes	hipóteses	apresentadas	representa	sempre	o	valor	
necessário	a	atingir	pela	lei	na	zona	I1.	
	 Como	Olgyay		menciona,	a	avaliação	climática	é	o	ponto	de	partida	do	design	que	
procura	o	balanço	climático.
	 No	âmbito	dos	dois	casos	de	estudo	são	apresentadas	várias	hipóteses	a	nível	
conceptual	de	posicionamento	para	a	residência	de	estudantes	(na	opção	“do	Zero”).
	 Este	tipo	de	edifício	representa	várias	problemáticas	que	tem	interesse	abordar,	
principalmente	 relativas	 à	 habitação	 coletiva,	 é	 talvez	 na	 tipologia	 de	 edifícios,	 para	
além	da	habitação	social,	que	mais	poderá	beneficiar	das	poupanças	relacionadas	com	a	
eficiência	energética,	como	já	mencionado	no	capítulo	II.	Para	realização	deste	trabalho	
vão	ser	utilizadas	medidas	de	interiores	gerais	tendo	em	conta	a	tipologia.	Existem	alguns	
parâmetros	aos	quais	o	edifício	deve	obedecer:
	 -	Criação	de	espaços	comunitários	devido	ao	seu	carácter	de	pequenos	módulos	
residenciais,	 para	 promover	momentos	 de	 paragem;	 a	 Utilização	 de	 painéis	 solares;o		
melhor	posicionamento	possível;	o	armazenamento	de	carros	no	piso	inferior	e	se	possível	
a	criação	de	pontos	de	acesso	para	o	carro	elétrico,	permitindo	que	estes	sejam	fornecidos	
pelo	edifício,	conforme	necessário.	A	recolha	da	água	da	chuva	e	a	sua	utilização	para	
alimentar	as	casas	de	banho.	Revendo	os	pontos	a	nível	do	clima	mediterrâneo,	dos	quais	
falamos	nos	capítulos	anteriores:
	 -Assegurar	que	existem	vestíbulos	de	transição.	Neste	tipo	de	clima(mediterrâneo)	
é	crucial	reduzir	a	infiltração	do	ar,	incluindo	entradas	protegidas	e	vestíbulos	de	transição	
térmica	(salas	de	convívio	e	corredores).	Deve-se	evitar	orientar	o	edifício	a	Sul	e	a	Norte
Do	ponto	de	vista	dos	casos	de	estudo,	este	tiveram	interesse	de	forma	a	introduzirem	
estratégias	 no	 edifício	 aqui	 proposto	 como	 é	 o	 caso	 do	 sistema	 solar	 térmico	 para	
produção	de	águas	quentes	sanitárias	e	sistema	geotérmico	e	laje	ativada	que	permitem	
a	captação	de	energia	térmica	para	estabilização	da	temperatura	estrutural	do	edifício,	
bem	como	a	reutilização	de	águas	pluviais,	estratégias	que	também	vão	ser	aplicadas	na	
nova	residência.
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Figura	91	-	Os	3	Pólos	da	Universidade	do	Porto

Figura	92	-	O	Pólo	da	Asperela
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	 O	objetivo	do	presente	 trabalho	não	é	entrar	pela	 longa	história	da	cidade	do	
Porto	 e	 assim	 sendo	 iremos	 focar-nos	 na	 questão	 do	 terreno	 em	 si	 e	 dos	 elementos	
adjacentes.
	 Esta	 Residência	 está	 inserida	 no	 Pólo	 Universitário	 da	 Asprela	 que	 concentra	
grande	parte	das	instituições	de	ensino	superior	da	cidade	do	Porto.
Este	 terreno	 apresenta-se	 então	 como	 especialmente	 aprazível	 devido	 à	 sua	 relação	
com	uma	série	de	estruturas	como	é	o	caso	da	Faculdade	de	Medicina	Dentária,	o	I3s,	a	
Faculdade	de	Desporto,	o	cemitério	de	paranhos	e	a	cerca	de	10	minutos	a	pé,	a	Faculdade	
de	Engenharia	da	Universidade	do	Porto	que	se	caracteriza	como	o	maior	edifício	da	UP,	
assim	como	a	Faculdade	de	Economia.
	 Existe	um	claro	interesse	no	aumento	do	número	de	residências	nesta	zona	da	
cidade,	devido	à	investigação,	com	a	existência	do	instituto	i3S	e	ao	grande	número	de	
estudantes.	
	 A	construção	da	nova	residência	privada,	Collegiate	Porto	Campus	que	se	encontra	
na	proximidade	da	Faculdade	de	Medicina	Dentária	do	Porto	revela	esta	condição,	assim	
como	 o	 interesse	 pelo	 alojamento	 estudantil,	 principalmente	 neste	 Pólo.	 Para	 além	
destas	condições,	no	ano	de	2019	apresentou-se	também	um	interesse	generalizado	em	
aumentar	o	número	de	camas	para	alojamento	dos	estudantes	Universitários,	com	34	em	
Trás-os-Montes,	261	no	Porto,	52	no	centro,	186	em	Lisboa	e	44	no	Algarve.
Este	 interesse	poderá	 contribuir	para	 justificar	o	 caso	de	estudo.	O	 Imóvel	 situa-se	na	
Rua	Alfredo	Allen	da	cidade	do	Porto	e	nele	funciona	atualmente	a	Residência.	Devido	ao	
facto	de	ser	impossível	encontrar	uma	planta	do	edifício	na	câmara	do	Porto,	procedemos	
ao	levantamento	do	edifício,	obtendo	posteriormente	as	plantas	que	se	encontram	nos	
Anexos	III.	A	residência	é	contruída,	como	podemos	ver	na	imagem	x	por	quatro	blocos	
destinados	aos	estudantes	e	um	bloco	central	destinado	a	um	espaço	de	convívio	e	ao	
e-café.	
	 O	caso	de	estudo	remete	a	1975,	tratando-se	do	segundo	edifício	mais	antigo	de	
residência	de	estudantes	pertencente	aos	SASUP.	O	arquiteto	da	residência	original	trata-
se	de	 Luíz	Cunha,	um	arquiteto	de	 relevância	no	panorama	português	e	arquitetónico	
portuense,	assim	como	representativo	de	uma	época	de	certa	rivalidade	entre	Lisboa	e	o	
Porto	durante	o	pós-modernismo.	Outros	colaboradores	na	conceção	deste	edifício	foram	
Divida	Gomes	e	Teresa	Paciência	Cunha.
	 A	resposta	não	se	encontra	no	sítio,	mas	no	ensaio	de	hipóteses	de	solução	para	
o	local	tendo	em	vista	uma	série	de	problemas	que	o	arquiteto	se	voluntaria	a	abordar.	
Mantendo	o	programa	 já	dado,	mas	 realizando	alterações	de	 forma	a	obter	um	maior	
número	de	habitações,	foi	mantida	a	ideia	de	um	projeto	habitacional,	avaliando	questões	
da	escala	e	da	forma	como	se	enquadra	com	a	envolvente.
	 De	certa	forma	o	edifício	original	segue	o	esquema	mencionado	por	Olgyay	para	
edifícios	compactos.	Apesar	de	criticar	certos	aspetos	utilizados	por	Luíz	Cunha,	concordo	
que	se	apresentavam	como	os	mais	adequados	na	altura	e	revelam	o	conhecimento	de	
algumas	 das	 regras	mencionadas	 por	 Olgyay,	 como	 se	 pode	 verificar	 com	 um	 espaço	
central	de	ventilação.	No	entanto	os	espaços	dedicados	ao	convívio	entre	os	estudantes,	
nomeadamente	a	sala	de	jantar	e	a	cozinha	por	piso,	são	demasiado	diminutos	e	apesar	
da	posição	dos	 volumes	que	 compõem	a	 residência	original	 não	 serem	as	melhores	 a	



Figura	93	-	Conceito	alto	e	estreito.

Figura	94	-	Conceito	de	massa	larga	e	baixa.

Figura	95	-	A	forma	“C”.
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4.2 Localização

nível	de	incidência	solar,	tal	escolha	poderia	justificar-se	pela	visão	formal	do	arquiteto.	
Isto	introduz	o	ponto	determinante,	apesar	de	se	estabelecerem	alguns	princípios	para	
tentar	alcançar	a	almejada	baixa	pegada	ecológica:	como	é	que	 isso	se	transforma	em	
arquitetura?	
	 Na	visita	ao	local	confirmou-se	que	o	programa	parecia	adequado	à	localização	e	
apesar	de	realizar	uma	proposta	de	projeto	prévio	para	um	novo	edifício	interessou-me	
mantê-lo.	
	 Os	alojamentos	são	constituídos	por	r/c	mais	dois	andares	sobrelevados	(Corpos	
4A,	4B,	4C	e	4D)	arquitetonicamente	 idênticos,	tratando-se	do	corpo	5	das	 instalações	
técnicas,	onde	se	encontram	os	sistemas	de	aquecimento	de	água	sanitária	e	os	radiadores.	
Chegou-se	à	conclusão	de	que	o	interior	dos	quartos	poderia	estar	melhor	organizado,	
esteticamente	e	ao	nível	de	aproveitamento	do	espaço.	Parece	desnecessário	haver	um	
quarto-de-banho	para	cada	quarto.	Esta	intervenção	permitiria	criar	mais	espaço	de	estar	
e	convívio	para	os	estudantes,	já	que	as	dimensões	das	cozinhas	e	salas	de	convívio/jantar	
são	muito	diminutas	e	não	convidam	à	interação.	
	 Após	ponderação	sobre	o	segundo	objeto	em	estudo	seria	interessante,	além	de	
fazer	a	modelação	em	Revit,	propor	um	novo	edifício	residencial,	na	forma	de	conclusão,	
construído	do	“Zero”	tendo	por	base	os	princípios	de	modelação	energética	e	como	forma	
de	resposta	aos	problemas	estudados.	Na	criação	do	edifício	do	Zero	o	objetivo	foi	que	a	
componente	energética	não	poderá	nunca,	inevitavelmente,	separar-se	da	componente	
arquitetónica,	gerando-se	aqui	um	exercício	de	simbiose,	não	podendo	também	sobrepor-
se	à	arquitetura	e	à	vontade	do	arquiteto.
Após	uma	análise	de	certificado	energético	realizada	no	âmbito	da	dissertação,	o	edifício	
original	poderá	ser	classificado	como	Classe	E.	
	 Resumidamente,	 segundo	 Olgyay,	 para	 o	 edifício	 bioclimático	 deverão	 ser	
considerados	 4	 aspetos	 fundamentais:	 o	 Homem;	 a	 avaliação	 do	 impacto	 em	 termos	
fisiológicos;	 que	 a	 solução	 tecnológica	 seja	 aplicada	 para	 cada	 problema	 do	 conforto	
climático.	O	ponto	que	fecha	esta	questões	a	expressão	arquitetónica	destes	princípios.	
Olgyay	 confirma	que	a	 forma	energeticamente	otimizada	é	 a	que	perde	a	quantidade	
mínima	de	calor	durante	o	Inverno,	aceitando	a	quantidade	máxima	de	btu		durante	o	
Verão	e	que	corresponde	aos	critérios	da	forma	compacta	quadrada.
	 Esta	foi	a	conclusão	a	que	se	chegou	no	caso	de	estudo	do	projeto	a	concurso.	
No	 entanto,	 apesar	 de	 o	 princípio	 ser	 considerado	 válido	 para	 tipologias	 de	 edifícios	
mais	antigos,	no	caso	dos	edifícios	mais	 recentes	a	 resposta	aparenta	ser	diferente.	O	
estudo	conceptual	realizado	inicialmente	no	Revit	com	o	auxílio	do	insight	levou	a	uma	
tentativa	de	compreensão	de	algumas	formas	que	poderiam	ser	a	resposta	ao	problema.	
Este	estudo	caracteriza-se	como	uma	referência	quase	direta	ao	criado	pelos	arquitetos	
Krieg	e	Niels	para	um	edifício	suburbano	de	escritórios	em	Chicago.	O	edifício	estabelece	
uma	relação	de	3:2,	 com	dois	pisos	uteis,	apesar	de	numa	das	propostas	 iniciais,	esta	
relação	de	3:2	 implicar	aumentar	a	altura	do	edifício	para	4	pisos,	que	não	seria	 ideal	
para	o	plano	dos	arquitetos.	Desta	 forma	acabaram	por	assentar	numa	 forma	em	“C”	
como	podemos	ver	do	lado	esquerdo	e	que	apresenta	uma	redução	dos	gastos	de	22%	
enquanto	 a	 proposta	 inicial	 fornecida	 pelo	 software	 obtinha	 20%	de	 uma	 redução	de	
gastos,	principalmente	com	sistemas	AVAC.
	 Podemos	observar	aqui	mais	uma	vez	a	vontade	dos	arquitetos	(ter	um	edifício	
mais	compacto)	sobrepõem-se	às	opções	dadas	pelo	programa.
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Figura	97	-	Piso	0,	levantamento	da	residência	de	
Paranhos.

Figura	98	-	Piso	1,	levantamento	da	residência	de	
Paranhos.



Figura	117	-	Esquema	conceptual.

Figura	99	-	Esquema	conceptual.

Figura	100	-	Valores	iniciais	e	intermédios	do	Insight.

Figura	101	-	Valores	iniciais	e	intermédios	do	Insight.
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4.3 As regras do jogo

	 Será	de	mencionar	que	caso	o	edifício	não	consiga	proteger	os	usuários	e	as	suas	
necessidades	de	conforto	térmico,	terão	de	se	tomar	ações	por	parte	do	utilizador	para	o	
atingir.	Estas	ações,	obviamente,	aumentam	o	consumo	energético	do	edifício,	passando	
pelo	uso	de	métodos	de	arrefecimento	e	aquecimento	do	edifício	de	origem	mecânica	
(sistema	AVAC).	
	 O	Insight	do	Revit	fornece	valores	para	as	formas	estudadas	que	imediatamente	
comprovam	que	a	 forma	 inicial	da	 residência,	ou	 seja,	os	blocos,	 tem	os	valores	mais	
elevados	e	desta	forma	são	menos	eficientes.
Desta	forma	podemos	dar	como	comprovada	a	conclusão,	à	qual	Olgyay	também	chegou,	
de	que	a	forma	quadrada,	ou	os	blocos,	são	a	menos	eficiente	para	edifícios	modernos.
Os	valores	iniciais	modelados	no	Revit,	e	tendo	em	conta	as	piores	condições	consideradas	
no	 Insight,	 ou	 seja,	 sem	a	 introdução	de	 estratégias	 ativas	 como	painéis	 solares	 e	 de	
estratégias	ativas	como	isolamento	nas	fachadas.	Acabando	por	assentar	numa	forma,	
que	aqui	se	apresenta	com	245	k2/m2/ano,	mas	que	com	um	ligeiro	acerto	da	posição	
das	 fachadas	 baseado	 também	 nas	 recomendações	 de	 Olgyay,	 apresenta	 valores	 de	
110k2/m2/ano.
	 Ao	transferir	o	ficheiro	GBXML	para	o	eQuest	ocorreu	a	perda	de	alguns	espaços,	
sendo	recomendado	que	o	edifício	seja	modelado	desde	o	inicio	no	eQuest	e	não	que	
se	 recorra	 a	 transferências	 do	 Revit,	 que	 apesar	 de	 serem	possíveis	 são	 complicadas,	
principalmente	através	do	uso	do	Green	Building	Studio.	Passamos	então	à	utilização	das	
formas	analíticas	do	Revit	para	Trace700,	que	devido	à	sua	maleabilidade	e	associação	
com	o	Revit	apresentou-se	como	a	escolha	mais	adequada.
	 As	 estratégias	 a	 aplicar	 no	 edifício	 Zero	Net	 foram	 encontradas	 pelo	 caso	 de	
estudo	do	projeto	a	concurso	e	tiveram	em	conta	as	seguintes	características:	a	água,	o	
ar,	a	luz,	o	calor,	a	energia,	sendo	o	problema	dos	resíduos	deixado	em	aberto.
	 Desta	forma	e	a	partir	principalmente	de	estratégias	relativas	ao	posicionamento,	
no	clima	de	Nova	Iorque,	mencionadas	por	Olgyay,	podemos	obter	um	edifício	com	um	
projeto	prévio	que	de	acordo	com	a	certificação	se	encontra	no	espectro	do	A+	ou	A++.
Quanto	 à	 proposta,	 esta	 terá	obviamente	 como	 foco	o	 estudante	da	Up,	 e	 apesar	 de	
não	ser	uma	residência	de	luxo,	mas	sim	dos	SASUP,	é	necessário	que	tenha	a	qualidade	
destinada	 a	 um	 novo	 edifício.	 Interessou	 neste	 trabalho	 a	 associação	 da	 questão	 do	
espaço	confortável,	dentro	da	questão	da	habitação	e	da	eficiência	energética.
	 O	programa	enquadra	ao	nível	do	rés-do-chão	uma	receção	que	permite	o	acesso	
aos	pisos	superiores	das	duas	lâminas,	um	ginásio	e	uma	cantina	para	uso	dos	estudantes	
não	só	da	residência,	como	da	Universidade	do	Porto.	Existe	a	marcação	de	um	espelho	
de	água	no	rés-do-chão	que	remete	à	posição	do	primeiro	bloco	que	se	vê	ao	chegar	ao	
terreno	pela	rua	Doutor	Manuel	Pereira	da	Silva.
A	 	proposta	da	residência	é	composta	por	quartos	individuais,	assim	como	estúdios	
t0,	possuindo	35	quartos	no	primeiro	piso.	Na	lâmina	de	cima	temos	um	total	de	7	salas	
de	convívio	que	incluem	espaços	de	estudo	e	3	cozinhas	e	uma	lavandaria.	Duas	caixas	de	
escada	que	fornecem	o	eixo	principal	e	cujo	acesso	é	direto	do	átrio	de	entrada	fornecem	
o	eixo	de	entrada	principal	do	edifício.	
	 Os	corredores	não	se	pretendem	colocar	como	espaços	de	passagem,	mas	como	
espaços	 de	 transição	 e	 de	 convívio	 entre	 os	 estudantes,	 sendo	 que	 existem	 também	



