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Resumo 

O sucesso da conceção de edifícios passivos e eficientes por meio do método de 

planeamento Passive House Planning Package  (PHPP) tem sido comprovado por todo 

o Mundo, em especial na Europa e na América do Norte. Tratem-se de construções 

novas ou de reabilitações, os elevados níveis de conforto e os consumos energéticos 

bastante reduzidos destes edifícios agradam os seus utilizadores e contribuem para o 

desenvolvimento de um sector residencial mais sustentável, revelando serem, na sua 

maioria, investimentos viáveis e até lucrativos, como é apresentado neste estudo. 

As Passive Houses, designação atribuída às habitações cumpridoras dos padrões 

passivos, poderão formar a base da transição energética de alguns países e ainda servir 

de instrumento facilitador à implementação dos edifícios nearly Zero Energy Buildings 

(nZEB), como requerido pela Diretiva Europeia 31/2010/EU. 

Este método começa agora a ser implementados em Portugal, pelo que, o país poderá 

beneficiar do exemplo e estratégia desenvolvidos pela Bélgica, cujos trabalhos, nas 

ultimas décadas, têm sido realizados no sentido de reduzir largamente o consumo 

energético dos seus edifícios. De notar que este sector, em 2005, chegou a ser 

responsável por cerca de 35% do consumo de energia primária do país, dos quais 73% 

eram exclusivamente provenientes do sector residencial. Segundo algumas previsões, 

em 2030, a Bélgica poderá ver o consumo nos edifícios reduzido para metade, sendo 

mesmo presentemente, devido aos investimentos realizados na área, já ser possível 

verificar uma melhoria significativa.  

Paralelamente, segundo estudos realizados, no período de inverno de 2014/2015, 

Portugal foi o país da Europa no qual existiu a maior taxa de mortalidade relacionada 

com o frio, totalizando as 466 mortes por cada 100 mil, quando, nem Estónia nem 

Finlândia terão registadas fatalidades inerentes às baixas temperaturas. Isto ilustra 

um problema de saúde pública em Portugal diretamente relacionado com o reduzido 

conforto térmico e baixo desempenho energético dos edifícios portugueses para os 

quais são ainda utilizados métodos construtivos e sistemas de produção de calor 

ultrapassados. 

É com o objetivo de importar algum conhecimento e experiência e consciencializar para 

esta problemática que surge este trabalho, no qual são abordadas algumas das 

vantagens e das desvantagens do método de conceção energética PHPP. 
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Abstract 

The passive and efficient buildings conception success through the Passive House 

Planning Package  method (PHPP) has been established around the world, notably in 

Europe and North America. New build or refurbishment, the higher-end comfort and 

the lower energy consumptions of these buildings attract the users and contribute on 

developing a more sustainable residential sector, revealing, in its majority, to be a 

feasible and even profitable investment. 

Passive Houses, designation given to the households obeying the passive standards, 

may form the basis to an energetic transition in some countries and serve as an 

enabling vehicle to implement the nearly Zero Energy Buildings (nZEB), as required 

by the European Directive 31/2010/EU. 

This method is starting now to be implemented in Portugal, so it can benefit from the 

example and strategies developed by Belgium, on which, the past decades work has 

been made on the direction of largely cutting the energetic bill of its buildings. Note 

that this sector in 2005 was responsible alone for around 35% of the country’s overall 

primary energy consumption, from which 73% were exclusively resulting from the 

residential sector. According to some predictions, in 2030, Belgium may watch its 

buildings energy consumption reduced by half, being currently possible to verify major 

improvements generated by the past years investments on this area. 

Simultaneously, according to some studies, during the 2014/2015 winter season, 

Portugal was the country in Europe in which the higher cold related mortality rate 

was observed, with an overall 466 deaths on each 100 000. Neither Estonia or Finland 

have registered a single fatality due to low temperatures during this period. This 

illustrates a public health issue in Portugal, directly related to the low thermal comfort 

and energetic performances of the Portuguese buildings which are still being built 

through outdated construction methods and using outdated heating systems. 

This work presents some pros and cons of the PHPP energy conception method and 

aims both to import some know-how and experience and to help raise awareness on 

an existent problematic. 

Keywords:  Passive House; PHPP; construction; buildings; energy; energy efficiency; 

thermal comfort; zero energy
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Conceção de edifícios de construção sustentável e passiva na Bélgica com base nas ferramentas PHPP 

Pedro Miguel Cabral Sebastião de Medeiros Barbosa  1 

1 Introdução 

1.1 Contexto 

Este documento foi desenvolvido no âmbito de um estágio de seis meses realizado na 

empresa MK Engineering – empresa dedicada a estudos técnicos especializados e 

consultoria em conceção de edifícios sustentáveis e de baixo consumo de energia, 

sediada na região de Bruxelas-Capital.  

Fundada em 1988 pelo engenheiro industrial e eletromecânico Michel Kowalski, esta 

empresa foi uma das pioneiras na consultoria em projetos de energia na Bélgica, 

aliando esta componente à inicialmente existente de conceção de instalações técnicas. 

A conciliação destas duas valências tornou-se importante para promover uma conceção 

otimizada e durável de edifícios [1].  

A empresa encontra-se ativa nos mercados privados e públicos para construções novas 

ou renovações, tanto no sector residencial (alojamentos coletivos) como no terciário 

(comércios, escritórios, pequenas indústrias, educação, saúde e cultura) para áreas 

brutas entre 900 e 10.000 m2. 

Elabora serviços nos domínios: da certificação energética (Performance Énergétique 

des Batiments, PEB), certificação Passive House Planning Package (PHPP), 

simulação dinâmica, AVAC, saneamento, eletricidade, estudos de ligações 

construtivas e pontes térmicas, estanquidade ao ar, energias renováveis, materiais, 

iluminação artificial e natural, entre outros que podem ser prestados isolada ou 

conjuntamente, assistindo e aconselhando, os promotores e os ateliers de arquitetura, 

ao longo de todas as fases dos projetos. 

O trabalho realizado permitiu estabelecer o contacto com uma realidade 

significativamente distinta da portuguesa, ao mesmo tempo que proporcionou uma 

oportunidade de familiarização com as funções do engenheiro e desenvolver 

competências de trabalho pela integração nos diferentes projetos em curso da empresa. 

Durante o período de estágio, foi possível participar em todas as vertentes e fases de 

estudo necessárias à conceção, em mais de uma dezena de projetos distintos.  
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1.2 Motivação e objetivos 

Esta tese de mestrado delineia-se como um relatório de estágio que pretende destacar 

os aspetos mais importantes do estágio na empresa, entre os quais se destacam: 

• abordagem ao processo de certificação energética obrigatório dos projetos e o 

processo de certificação passiva; 

• explicação dos critérios Passive House e as ferramentas PHPP;  

• apresentação de alguns estudos efetuados nas diversas fases dos projetos; 

• dar a conhecer a política de subsídios à construção eficiente adotada pelo país 

em especial pela região de Bruxelas-Capital; 

• apresentar quatro dos projetos com envolvimento pessoal; 

• criar uma ponte de informação com a realidade portuguesa contribuindo, deste 

modo, para um desenvolvimento do país quer por uma possível adaptação das medidas 

de sucesso quer por aprendizagem com eventuais erros cometidos. 

