
EDIFÍCIOS COM NECESSIDADES QUASE NULAS DE ENERGIA (nnZEB) 

Exigências para os sistemas de climatização, GTC e energias renováveis  



sistemas AVAC em Edifícios nnZEB– 11ªs Jornadas de Climatização / Lisboa  Isabel Sarmento 

António Matias 

Outubro 2011 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO SUSTENTÁVEL 
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processo integrado  

 
• Adequada utilização de recursos 

 

• Eficiência energética do edifício e dos sistemas (nnZEB) 
 

• Materiais ecologicamente limpos 

 

• Ocupação ecológica do solo e sensibilização social 

 

• Meios de comunicação eficientes 

 

• Reforço da economia local e comunitária 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO SUSTENTÁVEL 
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ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: balanço AVAC/ERen 
 

Conservação 
de Energia 

Energia 
renovável 
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• envolver e sensibilizar o promotor 

• equipa multidisciplinar experiente mas 
inovadora 

• desenvolvimento integrado do projecto 

  
• simulação energética dinâmica 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: Projecto 
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• comissionamento 

• formar e sensibilizar 

• monitorizar 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: Construção e Utilização 
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envolver e sensibilizar o promotor 

 
• Quanto mais o promotor entender e se envolver no desenvolvimento do projecto, 

mais habilitado e empenhado estará para ajudar a atingir os objectivos. 

 

• A ele cumpre a decisão sobre quais as metas a atingir e providenciar que aquelas 
sejam atingíveis. 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: Projecto 
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equipa de projecto experiente e inovadora 

 
• empenhada na concepção de um edifício energeticamente eficiente 

 

• carácter inovador e gosto pelo trabalho em equipa 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: Projecto 
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desenvolvimento integrado do projecto 

 
• Trabalho em equipa: metas exigentes 

impõem soluções mais complexas 

e transversais às especialidades 

 

• Análise custo/benefício:  

combinação óptima dos 

recursos versus poupança 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: Projecto 
 
 

 

            

Equipa de 
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simulação energética dinâmica 

 
• Projecção de cenários e avaliação do seu impacto 

 

• Chave na decisão das estratégias a implementar 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: Projecto 
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comissionamento 

 
• Parte da equipa desde o seu início de modo a estar comprometido com os 

objectivos traçados para o projecto, edifício e seus sistemas 

 

• Acompanhamento  da execução da obra focado no objectivo conjunto 
promotor/equipa de projecto 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: Construção 
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formar e sensibilizar 

 
• Os  responsáveis pela manutenção e os utilizadores a operar e a manter o edifício 

com os padrões de eficiência energética que se pretendem 

 

• Promover e manter um programa de formação contínua focado na eficiência 
energética 

 

• Elaborar fichas com informação do impacto de determinados comportamentos 
sobre os consumos energéticos e o seu contributo para o desvio (positivo ou 
negativo)  no cumprimento das metas estabelecidas 

 

• Incentivar a utilização de equipamentos eficientes 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: Utilização 
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monitorizar 

 
• Elaborar um plano de monitorização adequado 

 

• Promover e manter um programa de formação rotinas de leituras de consumos 
energéticos 

 

• Promover acções correctivas das instalações sempre que se verifiquem desvios 
(positivos) relativamente ao espectável 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: Utilização 
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ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: balanço AVAC/ERen 
 

Conservação 
de Energia 

Energia 
renovável 
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• compreender o edifício e a sua função 

• reduzir as necessidades 

• utilizar tecnologias eficientes 

• utilizar fontes de energia renovável 

  
• controlar e monitorizar 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: Projecto AVAC 
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compreender o edifício e a sua função 

 
• zonamento funcional 

 

• níveis de ocupação (padrões e densidade) 

 

• equipamento; 

 

• níveis de iluminação; 

 

• condições de conforto espectáveis 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: Projecto AVAC 
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reduzir as necessidades 

 
• adequada relação entre a superfície opaca e a superfície envidraçada, de modo a 

maximizar a iluminação natural e o desempenho energético 

 

• selecção criteriosa dos envidraçados (U e g) e promoção de sombreamentos 
exteriores móveis 

 

• isolamento térmico da envolvente adequado ao clima e ao tipo de edifício 

 

• potenciar a inércia térmica 

 

• integração de sistemas passivos de climatização 

 

• recurso a materiais de baixa emissão de poluentes 

 

 

 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: Projecto Arquitectura 
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reduzir as necessidades 

 
• potenciar a iluminação natural como meio de minimizar os consumos energéticos 

associados à iluminação artificial mas, também, às necessidades energéticas em 
arrefecimento 

 

• conceber sistemas de iluminação eficientes e com baixos consumos específicos 
sem diminuir a qualidade do conforto visual 

 

• recurso a equipamentos funcionais de elevada  eficiência energética  

 

 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: Arquitectura/Iluminação 
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utilizar tecnologias eficientes 

 
• produção de frio por via térmica solar, absorção/adsorção 

 

• aproveitamento de calor excedentário de processos industriais 

 

• aproveitamento do potencial geotérmico 

 

• produção combinada de electricidade e calor e frio – cogeração ou trigeração 

 

• recuperação de energia térmica no ar de extracção e em efluentes líquidos e 
gasosos 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: Projecto AVAC 
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utilizar tecnologias eficientes nos sistemas energéticos 

 
• evitar os sobredimensionamentos dos sistemas energéticos, tendo em especial 

atenção o contributo que uma envolvente bem concebida induz em termos da 
diminuição das necessidades energéticas e proceder a um adequado 
escalonamento da sua potência e a uma selecção que dê prioridade à eficiência 

 

• explorar não só o zonamento funcional do edifício mas também a geometria dos 
espaços, optimizando as estratégias de performance da ventilação em termos de 
conforto e da qualidade do ar; 

 

• promover  soluções que favoreçam a utilização de energia de baixa entalpia: 
tectos e vigas arrefecidas, pavimentos radiantes, ventilação por deslocamento, 
etc.  

 

 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: Projecto AVAC 
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utilizar tecnologias eficientes 

 
• localizar as centrais de ventilação nas proximidades das áreas a tratar, reduzindo 

os trajectos das condutas; 

 

• limitar as perdas de carga no dimensionamento de tubagens e condutas; 

 

• utilizar bombas e ventiladores de caudal variável, para a distribuição de água 
quente e de água refrigerada e de ar, e de elevada eficiência energética, classe 
EFF1 

 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: Projecto AVAC 
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utilizar fontes de energia renováveis 

 
• térmica solar 

 

• fotovoltaico 

 

• biomassa 

 

• eólica 

 

 

 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: Energia Renovável 
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controlar e monitorizar 

 
• GTC ajustada às necessidades de controlo da instalação e com adequada 

programação 

 

•  adequação dos sistemas no tempo às reais necessidades do edifício,  

 

• implementação automática de estratégias de economia de energia e um controlo 
optimizado da instalação, quer a monitorização e o diagnóstico de avarias. 

 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: Projecto AVAC/GTC 
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monitorizar promoção da eficiência 

 
• auditorias  energéticas periódicas 

 

• inspecções a caldeiras e sistemas  de aquecimento 

 

• inspecções a equipamentos e sistemas  de ar condicionado 

 

ESTRATÉGIAS  PARA UM EDIFÍCIO nnZEB: SCE 
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Lisboa, 13 de Outubro de 2011 

Obrigada, pela atenção. 
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