Figura	102	-	Rosas	dos	ventos	em	Parnahos,	Porto.
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aberturas	nas	lajes	que	nos	permitem	o	contacto	entre	os	diferentes	pisos,	assim	como	a	
inserção	de	 luz	em	todos	os	corredores.	A	entrada	para	cada	módulo	composto	por	dois	
quartos	se	caracteriza	como	um	espaço	de	transição,	que	permite	o	acesso	por	um	lado	
a	um	espaço	destinado	aos	chuveiros,	e	por	outro	um	espaço	destinado	à	casa	de	banho,	
assegurando	assim	uma	utilização	partilhada	de	uma	casa	de	banho	por	dois	quartos,	assim	
como	a	resolução	de	alguns	problemas	que	a	vida	neste	tipo	de	edifícios	enquadra.
O	 estacionamento	 enterrado	 remata	 o	 acesso	 ao	 edifício,	 de	 forma	 a	 permitir	 e	 deixar	
em	aberto	a	 retirada	de	parte	do	estacionamento	e	superfície	no	 local,	que	se	encontra	
desqualificado.
	 Na	utilização	de	alternativas	construtivas,	foram	compostas	por	vários	valores,	de	
forma	a	conseguir	cumprir	o	DL	de	2016,	a	primeira	alternativa	da	fachada	e	da	cobertura	
caracterizam-se	por	utilizar	os	valores	de	isolamento	mais	no	limite,	de	forma	a	cumprir	a	
mesma.
	 As	estratégias	a	serem	utilizadas	na	proposta	são	(Anexos	III):	
	 As	 ativas	 como	 design	 solar	 passivo;	 utilização	 de	 árvores	 e	 outros	 arbustos	
colocados	de	forma	estratégica.	A	forma	ótima	do	edifício,	a	ótima	orientação.	Isolamento	
dinâmico	da	cobertura	e	paredes,	aumento	da	massa	exterior	da	parede,	 isolamento	da	
parede	interior,	armazenamento	da	água	proveniente	da	cobertura,	assegurar	a	ventilação	
natural	do	edifício	através	do	desenho	da	planta.
	 Estratégias	 passivas	 –	 posteriormente	 a	 serem	 adicionadas	 aos	 resultados	
obtidos:	Chillers	de	alta	eficiência,	recuperação	da	água	utilizada,	pavimento	radiante	para	
aquecimento	e	arrefecimento.	Sensores	de	movimento	para	as	 luzes,	redução	das	cargas	
de	operação	dos	computadores	durante	a	noite,	equipamentos	das	cozinhas,	lavandarias	o	
mais	eficientes	possíveis,	LED.
	 Possuindo	a	alternativa	A1	valores	para	a	parede	exterior	de	parede	exterior:	0,7	
e	para	a	cobertura	de	0,5.	A	alternativa	A2,	com	valores	de		parede	exterior:	0,525	e	0,375,	
Alternativa	3	ou	A3	com	a	parede	exterior:	0,35	e	cobertura	exterior:	0,25	e	a	Alternativa	4	
ou	A4	com	valores	de	parede	exterior:	0,175	e	0,125.	Em	relação	ao	vidro	utilizado,	o	U	do	
vidro	da	Alternativa	1	é	:	3,3	e	SCvidro:	0,65.	A	Alternativa	2	com	Uvidro:	2,5	e	SCvidro:	0,5;	
a	Alt3:	com	Uvidro:	1,5	e	SCvidro:	0,38	e	por	fim	a	Alternativa	4:Uvidro:	1,0	e	SCvidro:	0,23.
A	 partir	 das	 soluções	 construtivas	 utilizadas,	 que	 utilizavam	 ou	 EPS	 ou	 PIR-	 isolamento	
térmico	com	poliisocianurato,	neste	caso	da	marca	Kingspan,	que	para	atingir	os	valores	
pré-definidos	pela	 lei	para	o	edifício	Net	Zero	 teríamos	valores	de	EPS	para	a	cobertura,	
e	 correspondentes	 a	 cada	 alternativa,	 de	 6cm,	 9	 cm,	 13	 cm	 e	 26	 cm.	 Utilizando	 como	
alternativa	o	PIR,	teríamos	valores	de	4cm,	5cm,	8	cm	e	16	cm,	respetivamente	para	cada	
alternativa.	No	caso	da	fachada,	um	isolamento	com	PIR	garante	que	com	apenas	2	cm	de	
isolamento	se	podia	alcançar	os	valores	designados	pela	lei.
	 Na	análise	no	Trace,	apesar	de	a	minha	escolha	inicial	ter	sido	a	alternativa	3,	que	
apresentava	os	melhores	valores	intermédios,	a	escolha	final	acabou	por	ser	a	alternativa	4,	
pois	apresenta	os	valores	mais	temperados	no	interior	do	edifício	e	dispensa	a	utilização	de	
sistemas	de	arrefecimento,	o	que	seria	equivalente	a	uma	poupança	em	chillers	de	cerca	de	
50.000	euros.	No	Inverno	o	aquecimento	poderia	ser	apenas	assegurado	por	lajes	ativadas.
Tentando	 contribuir	 para	 quebrar	 a	 barreira	 já	 identificada,	 que	 existe	 uma	 separação	
entre	a	boa	arquitetura	do	ponto	de	 vista	 formal	 e	 a	boa	arquitetura	do	ponto	de	 vista	
energético,	 como	 se	 a	 primeira	 fosse	 tecnologicamente	 incompetente	 (por	 vezes	 é)	 e	 a	
segunda	formalmente	desinteressante,	de	certa	forma	este	trabalho	adapta	uma	forma	mais	



Figura	103	-	Piso	2	da	Nova	Proposta.
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atrativa,	representada	por	um	“I”	desfasado,	como	será	analisado	de	seguida,	em	prol	
de	uma	forma	inicialmente	mais	eficiente	que	seria	um	quarterão	quadrangular.	Talvez	
para	o	“golpe	da	asa”	como	diria	Távora	e	como	foi	mencionado	na	prova	de	defesa	pelo	
Professor	Doutor	António	Neves,	seja	necessário	um	simples	lápis	e	caderno	associados	
a	uma	mão	competente	que	se	guie	por	um	espírito	holístico	ligando	o	homem	e	o	seu	
assistente.	Desta	forma,	poderemos	chegar	finalmente	a	uma	nova	síntese.



Figura	104	e	105	-	Esquema	conceptual.

Figura	107	e	108		Esquema	conceptual.

Figura	106	-	A	planta	inicial.
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	 Ao	longo	deste	trabalho	percebemos	que	a	escolha	da	forma	mais	eficiente	na	
fase	conceptual	é	uma	das	chaves	para	alcançar	o	desenho	Net	Zero.	Iremos	proceder	à	
análise	do	edifício.
	 A	 forma	 da	 residência	 de	 Paranhos,	 com	 os	 seus	 quatro	 blocos	 e	 o	 seu	
posicionamento	relativamente	a	sudeste,	revela-se	como	a	forma	mais	ineficiente	a	nível	
energético.	 Esta	 forma	não	 se	 revela	 como	a	que	aproveita	melhor	o	 terreno.	O	 facto	
de	todos	os	volumes	terem	a	mesma	altura	não	faz	aproveitamento	das	oportunidades	
de	sombreamento	que	as	diferentes	alturas	dos	blocos	poderiam	fornecer.	Obtemos	um	
valor	do	insight	de	de250	kWh/m²/	yr.

“Duas	lâminas”

	 Em	oposição	à	ideia	de	duas	lâminas	com	a	mesma	altura	concluímos	que	a	luz	
proveniente	de	sudeste	é	a	que	tem	maior	impacto	no	arrefecimento	do	edifício.	Uma	das	
lâminas	é	distintamente	mais	alta,	de	forma	a	obter	uma	maior	poupança	energética	na	
segunda	e	permitir	considerar	uma	cobertura	verde.
	Se	fosse	posicionada	a	sul	os	valores	seriam	ainda	mais	elevados.	A	estimativa	inicial	foi	
de	245	kWh/m²/	yr.
	 As	lâminas	tem	uma	área	maior	que	a	da	residência	existente	e	demonstram	um	
aproveitamento	energético	maior	que	o	obtido	na	modelação	da	forma	anterior.

“O	quarteirão”

Com	 uma	 estimativa	 inicial	 de	 238	 kWh/m²/yr,	 o	 quarteirão	 apresenta-se	 quase	
imediatamente	 como	 a	 forma	 com	 menor	 carga	 a	 nível	 solar.	 Podemos	 inserir	 o	
aproveitamento	dos	edifícios	próximos	da	envolvente	como	sombra,	reduzindo	o	volume	
de	um	dos	lados	e	obtendo	maior	aproveitamento	energético.

O	Quarteirão	2

	 Com	 uma	 estimativa	 inicial	 de	 117	 kWh/m²/	 yr,	 apresenta-se	 como	 a	 solução	
mais	interessante,	para	permitir	um	espaço	protegido	na	cobertura	ao	nível	das	cargas	de	
incidência	solar.
	 Para	a	análise	de	um	único	volume	que	constitui	a	residência,	comprovámos	um	
valor	inicial	de	250	kw/m2/ano.	Com	a	alteração	de	simples	parâmetros	e	com	a	inclusão	
de	painéis	solares	na	cobertura	do	edifício	que	ocupam	60	%,	obtemos	o	mesmo	valor,	de	
230	kw/m2/ano.
	 É	 impossível	alterar	as	horas	de	utilização	para	um	período	de	12	horas.	Uma	
vez	que	se	trata	de	um	edifico	que	funciona	como	dormitório.	Estes	tipos	de	limitações	
só	seriam	aplicáveis	se	estivéssemos	perante	um	edifício	que	possuísse	uma	função	de	
trabalho	e	mesmo	assim	seria	questionável	se	este	tipo	de	limitações,	apesar	de	muito	
vantajosas	ao	nível	energético.	Se	utilizarmos,	por	exemplo,	um	isolamento	entre	12	e	14	
centímetros,	apesar	deste	ter	desvantagens	durante	o	verão	podemos	observar	um	valor	
menor,	de	cerca	de	83.3	kw/m2/ano.	Supondo	que	limitamos	o	uso	do	edifício	a	12	horas	

4.4 Análise das formas conceptuais



Figura	109	-		Modelo	3D	da	residência	original.
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Podemos ver a Rosa dos 
Ventos na Figura115

por	dia,	podemos	obter	valores	na	ordem	dos	250	kw/m2/ano,	o	que	quer	dizer	que	com	
o	valor	de	83,3	k2/m2/ano	e	a	 introdução	de	estratégias	de	proteção	nas	fachadas	sul,	
podemos	obter	um	valor	relativamente	próximo	deste.
	 Na	 fase	de	análise	conceptual	os	valores	que	o	 Insight	obtém	são	de	 imediato	
ligeiramente	diferentes	dos	estudos	por	bloco	numa	fase	de	maior	detalhe.	Com	a	divisão	
dos	 quartos	 e	 outros	 espaços	 interiores,	 sendo	 o	 valor	 de	 147	 kw/m2/ano,	 estamos	
perante	uma	diferença	de	cerca	de	36	%.	Com	a	inserção	de	estratégias	de	obtenção	de	
energias	passivas	para	recolha	nas	casas	de	banho	e	a	sul	dos	painéis	solares,	podemos	
alcançar	maior	eficiência	energética.	A	cobertura	da	residência	não	possui	o	desenho	mais	
adequado	para	inserção	dos	painéis	solares,	pelo	que	se	pode	ver	no	detalhe	do	desenho	
a	inserção	de	várias	estratégias	que	não	beneficiam	o	gasto	energético	do	edifício.
Como	 esta	 forma	 e	 a	 das	 duas	 lâminas	 se	 mostraram	 como	 as	 mais	 interessantes	 a	
desenvolver,	iremos	proceder	com	o	desenvolvimento	até	chegarmos	a	uma	conclusão.
 



Figura	110	-	O	modelo	GBXML.

Figura	111	-	O	modelo	da	segunda	opção	importado	para	o	Equest.
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Figura 124, 125 e 
126 demonstram 
os resultados de 
aquecimento e 
arrefecimento 
referentes a cada 
alternativa.

Figura 27

“(Alberti)	proposed	individual	house	plans	(---)	as	kitchen´s	are	noisy	,	he	proposed	they	
should	be	away	from	the	quiet	parts	of	the	house	and	yet	near	enough	to	the	dining	room”	

	 Como	não	havia	um	programa	definido	para	começar	“do	Zero”	este	foi	baseado	
no	exercício	da	residência	do	segundo	ano,	criado	na	disciplina	de	projeto	II.	Os	valores	
gerais	aproximados	e	considerados	para	os	espaços	para	este	exercício	foram:
	 	 Receção:	30	m2
	 	 Sala	de	Convívio:	80	m2	pelo	menos	por	piso
	 	 Salas	de	Estudo:	80	m2	ou	mais
	 	 Apoio	Administrativo	-9	m2
	 	 Sanitários:	pelo	menos	25	m2
	 	 Pelo	menos	30	quartos	para	estudantes	por	piso
	 	 4	estúdios/	t0´s:		30	m2
Pelo	menos	5	lugares	de	estacionamento	mais	espaço	para	bicicletas.

Cantina/	E-Café	
	 	 Sala	de	refeições/	de	estudo	de	pelo	menos	200	m2
	 	 Cozinha	50m2
	 	 Salas	de	estudo	a	compor	um	total	de	200	m2	ou	mais

	 Na	análise	energética	dos	blocos	originais	decidimos	não	detalhar	o	bloco	que	
pertence	ao	e-café	e	trabalhar	mais	os	espaços	que	pertencem	aos	estudantes	residentes.
	 O	propósito	deste	exercício	foi	tentar	compreender	como	é	que	o	desenho	solar,	
principalmente	 na	 fase	 conceptual,	 poderá	 influenciar	 o	 desenvolvimento	 do	 projeto	
de	arquitetura.	Após	visita	ao	local	e	ponderação	posterior,	considerou-se	a	inclusão	do	
parque	de	estacionamento	próximo	do	edifício,	devido	ao	desaproveitamento	de	espaço	
que	o	presente	parque	de	estacionamento	implica.
	 Aumentando	a	extensão	da	residência	e	dos	apartamentos	disponíveis,	podemos	
ter	um	edifício	que	albergue	um	maior	número	de	estudantes	e	de	investigadores.	Existe	
uma	 clara	 importância	 deste	 terreno,	 pelo	 facto	 de	 encarar	 a	 chegada	 do	metro	 Pólo	
Universitário,	ou	seja,	como	“rótula”	que	faz	a	ligação	entre	as	universidades	e	os	centros	
de	investigação.	O	novo	edifício	proposto	pretende	mostrar-se	como	aberto	àqueles	que	
chegam	do	metro,	através	das	transparências	no	rés-do-chão.

Estratégias	Passivas

	 A	transferência	inicial	para	o	eQuest	apagou	parte	da	residência,	o	que	revela	a	
recomendação	de	modelar	o	edifício	desde	um	momento	inicial	neste	programa,	em	vez	de	
transferir	do	Revit	através	de	GXML	e	do	Green	Building	Studio,	um	processo	ligeiramente	
complexo,	mas	que	tem	grandes	benefícios.	No	eQuest	se	a	análise	for	realizada	tendo	
por	base	apenas	a	forma	conceptual	modelada	no	Revit	não	são	reveladas	algumas	destas	
dificuldades.
	 Obviamente	uma	simples	restruturação,	ou	colocação	de	mais	painéis	solares	e	
utilização	de	um	sistema	como	o	etics,	tem	um	custo	muito	menor	e	criam	uma	melhoria	

4.4.1 O programa



Estacionamento- Edifício Nova Residencia de Paranhos
Escala 1:200 , Adriana Silva, FAUP, 2020