1.3 Estrutura do documento 

Esta dissertação organiza-se da seguinte forma: 

• Primeiramente, o capítulo 2 contextualiza o consumo de energia, as condições 

climáticas na Bélgica e aborda as políticas energéticas adotadas pelo país; 

• De seguida, o capítulo 3 explica as noções de construções passivas e dos edifícios 

com necessidades quase nulas de energia (nZEB), aborda o método de construção 

passiva, as exigências impostas e o seu processo de certificação; 

• No capítulo 4, caracteriza-se o regulamento de desempenho energético 

obrigatório do país, onde é paralelamente efetuada uma comparação com o método 

Passivo; 

• No capítulo 5, explicam-se os fatores fundamentais da conceção passiva e de 

baixa energia que se relacionam com a física do edifício, mas também com os sistemas 

técnicos implementados; 

• No capítulo 6, são dados a conhecer as formas de cálculo do valor das 

necessidades de aquecimento e de energia primária, bem como os seus fatores de 
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conversão; 

• O capítulo 7 introduz o sistema de incentivos adotado pela Bélgica e trata o 

eventual sobrecusto da conceção passiva com base em dados oficiais de projetos do 

portfolio da empresa; 

• No capítulo 8, encontram-se breves apresentações e análises de cada um de 

quatro casos de estudo de construções passivas destinadas aos sectores: residencial, 

no contexto de alojamentos sociais; e de serviços, incluindo escritórios, restauração, 

desporto, educação e saúde. 

• Por fim, no capítulo 9, elabora-se uma reflexão final resultado da experiência 

obtida no trabalho realizado nesta área.
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2 Desempenho energético dos edifícios e conceção de baixa energia 

na Bélgica 

2.1 Enquadramento 

Nas ambições europeias de reduzir substancialmente as emissões de GEE até 2050, 

com objetivos intermediários para 2020 e 2030, as políticas para o clima e energia dos 

estados-membro desempenham um papel relevante. Importa, por isso perceber a 

estrutura do sistema energético deste país e algumas daquelas que são suas políticas 

nacionais no combate às emissões.  

A aposta no crescimento das renováveis tem sido o aspeto mais trabalhado entre 

alguns dos 28 países da UE, no entanto, a dependência exclusiva neste fator pode não 

implicar diretamente uma redução de emissões [2]. A transição energética, deverá 

assim, abranger mais do que apenas as fontes de energia e focar-se na eficiência e 

redução de consumos energéticos. 

Na Bélgica, o governo federal e os governos regionais têm promovido diversas 

iniciativas para atingir os seus objetivos e as obrigações europeias. Segundo a Agência 

Internacional de Energia (IEA), estas iniciativas resultaram num bem-sucedido 

progresso para o desenvolvimento das energias renováveis e para a redução dos GEE 

no país [3]. 

2.1.1 Diretiva do Desempenho Energético dos Edifícios 

A 13 de Novembro de 2002, o Governo da região de Bruxelas-Capital aprovava o Plano 

Ar-Clima, com o intuito de ir ao encontro dos objetivos do tratado de Kyoto, e diminuir 

em 7,5% a emissão de gases de efeito de estufa na Bélgica até 2012 [4].  

A 16 de Novembro do mesmo ano, o parlamento europeu e o Conselho da União 

europeia adotam a diretiva acerca do desempenho energético dos edifícios (EPBD) [4] 

com o objetivo de “promover a melhoria do desempenho energético dos edifícios na 

comunidade, tendo em conta as condições climáticas externas e as condições locais, 

bem como as exigências em matéria de clima interior e de rentabilidade económica” 

[5]. 

Esta diretiva impôs aos Estados-membros que “estabelecessem requisitos em matéria 

de: 
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a) Enquadramento geral para uma metodologia de cálculo do desempenho 

energético integrado dos edifícios; 

b) Aplicação de requisitos mínimos para o desempenho energético dos novos 

edifícios; 

c) Aplicação de requisitos mínimos para o desempenho energético dos grandes 

edifícios existentes que sejam sujeitos a importantes obras de renovação; 

d) Certificação energética dos edifícios e 

e) Inspeção regular de caldeiras e instalações de ar condicionado nos edifícios e, 

complementarmente, avaliação da instalação de aquecimento quando as caldeiras 

tenham mais de 15 anos.” 

Sendo a Bélgica uma nação dividida em coletividades federais (regiões e municípios 

que dispõem de autonomia nos domínios da economia, emprego, gestão territorial, 

agricultura, obras públicas, alojamento, turismo, energia e ambiente, etc.), estas 

diretrizes tiveram que ser adaptadas a cada uma das regulamentações existentes [4] 

[6].  

Para a região de Bruxelas, em julho de 2007, foi promulgada uma Portaria relativa ao 

desempenho energético e que viria, mais tarde, a ser modificada pela Portaria PEB 

(do francês, Performance Énergétique des Batiments) de 14 de Maio de 2009. 

Um ano mais tarde, o Parlamento Europeu e o Conselho adotavam uma nova diretiva 

(2010/31/EU) para esta matéria prevendo nomeadamente que daí, até 31 de dezembro 

de 2020, todos os edifícios novos deveriam funcionar com balanço de energia quase 

nulo. 

Por nearly Zero Energy Building (nZEB), a legislação europeia entende “todo o edifício 

de desempenho energético muito elevado. A quantidade quase nula ou muito baixa de 

energia requerida deverá ser compensada na sua maior parte por energia produzida a 

partir de fontes renováveis no local ou nas proximidades” [4]. 

Esta nova diretiva veio forçar o poder político a ter um papel exemplar, na medida em 

que exige que, após 31 de dezembro de 2018, os edifícios novos ocupados ou na posse 

de autoridades públicas devam ser nZEB. 

A nova diretiva impôs, ainda, objetivos intermédios com prazo para 2015 com vista a 
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preparar os objetivos acima descritos. 

Na Região de Bruxelas-Capital, estes objetivos intermédios traduziram-se 

especialmente na introdução de exigências “PEB” que, ano após ano, foram sendo 

alteradas de forma a se aproximarem gradualmente do standard “Passif”. 

Sob o Tratado de Kyoto, a Bélgica terá reduzido as suas emissões de gases com efeito 

de estufa em 13,9% (numa base anual) durante o primeiro período de compromisso do 

tratado, isto é, de 2008 a 2012. De salientar que a redução negociada para a União 

Europeia se fixava numa redução de 8%, comparados aos níveis do ano-base, para este 

período. 

O segundo período de compromisso do protocolo de Kyoto decorre durante os anos 2013 

a 2020 inclusive. Neste intervalo, o objetivo na redução das emissões é de 20% quando 

comparado com os valores do ano base, de 1990. Como tal, segundo o Relatório 

Nacional Inventário das Emissões, até 2014, a Bélgica já reduziu as suas emissões de 

GEE em termos de CO2 equivalente em 23,5% incluindo LULUCF [4].  

2.1.2 Energia 

O mercado energético da Bélgica está acoplado ao da região Central Ocidental 

Europeia com ligações transfronteiriças que garantem uma melhor segurança de 

fornecimento no país. Os investimentos previstos para o aumento da capacidade de 

interligação irão melhorar ainda mais esta situação no futuro, contudo, devido à 

existência de três regiões com autoridade legal sobre as políticas energéticas, a Bélgica 

não possui uma estratégia nacional para a energia, sustentando-se nas numerosas 

estratégias regionais existentes [3].  

Segundo dados do Eurostat, em 2014, a Bélgica surgia como o quinto país com a maior 

dependência externa de energia, com uma taxa a rondar os 80%, e como o quinto maior 

consumidor de energia per capita, na ordem dos 5000 kgep, de entre os 28 estados-

membros da EU [2].  

Se juntarmos a estes valores, o facto de que cerca de metade da produção energética 

do país provém de centrais nucleares que, por motivos de segurança de abastecimento 

viram os seus processos de desativação serem adiados para 2025, podemos verificar 

que o panorama energético do país não é promissor [2].  
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À semelhança do que aconteceu noutros países que optaram por atribuir subsídios à 

produção de energia renovável, também na Bélgica, estes cresceram mais rápido do 

que o previsto, despoletando uma alteração às regras compensatórias pelo poder 

político. Os programas de ajuda foram responsáveis por aumentar a taxa de energia 

renovável de 8%, em 2009, para 19%, em 2014. No entanto, como referido, os custos 

aumentaram e o valor dos subsídios, em 2013, ascendeu a 1.7 mil milhões de euros, 

cerca de 157€ por megawatt-hora (MWh) de energia renovável produzida, o quarto 

montante mais elevado na União Europeia, tendo sido atribuído na sua maioria ao 

mercado do solar fotovoltaico. Consequentemente, estes incentivos foram largamente 

reduzidos nas várias regiões belgas [3].  

Do ponto de vista dos recursos endógenos, estes não são abundantes devido ao clima e 

à geografia do país, restando apenas algum potencial energético ao nível do vento em 

regiões “offshore” no mar do Norte, atualmente numa proporção de 0,8% do 

fornecimento de energia primária total (FEPT), bem como, da biomassa e incineração 

de resíduos, numa proporção atual de 6,3% do FEPT. 

Os perfis da produção elétrica e do consumo de energia primária do país, segundo 

dados da IEA de 2014, estão ilustrados nas figuras 1 e 2. 

 

 

Figura 1 – Produção de energia elétrica na Bélgica (Dados: IEA 2014)  
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Verifica-se que dois terços da energia primária consumida no país é proveniente de 

energias fósseis, o que reforça a ideia já apresentada do grau de dependência externa 

energética do país, não sendo a Bélgica um país explorador de hidrocarbonetos. Este 

consumo está diretamente associado ao sector dos transportes, dos edifícios 

residenciais e às grandes indústrias. A figura 3 mostra a distribuição por sector 

económico do consumo final de energia pelos utilizadores finais sem incluir qualquer 

Figura 3 – Consumo energético final total por sector económico (Dados: IEA 2014) 

Figura 2 – Consumo de energia primária da Bélgica (Dados: IEA 2014) 
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tipo de transformação. 

Verifica-se, pois, que existe uma urgência do poder político do país para diversificar as 

fontes de energia, combinada com a necessidade de limitar a procura energética global. 

2.1.3 Clima 

O clima da Região de Bruxelas é um clima temperado oceânico, tal como a restante 

Bélgica, graças à sua proximidade ao oceano Atlântico e à corrente do Golfo, que regula 

a temperatura devido à inércia calorífica das suas águas. O clima é frequentemente 

influenciado pelas massas de ar húmido oceânicas, mas também pelas massas de ar 

seco continentais europeias que podem trazer altas ou baixas temperaturas. 

Na Bélgica, os ventos dominantes são de Sudoeste. Estes, transportam em geral 

massas de ar quentes e húmidas, enquanto que os ventos das direções Oeste a Norte, 

carregam ar seco e frio. Podem atingir velocidades máximas na ordem dos 35 m/s nas 

zonas litorais e 30 m/s no interior do país [7].  

As temperaturas extremas absolutas observadas nos últimos 30 anos atingiram 

máximos de 40°C e mínimos de -30°C. Para Bruxelas, as temperaturas máximas 

absolutas atingem, em média, 30°C e as mínimas -11°C [8].  

Em média, observam-se cerca de 200 dias de precipitação superior a 0,1 mm. Este fator 

faz de Bruxelas a segunda capital europeia com maior pluviosidade em termos de dias, 

sendo que a média se fixa nos 800 mm de água [8].  

A humidade relativa do ar varia muito pouco ao longo do ano. Para os meses de 

dezembro a média ronda os 89% e em junho, quando atinge em geral o seu mínimo, 

esta não ultrapassa os 74% [8].  

Todos os anos é possível observar-se neve, que pode ocorrer desde o final de novembro 

a abril. No entanto este não é um fenómeno relevante na Bélgica, uma vez que a 

espessura máxima de deposição de neve observada não ultrapassa os 13 cm nas zonas 

baixas [8].  

Ao nível da exposição solar, Bruxelas tem em média cerca de 1500 horas de sol por 

ano, estando próxima de cidades como Londres ou Dublin. No mês de julho a média é 

de cerca de 200 horas, enquanto que no mês de dezembro este valor não atinge as 50 

horas. Em média anual, a exposição solar global diária da Bélgica varia entre os 3000 
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Wh/m2 no litoral Oeste e os 2650 Wh/m2 no interior do país, sendo que ao nível intra-

anual a média da exposição solar mínima é de 530 Wh/m2 no Inverno e a máxima de 

5070 Wh/m2 no Verão [8] [9] 
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3 Construção e Certificação Passiva 

3.1 Tipos de Construção 

3.1.1 Construção “Passiva” 

O conceito de Casa Passiva (Passive House) conta já com 25 anos de existência, tendo 

sido iniciado por Wolgang Feist [10]. Este tem sido difundido um pouco por toda a 

Europa pelo Passifhaus Institut (PHI), instituto alemão criador das ferramentas de 

cálculo Passive House Planning Package (PHPP) e que regula e estuda a norma, 

segundo o qual um edifício passivo define-se por aquele “edifício padrão que é 

verdadeiramente eficiente, confortável, económico e ecológico ao mesmo tempo”, 

tratando-se por isso de um tipo de construção passível de aplicação geral e global e não 

restrita a determinadas geografias [11].  

Este tipo de construção permite uma economia de energia até 90% para aquecimento, 

quando comparado com um edifício de construção típica, tendo mesmo sidos 

demonstrados resultados semelhantes para construções em zonas climáticas mais 

quentes, em que a maior fatia energética se atribui, por norma, ao arrefecimento [11].

  

As fontes de energia interna do edifício, tais como, ganhos provenientes dos habitantes 

e ganhos solares captados pelos vãos envidraçados, são aproveitadas em benefício do 

aquecimento interior e, por isso, um isolamento apropriado da envolvente é de extrema 

importância. Toda a envolvente (janelas, paredes exteriores, pavimentos e cobertura) 

deve promover a manutenção do calor no interior do edifício, durante a época de 

aquecimento, e no exterior, durante a estação de arrefecimento. Dessa forma promove-

se a saúde e o conforto dos ocupantes e minimiza-se a dependência de sistemas 

elétricos e mecânicos [11] [12]. 