Piso 1 - Edifício Nova Residencia de Paranhos
Escala 1:200 , Adriana Silva, FAUP, 2020
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Piso 2 - Edifício Nova Residencia de Paranhos
Escala 1:200 , Adriana Silva, FAUP, 2020
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Piso 3 - Edifício Nova Residencia de Paranhos
Escala 1:200 , Adriana Silva, FAUP, 2020
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Cortes - Edifício Nova Residencia de Paranhos
Escala 1:200 , Adriana Silva, FAUP, 2020
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Figura	112	-	Comparação	da	capacidade	de	aquecimento	e	arrefecimento.
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significativa	no	gasto	energético.	A	criação	de	um	novo	edifício	por	oposição,	tem	um	
investimento	inicial	muito	elevado,	que	é	depois	compensando	a	longo	prazo	com	um	
retorno	a	nível	de	gastos	energéticos,	como	já	comprovamos	no	capítulo	II,	com	o	ratio	
de	Evans	e	a	proposta	de	Hugues	relativamente	a	este.		
	 As	 estratégias	 a	 aplicar	 no	 Edifício	 Zero	 devem	 ter	 em	 conta	 as	 seguintes	
categorias:	água	/	ar	/	luz	/	calor	/	energia	/	resíduos.	Como	mencionado	no	REH,	D.L.	,	
a	localização	é	muito	importante	para	categorizar	o	edifício	energeticamente	eficiente.
	 A	utilização	de	painéis	solares	na	cobertura	pode	impedir	o	armazenamento	de	
água	e	não	é	a	melhor	solução	para	manutenção.	Como	alternativa	poderia	utilizar-se	
um	painel	ao	nível	superior	na	zona	que	possui	os	corredores	que	fazem	a	ligação	entre	
os	dois	edifícios.	
	 “Lighshelves”	podem	ser	utilizadas	para	canalizar	luz	do	exterior	para	o	interior.	
Enquanto	os	 eletrodomésticos	de	 classe	A	podem	ajudar	 a	diminuir	 o	 consumo	das	
cozinhas.	
	 O	edifício	encontra-se	orientado	entre	Este	e	Oeste,	e	necessita	de	persianas	
exteriores	devido	à	incidência	horizontal	solar	que	poderá	causar	um	maior	aquecimento	
no	verão.	O	arrefecimento	não	é	o	maior	problema	nesta	zona	do	país	e	as	estratégias	
devem	focar-se	no	arrefecimento.
	 As	 estratégias	 passivas	 devem	 considerar	 a	 restrição	 dos	 ganhos	 solares	 e	
evitar	fachadas	a	sul,	tal	como	a	Norte	devido	às	perdas	térmicas.	As	grandes	fachadas	
envidraçadas	não	são	recomendadas	devido	às	perdas	durante	o	 Inverno,	e	por	 isso	
nem	serão	consideradas	como	solução.
Deve-se	tentar	assegurar	a	ventilação	natural	através	da	planta,	de	forma	a	diminuir	a	
temperatura	interior	e	incentivar	as	perdas	de	calor	por	convecção	e	para	atingir	estes	
objetivos	existem	vários	espaços	de	transição	no	desenho	da	planta.	
	 Como	podemos	ver	na	rosa	dos	ventos,	a	vegetação	deverá	situar-se	nos	ventos	
dominantes,	de	forma	a	restringir	as	perdas	por	efeito	da	ação	do	vento	no	exterior	do	
edifício.	 Como	o	 vento	pode	 ser	utilizado	 como	estratégia	de	 ventilação	do	edifício,	
deve-se	considerar	a	vegetação	colocada	principalmente	a	este,	de	onde	provêm	os	
ventos	dominantes	no	Inverno.
	 O	isolamento	térmico	adequado	é	determinante	para	evitar	perdas	de	calor,	
são	preferíveis	isolamentos	com	um	baixo	índice	de	condutibilidade	térmica	(U-value)	
mas	com	um	índice	de	energia	incorporada	baixo.	Os	caixilhos	utilizados	na	construção	
desta	proposta	devem	ter	corte	térmico	(reduzir	entre	40	a	60%	a	transmissão	térmica)	
e	vidro	duplo.
	 É	particularmente	importante	verificar	que	a	cobertura	do	edifício	(terraço	ou	
telhado),	se	encontre	adequadamente	isolada.		Além	destas	questões,	a	cor	também	é	
importante,	já	que	uma	parede	branca	exterior	só	pode	absorver	25	%	do	calor.
	 Para	colmatar	os	gastos	energéticos	do	edifício	podem	ser	introduzidos	outros	
métodos	de	energia	renovável	como	é	o	caso	do	solar,	bombas	de	calor	geotérmicas,	
mini-turbinas	eólicas	(podem	ter	uma	redução	no	consumo	de	eletricidade	na	ordem	dos	
50	a	90	%.		Outras	estratégias	a	serem	utilizadas,	mas	que	não	podem	ser	diretamente	
avaliadas	são	a	recolha	da	água	da	chuva	da	cobertura	para	fornecimento	das	casas	de	
banho	e	 irrigação.As	estratégias	passivas,	mesmo	antes	da	 introdução	de	estratégias	
mecânicas,	principalmente	as	relativas	à	envolvente	ou	à	fachada	do	edifício,	tem	um	
grande	impacto	nos	custos	energético	posteriores.	Desta	forma	as	passivas	são	o	foco	



Figura	113	-	Cada	alternativa	e	paredes	exteriores,	coberturas	e	vidro	associados.

Figura	114	-	Desenvolvimento	da	simulação	no	Trace700.
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do	presente	trabalho,	uma	vez	que	permitem	uma	análise	mais	rigorosa	da	envolvente	e	
do	seu	impacto	no	edifício.
	 	 A	análise	da	envolvente	sem	a	inserção	de	sistemas	no	Trace700	permite	
perceber	qual	a	espessura	ótima	para	a	fachada	do	edifício.	Relativamente	à	introdução	
de	sistemas,	a	quantidade	de	looks	definida	para	cada	um	destes	foi	diferente	consoante	
o	espaço	de	que	se	 tratava,	 com	o	 refeitório	com	250	 looks	e	as	 zonas	de	estudo,	por	
exemplo,	com	500	looks.	Na	realização	de	alternativas,	estas	foram	compostas	por	vários	
valores,	 prevendo	 melhorias	 aos	 valores	 definidos	 pela	 lei,	 sendo	 consideradas	 todas	
as	Alternativas	1	-	como	dentro	da	lei		e	as	3	seguintes,	apenas	melhorias	em	relação	à	
mesma:

	 A	utilização	de	diferentes	simulações	no	Trace	por	sua	vez	permitiu	criar	a	tabela	
final	 de	 resultados.	 Podemos	 confirmar	 que	 para	 atingir	 estes	 valores	 teríamos	 de	 ter	
valores	de	espessura	de	EPS	para	a	cobertura,	respetivamente	para	cada	alternativa	de	6	
cm	(para	cumprir	a	lei),	9	cm,	13	cm	e	26	cm.
Utilizando	como	alternativa	aos	XPS	o	isolamento	da	Kingspan	para	a	fachada	os	valores	
estariam	na	ordem	dos:	4	cm,	5	cm,	8	cm	e	16	cm,	respetivamente.
	 No	 caso	 da	 fachada	 para	 a	 utilização	 de	Wallmate,	 respetivamente	 para	 cada	
solução	existiriam	valores	de	3	cm,	5	cm,	8	cm	e	por	fim,	15	cm.
Com	a	utilização	de	uma	solução	da	Kingspan	na	fachada	existiriam	valores	de	2	cm	para	
cumprir	a	lei,	3	cm	e	11	cm	e	16	cm,	respetivamente,	por	alternativa.	Podemos	concluir	
imediatamente	a	partir	das	simulações	que	a	melhor	solução	a	ser	utilizada	na	construção	
da	fachada	do	edifício	é	a	quarta	opção	da	quarta	solução,	que	devido	às	temperaturas	
máximas	amenas,	praticamente	dispensaria	sistemas	de	refrigeração,	sendo	o	aquecimento	
do	espaço	maioritariamente	assegurado	por	lajes	ativadas.	
	 No	caso	da	Certificação	Energética	dos	Edifícios	e	do	Regulamento	de	Desempenho	
Energético	dos	Edifícios	de	Habitação	e	o	Regulamento	de	Desempenho	Energético	dos	
Edifícios	de	Comércio	e	Serviços,	podemos	concluir	que	a	lei	se	encontra	75%	acima	das	
soluções	que	podem	ser	alcançadas.	Apesar	do	investimento	na	envolvente,	a	utilização	de	
um	isolamento	como	o	Kingspan	assegura	que	com	uma	simulação	pode	até	ignorar	a	maior	
parte	dos	sistemas	mecânicos,	existe	uma	grande	diminuição	no	gasto	com	os	sistemas	
mecânicos	no	edifício,	que	equivalem	a	uma	poupança	em	chillers	de	arredondadamente	
50.000	euros.

4.5 Resultados e conclusões



Figura	115	-	Desenvolvimento	da	simulação	no	Trace700.
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	 As	comparações	dos	valores	obtidos	para	a	simulação	do	modelo	no	Insight	foram	
de	45.5	kW/m2/ano,	aproximadamente,	enquanto	o	Trace	deu	valores,	(desconsiderando	
o	arrefecimento	e	desnecessário	na	solução	4)	de	23.3	kW/m2/ano.	
	 Comprova-se	 que	 o	 Revit	 Insight	 não	 pode	 ser	 utilizado	 como	 elemento	 de	
simulação	rigoroso,	uma	vez	que	pelo	menos	duplica	os	valores	obtidos.	Apesar	deste	
problema	relativamente	ao	rigor	dos	resultados	da	simulação	dinâmica	com	o	Insight,	a	
ferramenta	permite	um	auxílio	a	nível	conceptual	bastante	eficaz,	para	uma	fase	inicial.
	 A	“Arquitetura	a	Zero”,	ou	“do	Zero”	gasto	energético	em	Portugal,	apesar	de	
algumas	 intervenções,	 como	 se	pode	 ver	 com	o	projeto	Home	Zero,	 e	 com	o	Ginásio	
de	Guimarães,	existe	um	grande	caminho	a	percorrer	na	 introdução	dos	edifícios	que	
procuram	a	eficiência	energética,	devido	a	condições	como	o	custo	adicional	da	inserção	
destas	 questões	 no	projeto	de	 arquitetura	 e	 ao	 custo	 em	 formação	que	 a	 introdução	
desta	problemáticas	provavelmente	iria	significar.
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	 A	 evolução	 tecnológica	 trouxe	 consigo	 a	 capacidade	 de	 criar	 modelos	 de	
computador,	 experimentais,	 que	 podem	 integrar	 vários	 parâmetros	 e	 que	 permitem	
entender	 métodos	 a	 utilizar	 para	 uma	 maior	 eficiência	 energética,	 desta	 forma	
influenciando	e	ajudando	a	perceber	se	é	possível	alcançar	o	edifício	NZEB.
	 Esta	dissertação	apresenta-se	então	como	um	estudo,	não	apenas	da	introdução	
das	vantagens	da	preocupação	com	a	eficiência	energética	no	desenho	do	próprio	edifício,	
mas	como	uma	procura	das	características	que	serão	necessárias	na	conceção	de	edifícios	
energeticamente	eficientes.
	 Este	 estudo	 caracterizou-se	 por	 uma	 abordagem	 mais	 geral,	 na	 tentativa	 de	
compreender	e	assimilar,	quer	o	conceito,	quer	as	ferramentas,	com	o	objetivo	de	criar	
edifícios	ZNEB	e	de	perceber	se	a	informação	que	se	tinha	obtido	do	primeiro	exercício	
estava	correta,	verificando-se	que	não,	uma	vez	que	contrariamente	ao	esperado	a	forma	
compacta	do	edifício	acaba	por	se	identificar	como	sendo	a	mais	obsoleta,	algo	que	Olgyay	
menciona	no	seu	livro	que	teve	a	primeira	edição	em	1963.
	 Concluindo,	 para	 desenvolvimento	 das	 condições	 ideais	 do	 projeto	
energeticamente	 sustentável,	 é	 necessária	 uma	 introdução	 desde	 o	 início	 de	 uma	
preocupação	com	a	orientação	do	edifício	e	do	clima	em	que	o	mesmo	se	insere.
A	simples	utilização	de	uma	reabilitação	de	fachada,	nunca	terá	a	nível	do	ciclo	de	vida	do	
edifício	os	benefícios	da	“construção	do	zero”	apesar	dos	custos	monetários	envolvidos.
	 O	 autodesk	 insight	 de	 2017	 como	 experimentado	 no	 modelo	 apresentado	 a	
concurso	possui	alguns	dados	de	análise	energética	comparável	a	bases	como	o	eQuest.	
	 A	questão	de	protótipos,	como	o	protótipo	da	FEUP	Home	são	interessantes,	mas	
a	maior	oportunidade	na	criação	de	edifícios	energeticamente	eficientes	esta	na	criação	
de	 estruturas	 de	maior	 escala,	 que	 são	 as	 que	 produzem	maiores	 custos	 quando	 não	
estruturadas/	criadas	conceptualmente	de	forma	adequada.	
	 Não	é	do	interesse	desta	dissertação	realizar	o	projeto	de	execução	de	um	edifício,	
mas	apenas	fornecer	ideias	e	tentar	chegar	à	conclusão	sobre	se	existem	aspetos	que	se	
mantém	da	realização	das	formas	conceptuais.
	 Será	 também	de	concluir	que	um	certo	número	de	estratégias	para	a	alcançar	
o	Net	Zero,	como	é	o	caso	da	limitação	do	uso	do	edifício	durante	certas	cargas	horárias	
são	difíceis	de	atingir.	Por	outro	lado,	fazer	um	uso	inteligente	das	horas	em	que	o	edifício	
é	menos	frequentado	para	a	introdução	de	estratégias	passivas	e	sistemas	inteligentes	é	
uma	utilização	mais	adequada	desta	ideia.
	 Como	podemos	concluir	na	análise	da	forma	anterior	da	residência,	os	dados	do	
Revit	Insight	não	são	extramente	corretos,	apresentando	uma	margem	de	erro	quase	do	
dobro	dos	valores	apresentados	pelo	Trace	para	uma	situação	similar.
	 Quanto	à	lei	portuguesa	esta	encontra-se	desfasada	da	realidade,	uma	vez	que	
foi	 comprovado	 neste	 trabalho	 ser	 possível	 atingir	 uma	 redução	 de	 cerca	 de	 75%	 do	
valor	estimado	para	a	fachada	do	edifício	energeticamente	eficiente	pela	Portaria	n.º	17-	
A/2016	publicado	no	Diário	da	República,	1ª	série	-	Nº24	-	4	de	fevereiro	de	2016.
	 Impõem-se	gastos	menores	ao	nível	da	introdução	dos	sistemas	mecânicos,	que	
nesta	região	se	podem	perfeitamente	focar	apenas	no	aquecimento	do	edifício.
	 Apesar		da	melhor	forma	de	atingir	o	NZEB	ser	através	da	criação	de	um	edifício	
do	zero,	para	atingir	os	objetivos	definidos	pela	 lei,	e	como	mencionado	em	entrevista	



pelo	professor	Vasco	Freitas,	é	necessário	 investir	na	reabilitação	dos	existentes,	com	um	
foco	na	intervenção	na	fachada.		
	 Podemos	 também	 comprovar	 que,	 tal	 como	 Olgyay	 	 menciona,	 “as formas da 
habitação devem conformar os efeitos favoráveis e desfavoráveis do ambiente climática”123Isto 
quer	dizer	que	na	procura	da	eficiência	à	formas	conceptuais	preferíveis	a	outras	e	podemos	
confirmar,	que	a	forma	que	mais	se	adapta	a	eficiência,	não	é	a	mais	compacta,	mas	a	mais	
alongada	com	o	melhor	posicionamento.
	 A	 simulação	dinâmica	apresenta-se	assim	como	uma	 ferramenta	 tecnológica	que	
poderá	justificar	e	auxiliar	as	decisões	tomadas	pelo	arquiteto	na	criação	do	edifício	NZEB.	
Desta	forma	um	arquiteto	deverá	sempre	representante	das	ideias	e	dos	problemas	do	seu	
tempo.

123  -  OLGYAY, Victor - Design With Climate, a Bioclimatic Approach To Architectural Regionalism, p.12



Figura	129-	nível	0	do	projeto	0.

Figura	130	e	131	-Interiores	e	cozinha.



Figura	132-	Refeitório/	e-café.

Figura	133	-	Salas	de	convívio.
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Figura	138	-	Classe	energética	espectável	com	a	introdução	de	todas	as	estratégias.

Figura	139	-	Estudo	de	sombras
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Figura	136	-	Comparação	entre	Kitagata	de	sejima	e	o	desenvolvimento	conceptual	do	projeto.

Figura	137	-	Conceptualização	do	rés-do-chão.
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Figura	140-	Resultado	das	diferentes	formas	testadas	no	Insight
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Entrevista ao Professor de Engenharia Civil , Doutor Vasco Freitas

26-9-2019,	FEUP

Introdução	por	email:
O	meu	 nome	 é	 Adriana	 Silva.	 Sou	 aluna	 do	 último	 ano	 do	mestrado	 em	 Arquitetura	 da	
Universidade	do	Porto.	Neste	momento	encontro-me	a	completar	a	minha	tese	designada	
“Arquitetura	a	Zero:	um	estudo	comparativo”	que	tem	como	objetivo	entender	as	diferentes	
formas	 conceptuais	 e	 a	 sua	 eficiência	 ao	 nível	 energético	 através	 de	 casos	 de	 estudo	
comparativos.	Tem	sobre	questões	base,	de	que	forma	o	posicionamento	do	edifício	influência	
a	eficiência	do	mesmo,	questões	sobre	o	isolamento,	e	de	que	forma	este	se	pode	introduzir	
nos	edifícios,	e	quais	as	formas	mais	e	menos	eficientes	em	edifícios	de	caracter	público.
Gostaria	de	 lhe	fazer	uma	entrevista	no	âmbito	deste	tema,	e	principalmente	sobre	a	sua	
opinião	sobre	a	inserção	deste	tema	na	habitação	social.
Cumprimentos,
Adriana	Silva

	 Na	 sua	 participação	 no	 congresso	 Affordable	 Housing	 falou	 da	 introdução	 da	
eficiência	 energética	 nos	 edifícios	 pareceu-me	 particularmente	 interessante,	 pelo	 que	
tentei	procurar	contactá-lo	no	âmbito	do	desenvolvimento	da	minha	tese	para	tentar	tirar	a	
resposta	a	alguns	temas	que	se	encontram	a	ser	desenvolvidos.