Esta é uma abordagem abrangente e rigorosa que é tida em conta na fase de projeto e 

de construção de um edifício. 

Numa Casa Passiva exige-se um elevado nível de conforto térmico, quer nos meses de 

aquecimento quer de arrefecimento, pelo que é necessário um sistema de ventilação, 

que forneça constantemente ar limpo e, dessa forma, assegura-se uma qualidade do ar 

superior no interior da habitação, bem como a saúde dos seus ocupantes. A 
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recuperação do calor do ar interior extraído é importante e deve ser concretizada por 

sistemas com a maior eficiência possível [12].  

O conceito de conforto térmico é subjetivo e complexo. Este é importante na conceção 

passiva uma vez que determina a temperatura do ar, temperatura das superfícies, 

humidade do ar e velocidade do ar. 

Segundo esses padrões, uma “Casa Passiva” resulta de um equilíbrio entre a utilização 

de métodos passivos e tecnologias de elevada eficiência. Cabe ao próprio Instituto, na 

Alemanha, ou um representante certificado pelo mesmo nos restantes países, atribuir 

a certificação do “standard Passif” às construções que tenham sido desenvolvidas com 

base nas ferramentas PHPP e cumpridoras dos requisitos. 

Contudo, surgem outras definições no que respeita à conceção passiva de edifícios, 

nomeadamente, as que qualificam uma habitação de “passiva” apenas se esta for 

isenta de sistemas ativos de produção de calor ou frio ou assentes em ciclos 

termodinâmicos [13].  

Independentemente da definição que se defenda, estas abordagens deverão estar na 

base da classificação nZEB e tornar possível o cumprimento da diretiva europeia, 

EPBD em 2020, pelos estados membros. 

Os três pilares da estratégia global para a concretização de um edifício confortável e 

de baixo consumo energético são então: 

• Estanquidade ao ar 

• Isolamento térmico eficiente 

• Ventilação higiénica 

Estes tópicos serão abordados nesta tese de acordo com os procedimentos belgas e da 

empresa na qual o estágio foi realizado. 

3.1.2 Construção nZEB 

Quando o objetivo passa por equilibrar o balanço entre energia importada e energia 

exportada de um edifício, isto é, um nZEB, todos os fundamentos da construção passiva 

devem ser levados em conta, conjugadamente com a produção de energia para suprir 

as necessidades de aquecimento, arrefecimento e iluminação, entre outras, através da 
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integração de produção de energia por fontes de energia renovável.  

O Parlamento Europeu define “edifício com necessidades quase nulas de energia” 

(tradução portuguesa de nZEB) por “todo aquele edifício que tenha desempenhos 

energéticos muito elevados. A quantidade quase nula ou muito baixa de energia 

requerida deverá ser satisfeita, em grande medida, por energia produzida por fontes 

renováveis no local ou nas proximidades” [14].  

Esta é uma estratégia que, tal como a passiva, poderá ter limitações tecnológicas e/ou 

de instalação e acrescenta ainda barreiras do tipo climáticas e/ou geográficas. Isto 

significa que os recursos naturais e o espaço disponíveis nas proximidades do local de 

implantação do edifício deverão ser suficientes para suprir as necessidades de energia 

primária dos edifícios.  

As barreiras identificadas poderão ser mais facilmente ultrapassadas em países com 

maior exposição solar ou com maiores recursos eólicos como é o caso de Portugal. Este 

cenário já não é o caso da Bélgica, na qual são necessárias áreas para instalação de 

painéis fotovoltaicos superiores às de Portugal, para suprir as necessidades de 

eletricidade de um edifício e consequentemente um investimento proporcionalmente 

superior.  

 

3.2 Estratégias e elementos da conceção passiva 

Atingir um elevado desempenho energético implica que arquitetos e engenheiros 

trabalhem em conjunto para que o maior número de conceitos e estratégias passivas 

sejam aplicados de forma funcional dentro dos constrangimentos específicos de cada 

projeto. 

Algumas estratégias de uma conceção passiva passam por:  

• Conceber cada fachada especificamente para as respetivas orientações, isto é, 

otimizar as áreas de superfície de janelas e espessuras de isolamento;  

• As aberturas a Este e Oeste devem ser minimizadas por forma a evitar ganhos 

solares indesejados; 

• Tentar limitar a área de janelas a um máximo de 30% da fachada tendo em 

conta critérios de estética e habitabilidade (se forem desejadas superfícies de janelas 
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num razão superior, incorporar janelas de elevado desempenho térmico, otimizar 

sombreamento ou conceber uma dupla fachada); 

• Impermeabilizar ao ar a envolvente para reduzir infiltrações não controladas; 

• Instalação de ventilação com recuperação de calor durante a estação de 

aquecimento apenas e conceber estratégias de ventilação e arrefecimento natural 

durante o resto do ano; 

• Incorporação de palas que produzam sombras com ângulos de 20 a 30° com a 

vertical das janelas orientadas a Sul; 

• Uso de proteções solares externas controláveis nas janelas orientadas a Este e 

Oeste; 

• Sempre que possível, criação de espaços tampão na envolvente quando possível, 

podendo ser do tipo destinado à ocupação ou não, pois estes permitem uma melhoria 

do desempenho energético ao alargarem a gama de temperaturas exteriores para as 

quais o conforto térmico pode ser mantido no interior sem recurso a consumo 

energético mecânico; 

• Conceber o edifício para possibilitar arrefecimento por ventilação natural na 

fachada, por efeito chaminé ou por ventilação cruzada.  

• Desenhar o edifício com uma forma compacta e com uma menor área de 

contacto com o exterior para o mesmo volume deve ser preferencial (torres altas e 

estreitas, por exemplo, são uma má opção pois resultam num mau desempenho global); 

• Reduzir a intensidade do sol, vento e da chuva através da paisagem, plantação 

de árvores e da colocação de “terraços e paredes verdes”; 

• Planear os espaços no interior do edifício com base no fim a que se destinam e 

exigências térmicas específicas (por exemplo, salas de computadores que requerem 

mais arrefecimento devem ser colocadas nas secções orientadas a Norte ou a Este). 

• Maximizar o uso da distribuição de luz natural difusa no interior para reduzir 

a necessidade de luz artificial. [12] 

Todas estas estratégias devem ser comunicadas aos arquitetos responsáveis pelos 

projetos numa fase inicial, por forma a, não apenas evitar alterações na massa do 
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edifício numa fase tardia, como também para garantir que as exigências e objetivo da 

conceção passiva sejam atingidos sem recorrer a soluções extraordinárias dispendiosas 

para os promotores quer sejam estes do mercado público ou privado. 

 

3.3 Certificação Passive House – Passiva, Muito Baixa Energia e 

Baixa Energia 

Na Bélgica, o standard passivo foi adotado a partir de 2007 e foram criadas três 

categorias nas quais um projeto se pode inserir e para as quais poderá receber prémios 

monetários pela integração de medidas de eficiência energética. São estas: construção 

Passiva, de Muito Baixa Energia e de Baixa Energia. Contudo, um certificado só será 

atribuído para a categoria mais importante, a Passiva.   

Para tal, o promotor do projeto deverá “requerer uma pré-certificação do edifício a fim 

de validar, antes de iniciada a construção, as escolhas técnicas a executar para atingir 

o patamar energético visado” [15]. 

A empresa consultora MK Engineering realiza os estudos de viabilidade e de conceção 

necessários, com recurso à ferramenta PHPP 2007, bem como, agiliza o processo de 

requisição da garantia dos prémios e da pré-certificação à entidade encarregada do 

programa para a Bélgica, a PMP – Plateforme Maison Passive. 

Este pacote de ferramentas baseia-se num ficheiro Excel que reproduz o aquecimento, 

o arrefecimento, o risco de sobreaquecimento e a necessidade de energia primária de 

um edifício, operando com base em cálculos resultantes de “anos de investigações 

científicas realizadas nas áreas da eficiência energética, da física dos edifícios e de 

serviços técnicos de edifícios, bem como nas normas internacionais e europeias” [16].  

Apenas depois de finalizada a construção poderá ser feito o pedido oficial de 

certificação com base nos resultados verificados in situ.   

O custo da certificação dependerá da dimensão do edifício para o caso de edifícios 

multifamiliares ou não-residenciais [15].  

Na eventualidade de ter sido produzido um dossier de candidatura aos prémios 

monetários da Região de Bruxelas para projetos passivos, a certificação será gratuita. 

Caso contrário, tomando o exemplo de um apartamento unifamiliar, o custo de uma 

certificação será de 776,46€ sem IVA para pessoa não membro da PMP [17].  
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Um certificado PHPP encontra-se no Anexo 1. Neste é exibida a informação 

administrativa referente à construção e uma garantia de cumprimento dos três pontos 

fulcrais da conceção passiva, são eles: 

1- Necessidades térmicas inferiores a 15 kWh/m².ano; 

2- Um resultado máximo no teste de estanquidade ao ar de 0,6 h-1 ; 

3- Uma taxa temporal de aquecimento acima de 25°C no máximo de 5%. 

Estes pontos serão abordados e explicados ao longo do documento. 

Os certificados possuem uma validade de 10 anos, podendo ser atualizados uma vez 

terminado esse período, caso os requisitos sejam ainda verificáveis. Geralmente, isto 

não se sucede e deverão ser realizadas novas intervenções no edifício, nomeadamente 

no que respeita às infiltrações de ar indesejadas. 

A mais recente versão deste pacote de ferramentas de conceção e cálculo está 

disponível a partir dos 100€, podendo chegar aos 400€, e inclui ferramentas auxiliares 

3D que permitem uma introdução da geometria do edifício via software SketchUp [16].  
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3.3.1 Parâmetros de estudo do PHPP 

Durante a fase de pré-certificação desenvolvem-se os estudos necessários e que têm 

por base a arquitetura, aspetos estruturais e os equipamentos técnicos a utilizar na 

construção do projeto, dando uso às ferramentas PHPP de acompanhamento à 

conceção eficiente. Ferramentas estas que seguem a estrutura representada na Figura 

4. 

Para utilizar a ferramenta é necessário medir e calcular alguns parâmetros associados 

ao projeto, que se dividem em três grandes categorias de estudo (Aquecimento, 

Arrefecimento e Energia Primária), nomeadamente: 

- Dados climáticos; 

- Determinação do volume delimitado pela envolvente; 

- Áreas de superfícies; 

- Coeficientes de transmissão térmica; 

- Perdas térmicas pelo solo; 

Figura 4 – Organograma de estrutura da ferramenta de cálculo PHPP v9 
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- Vãos envidraçados; 

- Sombreamentos; 

- Ventilação; 

- Ganhos internos;  

- Necessidades de aquecimento; 

- Comportamento térmico no verão; 

- Ventilação no verão; 

- AQS e distribuição; 

- AQS solar; 

- Eletricidade auxiliar; 

- Sistema de produção de calor; 

- Sistemas de produção coletivos; 

- Energia primária. 

Este é um estudo extenso, a ser feito individualmente para cada unidade energética 

do projeto com base nas suas características e que não dispensa a obrigatória avaliação 

PEB a ser realizada paralelamente com recurso a métodos de cálculos, por vezes, 

distintos. 

Um projeto pode ser concebido através da utilização destas ferramentas de cálculo, 

respeitando-se todas as exigências PHPP sem que, no entanto, se proceda a um pedido 

de certificação oficial e de atribuição de prémios. 

3.3.2 Exigências 

A atribuição de subsídios à construção e renovação eficiente está, desta forma, sujeita 

ao cumprimento de diferentes critérios. 

As construções eficientes podem ser concretizadas nas vertentes “Passiva”, “Muito 

baixa energia” ou “Baixa energia” e para projetos “Novos”, “Renovações” ou “Mistos”, 

conforme respeitem os critérios que se encontram nos quadros 1, 2 e 3. 
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Por construção mista entende-se um projeto de renovação que tenha presente 

superfícies de construção novas além das partes renovadas. 

Por superfície nova, entende-se toda a superfície de referência energética 

correspondente a: 

- uma ampliação da superfície existente; 

- uma demolição e a reconstrução de pelo menos 75% da superfície total por andar e 

por unidade PHPP considerada. 

Por superfície renovada, entende-se toda aquela cuja referência energética não faz 

parte da definição de uma superfície nova. Além disto, toda a superfície existente não 

incluída no volume protegido inicial será considerada superfície renovada [15]. 

As exigências PHPP para o sector residencial para as três categorias de eficiência 

estabelecidas e para os diferentes tipos de construção são apresentadas nos Quadros 

1, 2, e 3. 

 

Passivo Novo Renovação Misto

1- segundo o método A da norma NBN EN 13829

 

≤ 0,6 renov/h

-

≤ X kWh/(m².ano)

Teste de impermeabilidade ao ar n50 (1)

Probabilidade de risco de sobreaquecimento

Flexibilização utilizada em caso de 

configuração desfavorável [se X > 15 

kWh/(m².ano)]

Consumo de Energia Primária - Ep (compreendendo o aquecimento, a 

água quente sanitária, os auxiliares, a produção solar e a cógeração)

Necessidades líquidas de energia para aquecimento

Caso de Base

≤15 kWh/(m².ano) - calculado com 

um rendimento do sistema de 

ventilação de um mínimo de 80% 

(válido para sistemas do tipo A, B, 

C ou D)

≤ 0,6 renov/h

≤ 5%

≤ 45 kWh/(m².ano)

-Necessidades líquidas de energia para arrefecimento

≤ 45 + 1,2(X - 15)   kWh/(m².ano)

≤ 5%

Quadro 1 – Exigências Passive House – Unidade passiva de construção nova, renovação ou mista. 
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Como se observa no Quadro 1, uma flexibilização do valor limite para as necessidades 

de energia para aquecimento superior a 15 kWh/(m². ano) é permitida em caso de uma 

configuração desfavorável. Neste sentido, deve ser realizado um segundo estudo, 

fictício, com alguns valores mínimos fixados pelo PHI, como por exemplo os coeficientes 

de transmissão térmica das paredes, portas e janelas e uma anulação de todas as 

pontes térmicas e uma ventilação com rendimento de recuperação de calor de 80% que 

serão condições forçadas. Deste estudo fictício obter-se-á um novo valor X, como 

máximo de NLEA que deverá ser respeitado pelo estudo real. A configuração não ótima 

do edifício deverá ser compensada com integração de outros elementos ou estratégias 

passivas [15]. 