	 Porque	é	que	os	edifícios	de	habitação	social	se	tornam	mais	favoráveis	à	aplicação	
da	reabilitação	energética?
	 Professor	Vasco	Freitas:		Os	edifícios	de	habitação	social	não	tem	condições	conforto.	
Pelo	 facto	da	envolvente	não	estar	 tratada,	 assim	 como	as	 coberturas	 envidraçadas,	mas	
também	não	tem	conforto	porque	as	famílias	não	tem	condições	financeiras	para	aquecer.	
Tendo	em	atenção	a	enorme	degradação	dos	edifícios	de	habitação	social	é	necessário	fazer	
a	reabilitação	física	e	simultaneamente	energética.
-	Acredita	que	certas	condições	para	melhorar	a	eficiência	energética	do	edifício,	como	é	o	
caso	de	restringir	o	uso	dos	mesmos	por	mais	de	12	horas,	são	possíveis	de	serem	aplicadas?	
Ou	seja,	impedir	que	o	edifício	seja	utilizado	dentro	de	um	espaço	de	doze	horas…?
	 Professor	V.	 F.:	Há	dois	tipos	de	edifícios,	 os	do	 sector	 residencial	 e	os	do	 sector	
público	que	são	ocupados	24	horas,	mas	dessas	24	horas	é	sobretudo	o	período	noturno,	hora	
do	almoço	e	hora	de	jantar.		Para	o	residencial	a	ocupação	é	quase	continua.	Quando	estamos	
a	falar	dos	edifícios	de	serviços,	a	ocupação	é	muito	diferente.	Nos	edifícios	de	serviços	só	há	
ocupação	diurna,	e	nesse	caso	faz	todo	o	sentido	poder	fazer	uma	quantificação	admitindo	
que	o	edifício	está	desocupado	durante	a	noite.	
 Mas	não	acha	que	é	questionável	eticamente	impedir	o	uso	de	um	edifício	durante	
um	número	de	horas?
Não	é	nesse	 sentido,	 o	modelo	 numérico	 e	 que	não	 considera	 condições	 de	 conforto	no	
período	em	que	ele	está	desocupado.	 Isso	 faz-se	para	as	escolas,	que	 só	estão	ocupadas	
durante	o	período	de	aulas,	só	interessa	fazer	a	avaliação	de	conforto	para	esse	período.
	 -	 Qual	 é	 a	 sua	 opinião	 sobre	 a	 introdução	 de	 tecnologias	 como	 o	 Bim	 e	 a	 sua	



associação	a	questões	como	a	eficiência	energética?
	 Professor	V.	F.:	O	Bim	é	uma	ferramenta,	tao	importante	como	outras	ferramentas	
que	surgiram	no	passado,	que	nos	permite	ter	uma	abordagem	3d	com	a	capacidade	de	
compatibilizar	um	conjunto	de	soluções	construtivas.	Portanto,	será	seguramente	da	maior	
relevância	para	a	eficiência	energética	da	envolvente.	É	uma	ferramenta,	seguramente,	de	
grande	utilidade.	
	 -	O	Bim	apresenta-se	como	a	metodologia	mais	favorável	para	permitir	a	colaboração	
entre	disciplinas.	Qual	a	sua	opinião	sobre	o	atraso	da	implementação	desta	metodologia	
em	Portugal?Acha	que	há	alguma	razão?
	 Professor	V.	F.:	O	Bim	é	uma	ferramenta,	e	é	evidente	que	quando	estamos	a	fazer	
projetos	muito	 complexos,	 nomeadamente	 do	 ponto	 de	 vista	 da	 Arquitetura,	 do	 ponto	
de	 vista	 da	 Engenharia	 Civil,	 o	 Bim	é	 absolutamente	 fundamental.	 	Há	outras	 áreas	 um	
bocadinho	mais	complexas,	nomeadamente,	o	BIM	na	reabilitação	de	pequenos	edifícios,	
merece	 sempre	uma	 reflexão,	de	percebermos	a	 verdadeira	utilidade,	e	 face	ao	esforço	
que	 é	 necessário	 despender.	 Há	 certos	 países	 que	 já	 tem	o	 Bim	 como	uma	 ferramenta	
obrigatória,	 para	 certos	 edifícios	 de	 grande	 dimensão.	 Estou	 seguro	 de	 que	 nós	 iremos	
também	seguir	esse	caminho.
-	Na	sua	opinião	existe	cada	vez	mais	uma	colaboração	entre	arquitetos	e	engenheiros	ou	as	
disciplinas	encontram-se	cada	vez	mais	afastadas?
	 Professor	V.	F.:	Considero	que	há	uma	colaboração	crescente,	apesar	de	serem	duas	
abordagens	completamente	distintas.	Mas	penso	que	tem	convergido,	no	bom	sentido.
-	Na	sua	participação	no	congresso	“Carbon	Neutral	Social	Housing	 in	Europe:	Post-2020	
Challenges	and	Opportunities”	falou	da	introdução	da	eficiência	energética	na	reabilitação	
de	edifícios	no	Norte	do	país.	Acha	que	tem	existido	uma	preocupação	maior	por	parte	do	
Governo	Português	com	o	financiamento	dos	programas	de	habitação	social	na	zona	Norte?
	 Professor	 V.	 F.:	 Existiu	 um	 programa	 cujo	 objetivo	 era	 financiar	 a	 reabilitação	
energética	 dos	 edifícios	 de	 habitação	 social.	 Há	 um	 conjunto	 muito	 grande	 de	 obras	
realizadas	 na	 região	 Norte,	 onde	 se	 aproveitou	 esse	 programa	 de	 apoio	 à	 eficiência	
energética	 para	 fazer	 as	 duas	 coisas:	 a	 reabilitação	 energética	 e	 a	 reabilitação	 física.	 O	
programa	era	nacional,	em	que	o	Norte	seguramente	aproveitou	todas	as	potencialidades.
-Na	 sua	 opinião	 o	 que	 define	 o	 edifício	 de	 carácter	 social?	 	 Poderão	 as	 residências	
universitárias	ser	classificadas	como	um	edifício	semelhante	à	habitação	social?
	 Professor	V.	F.:	Penso	claramente	que	não,	habitação	social,	significa	que	o	estado	
fornece	 habitação	 a	 famílias	 que	 não	 tem	 qualquer	 possibilidade	 de	 ter	 alojamento.	 A	
residência	universitária	é	algo	completamente	diverso.	É	preciso	criar	condições	para	que	
próximo	dos	campus	universitários,	com	maior	mobilidade	do	espaço	físico,	e	capacidade,	
esses	espaços	possam	ser	preparados,	são	lógicas	absolutamente	diversas.
-Qual	é	a	sua	opinião	sobre	a	Passive	House	em	Portugal?
	 Professor	V.	F.:	Vou	desiludi-la	seguramente,	tenho	a	maior	das	dúvidas	para	não	
dizer	que	tenho	a	certeza	que	é	um	erro	estratégico.
	 Eu	também	tenho	dúvidas…	(riso)
	 Professor	V.	F.:	 -Eu	acho	que	vale	a	pena	medir	Passive	Houses,	como	estão	aí	a	
fazer,	para	percebermos	que	permutar	calor	quando	se	faz	a	ventilação,	com	o	clima	que	
nós	temos,	ter	rendimentos	que	não	são	iguais	a	outros	países,	temos	de	ter	a	noção	que	há	
hábitos	culturais		que	não	conseguimos	mudar,	como	habitamos	de	abrir	frequentemente	
as	janelas	para	ventilação	das	habitações,	etc.	etc.	Cuidado	com	essa	abordagem	da	Passive	  153



House	para	a	nossa	realidade	económica,	climática	e	cultural.
-Os	programas	como	o	Equest,	Energy	Plus	e	o	Insight	do	Revit,	podem	vir	a	auxiliar	a	tomada	de	
decisões	dentro	de	projetos	da	reabilitação	e	de	projetos	novos,	do	zero.	A	introdução	destes	
programas	numa	fase	final	do	projeto	tem	algum	benefício	maior	ou	são	desconsiderados?
	 Professor	 V.	 F.:	 -	 Essas	 ferramentas	 de	 simulações	 térmicas	 avançadas	 conseguem	
fazer	simulações	dinâmicas,	com	dados	horários	para	introduzir	o	clima	exterior	e	conseguem	
definir	 com	 toda	 a	 precisão,	 ou	 com	bastante	 precisão,	 a	 temperatura	 e	 o	 conforto	 como	
situações	decisivas.	Mas	não	deve	ser	na	fase	final,	deve	ser	na	fase	inicial,	até	de	conceção,	
estúdio	 prévio,	 anteprojeto.	 Visando	 sobretudo	 perceber	 qual	 é	 a	melhor	 geometria	 e	 as	
melhores	decisões,	quando	é	só	uma	verificação	eu	acho	que	é	um	erro	estratégico	do	ponto	
de	vista	da	térmica.
Então	acha	que	não	faz	sentido	nenhum	utilizar	estas	metodologias	quando	o	edifício	já	está	
feito?
	 Professor	V.	F.:	-Faz	sentido	para	fazer	uma	auditoria	energética	e	para	fazer	medidas	
de	melhoria,	agora	na	lógica	do	projeto	de	um	edifício	novo,	essa	abordagem	terá	que	ser	logo	
nas	primeiras	fases	do	projeto.
-Existe	uma	diferença	entre	conforto	térmico	e	consumo	de	energia?	Estes	não	deveriam	ser	
conceitos	simbióticos?
	 Professor	V.	F.:	-	São	duas	coisas	muito	distintas,	quando	se	quer	conforto	o	que	se	
discute	é	a	eficiência	energética,	que	é	o	que	acontece	na	maior	parte	dos	países	europeus.	
Nos	países	do	Sul	da	Europa,	por	 razoes	culturais,	nós	não	aquecemos	de	 forma	contínua.	
Portanto,	nós	temos	que	ter	sobretudo	uma	estratégia	de	melhoria	do	conforto,	e	a	melhoria	
do	 conforto	 não	 coincide	 com	 a	 eficiência	 energética.	 Se	 consumimos	 energia	 a	 eficiência	
energética	é	a	palavra	chave	e	o	caminho	chave	quando	temos	aquecimentos	intermitentes	por	
questões	de	eficiência	energética.	Maximização	de	eficiência	energética	deve	ser	considerada.
-No	projeto	da	 FEUP	design,	Home	Zero,	 está	 a	 existir	 uma	análise	 e	 recolha	de	dados	no	
protótipo	sem	este	ser	habitado	a	tempo	inteiro.	Qual	é	a	sua	opinião	sobre	este	assunto?
	 Professor	V.	F.:	-	Não	me	vou	pronunciar	porque	há	um	colega	meu	aqui	da	universidade,	
o	professor	Nuno	Ramos,	que	está	a	coordenar	esse	projeto,	não	tenho	informações	detalhadas	
para	lhe	poder	fornecer	sobre	essa	matéria.
Mas	não	acha	que	a	análise	de	um	edifício,	deveria	ser	feita…
	 Professor	V.	F.:	Todas	as	análises	devem	ser	feitas	com	o	edifício	em	serviço,	porque	
o	que	se	verifica	na	Europa	e	em	todos	os	países	é	que	há	um	enorme	desfasamento	entre	os	
valores	de	consumo	teórico	dada	pelos	modelos	de	identificação	energética	e	o	consumo	real.	
Tanto	maior	quanto	menos	continuo	é	o	aquecimento,	portanto	faz	sentido	medir	os	valores	
com	o	edifício	em	serviço.
-Dentro	deste	tema,	qual	é	a	sua	opinião	sobre	os	sistemas	de	gestão	inteligente,	ou	seja,	de	
domótica,	que	não	permitem	ao	utilizador	tomar	decisões	tal	como,	quando	abrir	uma	janela,	
se	for	contra	o	programa	nesse	momento?
	 Professor	V.	F.:	-Edifícios	demasiado	inteligentes,	é	demasiado	perigoso.	Não	estou	a	
dizer	que	a	domótica	não	possa	ser	útil	e	que	uma	gestão	centralizada	de	certos	equipamentos	
complexos	não	faça	sentido.	No	sector	residencial	alguma	inteligência,	pode	fazer	sentido,	mas	
sempre	 com	alguma	 simplicidade	e	 com	flexibilidade.	Modelos	 rígidos	 não	 são	 adequados	
para	a	habitação,	ou	para	o	sector	residencial.
-Na	sua	opinião	quais	as	formas	conceptuais	do	edifício	são	mais	energeticamente	eficientes?	
Acredita	que	existe	uma	forma	de	edifício	mais	eficiente?	Por	exemplo,	um	edifício	compacto	



ou	um	edifício	repartido.
	 Professor	V.	 F.:	 Claro	que	a	 geometria,	 ou	melhor	dizendo,	o	 fator	de	 forma	do	
edifício,	sendo	o	fator	de	forma	entre	área	da	envolvente	e	o	volume	do	edifício,	é	importante	
no	consumo	de	energia.	Todos	sabemos	e	é	importante	a	regulamentação	da	térmica	ir	um	
pouco	nesse	sentido,	os	fatores	de	forma	mais	desfavoráveis	correspondem	a	edifícios	com	
maior	consumo	de	energia,	mas	não	há	caminhos	únicos,	é	preciso		para	certas	geometria,	
para	certas	opções	arquitetónicas,		encontrar	uma	otimização,	sobretudo	primeiro,	na	parte	
passiva,	daquilo	que	é	construção	daquilo	que	é	arquitetura,	que	podemos	assentar	a	nossa	
estratégia.	Complementarmente	podemos	colocar	os	nossos	equipamentos	mais	eficientes	
para	acrescentar	num	edifício	aquilo	que	ele	próprio	não	é	capaz	de	assegurar	em	condições	
de	conforto.
-Acha	que	deveria	existir	consoante	cada	país	e	cada	clima	uma	metodologia	de	avaliação	
energética	diferente?
	 Professor	V.	F.:	Sem	dúvida.	Tenho	defendido	que	os	países	do	Sul	da	Europa,	porque	
tem	praticas	de	aquecimento	descontínuas,	porque	tem	climas	mais	amenos,	deveriam	ter	
modelos	mais	baseados	no	conforto	do	que	no	consumo	de	energia.	E	os	modelos	baseados	
no	conforto	pressupõem	dar	prioridade	à	componente	passiva	do	edifício,	à	inercia	térmica,	
ao	isolamento	da	envolvente,	à	otimização	da	ventilação,	etc.	
Claro	que	é	necessário	depois	haver,	mesmo	para	esses	países,	uma	enorme	preocupação	
com	a	eficiência	energética	de	tudo	que	lá	colocamos,	e	consome	energia.
-Acredita	que	as	pessoas	em	Portugal	se	encontram	mais	 interessadas	em	conceitos	que	
abordam	a	eficiência	energética,	como	é	o	caso	dos	edifícios	NZEB?
	 Professor	V.	F.:	-A	diretiva	Europeia	diz-nos	que	devemos	ir	no	sentido	de	construir	
edifícios	com	um	balanço	energético	quase	nulo,	N0.	A	lógica	faz	sentido,	a	abordagem	é	
que	,se	não	estou	em	erro,	no	decreto	de	lei	de	´98	de	2018	impõem	que	em	muito	curto	
prazo,	a	partir	de	1	de	Janeiro	de	2021	os	edifícios	tem	de	ter	uma	enorme	percentagem	
de	energia	renovável	face	ao	consumo	de	energia	primário.	O	objetivo	é	bom,	é	preciso	é	
validar	ideias,	ver	as	consequências	económicas,	medir	o	desempenho,	só	assim	é	que	nós	
podemos	definir	o	nosso	Near	Zero	Energy	Building.
Como	última	pergunta,	qual	é	a	sua	opinião	sobre	a	utilização	de	diferentes	espessuras	de	
isolamento	dentro	de	um	edifício,	consoante	a	sua	fachada	e	as	cargas	térmicas	que	atuam	
sobre	a	mesma?	E	em	relação	a	este	problema,	acha	realista	a	criação	de	um	sistema	que	
permita	a	retirada	do	isolamento	da	parede	durante	o	Verão?	Ou	este	sistema	é	demasiado	
complexo	para	ser	exequível?
	 Professor	V.	 F.:	 -	 Claro	 que	 isolar	muito	 significa	 piorar	 o	 desconforto	 de	 verão,	
mas	a	construção	é	passiva,	e	é	difícil	fazer	essa	atuação	entre	verão	e	inverno.	O	que	nós	
sabemos	é	que	a	espessura	de	isolamento	térmico	depende	das	condições	de	aquecimento,	
o	otimo	dessa	espessura,	e	quando	o	aquecimento	é	intermitente,	como	acontece	com	a	
maior	parte	das	famílias	portuguesas,	a	partir	de	certa	espessura	de	isolamento	térmico,	
acrescentar	mais	um	dois,	três	ou	quatro	centímetros,	não	tem	nenhum	benefício	para	o	
conforto	e	muito	menos	para	a	eficiência	energética,	quando	o	aquecimento	é	intermitente.
Qual	acha	que	é	a	espessura	adequada,	na	zona	norte	do	país,	digamos?
	 Professor	V.	F.:	-Depende	de	vários	fatores,	depende	da	inércia	térmica	da	própria	
parede.	 O	 que	 sabemos	 exatamente	 é	 que	 a	 partir	 de	 certa	 espessura	 de	 isolamento	
térmico	 colocar	mais	1,2,3,4,5	 cm	não	 tem	nenhum	benefício.	Não	existe	uma	 resposta	
individualizada,	dependendo	do	edifício	e	da	própria	parede.
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Entrevista/Conversa com a Professora Doutora Paulina Faria– 15/ 10/ 2019 – FCT Universidade 
Nova de Lisboa