Renovação Misto

1- segundo o método A da norma NBN EN 13829

2- teste não obrigatório. Valor por defeito de 7,8h -1

Muito Baixa Energia

Consumo de Energia Primária - Ep (compreendendo o aquecimento, a 

água quente sanitária, os auxiliares, a produção solar e a cógeração)

Necessidades líquidas de energia para aquecimento

Teste de impermeabilidade ao ar n50 (1)      - (2)

Probabilidade de risco de sobreaquecimento  -

-

     - (2)

≤ 15.Anovo + 30.Arenovado     kWh/(m².ano) ≤30 kWh/(m².ano) 

Necessidades líquidas de energia para arrefecimento -

 -

≤ 45.Anovo + 95.Arenovado     

kWh/(m².ano)  
≤ 95 kWh/(m².ano)

Renovação Misto

1- segundo o método A da norma NBN EN 13829

2- teste não obrigatório. Valor por defeito de 7,8h -1

Baixa Energia

Consumo de Energia Primária - Ep (compreendendo o aquecimento, a 

água quente sanitária, os auxiliares, a produção solar e a cógeração)
≤ 150 kWh/(m².ano)

Necessidades líquidas de energia para arrefecimento -

Teste de impermeabilidade ao ar n50 (1)      - (2)

Probabilidade de risco de sobreaquecimento  -

Necessidades líquidas de energia para aquecimento ≤60 kWh/(m².ano)

     - (2)

 -

≤ 15.Anovo + 60.Arenovado     kWh/(m².ano)

-

≤ 45.Anovo + 150.Arenovado     

kWh/(m².ano)  

Quadro 2 - Exigências Passive House – Unidade muito baixa energia em renovação e construção mista. 

Quadro 3 - Exigências Passive House – Unidade baixa energia em renovação e construção mista. 
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Esta flexibilização é um fator que permite assim abranger mais edifícios como 

passivos, sem que a física do mesmo seja um entrave, o que facilita a certificação de 

projetos de reabilitação, possibilita aos arquitetos uma maior margem para contornar 

algumas das estratégias mencionadas no Capítulo 3, tais como a razão entre 

superfícies opacas e transparentes ou a orientação das fachadas e, nos casos onde não 

seja possível alterar a física das unidades por já ter sido atribuída uma licença 

urbanística. 

O resultado obtido pela ferramenta PHPP para uma unidade residencial do projeto 

Petite Senne é observável na Figura 5: 

 

 

Nombre de logements: 1 Température intérieure: 20,0  °C

Volume extérieur du bâtiment Ve: 399,7 m3 Apports internes: 2,1 W/m2

Nombre d'occupants: 2,6

Valeurs rapportées à la surface de référence énergétique

Surface de référence énergétique ARE: 90,8 m2

Méthode utilisée: Méthode mensuelle Certification standard passif:
Critères 

respectés ?

Besoin de chaleur de chauffage annuel: 15 kWh/(m
2
a) 15 kWh/(m

2
a) oui

Résultat du test d'infiltrométrie: 0,6 h
-1 0,6 h-1 oui

Besoin en énergie primaire
(eau chaude sanitaire, chauffage, électricité auxiliaire et 

domestique):

109 kWh/(m
2
a) 120 kWh/(m2a) oui

Besoin en énergie primaire
(eau chaude sanitaire, chauffage et électricité auxiliaire):

41 kWh/(m
2
a) 45 kWh/(m2a) oui

Besoin en énergie primaire
économisée par la production d'électricité photovoltaïque:

kWh/(m
2
a)

Puissance de chauffage: 10 W/m
2

Surchauffe estivale: 3 % sup. à 25 °C

Besoin de refroidissement annuel: kWh/(m
2
a) 15 kWh/(m2a)

Puissance de refroidissement: 18 W/m
2

Figura 5 – Resultados PHPP para a unidade de apartamento 4.1 do projeto Petite Senne 
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4 Certificação PEB – Bruxelas 

Como mencionado no Capitulo 2.1.1, foi criada uma regulamentação com o intuito de 

integrar determinadas exigências e procedimentos a cumprir na elaboração dos 

projetos de construção ou de renovação nos quais uma requisição de licenciamento 

urbanístico seja necessária, com vista a diminuir consumos de energia primária e 

emissões de CO2 originadas na exploração dos edifícios [4].  

Esta regulamentação PEB (sigla em francês para “Desempenho energético de 

edifícios”) partiu das obrigações europeias, sendo que, dadas as subdivisões regionais 

que a Bélgica possui, esta é uma regulamentação de aplicações distintas para as 

regiões de Flandres, Valónia e Bruxelas-Capital, apesar dos objetivos comuns [18].  

Esta regulamentação, para a Região de Bruxelas, estrutura-se com base em 3 eixos, 

são eles: 

• Instalações Técnicas PEB: as instalações técnicas de um edifício podem ser uma 

fonte de economia de energia. Para garantir um nível mínimo de eficiência energética 

os sistemas energéticos de aquecimento e refrigeração estão sujeitos a requisitos e 

controlos periódicos. Existe, portanto, um Regulamento PEB para Aquecimento e um 

Regulamento PEB para Climatização.  

No que respeita ao Aquecimento, importa destacar as obrigatoriedades dos 

proprietários a cumprir com: uma receção técnica das instalações de caldeiras com 

mais de 20kW por entidades certificadas, os limites de emissões, as proteções 

calorífugas das condutas e acessórios, a recuperação de calor do ar extraído, as 

inspeções periódicas para todas as caldeiras (uma vez por ano para caldeiras a fuelóleo 

e de três em três anos para caldeiras a gás), entre outros. Para a climatização, foram 

decretados requisitos mínimos de eficiência, utilização de proteções calorífugas das 

condutas e acessórios, manutenções básicas e controlos periódicos para sistemas a 

partir dos 12 kW por entidades certificadas, entre outros [19] [20].  

• Trabalhos PEB: aquando de uma construção ou renovação sujeita a licença 

urbanística o edifício deve atender aos requisitos PEB visando atingir uma elevada 

eficiência energética e condições interiores saudáveis. Estas exigências aplicam-se 

dependendo da natureza dos trabalhos e do sector a que se destina o edifício e não 

implicam medidas de cariz técnico tratando-se antes de implementação de boas 
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práticas. A fatura energética será mais reduzida por esse motivo, levando a que o 

sobrecusto da construção seja compensado independentemente da evolução do preço 

da energia [21].  

• Certificação PEB: com a finalidade de permitir aos potenciais inquilinos ou aos 

proprietários uma comparação da eficiência energética, cada habitação ou espaço de 

escritórios com mais de 500m² para venda ou arrendamento, deve ter um “Certificado 

PEB” (ver Anexo 2) que exprima o seu desempenho. Estes apresentam uma avaliação 

com a atribuição de uma etiqueta energética que varia entre G (grande consumidor) a 

A (grande economizador) [22].  

Cabe então ao perito qualificado a tarefa de definir a Proposição PEB, a Notificação de 

início dos trabalhos e, no final do projeto, a Declaração PEB. Este, acompanha o 

Arquiteto ao longo de todo o projeto, verificando sempre se o mesmo respeita as 

exigências impostas pela legislação. 