	 Para	 iniciar	 esta	 entrevista,	 pode	 explicar	 como	 começou	 o	 seu	 interesse	 pela	
construção	em	terra?	Este	material	era	algo	com	que	já	tinha	entrado	em	contacto	antes	ou	o	
interesse	surgiu	por	motivação	própria?
 Professora	P.	 F.:	Olhe	 começou	 a	partir	 do	meu	 chefe,	 do	 LNEC	na	 altura,	 que	era	
arquiteto,	Reis	Cabrita,	que	tinha	sempre	a	ideia	de	ter	um	grupo	de	arquitetos,	mas	não	só,	
com	engenheiros	 também.	Nesse	grupo	estava	eu,	que	era	engenheira,	e	um	outro	colega	
engenheiro,	o	engenheiro	Leça	Coelho.	Esse	sim,	o	Leça	Coelho,	acabou	por	se	ir	interessando	
ao	 longo	do	 tempo	mais	 pela	 parte	da	 segurança	 contra	 incêndios,	 e	 na	 altura	 ele,	 o	Reis	
Cabrita,	 motivou-me	 bastante	 para	 a	 parte	 dos	 materiais	 e	 das	 tecnologias	 construtivas,	
nomeadamente	 que	 permitissem	 fazer	 autoconstrução	 e	 construção	 evolutiva	 em	 Países	
em	 desenvolvimento	 ou	 com	 grandes	 necessidades	 de	 construção	 de	 infraestruturas,	 de	
habitação…	e	construção	de	pequeno	porte.	E	foi	através	dessa	necessidade,	que	eu	senti	de	
desenvolver	materiais	para	essa	autoconstrução	e	para	essa	construção	evolutiva,	de	gente	
que	não	tinha	muitos	meios,	que	surgiu	o	meu	interesse	pela	construção	em	terra.	Isto,	diria,	
no	fim	dos	anos	´80,	depois	em	´94	tive	a	hipótese,	através	do	LNEC,	de	fazer	uma	formação	
no	CRATER,	que	é	um	centro	de	estudos	em	construção	com	Terra	que	existe	em	Grenoble	e	
que	surgiu	essencialmente	pelo	interesse	que	alguns	arquitetos	franceses	tiveram	em	estudar	
um	material	que	tinha	baixa	energia	incorporada.	Isso	veio	com	a	necessidade,	ou	com	o	início	
das	preocupações	com	a	sustentabilidade.	E	a	partir	daí	pode-se	dizer	que	nunca	mais	larguei.	
Entre	outros,	não	trabalho	só	com	terra,	obviamente,	 trabalho	também	com	materiais	que	
são,	que	se	ligam	bem	com	a	terra.	Às	vezes	tenho	que	trabalhar	com	materiais	estruturais,	
como	o	betão.	Portanto,	eu	como	engenheira	Civil	reconheço	que	todos	são	necessários,	só	
que	não	necessitamos	de	tantos	materiais	cimenticios	para	algumas	aplicações,	portanto	não	
é	exclusivo.	Se	eu	perguntar,	para	eu	fazer	um	pilar	ou	uma	viga	preciso	do	betão,	se	não	puser	
betão	se	calhar	preciso	de	madeira,	se	não	puser	madeira,	se	calhar	preciso	de	aço,	mas	é	um	
bom	material	para	a	construção	corrente.	Mas	por	exemplo,	para	 fazer	um	reboco,	eu	não	
gosto	particularmente	de	argamassas	de	cimento,	até	acho	que	elas	 são	contraproducente	
em	muitas	situações,	e,	portanto,	aí	surgem	as	cais,	as	argilas,	os	gessos,	que	tem	mais	baixa	
energia	incorporada	do	que	propriamente	o	cimento.
	 Geralmente	a	terra	é	vista	como	um	material	“pobre”,	acredita	que	esta	ideia	se	tem	
vindo	a	alterar?
 Professora	P.	F.:	Tem.	É	verdade	que	é	um	material…não	é	bem	um	material	pobre,	é	
um	material	barato,	disponível,	que	pode	ser	reutilizado	muitas	vezes,	porque	não	é	cozido,	
portanto	não	é	alterado.	Desse	ponto	de	vista,	eu	não	lhe	chamaria	pobre,	mas	diria	que	ele	
é	acessível	a	muita	mais	gente,	do	que	os	outros	materiais	que	tem	que	ser	processados.	Se	
mudou,	tem	vindo	a	mudar,	cá	em	Portugal,	porque	muitos	estrangeiros,	pessoas	do	norte	da	
Europa,	com	mais	posses,	e	com	mais	preocupações	em	termos	de	sustentabilidade,	desde	
á	várias	décadas,	diria	dos	anos	80,	que	veem	para	Portugal	e	quer	para	comprar,	quer	para	
arrendar,	e	isso	fez	com	que	a	pouco	e	pouco,	as	pessoas	que	viviam	nas	casas	de	terra	e	que	
queriam	vende-las,	 deixá-las	 abaixo,	 para	 construir	 novas	 casas	 com	materiais	 comentícios	
e	 tijolo	 cozido,	 se	 começassem	 a	 questionar,	 porque	 eles,	 que	 tem	mais	 dinheiro	 e	mais,	
portanto	porque	é	que	essa	gente	mais	evoluída	queria	as	casas	que	eles	desprezavam	e	isso	
fez	um	pouco	com	que,	por	um	lado,	as	pessoas	valorizassem	mais,	não	só	as	suas	casas,	mas	



também	as	pessoas	que	sabiam	construir	e	reparar	essas	casas,	que	as	fizeram,	e	que	as	
mantiveram	e	também	preocupar-se	um	pouco	mais	em	mante-las.	Por	outro	lado	houve	
também	uma	geração	que	começou	com	arquitetos	e	depois	apanhou	alguns	engenheiros,	
são	mais	os	arquitetos	e	menos	os	engenheiros,	mas	pronto,	tem	vindo	a	ser	cada	vez	mais,	
que	começaram	a	estudar	as	 técnicas	para	construir	novos	edifícios	 com	essas	 técnicas,	
não	 obrigatoriamente	 com	 as	 técnicas	 vernaculares,	 mas	 aprendendo	 com	 as	 técnicas	
vernaculares.	Por	outro	lado,	também	houve	novas	técnicas	que	a	partir	das	vernaculares,	
ou	das	vernáculas,	foram	desenvolvidas,	como	é	o	caso	dos	blocos	de	terra	comprimida.	
Que	no	fundo	é	um	misto	entre	o	adobe	e	a	taipa,	são	como	se	fossem	pequenos	blocos	de	
taipa,	mas	aplicados	como	se	fossem	pequenos	blocos	de	adobe.
	 Será	 possível	 ultrapassar	 as	 limitações	 em	 altura	 das	 construções	 em	 terra,	 ou	
estas	ainda	se	apresentam	como	uma	barreira	intransponível	a	nível	da	construção?
 Professora	 P.	 F.:	 Quando	 falamos	 em	 construção	 em	 terra,	 podemos	 ter	 vários	
níveis	 de	 construção	 em	 terra.	 Eu	 posso	 ter	 uma	 construção,	 um	 edifício	multifamiliar,	
normalíssimo,	 em	 que	 eu	 tenha	 rebocos	 de	 terra.	 Em	 que	 eu	 tenha	 alguns	 elementos,	
algumas	paredes	maciças	para	ter	alguns	elementos	bioclimáticos,	por	exemplo,	em	terra.	
Posso	ter	algumas	paredes	decorativas	em	terra,	e	 isso	pode	ser	perfeitamente	corrente	
com	 uma	 estrutura	 corrente	 do	 edifício	multifamiliar	 normal.	 E	 não	 deixa	 de	 ser…	 não	
quer	dizer…	eu	não	gosto	muito	do	termo	“construção	em	terra”,	porque	eu	posso	ter	“em	
terra”	sem	que	toda	a	construção	seja	em	terra.	E	portanto,	eu	digo,	é	uma	construção	em	
terra,	que	tem	terra	nalguns	elementos.	E	isso	acho	perfeitamente	compatível.	E	em	países	
da	Europa	com	maiores	preocupações	ecológicas	que	nós,	é	muito	corrente	nós	 termos	
edifícios	com	rebocos	de	terra,	e	é	muito	corrente	a	pessoa	querer	reabilitar.	Assim	como	
é	muito	corrente	a	pessoa	querer	reabilitar	o	seu	reboco,	e	vai	a	um	“Leroy	Merlin”	ou	a	
um	“Aki”	e	compra	um	saco	de	reboco	de	terra	pré-doseado	e	faz	o	seu	reboco.	Cá,	como	
é	um	mercado	pequenino	e	não	está	a	ser	 tao	comum,	os	construtores	podem	pedir	os	
preços	que	querem,	nalgumas	técnicas	o	que	também	não	ajuda	muito	a	ser	uma	coisa	
muito	utilizada.	Podemos	comparar	assim,	mal	comparando,	com	um	isolamento	de	cortiça	
expandida,	não	é,	que	toda	a	gente	sabe	que	é	mais	ecológico,	por	exemplo,	mais	eficiente	
que	um	EPS,	ou	de	que	um	XPS.	Os	XPS	ou	um	EPS	só	funciona	do	ponto	de	vista	térmico,	
não	funciona	do	ponto	de	vista	acústico,	enquanto	que	por	exemplo	a	cortiça	expandida	
funciona	duplamente.	Mas	como	esta	é	mais	cara	,	as	vezes	não	se	quer	saber,	só	se	pensa	
na	outra,	que	é	mais	barata	e	dá	mais	 jeito.Não	sei	 se	 lhe	 respondi	à	questão,	bem,	eu	
respondi,	mas	 de	 uma	 forma	 um	 bocadinho	 diferente.	 Acho	 que	 cada	 coisa	 tem	 o	 seu	
papel,	 não	 é	 que	 não	 fosse	 possível	 nos	 fazermos	 uma	 construção	 em	 altura	 em	 terra,	
mas	obviamente	tínhamos	que	ter	outro	elemento	estrutural,	que	podia	ser	a	madeira	ou	
metálico,	ou	podia	ser	o	betão.	Agora	a	partir	do	momento	em	que	eu	quero	fazer	paredes	
em	terra,	a	substituir	o	tijolo	ou	os	blocos	de	betão,	tenho	de	pensar	em	fazer	blocos	de	
terra	vazados,	senão	vou	estar	a	sobrecarregar	muito	a	estrutura	do	edifício	em	altura,	em	
elementos	que	eu	não	preciso	que	sejam	propriamente	maciços.
	 Acha	que	os	métodos	de	construção	em	terra	podem	ser	associados	ao	edifício	
NZEB?	 Existe	 um	 grande	 número	 de	 vantagens	 na	 aplicação	 deste	 método	 construtivo	
associado	a	este	conceito?
 Professora	P.	F.:	Eu	acho	que	podem	facilmente	ser	associados,	principalmente…	
olhe,	 por	 exemplo,	 um	 reboco	 de	 terra	 tem	 uma	 capacidade	 higroscópica	maior	 que	 a	
maior	parte	dos	rebocos	não	tem.	Logo	aí	consegue	funcionar	como	um	buffer	passivo	de	
humidade,	consegue	captar	humidade,	quando	é	gerada	humidade	em	excesso	e	consegue	
libertar	 essa	 humidade	 quando	 baixamos	muito	 esse	 teor.	 Ou	 seja,	 consegue	 funcionar	
como	um	buffer,	em	vez	termos	um	equipamento	que	capte	ou	liberte	humidade,	temos	
um	elemento	que	consegue	passivamente	fazer	esse	papel.	Obviamente	tem	limites,	mas	
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mesmo	os	limites	são	muito	altos.	Nós	já	fizemos	medições…	imagine	que	este	compartimento	
tem	12	m2,	se	eu	tiver	o	 reboco	em	teto	e	em	paredes,	mesmo	descontando	a	porta	e	as	
janelas,	eu	tenho	aqui	à	volta	de	40	metros	quadrados,	para	rebocar.	E	por	metro	quadrado…		
deixe	ver	se	lhe	mostro	aqui	mais	rapidamente	do	que	queria	falar.

	 Está	 a	 ver	 este	 gráfico?	 Isto	 representa	 gramas	 que	 são	 absorvidos	 por	 metro	
quadrado,	por	baixo	temos	as	horas.	O	que	consegue	ver	aqui	é	que	ao	fim	de	6	horas	um	
metro	quadrado	de	reboco	de	terra	conseguiu	captar	50	gramas,	se	eu	tivesse	aqui	o	reboco	
de	cimento,	ou	cal,	estava	abaixo,	talvez	nos	20,	nos	10…	ao	fim	de	12	horas,	vamos	assumir	
que	estamos	a	dormir	12	horas,	 conseguiu	 captar	quase	70,	 e	 ao	fim	de	12	horas	ele	não	
parou.	Se	eu	não	ventilar	o	meu	quarto,	por	exemplo,	está	húmido,	 	que	está	húmido	por	
eu	lá	respirar,	eu	sei	que	ao	fim	de	24	horas	ele	ainda	esta	a	subir…	e	já	chegou	neste	caso	a	
80	e	está,	vê-se	que	ainda	pode	subir.	 Isto	mostra-me	a	possibilidade	que	este	reboco	tem.	
É	pena	só	ter	aqui	de	terra,	porque	podia	ver	que	todos	os	outros	estavam	aqui	por	baixo,	
inclusive	das	placas	de	gesso	cartonado,	que	toda	a	gente	diz	que	é	muito	hidroscópico,	mas	
que	anda	aqui	pelos	20.	E	pior	do	que	isso,	ao	fim	de	6	horas	já	estabilizou,	ou	seja,	ao	fim	
de	seis	horas	está	por	aqui	(aponta	para	o	gráfico)	não	capta	mais	nada.	Enquanto	que	este	
continua,	pronto	e	isto	dá-nos	uma	capacidade	passiva	que	para	é	muito	interessante	para	os	
Nzero.	Para	além	disso,	imagine	que	você	quer	fazer	uma	parede	de	trombe,	até	otimizada,	
ventilada,	 que	 pode…	 sabe	 que	 há	maneira	 de	 pormos,	 por	 exemplo…	 no	 fim	 do	 Inverno	
ela	fecha	e	não	recebe	ar	do	exterior	mas	consegue	reciclar	do	 interior.	Quando	chego	por	
exemplo	à	primavera	já	começo	a	poder	receber	algum	ar	do	interior,	aquecer.	Consoante	eu	
quero	aquecer	ou	arrefecer	o	meu	espaço,	posso	fazer	aberturas	do	outro	lado,	e	uso	a	parede	
de	trombe	para	me	fazer	um	extrator	do	interior….Portanto,	e	a	parede	interior	à	fachada	de	
vidro,	convém	ser	uma	parede	de	massa,	que	pode	muito	facilmente	ser	uma	parede	de	terra	
maciça,	feita	com	a	técnica	que	quiser,	se	quiser	uma	coisa	mais	artística	pode	fazer	até	uma	
taipa	 	até	com	uns	 laivos	coloridos,	que	fica	à	vista	no	 interior,	que	pelo	exterior	 	 funciona	
como	um	armazenador	de	energia,	e	pelo	interior	funciona	como	um	elemento	higroscópico,	
por	exemplo.	Conseguimos	 ter,	 “não	quero	 ter	o	 reboco”,	mas	 tem	um	elemento	que	ali	é	
higroscópico,	portanto	eu	acho	que	há	muitas	capacidades	para	os	elementos	com	terra,	quer	

Figura	143	-	Faria,	Paulina	-	Gráfico	do	livro	Rebocos	de	Terra,	p.39



para	um	reboco	quer	para	uma	parede	maciça,	quer	pontualmente…	Se	estivermos	a	falar	
de	Nzeros,	de	moradias	unifamiliares,	aí	não	tenho	a	questão	da	carga	da	parede	maciça,	
e	posso	muito	facilmente	ter	paredes	higroscópicas,	simples,	com	massa	que	me	melhora	
do	ponto	de	vista	da	inercia	térmica	e	do	ponto	de	vista	do	isolamento	acústico,	e	depois	
ter	um	isolamento	complementar	pelo	exterior,	estanca	a	agua	se	eu	quiser,	pode	ter	um	
baixo	U.	Eu	posso	ter	uma	estrutura	qualquer	e	ter	uma	parede	apenas	para	ter	a	massa	e	
o	preenchimento.	Há	aqui	várias	possibilidades	do	que	podemos	ter.	E	a	terra	não	se	choca	
de	trabalhar	com	outros	materiais	estruturais,	temos	é	de	ter	um	bocadinho	de	cuidado	
com	o	interface,	por	exemplo	entre	a	terra	e	um	pilar	de	betão,	se	calhar	metemos	ali	um	
bocadinho	,	uma	camada	de	argamassa	de	terra	e	cal,	podemos	ter	um	bufferzinho	entre	
materiais	que	funcionam	de	maneira	diferente.
	 Que	 tipo	 de	 revestimentos	 são	 geralmente	 mais	 recomendáveis	 a	 aplicar	 nas	
construções	em	terra?	E	por	oposição	que	tipos	de	revestimento	se	devem	necessariamente	
evitar?
 Professora	 P.	 F.:	 Obviamente,	 primeiro	 uma	 parede	 de	 terra,	 pelo	 interior,	 não	
precisa	de	ser	revestida.	Dependendo	da	técnica,	se	eu	tiver	uma	aprede	de	taipa,	a	maior	
parte	dos	arquitectos	nem	a	quer	revestir,	e	ela	não	precisa	de	ser	revestida,	ela	aguenta-se	
bem	à	vista.	Mas	também	pode	vir	a	ser	revestida	quando	for	preciso,	quando	se	quiser.	
Agora	quando	a	 revestirmos	por	dentro,	eu	diria	que	o	mais	adequado	é	um	reboco	de	
terra,	pelas	razoes	que	já	lhe	falei	antes.	Mas	não	é	obrigatório,	podemos	ter	revestimentos	
com	 base	 em	 cal,	 que	 também	 são	 compatíveis	 com	 a	 terra.	 Idealmente…	 É	 assim,	 as	
argamassas,	elas	nasceram	de	terra,	as	primeiras	argamassas	eram	argamassas	de	terra.	
Os	pré-históricos,	era	o	que	eles	tinham.	Eles	amassavam	aquilo	com	um	bocado	de	água	e	
conseguiam	forrar	as	cenazinhas	das	cabanas	deles,	e	conseguiam	fazer…	mais	tarde,	por	
sorte	ou	acidente,	cozeram	numa	fogueira	pedra	de	gesso,	e	então	passaram	a	poder	fazer	
terra	e	gesso.	E	depois	começaram	a	ver	que	com	o	gesso	podiam	fazer	camadinhas	mais	
branquinha,	e,	portanto,	começaram	a	usar.	Eu	por	exemplo,	já	estive	numa	escavação	ao	
pé	de	Sesimbra,	onde	o	terreno	local,	isto	era	uma	coisa...	na	pré-histórica,	o	terreno	local	
era	vermelho,	e	como	aquilo	era	uma	coisa	para	“rezar	aos	deuses”	eles	tinham	uma	cabana	
antiga	com	uma	terra	amarela,	portanto,	eles	usaram	uma	terra,	foram	buscar	uma	outra	
terra…	artisticamente,	porque	acharam	que	era	uma	terra	mais	dourada,	talvez	para	invocar	
aos	deuses,	pronto.	
	 Na	parte	dos	revestimentos,	aquilo	nasceu	da	terra,	mais	tarde	com	gesso,	mais	
tarde	quando	começaram	a	cozer	a	temperaturas	mais	elevadas,	com	cal.	Mas	não	se	fazia	
uma	argamassa	de	cal	como	se	faz	hoje,	que	eu	tenho	a	cal	e	misturo	uma	areia	lavada.	Não,	
era	eu	tenho	a	cal,	eu	tenho	a	terra,	e	ou	faço	a	argamassa	só	de	terra,	que	tem	a	areia	lá	
dentro,	a	silte	e	a	argila,	que	é	o	que	cola…	ou	adiciono	uma	cal	à	terra.	A	terra	continua	a	ter	
la	areia,	o	silte	e	tem	mais	a	cal.	E	ao	longo	do	tempo,	como	fomos	querendo	padronizar…	
ou	standardizar	as	coisas,	para	ser	mais	fácil	dizer,	eu	tiro	a	argila	toda,	e	mistura	a	cal	com	
uma	areia	controlada.	Pode	ser	uma	areia	amarela,	tem	ainda	um	bocadinho	de	argila,	mas	
fomos	de	um	extremo	para	outro.	Se	calhar	estamos	naquela	fase	que	para	construções	
com	terra	 faz	sentido	eu	usar	uma	argamassa	que	é	só	 terra	para	o	 interior,	com	algum	
acabamento	para	o	interior	que	pode	depois	ser	de	cal,	barramento	ou	uma	caiação,	mas	
que	não	é	obrigatório.	Para	fora,	a	terra	sozinha	não	dura	muito	tempo.	E	então	para	fora,	
à	medida	que	foi	havendo	capacidade	financeira	ou	só	se	caiava	a	parede	de	terra,	ou	se	
revestia	com	uma	argamassa	que	tinha	às	vezes	a	primeira	camada	era	mista,	de	terra	e	cal	
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aérea	e	a	última	que	já	era	quase	só	de	terra	e	areia.	Há	técnicas,		uma	parede	de	taipa	aguenta-
se	pelo	exterior	mesmo	sem	estar	revestida,	pelo	menos	alguns	anos,	uma	parede	de	adobe	
já	não	se	aguenta	sem	estar	 revestida	muito	 tempo,	porque	a	 técnica	é	diferente	e	a	 terra	
estabilizada	ou	não	do	adobe,	não	se	aguenta.	Se	não	tiver	cal	nenhuma	então,	aguenta-se	
muito	pouco.	Agora	aguenta-se	mesmo	assim	mais	do	que	se	eu	aplicar	um	reboco	de	cimento,	
porque	o	 reboco	de	cimento	aplicado	em	qualquer	parede	de	 terra,	antiga	principalmente,	
essa	parede	antiga	tem	migração	de	água	do	terreno,	ai	de	certeza.	E	se	eu	ponho	um	reboco	
de	cimento	eu	estou	a	criar	uma	barreira	ao	vapor	e	estou	a	dificultar	a	saída	do	vapor	de	água	
da	parede.	E	ao	dificultar	a	saída	do	vapor	de	água,	esse	vapor	de	água	fica	lá	dentro,	naquela	
superfície	imediatamente	antes	das	barreiras	e	vai	tentar	subir	até	não	encontrar	a	barreira,	e	
transporta	para	aí	sais.	Que	encontro	ao	longo	do	terreno,	ao	longo	da	parede,	e	esses	sais	que	
vão	ficar	aí	concentrados	vão	ser	bastante	nocivos	para	essas	camadas	exteriores	da	parede,	
que	 se	vão	 “cansar”	de	 tal	maneira,	dizendo	 simplificadamente,	e	 vão	perder	 coesão.	E	ao	
perder	coesão	ficamos	com	ocos	na	parede,	naquela	superfície	a	que	estava	a	aderir	o	reboco.	
O	reboco	continua	em	bom	estado,	mas	vai	chegar	a	um	ponto	em	que	vai	fissura,	porque	não	
tem	onde	agarrar-se,	porque	a	parede	se	estragou	atrás.
Por	cansaço	do	material	que	levou	à	sua	perda	de	coesão,	e	o	próprio	transporte	da	água	leva	
os	finos	da	terra,	vai	transportando	esses	finos	na	procura	do	sítio	onde	possa	sair	e	portanto,	
para	a	maior	parte	das	 técnicas	de	 terra,	é	melhor	não	 rebocar.	 Tenho	um	“reboco	velho”,	
deixá-lo	estar,	do	que	rebocar	com	um	novo	reboco	de	cimento,	muito	resistente.	Porque	ele	
é	muito	resistente,	mas	não	faz	o	papel	fundamental	de	um	reboco,	que	é	proteger	o	suporte,	
que	é	proteger	a	parede.	É	preferível	não	ter	proteção	nenhuma	do	que	ter	uma	proteção	má.	
	 Os	programas	como	o	Equest,	Energy	Plus	e	o	Insight	do	Revit,	podem	vir	a	auxiliar	
a	tomada	de	decisões	dentro	de	projetos	da	reabilitação.	A	introdução	destes	programas	na	
reabilitaçao	é	desconsiderada	ou	tem	algum	benefício?
 Professora	P.	F.:	No	caso	particular…	Eu	não	conheço	todos	os	programas	de	que	falou,	
só	conheço	alguns	deles,	eu	diria	que	até	não	ser	só	para	a	reabilitaçao.	Para	a	construção	em	
terra	é	fundamental	modelação	dinâmica,	porque	se	você	estiver	a	fazer	uma	análise	térmica	
por	folha	de	Excel,	você	classifica	a	inércia	térmica	de	uma	parede	de	taipa	de	50	cm	da	mesma	
forma,	ao	mesmo	nível,	do	que	classifica	uma	parede	de	tijolo	furado	com	isolamento	térmico	
pelo	exterior,	são	ambas	classificadas	como	de	inercia	térmica	forte,	porque	estamos	a	associar	
depois	 a	 um	pavimento,	 que	é	uma	estrutura	de	 cobertura.	 Portanto,	 classificar	 estes	dois	
tipos	de	construções,	ou	soluções	construtivas,	na	mesma	classe	de	inercia	térmica	forte,	para	
mim	não	faz	sentido.	É	como	dizer	que	do	ponto	de	vista	de	incendio	o	aglomerado	de	cortiça	
está	na	mesma	classe	do	EPS.	Que	está.	Percebe,	na	norma	europeia	está	na	mesma	classe,	
mas	eu	não	concordo	nada	com	isso,	da	mesma	forma	que	não	concordo	em	que	se	tiver	uma	
parede	de	massa,	com	uma	inércia	térmica	tao	forte,	diga	que	ela	está	na	mesma	classe	de	
uma	mesma	outra	que	é	“	fortezita”.	E,	portanto,	para	mim	a	modelação	dinâmica	é	a	única	
forma	que	eu	vejo	como	possibilidade	de	nós	puxarmos	pelos	galões	de	uma	diferença	tao	
grande	entre	paredes.	Uma	que	é	maciça	de	50	e	outra	que	é	vazada	de	22,	ou	25.	
	 Acha	que	o	investimento	monetário	é	compensado?	Porque	é	um	custo	extra	está	a	
realizar	modelação	nestes	programas.
 Professora	P.	F.:	Se	você	me	disser	que	o	projeto	é	mal	pago	(riso)	eu	acredito.	Agora	…
…tem	valor…
 Professora	P.	F.:	Agora	se	esta	a	reabilitar…	O	reabilitar	não	é	tao	bom,	uma	vez	que	de	
acordo	com	a	regulamentação	nacional,	a	gente	pode…	não	é	obrigado	a	cumprir	o	regulamento,	



pelo	menos	 até	 2020,	 na	 reabilitaçao	 de	 edifícios	mais	 antigos	 não	 somos	 obrigados.	 E	
depois	com	a	nova	que	saiu	agora,	depois	de	2020,	também	o	projetista	consegue	justificar.	
Pelo	que	eu,	se	calhar,	diria	que	não	sei	se	o	legislador	vai	obrigar	a	demonstrar,	fazendo	
uma	verificação	dinâmica,	ou	se	vai	dizer	que	de	acordo	com	a	 lei…	Mas	eu	acho	que	o	
Revit…	há	aqui	depois	vários	softwares	que	acabam	por	estar	tao	encadeados	que	eu	diria	
que	daqui	a	alguns	anos	não	vai	haver	um	grande	dispêndio	em	fazer	a	modelação	dinâmica	
porque	está	lá	tudo	já.	Aquilo	já	existe,	portanto	é	só…
	 Retirar	a	informação…
 Professora	P.	F.:	E	colocar	os	dados	térmicos.	A	partir	do	momento	em	que	o	edifício	
esteja	todo	inserido	numa	base	de	dados,	por	lá	os	dados	térmicos	é	o	mesmo	que	pô-los	
no	Excel.	Portanto,	eu	diria	que	a	partir	daí.
Até	que	dá	para	retirar	do	modelo,	ou	do	green	building	studio,	o	Excel…
Pois,	portanto	eu	acho	que	não	vai	ser	muito	mais	difícil		do	que	atualmente	é,	permitindo	
essa	modelação	dinâmica	que	a	folha	Excel	não	permite.	Agora	não	é	obviamente	os	centos	
e	 tal	 euros	que	pagam	a	um	projetista	da	 térmica	que	paga	estar	 a	 introduzir	os	dados	
todos	da	construção…	Ou	seja,	o	difícil	é	introduzir	os	dados	da	construção,	não	é	tirar	o	
output,	da	parte	da	térmica.	Agora,	atualmente,	é	que	não	sentido,	ou	seja,	fazer	com	um	
Excel	a	verificação	térmica	e	dizer	“	tem	inércia	térmica	forte”,	tao	forte	como	a	outra,	que	
é	“muitíssimo,	muitíssimo	menos	forte”	penaliza	muito,	quer	dizer,	não	contabiliza	muita	da	
eficiência	da	construção	com	terra.	Portanto	não	é	penaliza-la,	é	não	contar	com	muita	da	
sua	eficiência,	não	só	em	termos	térmicos,	mas	também	em	termos	acústicos,	por	exemplo.
	 Pois,	porque	até	agora	não	tenho		em	conta	a	acústica.
 Professora	 P.	 F.:	 Pois,	 mas	 quando	 temos…	 agora	 não	 pode	 ser	 vista	 a	 parede	
descontextualizada	do	resto.	Se	eu	tenho	uma	construção	de	uma	casa	Caramela,	eu	tenho	
as	paredes	de	adobe,	aqueles	adobes	foram	feitos	à	meia	vez,	não	sei	se	sabe	o	que	é	que	
é	isso?Por	exemplo,	em	Leiria	e	no	Pinhal	Novo,	os	adobes	tinham	a	mesma	dimensão,	à	
volta	de	45,	50,	por	cerca	de	30,	por	mais	ao	menos	15	de	altura.	Só	que	enquanto	em	Leiria	
eles	eram	colocados	*a	uma	vez,	quer	dizer,	eles	eram	colocados	assim,	a	fazer	a	parede.	À	
uma	vez,	quer	dizer	que	a	maior	dimensão	é	a	largura	da	parede,	ali	no	Pinhal	Novo,	eram	
à	meia	vez,	o	que	tem	algum	sentido.	As	condições	climatéricas	aqui	são	mais	extremas	do	
que	aqui.

	 Aqui	tinha	à	volta	de	50	cms,	aqui	tinham	à	volta	de	30.	Portanto	conseguiam	com	
menos	adobes	 fazer	mais	parede,	porque	ela	era	mais	estreitinha,	de	qualquer	maneira	
estamos	a	falar	de	paredes	de	30	cms	maciças,	em	termos	de	inercia,	fortíssimas,	em	termos	
de	isolamento	acústico,	muito	bom,	porque	tem	muita	massa.	Mas	pelas	paredes,	depois	é	
preciso	pensar	no	resto,	que	é	a	cobertura,	que	pronto,	é	fundamental,	obviamente	se	eu	

Figura	144	-	Adobes	no	Pinhal	Novo Figura	145	-	Leiria
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quero	reabilitar	um	edifício	destes	eu	tenho	que	me	preocupar	em	colocar	isolamento	térmico	
e	acústico	na	cobertura,	porque	a	cobertura	é	descontinua,	não	tem	massa.	E,	portanto,	não	
tem	isolamento,	portanto	eu	tenho	de	lá	por	isolamento	térmico	e	acústico	simultaneamente,	
que	possa	em	 termos	 térmicos,	 qualquer	um	 servia,	mas	em	 termos	acústicos	 só	 alguns	 é	
que	servem.	Portanto	eu	tenho	que	la	por	ou	uma	la	mineral,	ou	um	aglomerado	de	cortiça	
expandido,	não	um	EPS,	porque	este	só	funciona	do	ponto	de	vista	térmico.
	 Face	à	cobertura,	eu	tenho	é	de	investir	na	mesma,	e	deixo	a	parede,	a	parede	quando	
muito	posso	investir	alguma	coisa	para	reparar	os	envidraçados,	as	caixilharias,	mas	até	posso	
nem	precisar	de	substituir.	Eventualmente	pode	ser	mais	eficiente	eu	colocar	uma	outra	janela,	
uma	janela	dupla,	como	se	fazem	em	muitos	países	da	europa,	porque	desta	forma	eu	deixo	de	
ter	a	ineficiência	acústica	daquela	parede.	Por	exemplo,	eu	quando	vou	para	Lisboa	de	carro…	
eu	moro	em	setúbal…	mas	quando	vou	para	lisboa	de	carro,	o	que	é	raro,	e	gosto	de	ir	por	uma	
estrada	que	passa	pelo	Pinhal	Novo	e	Moita	e	vê-se	imensa	construção	em	adobe,	foi	por	isso	
que	eu	descobri	as	tais	casas	Caramelas,	e	muitas	delas	estão	rentinhas	à	estrada	atualmente.	
Se	calhar	quando	foram	feitas	não	estavam,	e,	portanto,	do	ponto	de	vista	acústico	também	
tem	de	se	melhorar	do	ponto	de	vista	das	coberturas	e	das	caixilharias.	E	se	calhar	é	reparar	
a	caixilharia	e	colocar	outra	por	dentro.	Não	é	propriamente	mudar	e	por	uma	de	alumínio	
fraco,	com	vidro	duplo,	porque	isso	acusticamente	não	melhora	quase	nada	e	são	coisas	que	as	
pessoas	as	vezes	se	esquecem.	E	a	intervenção	não	tem	que	ser	só	para	a	térmica,	ela	tem	que	
ser	para	a	térmica	e	para	a	acústica,	para	a	estrutura,	para	tudo	ao	mesmo	tempo,	tem	que	se	
pensar	de	uma	forma	global.	Não	vou	estar	a	por	uma	tela	de	isolamento	térmico,	e	agora	vou	
estar	a	pôr	outra	acústica.	Não,	escolho	logo	uma	que	faça	as	duas	coisas	na	cobertura.
	 Acredita	que	as	pessoas	em	Portugal	se	encontram	mais	 interessadas	em	conceitos	
que	abordam	a	eficiência	energética,	como	é	o	caso	dos	edifícios	NZEB?
 Professora	P.	F.:	Acho	que	as	pessoas	em	Portugal,	a	maior	parte	ainda	se	encontra	
preocupada	é	com	o	preço,	e	com	conseguir	arrendar	uma	casa,	ou	conseguir	comprar	uma	
casa.	E	a	gama	de	pessoas	que	está	interessada	nos	NZEB	são	aquelas	que	podem	não	pensar	
só	 no	 valor.	 Depois	 há	muita	 gente	 que	 tem	 capacidade	 financeira	 e	 que	 não	 quer	 saber.	
Portanto,	é	 só	uma	pequena	 faixa	daqueles	que	 tem	mais	 capacidade	financeira.	Na	classe	
média-alta	 há	 uma	 faixa	 que	 se	 preocupa,	 e	 esses	 são	 capazes	 de	 querer	 fazer…	 imagine,	
estão	a	pensar	comprar	um	terreno,	fazer	uma	cooperativa	que	possa	fazer	uma	construção	
com	preocupações	ecológicas,	energéticas,	de	uma	forma	controlada.		Estou	a	ver	uma	classe	
média	formada	a	querer	fazer	isso.	Não	estou	a	ver	na	grande	gama	porque	a	grande	gama	
não	consegue	lá	chegar.	Não	estou	ainda	assim	a	par,	mas	estou	a	ver	muita	gente	no	inicio	de	
carreira	com	dificuldade	financeira	que	não	vejo	como	é	que	eles	podem,	a	não	ser	que	seja	
através	de	uma	cooperativa…	ou	qualquer	coisa	desse	género.
Talvez	cohousing…
 Professora	P.	F.:	Também	cohousing,	por	exemplo…
É	capaz	de	ter	 interesse	a	associação	dos	dois	conceitos…Porque	é	essa	faixa	que	tem	mais	
essa	preocupação,	a	faixa	de	gente	formada	que	não	ainda	grande	capacidade	financeira,	mas	
que	tem	essa	disponibilidade	para	aceitar	esses	conceitos.	Na	reabilitaçao	de	certeza	que	sim,	
porque	aquela	classe	mais	alta	não	está	tao	interessada	nesses	conceitos	de	partilha.
Se	calhar	também	na	habitação	social,	é	um	tema	comentado	a	reabilitaçao	para	a	habitação	
social…
 Professora	P.	F.:	Pois,	mas	aí	a	questão	já	não	é	uma	escolha	das	pessoas.	Aí	já	é	uma	
escolha	dos	municípios,	dos	financiadores,	que	tem	de	apostar	um	pouco	nisso.	E	há	muita	
coisa	que	não	é	mais	cara	do	que	outra,	fazer	uma	parede	de	trombe,	quer	dizer,	pode	ser	feita	