O perito deve ainda: ter em sua posse o certificado válido para exercer essa função; 

redigir um estudo de viabilidade técnica, ambiental e económica; efetuar o cálculo das 

exigências PEB; constatar se os trabalhos de construção decorrem como previsto, caso 

contrário, se alguma exigência não for realizada como calculada na fase anterior, este 

tem o dever de fazer um novo cálculo e informar as restantes partes; definir a 

declaração PEB conforme a realidade; enviar à entidade reguladora o cálculo final das 

exigências e a Declaração PEB; conservar todos os dados e constatações necessárias 

ao cálculo, justificativos técnicos e ficheiros de cálculo por um período de cinco anos 

após a data de envio da declaração final e deve submeter o ficheiro de cálculo até dois 

meses após a conclusão dos trabalhos de construção. 
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Para a verificação da conformidade destas exigências, o organismo de administração 

ambiental e da energia de Bruxelas – IBGE - criou um software gratuito que facilita a 

aplicação dos métodos de cálculo e a introdução dos parâmetros necessários à avaliação 

energética e certificação dos edifícios. Software este que, a cada alteração legislativa, 

é atualizado. Neste, são introduzidos os parâmetros referentes à física do edifício bem 

como os aspetos técnicos dos sistemas.  

Na Figura 6, pode-se observar o layout do software PEB, onde é possível visualizar 

(parte esquerda) a estrutura de árvore energética que é criada para cada estudo e que 

se divide em: Projeto > Volume Protegido > Envolvente Térmico > Unidade Energética. 

Na parte superior, as diferentes abas de trabalho, sendo que a aba selecionada mostra 

os resultados da unidade Appartment 4.1 do projeto Petite Senne. No ecrã principal, 

os diferentes índices dizem respeito às diferentes exigências.  

Isto é, o nível “U/R” corresponde ao das exigências mínimas relativas aos coeficientes 

de transmissão térmica ou resistências térmicas dos elementos de construção. O 

“Etech” refere-se ao cumprimento das exigências relativas à eficiência dos 

equipamentos técnicos e o “Ventilation” ao cumprimento dos requisitos mínimos de 

ventilação.  

O valor “K” é o índice de isolamento térmico global, um indicador do desempenho 

energético da envolvente do edifício que é calculado tendo por base o volume protegido, 

da superfície total de perdas térmicas e dos coeficientes de transmissão térmica das 

diferentes paredes, coberturas e pavimentos. Para um edifício novo, o índice deverá 

tomar um valor igual ou inferior a 40. Quanto menor este resultado melhor 

desempenho tem a envolvente do edifício em estudo.  

O índice “E” representa o consumo de energia primária da unidade. Tem em conta o 

aquecimento, a produção de águas quentes, o arrefecimento, a ventilação e o consumo 

energético acessório. Um baixo índice E implica uma unidade pouco energívora. Para 

este projeto podemos verificar que à época da sua realização o máximo permitido de 

consumo era muito superior ao atual, já apresentado. No entanto, por se tratar de uma 

unidade de conceção passiva o seu resultado está muito abaixo do que seria necessário 

para a época. 
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Figura 6 – Resultados PEB para unidade de apartamento 4.1 do projeto Petite Senne 
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O índice “surchauffe” diz respeito ao risco de sobreaquecimento de uma unidade e 

permite-nos identificar a necessidade e/ou a potência de instalação adequada para 

sistemas de arrefecimento. É influenciado por aspetos como orientação solar dos vãos 

envidraçados, as suas dimensões e áreas de abertura, existência de proteções solares 

e pontes térmicas. 

Em Bruxelas, as exigências a respeitar no que toca ao desempenho energético de um 

edifício em Bruxelas dependem da natureza dos trabalhos a realizar. Como tal, foram 

criadas quatro categorias, sendo essas:  

• Unidades Novas (UN) – unidade totalmente construída ou reconstruída onde 

todas as instalações técnicas são novas; 

• Unidades Semelhantes a Novas (USN) – aquelas cujos trabalhos ultrapassem 

75% da superfície de perdas térmicas e em que sejam substituídas todas as instalações 

técnicas; 

• Unidades Renovação Profunda (URP)– aquelas cujos trabalhos ultrapassem 

50% da superfície de perdas térmicas e exista substituição de um ou mais sistemas 

técnicos; 

• Unidades Renovação Simples (URS)– aquelas com trabalhos de renovação que 

afetem o desempenho energético e que não estejam contabilizadas nas anteriores [23].  

Existem porém casos que são exceção de aplicação das exigências PEB, tais como: 

locais de culto, locais de atividades industriais ou artesanais, ateliers, locais agrícolas, 

centros funerários, edifícios independentes de uma superfície inferior a 50 m² exceto 

se contiverem uma unidade PEB afetada a uma habitação individual, construções 

provisórias autorizadas para uma duração de utilização de dois ou menos anos e 

edifícios residenciais utilizados ou destinados a serem utilizados menos de quatro 

meses por ano e fora da estação de aquecimento [4].  

Quando esta legislação foi iniciada em 2009, as suas exigências estavam largamente 

abaixo daquilo que é requerido para uma casa passiva. No entanto, esta foi 

faseadamente melhorada, tanto que, para todos os projetos novos residenciais 

licenciados após 2015, são exigidos os mesmos valores de Necessidades Térmicas para 

Aquecimento que para o caso de uma casa de conceção passiva, isto é, 15 kWh/(m².ano). 

O mesmo valor deve ser respeitado para as Necessidades de Arrefecimento das 
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construções e o consumo energético primário final, subtraída a produção renovável, 

deve ser inferior a 45 kWh/(m².ano) tal como para um projeto de construção tipo 

passiva. 

Desde então, todos os projetos novos têm, por lei, que ser de conceção passiva, podendo 

ter ou não, certificação Passive House. 

No final do projeto será produzido um relatório PEB que exibirá a indicação de respeito 

das exigências energéticas, a etiqueta de desempenho energético consequente de A a 

G, os dados administrativos do edifício, uma fotografia do mesmo, a data de validade 

do certificado (10 anos após a atribuição), o valor de consumo por unidade de área e de 

consumo total anual de energia primária, bem como, a quantidade de CO2 emitida 

anualmente por unidade de área. No Anexo 2, apresenta-se o certificado energético de 

uma unidade do projeto Caso de Estudo n° 3 – Petite Senne.
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5 Principais parâmetros de estudo 

5.1 Determinação das unidades energéticas 

A regulamentação PEB em Bruxelas obriga a criar zonas e unidades de estudo dentro 

de cada projeto, à semelhança do método PHPP. Esta é uma forma de existir uma 

análise otimizada para o tipo de utilização prevista para os espaços, com vista a 

minimizar as perdas térmicas para o exterior, para o solo ou para os espaços 

adjacentes não aquecidos (EANA). 