de	uma	forma…
Mas	regra	geral	uma	parede	de	trombe	requer	mais	investimento,	a	não	ser	na	reabilitaçao…
 Professora	 P.	 F.:	 Um	 bocadinho,	mas	 é	 assim,	 gasta	mais	 uma	 caixilharia	 e	 um	
estore,	para	ser	bem	feita.	
Estamos	a	assumir	que	se	compararmos	uma	parede	de	trombe,	com	uma	escolha	mais	
racional	de	um	revestimento	de	piso.	Pode-se	escolher	um	bom	revestimento	de	piso	mais	
barato	sobrando	dinheiro	para	fazer	uma	parede	de	trombe	eficiente.	Se	calhar	de	meter	
um	piso	mais	caro,	escolhe-se	um	durável,	em	termos	de	preço	não	é	uma	coisa	que	seja	
assim	tao	mais	cara,	principalmente	se	for	feita	de	forma	bem	estudada	e	implementada	
de	forma	racional.
A	minha	dúvida	em	relação	às	paredes	de	trombe	é	mesmo	o	custo-benefício.
 Professora	 P.	 F.:	 Tenho	 uma	 amiga	 arquiteta	 alemã	 que	 faz	 muitas	 paredes	 de	
trombe	em	reabilitações,	Vera	Schmidberger.	Mas	durante	muito	anos	tinha	um	atelier	de	
projeto	e	uma	oficina	onde	fazia	coisas.	Ela	mora	em	Telheiras	e	quando	via	esburacarem	a	
rua	para	fazerem	canalizações	ou	fazer	uma	escavação	para	um	edifício	novo	ela	ía	lá	buscar	
terra	e	fazia	paredes	de	trombe	em	vários	sítios.	Por	exemplo	uma	sala	tinha	três	janelas,	
duas	a	sul	e	ela	propunha	“quer	perder	uma	janela	e	fazer	aqui	um	aquecedor	passivo?”.	
Normalmente	com	soluções	de	terra	por	dentro	da	parede	passiva,	e	depois	há	coisas	mais	
fáceis	e	outras	mais	difíceis.	Eu	diria	que	atualmente	a	parede	de	trombe	pura	e	simples	não	
faz	muito	sentido.	Mas	uma	parede	de	trombe	que	pode	ser	um	estore,	de	verão,	que	possa	
ser	bloqueado	ou	não,	podemos	conseguir	aproveitar	para	extração	do	ar,	eu	acho	que	há	
aí	coisas	que	não	me	parecem	encarecerem	muito	face	a	uma	reabilitaçao	de	uma	fração	
e	que	fazem	algum	sentido.	Claro	que,	obviamente,	depois	há	a	possibilidade	de	usar	um	
Energy	Plus	para	ver	se	vale	ou	não,	para	ver	em	termos	de	custo-benefício.	Agora	há	uma	
coisa	que	não	é	quantificada,	que	é	a	sensação	de	conforto,	e	a	sensação	de	bem-estar.	Por	
exemplo,	antigamente	estava	num	gabinete	onde	a	parede	atrás	das	minhas	costas	era	uma	
parede	virada	a	norte,	exterior,	e	a	sensação	de	desconforto	da	radiação	que	a	parede,	que	
puxava	calor	do	corpo…	Há	coisa	que	não	são	quantificáveis,	que	tem	a	ver	com	sensação	
de	conforto…
E	que	também	depende	da	pessoa…
 Professora	P.	F.:	E	que	tem	a	ver	com	a	pessoa	gostar	de	ver	um	material,	ou	não	ser	
tudo	igual.	Há	coisa	aí	que	depois	não	são	quantificadas	facilmente,	mas	acho	que	também	
deveriam	ser	consideradas	para	o	conforto.
E	aberturas	em	paredes	de	trombe…
 Professora	 P.	 F.:	 Para	mim	 faz	 sentido	 a	 parede	 de	 trombe	 com	 aberturas	 que	
funcionem	de	acordo.	Eu	gosto	muito	de	usar	um	exemplo	do	edifício	solar	XXI	do	LNEG,	que	
consegue	abrindo	e	fechando,	otimizar	para	as	diferentes	temperaturas.	Por	exemplo,	no	
Verão,	se	eu	abrir	uma	janela	lá	ao	fundo,	e	abrir	uma	portinhola,	eu	consigo	que	funcione	
um	bocadinho	como	um	extrator	automático,	consigo	que	como	o	ar	aquecer	muito,	que	
puxe	o	ar	para	sair.	Obviamente	tem	que	haver	alguma	entra	da	de	ar	e	idealmente	eu	ter,	
se	conseguir	fazer	em	alguns	edifícios,	entradas	de	ar	que	venham	enterradas,	porque	aí	
nunca	tenho	o	ar	a	entrar	a	zero,	tenho	o	ar	por	exemplo	a	entrar	a	quinze.	Nunca	tenho	a	
ar	a	entrar	a	35	graus,	tenho	sempre	o	ar	a	entrar	a	20,	há	outra	situação	que	é	tentar	usar	
o	arrefecimento	ou	aquecimento	de	uma	tubagem	que	possa	vir	enterrada	para	que	o	meu	
ar	possa	entrar	pré-aquecido	ou	pré-arrefecido.	
	 Muito	obrigada	pela	entrevista
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Measure Category Subcategory 
Daylighting and Occupant Control by Fixture Daylighting Active
Dimming daylight controls Daylighting Active
Optimal Daylighting Control Daylighting Active
Optimal Daylighting Sensor Location Daylighting Active
Outdoor placement of light sensors for electric lighting Daylighting Active
Sun tracking tubular daylighting devices Daylighting Active
Baffles for roof monitors Daylighting Passive
External Light Shelves Daylighting Passive
Fluorescence based light guides Daylighting Passive
High ceilings Daylighting Passive
High continuous daylighting windows/clerestory windows Daylighting Passive
Inside surface reflectance Daylighting Passive
Internal Light Shelves Daylighting Passive
Light Well for daylighting Daylighting Passive
Outside surface reflectance Daylighting Passive
Overhang for roof monitors Daylighting Passive
Passive Beam Daylighting Arrays Daylighting Passive
Prismatic Diffusing Skylights Daylighting Passive
Roof monitors Daylighting Passive
Sloped ceilings Daylighting Passive
specular light shelves Daylighting Passive
Transparent façade display cases Daylighting Passive
Tubular daylighting devices Daylighting Passive
Use of interzone luminous ceilings Daylighting Passive
Use of interzone windows and glazed doors Daylighting Passive
Use of reflectors underneath skylights Daylighting Passive
Airflow windows Envelope Fenestration
Automatic /Dynamic External Window shades or blinds Envelope Fenestration
Automatic Internal Window shades Envelope Fenestration
Double skin façade Envelope Fenestration
Dynamic Skylight Fenestration Envelope Fenestration
Effective aperture Envelope Fenestration
Electrochromic Dynamic Vertical Fenestration Envelope Fenestration
Green Trellis Envelope Fenestration
Heat absorbing blinds Envelope Fenestration
Manual Internal Window shades Envelope Fenestration
Minimize windows east and west and maximize north and south Envelope Fenestration
Movable Window  Overhangs and Fins Envelope Fenestration
Optimal Choice of Skylight Construction Envelope Fenestration
Optimal Choice of Vertical Fenestration Construction Envelope Fenestration
Optimal Skylight to Roof Ratio Envelope Fenestration
Optimal Window  Overhangs and Fins Envelope Fenestration
Optimal Window to Wall Ratio Envelope Fenestration
Passive solar design Envelope Fenestration
Shading from trees and foliage Envelope Fenestration
Shading Integral with the Glazing Envelope Fenestration
Solar diffusing fenestration Envelope Fenestration
Storm windows Envelope Fenestration
Thermal shutters or movable insulation Envelope Fenestration
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Measure Category Subcategory 
Thermochromic Dynamic Vertical Fenestration Envelope Fenestration
Use insulated glass block for light without view Envelope Fenestration
Vacuum glazing Envelope Fenestration
Narrow floorplate Envelope Form
Optimal building form Envelope Form
Optimal building orientation Envelope Form
Optimal ratio: south glazing area to floor area Envelope Form
Shared office space Envelope Form
Underground or ground connected rooms Envelope Form
High efficiency load dock doors Envelope Infiltration
High Performance Air Barrier to Reduce Infiltration Envelope Infiltration
Optimal infiltration Envelope Infiltration
Vehicular/dock doors with low infiltration Envelope Infiltration
Vestibules Envelope Infiltration
Aerogel insulated walls Envelope Opaque
Automatic doors, air curtains, or strip doors at high-traffic passages between conditioned and unconditioned spaces. Envelope Opaque
double layers of gypsum board as a way of getting increased thermal storage capacity Envelope Opaque
Double roof Envelope Opaque
Dynamic Roof Insulation Envelope Opaque
Dynamic Wall Insulation Envelope Opaque
Exterior natural ventilation cavity Envelope Opaque
Exterior walls with phase change materials Envelope Opaque
Highly reflective roof and walls exposed to sunlight Envelope Opaque
High-speed doors between heated/cooled building space and unconditioned space in the areas with high-traffic Envelope Opaque
Increase Exterior Wall Mass Envelope Opaque
Increase Interal Wall Mass Envelope Opaque
Increase Roof Mass Envelope Opaque
Insulating paints Envelope Opaque
Interior wall insulation Envelope Opaque
Interior walls with phase change materials Envelope Opaque
large reservoirs of water for thermal mass within zone Envelope Opaque
Low u-value doors Envelope Opaque
Optimal Below Grade Wall Insulation Level Envelope Opaque
Optimal Roof Insulation Level Envelope Opaque
Optimal Slab-On Grade Wall Insulation Level Envelope Opaque
Optimal Wall Insulation Level Envelope Opaque
Passsive ventilated roof deck Envelope Opaque
Phase change material on dropped ceiling which serves as a return plenum. Envelope Opaque
Rammed earth walls Envelope Opaque
Reduce thermal bridging Envelope Opaque
Roof shading Envelope Opaque
timber as thermal mass Envelope Opaque
Trombe walls Envelope Opaque
Vacuum insulated panel walls Envelope Opaque
Vegetative roof Envelope Opaque
Wall shading Envelope Opaque
LED exterior lighting Exterior Load Lighting
Parking Garage Lighting Control Exterior Load Lighting
Sensor based exterior lighting Exterior Load Lighting
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Measure Category Subcategory 
Advanced VAV fan powered box control HVAC Control
Automated whole-building diagnostics HVAC Control
Automatic chilled water supply temperature reset HVAC Control
Boiler optimal start control HVAC Control
Boiler time clock HVAC Control
Building nighttime precooling using ventilated slab HVAC Control
Building nighttime precooling using ventilation HVAC Control
chilled water temperature to be 59 F HVAC Control
Chiller optimal start control HVAC Control
Chiller time clock HVAC Control
Control boilers and air conditioner to not operate at the same time HVAC Control
Control Commissioning HVAC Control
Demand Reset of Chilled Water Differential Pressure Setpoint HVAC Control
Demand Reset of Duct Static Pressure Setpoint HVAC Control
Demand Reset of Hot Water Differential Pressure Setpoint HVAC Control
Dual maximum VAV control HVAC Control
Increased chilled water delta T HVAC Control
Increased hot water delta T HVAC Control
Lower heating setpoints on thermostats HVAC Control
Multiple-zone VAV System Ventilation Optimization Control HVAC Control
Optimize loop temperature on water loop heat pump system HVAC Control
Optimize multiple chiller sequencing. HVAC Control
Optimize the condenser temperature entering the chiller HVAC Control
Optimized control of compressor, fan and pump. HVAC Control
Outdoor reset for supply hot water temperature HVAC Control
Raise cooling setpoints on thermostats HVAC Control
Ramp thermostat setpoints during occupany HVAC Control
Reduce Standby Power for HVAC equipment HVAC Control
Reduce VAV minimums HVAC Control
Shut off outdoor air and exhaust air dampers during unoccupied periods HVAC Control
Supervisory control system HVAC Control
Supply air temperature reset HVAC Control
System optimal start HVAC Control
Thermostat setback/setup HVAC Control
Variable water temperature with constant flow HVAC Control
VAV control to adjust dampers and fan optimally HVAC Control
Web Based Thermostats HVAC Control
Chiller using evaporative condenser/fluid cooling HVAC Cooling Efficiency
DX cooling using evaporative condenser HVAC Cooling Efficiency
DX cooling using sprayed mesh evaporative condenser HVAC Cooling Efficiency
Free convection cooling tower (no fan) HVAC Cooling Efficiency
High Efficiency and Variable Speed Chillers HVAC Cooling Efficiency
High Efficiency and Variable Speed Packaged DX Cooling Equipment HVAC Cooling Efficiency
High Efficiency Chillers HVAC Cooling Efficiency
High Efficiency Packaged DX Cooling Equipment HVAC Cooling Efficiency
High Performance Cooling Towers HVAC Cooling Efficiency
Large condenser temperature delta T for cooling towers HVAC Cooling Efficiency
Magnetic Cooling Cycle for all Commercial Buildings HVAC Cooling Efficiency
Thermoelectric (TE) devices cooling in commercial HVAC Cooling Efficiency
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Measure Category Subcategory 
Variable Speed Chillers HVAC Cooling Efficiency
Variable speed fans in Cooling Towers HVAC Cooling Efficiency
Variable Speed Packaged DX Cooling Equipment HVAC Cooling Efficiency
Variable speed refrigerant condenser fans HVAC Cooling Efficiency
Air distribution effectiveness using supply and return register location HVAC Distribution Equipment Efficiency
Do not have fan motors in airstream HVAC Distribution Equipment Efficiency
Fan arrays HVAC Distribution Equipment Efficiency
High Performance Fans HVAC Distribution Equipment Efficiency
High Performance Pumps HVAC Distribution Equipment Efficiency
High Performance Variable Air Volume Boxes to Reduce Leakage HVAC Distribution Equipment Efficiency
Highly insulated ducts HVAC Distribution Equipment Efficiency
Optimal water/air cooling coils HVAC Distribution Equipment Efficiency
Optimal water/air heating coils HVAC Distribution Equipment Efficiency
Pipe insulation HVAC Distribution Equipment Efficiency
Pipe insulation for condensate return from coils to boiler HVAC Distribution Equipment Efficiency
Seal all duct joints and seams to reduce leaks HVAC Distribution Equipment Efficiency
Steam heat coil subcooling and steam trap HVAC Distribution Equipment Efficiency
Use Relief fans instead of Return Fans HVAC Distribution Equipment Efficiency
Variable Speed Fans HVAC Distribution Equipment Efficiency
Variable Speed Fans in Fan Coil Units HVAC Distribution Equipment Efficiency
Variable Speed Pumps HVAC Distribution Equipment Efficiency
Air handler optimum-start controllers HVAC Distribution Operation
Occupant sensors for air handling equipment HVAC Distribution Operation
User timers for air handler control HVAC Distribution Operation
Electronic air cleaners HVAC Distribution Pressure Drop
High Performance Diffusers HVAC Distribution Pressure Drop
High Performance Ducts to Reduce Static Pressure HVAC Distribution Pressure Drop
High Performance Variable Air Volume Boxes to Reduce Static Pressure HVAC Distribution Pressure Drop
Increased Pipe Sizing HVAC Distribution Pressure Drop
Large refrigerant lines HVAC Distribution Pressure Drop
Low pressure drop air filters HVAC Distribution Pressure Drop
Piping Connectors for Reduced Static Pressure HVAC Distribution Pressure Drop
Reduce face velocity at air handler HVAC Distribution Pressure Drop
Reduced Piping Static Pressure HVAC Distribution Pressure Drop
Boiler  heat recovery from blowdown and condensate HVAC Heating Efficiency
Boiler use multiple boilers to match low heat load conditions HVAC Heating Efficiency
CO2 based heat pumps with combined expander and compressor HVAC Heating Efficiency
Electronic ignition for gas burners HVAC Heating Efficiency
Flue heat recovery HVAC Heating Efficiency
Gas heat pump HVAC Heating Efficiency
Gas or Electric chiller used as central plant heat pump HVAC Heating Efficiency
Heat pumps with for low temperatures HVAC Heating Efficiency
High Efficiency Boilers HVAC Heating Efficiency
High Efficiency Furnaces HVAC Heating Efficiency
High Efficiency Heat Pumps HVAC Heating Efficiency
High performance gas burner inducer fan HVAC Heating Efficiency
Minimize use of defrost energy for heat pumps HVAC Heating Efficiency
Transport Membrane Humidifier HVAC Heating Efficiency
Use local boilers when central boiler plant has low loads HVAC Heating Efficiency
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Measure Category Subcategory 
covers on swimming pools HVAC Pool
Dry-O-Tron dehumidifiers for pools HVAC Pool
Natatorium heat recovery HVAC Pool
Condensing water heater HVAC Service Water
Demand control of service water recirculation loop HVAC Service Water
Desuperheater for service water HVAC Service Water
Distributed tankless water heaters HVAC Service Water
Efficient service water pumping HVAC Service Water
Engine driven/absorption Heat pump water heater HVAC Service Water
Heat pump water heater HVAC Service Water
Reduce service water consumption HVAC Service Water
Shower drain heat recovery HVAC Service Water
Absorption chillers HVAC System
Air movement fans to allow higher thermostat setpoints HVAC System
Attic exhaust fan HVAC System
Chilled/cooled beam HVAC System
Chiller size diversity HVAC System
Cogeneration HVAC System
Combustion turbine chiller HVAC System
condenser water system for tenant equipment so that the chilled water system doesn't have to operate continuously HVAC System
Cooling Thermal Storage HVAC System
Data Center Aisle Air Containment HVAC System
Dehumidify outside air to eliminate reheat need HVAC System
Desiccant HVAC System
Destratification fans in high ceiling spaces HVAC System
Desuperheater for heat recovery from refrigeration system HVAC System
Direct Evaporative Cooling HVAC System
Dual duct VAV HVAC System
Ductless Task Air-Conditioner (DTAC) HVAC System
DX Cooling with enhanced dehumidification HVAC System
DX Cooling with waste heat recovery HVAC System
Efficient humidification HVAC System
Efficient stand-alone dehumidifier HVAC System
Engine-driven chiller HVAC System
Evaporative pre-cooling for DX systems HVAC System
Exhaust fired absorption chillers HVAC System
Free cooling chiller HVAC System
Geothermal Pond-Based Heat Pumps HVAC System
Greenhouse for heating HVAC System
Ground Source Heat Pump HVAC System
Ground Source Heat Pump with Cooling Tower HVAC System
Heat exchanger assisted cooling coil for better dehumidification HVAC System
Heat recovery from chillers - desuperheater HVAC System
Heat recovery from chillers - double bundle condenser HVAC System
Heat recovery from chillers - heat recovery chiller HVAC System
Heat recovery from chillers - use condenser water directly HVAC System
Heat recovery from chillers with heat storage HVAC System
High Efficiency Hot-dry Packaged DX Cooling Equipment HVAC System
Indirect Evaporative Cooling HVAC System
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Measure Category Subcategory 
Integrated air side economizer HVAC System
Liquid desiccant system HVAC System
Maisotsenko Cycle-Coolerado evaporative cooling HVAC System
maximize use of water to transport heat instead of air HVAC System
Night sky cooling system HVAC System
Nightime evaporative cooling with tower and thermal storage. HVAC System
On site power generation with heat recovery HVAC System
On site power generation with heat recovery and heat storage HVAC System
On site power generation with heat recovery for absorption cooling HVAC System
On site power generation with heat recovery for desiccant air pretreatment HVAC System
Open loop ground water heat pump HVAC System
Optimal Air Side Economizer Operation HVAC System
Overhead air distribution HVAC System
Packaged Rooftop w/Advanced Diagnostics HVAC System
Personal environmental modules HVAC System
Placement of supply air diffusers close to perimeter HVAC System
Radiant Cooling HVAC System
Radiant Heating HVAC System
Radiant Heating and Cooling and DOAS HVAC System
Radiant Heating and Cooling with Displacement Ventilation HVAC System
Recycle non-lab air as lab makeup air HVAC System
Reduce Clo level of occupants to allow higher thermostat setpoints HVAC System
Right size equipment HVAC System
Seasonal Thermal Storage HVAC System
Seawater/ocean/river/lake cooling HVAC System
Serving zones with different conditions with different systems HVAC System
Single Zone Variable Air Volume DX Systems HVAC System
Size chillers to avoid operating at low loads HVAC System
Standing column well based heat pump HVAC System
Strainer cycle in chilled water/condenser water loops HVAC System
Underfloor air distribution HVAC System
Unitary Changeover Bypass System HVAC System
use hot water instead of electric reheat HVAC System
use hot water instead of furnaces in packaged equipment HVAC System
Use hotwater baseboard perimeter heating HVAC System
Use operative thermostat with radiant systems HVAC System
Use thermal comfort thermostat with radiant or air circulation systems HVAC System
Variable flow primary pumping chilled water configuration HVAC System
Variable hot water pumping configuration HVAC System
Variable refrigerant flow air conditioning HVAC System
Variable refrigerant flow heat pump HVAC System
Variable Speed Water Loop Heat Pumps HVAC System
Walls with embedded heating and cooling HVAC System
Water loop heat pump bypass when not operating HVAC System
Water Loop Heat Pumps HVAC System
Water Loop Heat Pumps with thermal storage HVAC System
Water Side Economizer (integrated) HVAC System
Water Side Economizer (non-integrated) HVAC System
62.1 IAQ Procedure HVAC Ventilation
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Measure Category Subcategory 
Air Flow Windows for Natural Ventilation HVAC Ventilation
Cross ventilation with operable windows HVAC Ventilation
DCV (CO) Parking garage exhaust fans HVAC Ventilation
Dedicated Outside Air System with Heat Recovery HVAC Ventilation
Demand controlled ventilation/CO2 controls HVAC Ventilation
Displacement Ventilation HVAC Ventilation
Earth tube to pretreat outside air HVAC Ventilation
Energy Recovery Air-to-Air Heat Pump HVAC Ventilation
Energy Recovery Ventilators HVAC Ventilation
Hybrid/Mixed Mode Ventilation HVAC Ventilation
Internal energy exchange HVAC Ventilation
Natural Ventilation HVAC Ventilation
Operable transom windows HVAC Ventilation
Operable Windows with Window Switches HVAC Ventilation
Outdoor Air Labyrinth thermal mass HVAC Ventilation
Passive downdraught evaporative cool tower/katabatic cool tower HVAC Ventilation
RTU Premium Ventilation Package HVAC Ventilation
Sensible and latent exhaust air heat recovery HVAC Ventilation
Sensible exhaust air heat recovery HVAC Ventilation
Solar ventilation air preheating/transpired HVAC Ventilation
Special fan for night ventilation HVAC Ventilation
Thermal chimney HVAC Ventilation
User-controlled ventilation HVAC Ventilation
Wind scoop HVAC Ventilation
Automatic Receptacle Control Internal Load Control
Delamp non-public vending machines Internal Load Control
High efficiency vending machines Internal Load Control
Occupant sensors Internal Load Control
Occupant sensors for task lighting Internal Load Control
Occupant sensors on a fixture basis Internal Load Control
Personal controls over lighting Internal Load Control
Point of Sale Equipment Used Only at Christmas Internal Load Control
Reduce night-time computer loads by management system Internal Load Control
Unoccupied guest room lighting and plug control Internal Load Control
Use motion-based plug strips Internal Load Control
Use time clocks to disable plug loads Internal Load Control
Vending Miser Internal Load Control
best practice energy management for data centers Internal Load Equipment
Computers and equipment in ducted return/exhaust Internal Load Equipment
Efficiency security cameras Internal Load Equipment
Efficient electric distribution design Internal Load Equipment
Efficient Kitchen Equipment Internal Load Equipment
Electroluminescent Exit Signs Internal Load Equipment
High efficiency building transformers Internal Load Equipment
High performance elevators/escalators Internal Load Equipment
High performance laundry equipment Internal Load Equipment
High performance mini-refrigerators Internal Load Equipment
High performance motors Internal Load Equipment
Highest Efficiency Cooking Equipment Internal Load Equipment

Page 7 of 9



Measure Category Subcategory 
Highest Efficiency Office Equipment Internal Load Equipment
Highest Efficiency Other Internal Loads Internal Load Equipment
Kitchen ventilation system performance Internal Load Equipment
Large equipment during unoccupied hours Internal Load Equipment
LED Exit Signs Internal Load Equipment
LED Illuminated Signs Internal Load Equipment
Metering and submetering Internal Load Equipment
Passive clothes dryer Internal Load Equipment
PC network presence proxying Internal Load Equipment
Reduce brightness for signs at night Internal Load Equipment
Regererative traction elevators Internal Load Equipment
Slow escalators to minimum speed when not used Internal Load Equipment
Use laptop/notebook computers Internal Load Equipment
Variable-speed exhaust hood systems Internal Load Equipment
VAV fumehoods with sash position sensor Internal Load Equipment
Vent heat from motors to exhaust plenum Internal Load Equipment
Accent and Display Lighting on Separate Circuit and Controls Internal Load Lighting
Egress lighting scheduled off during unoccupied periods Internal Load Lighting
Glass fiber optic lighting Internal Load Lighting
High Performance Lighting (LED) Internal Load Lighting
Lighting Commissioning Internal Load Lighting
Lighting in ducted returns Internal Load Lighting
Multi-Level Switching Internal Load Lighting
Night level lighting Internal Load Lighting
OLED Lighting Internal Load Lighting
Reduce illumination Internal Load Lighting
Shift from general to task illumination Internal Load Lighting
Stepped Window Display Lighting Internal Load Lighting
Time switches and sweeps for lighting Internal Load Lighting
Use separate controls for lighting areas near windows Internal Load Lighting
Efficient compressor fans in commercial refrigeration equipment Internal Load Refrigeration
Efficient ice machines Internal Load Refrigeration
Efficient supermarket compressor rack Internal Load Refrigeration
Enhanced evaporator coils in new supermarket display cases Internal Load Refrigeration
Fiber optic lighting in display cases and walk-in coolers Internal Load Refrigeration
Gas-filled glass doors in commercial walk-in refrigeration systems to elimnate anti sweat heaters Internal Load Refrigeration
High efficiency condensers in new supermarket refrigeration equipment Internal Load Refrigeration
High efficiency lighting in display cases and walk-in coolers Internal Load Refrigeration
Highly insulated walk-in coolers/freezers Internal Load Refrigeration
Hot gas for anti-sweat applications in new display cases Internal Load Refrigeration
Humidity responsive anti-sweat heating (ASH) controls on refrigerated case doors. Internal Load Refrigeration
Install ground-coupled systems to rejects heat to ground for supermarket Internal Load Refrigeration
Intelligent defrost controls for refrigeration equipment Internal Load Refrigeration
Lighting occupancy sensors in freezers and refrigerators Internal Load Refrigeration
night covers to reduce infiltration in open cases Internal Load Refrigeration
Proximity lighting for display cases Internal Load Refrigeration
Refrigerated display cases with air curtains Internal Load Refrigeration
Refrigerated display cases with doors Internal Load Refrigeration
Refrigeration system evaporative condensers Internal Load Refrigeration
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Measure Category Subcategory 
Refrigeration system floating-head pressure controls Internal Load Refrigeration
Refrigeration system liquid pressure amplifiers Internal Load Refrigeration
Refrigeration system subcooled liquid refrigerant Internal Load Refrigeration
Variable speed fan for refrigerated cases and walkins Internal Load Refrigeration
Walk-in coolers/freezers door seals Internal Load Refrigeration
Walk-in freezers with automatic open/close doors Internal Load Refrigeration

Page 9 of 9



Horas Segunda a Sexta Sábado Domingo Horas Segunda a Sexta Sábado Domingo Horas Segunda a Sexta Sábado Domingo Horas Segunda a Sexta Sábado Domingo Horas Segunda a Sexta Sábado Domingo Horas Segunda a Sexta Sábado Domingo Horas Segunda a Sexta Sábado Domingo Horas Segunda a Sexta Sábado Domingo
00:00 00:00 30% 30% 00:00 100% 80% 80% 00:00 30% 30% 00:00 00:00 00:00 00:00
01:00 01:00 30% 30% 01:00 100% 80% 80% 01:00 30% 30% 01:00 01:00 01:00 01:00
02:00 02:00 30% 30% 02:00 100% 80% 80% 02:00 30% 30% 02:00 02:00 02:00 02:00
03:00 03:00 30% 30% 03:00 100% 80% 80% 03:00 40% 40% 03:00 03:00 03:00 03:00
04:00 04:00 04:00 100% 80% 80% 04:00 40% 40% 04:00 04:00 04:00 04:00
05:00 05:00 05:00 100% 80% 80% 05:00 40% 40% 05:00 05:00 05:00 05:00
06:00 06:00 06:00 100% 80% 80% 06:00 30% 40% 40% 06:00 30% 30% 06:00 0% 30% 30% 06:00 30% 06:00
07:00 5% 07:00 07:00 100% 80% 80% 07:00 30% 40% 40% 07:00 30% 30% 07:00 0% 30% 30% 07:00 30% 30% 07:00
08:00 5% 08:00 08:00 100% 80% 80% 08:00 30% 40% 40% 08:00 80% 80% 08:00 30% 30% 30% 08:00 30% 30% 08:00
09:00 5% 09:00 30% 30% 30% 09:00 100% 80% 80% 09:00 40% 60% 60% 09:00 90% 90% 09:00 90% 30% 30% 09:00 30% 30% 09:00
10:00 5% 10:00 60% 60% 60% 10:00 50% 80% 80% 10:00 50% 60% 60% 10:00 30% 30% 10:00 90% 30% 30% 10:00 30% 40% 10:00
11:00 20% 11:00 30% 30% 30% 11:00 50% 80% 80% 11:00 30% 60% 60% 11:00 30% 30% 11:00 90% 30% 30% 11:00 40% 11:00
12:00 60% 50% 50% 12:00 12:00 50% 80% 80% 12:00 60% 60% 12:00 80% 80% 12:00 90% 30% 30% 12:00 40% 12:00
13:00 100% 100% 100% 13:00 13:00 50% 80% 80% 13:00 60% 60% 13:00 90% 90% 13:00 0% 13:00 30% 13:00
14:00 60% 50% 50% 14:00 30% 30% 30% 14:00 50% 80% 80% 14:00 60% 60% 14:00 90% 90% 14:00 0% 14:00 30% 14:00
15:00 15:00 60% 60% 60% 15:00 50% 80% 80% 15:00 60% 60% 15:00 15:00 90% 30% 30% 15:00 30% 15:00
16:00 16:00 60% 30% 30% 16:00 50% 80% 80% 16:00 60% 60% 16:00 16:00 90% 30% 30% 16:00 30% 16:00
17:00 17:00 60% 30% 30% 17:00 50% 80% 80% 17:00 60% 60% 17:00 17:00 90% 30% 30% 17:00 50% 17:00
18:00 20% 50% 50% 18:00 30% 30% 30% 18:00 50% 80% 80% 18:00 60% 60% 18:00 30% 30% 18:00 90% 30% 30% 18:00 50% 18:00
19:00 6000% 100% 100% 19:00 30% 30% 30% 19:00 100% 80% 80% 19:00 30% 60% 60% 19:00 60% 60% 19:00 30% 30% 30% 19:00 40% 50% 19:00
20:00 100% 50% 50% 20:00 60% 30% 30% 20:00 100% 80% 80% 20:00 40% 30% 30% 20:00 90% 90% 20:00 3% 20:00 50% 50% 20:00
21:00 60% 21:00 60% 30% 30% 21:00 100% 80% 100% 21:00 30% 30% 30% 21:00 90% 90% 21:00 3% 21:00 80% 30% 21:00
22:00 22:00 60% 30% 30% 22:00 100% 80% 100% 22:00 30% 30% 30% 22:00 90% 90% 22:00 3% 22:00 30% 22:00
23:00 23:00 30% 30% 30% 23:00 100% 80% 100% 23:00 30% 30% 30% 23:00 23:00 23:00 30% 23:00

Horas Segunda a Sexta Sábado Domingo Horas Segunda a Sexta Sábado Domingo
00:00 20% 20% 00:00
01:00 20% 20% 01:00
02:00 20% 20% 02:00
03:00 20% 20% 03:00
04:00 20% 20% 04:00
05:00 20% 20% 05:00
06:00 20% 20% 06:00
07:00 20% 30% 30% 07:00 30% 30% 30%
08:00 20% 30% 30% 08:00 30% 30% 30%
09:00 20% 30% 30% 09:00 30% 30% 30%
10:00 30% 30% 30% 10:00 30% 30% 30%
11:00 40% 30% 30% 11:00 30% 30% 30%
12:00 40% 30% 30% 12:00 30% 30% 30%
13:00 40% 30% 30% 13:00 30% 30% 30%
14:00 30% 30% 30% 14:00 30% 30% 30%
15:00 30% 30% 30% 15:00 40% 40% 40%
16:00 30% 30% 30% 16:00 40% 40% 40%
17:00 30% 30% 30% 17:00 40% 40% 40%
18:00 30% 30% 30% 18:00 30% 30% 30%
19:00 30% 30% 30% 19:00 30% 30% 30%
20:00 30% 20% 20% 20:00 30% 30% 30%
21:00 20% 20% 20% 21:00 30% 30% 30%
22:00 20% 20% 20% 22:00 40% 40% 40%
23:00 20% 20% 20% 23:00 40% 40% 40%

DIVISÃO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS
PERFIS DE OCUPAÇÃO

 - REFEITÓRIO  - SALA DE CONVIVIO  - QUARTOS/ ESTÚDIOS  - SALAS DE ESTUDO P0 - COZINHAS

ALA A - RESIDENCIAL

P-1 - GINÁSIO P-1 - SALAS DE JANTAR

P0 - SALAS DE TRABALHO P0 - SALA DE CONVIVIO

P0 - ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS

NOTAS PARA PREENCHIMENTO:
1 - As presentes tabelas deverão ser preenchidas  para melhor aferição dos perfis reais de utilização dos diversos espaços de modo a dotar o modelo de simulação 
das caracteristicas de funcionamento que mais se aproximem da realidade do edificio;
2 - Todos os valores referem-se a rácios de ocupação, devendo os mesmo ser preenchidos em forma de percentagem (%);
3 - Poderão ser acrescentados  os espaços que se considerem pertinentes para esta análise, dentro do mesmo formato enviado;
4 - Os valores de ocupação solicitados referem-se à ocupação diária do edificio quanto a Utentes e funcionários apenas. Caso exista ocupação extra com frequência 

COMENTÁRIOS: 



DIVISÃO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS
PERFIS DE OCUPAÇÃO

ALA B - CUIDADOS CONTÍNUADOS

ALA A - RESIDENCIAL
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Segunda a Sexta Sábado Domingo
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Ala A - P0 Sala Convivio
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Ala A - P1 a 4 - Quartos
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Ala A - Consultórios

Segunda a Sexta Sábado Domingo
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Ala A - Capela
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Ala A - Espaços Administrativos

Segunda a Sexta Sábado Domingo
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Segunda a Sexta Sábado Domingo



Energy Cost Budget / PRM Summary
By STUDENT

Project Name: 

Weather Data: PT_Porto_LNEG_ADSCity: 

maio 22, 2020

Total Building Consumption

ElectricityFans - Conditioned

ElectricityHeat Rejection

ElectricitySpace Cooling

Gas

Space Heating Electricity

Alt-4 Alt-3 Alt-2  * Alt-1 

Energy 
10^3 
kWh/yr

Proposed  
/ Base         
%

Peak  
kW          

Energy 
10^3 
kWh/yr

Proposed  
/ Base         
%

Peak  
kW          

Energy 
10^3 
kWh/yr

Proposed  
/ Base         
%

Peak  
kW          

Energy 
10^3 
kWh/yr

Proposed  
/ Base         
%

Peak  
kW          

10.9 2.0 1 10.7 97.6 1 10.4 95.0 1 10.1 92.4 1

515.0 95.0 260 509.7 99.0 255 506.7 98.4 261 518.7 100.7 255

11.3 2.1 38 10.7 95.0 37 10.0 89.1 36 9.5 84.5 34

1.2 0.2 4 1.1 94.7 4 1.0 88.5 3 1.0 83.7 3

3.5 0.6 1 3.3 96.4 1 3.2 91.2 1 3.1 89.6 1

541.8 535.6 531.3 542.4

Date:

Note: The percentage displayed for the "Proposed/ Base %" 
column of the base case is actually the percentage of the 
total energy consumption.

* Denotes the base alternative for the ECB study.

Total

Alt-4 Alt-3 Alt-2  * Alt-1 

Number of hours heating load not met
Number of hours cooling load not met

558
300

423
306

243
318

156
325

Total

Gas

Electricity

Alt-4 Alt-3 Alt-2  * Alt-1 

Energy           
10^3 kWh/yr

Cost/yr        
$/yr

Energy           
10^3 kWh/yr

Cost/yr        
$/yr

Energy           
10^3 kWh/yr

Cost/yr        
$/yr

Energy           
10^3 kWh/yr

Cost/yr        
$/yr

26.8 0 25.8 0 24.6 0 23.7 0

515.0 0 509.7 0 506.7 0 518.7 0

542 0 536 0 531 0 542 0

Dataset Name:
Project Name:

Energy Cost Budget Report Página 1 de 1
TRACE® 700 v6.3.4 calculated at 12:46 PM on 05/22/2020
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