Para esse fim, o primeiro passo é a definição de um “Volume Protegido”, VP 

(denominação traduzida do francês usada para designar um espaço que se aproxima 

do volume interior da legislação portuguesa). Este trata-se do local onde a energia é 

utilizada para regulação do clima interior a fim de assegurar o conforto dos 

utilizadores e agrupa todos os espaços aquecidos e arrefecidos de modo contínuo ou 

intermitente, bem como, os espaços não aquecidos ou não arrefecidos situados 

inteiramente ou parcialmente acima do nível do solo, envoltos em ar exterior e que não 

estejam separados de espaços aquecidos por uma parede isolada [4] [15]. No fundo 

trata-se da volumetria delimitada pela envolvente isolada e que deverá ser estanque 

a infiltrações de ar. 

Por parede isolada entende-se por parede opaca respeitadora dos valores Rmin ou 

Umax da regulamentação PEB ou parede translúcida de vidros duplos ou triplos. Estes 

limites são abordados no capítulo “Envolvente opaca e transparente”. 

Depois de definido o VP, devem ser definidas as diferentes unidades energéticas, 

considerando as funções às quais se destinam, que deverão ser as mesmas para o 

estudo passivo PHPP e para a certificação PEB. 

Estas unidades são um conjunto de locais adjacentes num mesmo edifício que podem 

ser alugadas ou vendidas separadamente. A representação da figura 7 permite 

visualizar as diferentes unidades PEB / PHPP num edifício. 
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Isto é particularmente necessário para projetos terciários ou residenciais coletivos com 

ou sem espaços comerciais. Numa habitação unifamiliar a unidade PEB será, à 

partida, a mesma que o VP. 

No caso do sector residencial coletivo, todos os espaços comuns e de distribuição devem 

ser considerados EANA’s, isto é, todos aqueles espaços adjacentes que nem são 

aquecidos nem são arrefecidos; não são um vazio sanitário; e não são uma cave não 

aquecida no qual mais de 70% das paredes exteriores estão em contacto com o solo. 

Após definição dos limites destas unidades, importa obter as dimensões efetivas das 

áreas de referência energética de cada unidade, bem como das superfícies de perdas 

térmicas. Valores que serão incluídos nos cálculos PEB e PHPP para caracterizar a 

envolvente. 

Por área de superfície de uma unidade ou superfície de referência energética entenda-

se a totalidade das áreas de superfície dos pavimentos de uma unidade que possuam 

uma altura livre no mínimo de 2,10 metros em todos os locais, à exceção de locais 

abaixo do nível do solo [4]. 

Figura 7 – Divisão de unidades energéticas para avaliação PEB e PHPP. 
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Por superfície de perdas térmicas entenda-se todos os elementos definidores do espaço 

(lajes térreas, paredes e coberturas) que separem o VP do ambiente exterior, do solo 

ou de espaços adjacentes não pertencentes a um volume protegido [4]. 

5.2 Ventilação 

Para este parâmetro, o PHPP adapta-se às normas e regulamentações de cada país ou 

região no que respeita à qualidade do ar interior com base na concentração de 

poluentes do ar exterior. Assim, as exigências de ventilação em Bruxelas são 

estabelecidas pela regulamentação PEB. Esta refere que “a ventilação das unidades 

tem principalmente dois objetivos”. O primeiro é a existência de uma “ventilação dita 

higiénica, onde o objetivo é de assegurar condições interiores saudáveis”, uma vez que, 

“na falta de uma renovação eficaz do ar, a humidade e os poluentes produzidos no 

interior da casa concentram-se no ar interior e podem ter efeitos nefastos para a saúde 

dos ocupantes” [4]. Em segundo lugar, uma “ventilação dita intensiva, deve permitir 

contrariar um eventual sobreaquecimento ou uma produção elevada de odores e 

vapores” [4].  

Estes objetivos são os mesmos para as construções residenciais e para as não-

residenciais, no entanto, os caudais de ventilação destas últimas diferem consoante o 

tipo de ocupação dos locais.  

A regulamentação estabelece um sistema de ventilação como “o conjunto de 

dispositivos permissores de renovação do ar dos locais de forma controlada”. Isto é, que 

contenha:  

1. “Uma entrada de ar novo nos locais ditos «secos» onde permaneçam pessoas, 

tais como salas, salas de jantar, quartos, escritórios, salas de reuniões, …” (a azul na 

figura 8); 

2. “Uma exaustão de ar viciado dos locais ditos «húmidos», ou do tipo de «serviços», 

onde não permaneçam pessoas, tais como WCs, casas de banhos, cozinhas, …” (a cinza 

na figura 8); 

3. “Uma transferência de ar entre os locais onde o ar é fornecido e aqueles onde é 

feita a exaustão através de «aberturas de transferência»” (como demonstrado nas 

figuras 8 e 9). 
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Estes dispositivos podem ser apenas ventiladores de insuflação ou de extração ou, no 

caso das construções de baixa energia, grupos ventiladores de duplo fluxo, com 

unidades de tratamento de ar e sistema de recuperação de calor. Por se tratar de uma 

habitação otimizada ao nível do isolamento, o calor gerado no interior é deste modo 

reaproveitado para o ar fornecido, evitando situações de desconforto dos ocupantes 

nomeadamente ao passarem perto de uma das saídas de ar onde sentirão uma corrente 

Figura 8 - Esquema de funcionamento da ventilação mecânica de duplo fluxo numa 

habitação. Fonte: CSTC 

Figura 9 – Fluxos de ar no interior de uma habitação (fornecido, transferido e 

extraído). Fonte: PHPP 
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de “ar frio”. Este é um problema recorrente em situações de ventilação natural, quando 

o ar exterior se encontra a uma temperatura muito inferior à temperatura verificada 

no interior da habitação. Além disso, a ventilação natural, como sistema único, não é 

aconselhada numa Passive House, pois os ventos e os fluxos de ar gerados pelas 

diferenças de temperatura têm uma acentuada flutuação. Não obstante, neste tipo de 

habitação as janelas das habitações poderão ser abertas livremente em qualquer 

altura do dia e pelos seus ocupantes, permitindo não só evitar um sobreaquecimento 

como obter a sensação de ar fresco sempre que desejada [24].  

Os sistemas de ventilação são classificados em quatro tipos.  

• Sistema A – alimentação e evacuação naturais; 

• Sistema B – insuflação mecânica e evacuação natural; 

• Sistema C – alimentação natural e extracção mecânica; 

• Sistema D – insuflação mecânica e extracção mecânica. 

 

Na conceção de baixa energia os mais utilizados são os sistemas C e D, por forma a 

cumprirem com as exigências regulamentares belgas para a qualidade do ar. Sendo 

que, para a construção passiva, o sistema D é aquele que menos prejudica o balanço 

térmico. Neste, o ar exterior pode ser pré-aquecido e é insuflado mecanica e 

controladamente nas zonas de ocupação prolongada, para depois ser extraído, também 

mecanicamente, já como ar viciado. O ar é transferido naturalmente entre divisões por 

grelhas ou frestas das portas interiores. O pré-aquecimento do ar requer, geralmente, 

uma grande quantidade de energia. Neste contexto, um sistema de duplo fluxo que 

recupere o calor do ar rejeitado para o ar limpo é muito mais eficiente. Atualmente, 

segundo o PHI, nas tecnologias existentes, os permutadores de calor permitem 

recuperar entre 75 a 95% da energia contida no ar extraído, o que constituem perdas 

térmicas na ventilação de 2 a 7 kWh/m2 em comparação com os 20 a 30 kWh/m2 que 

ocorrem na utilização de um sistema de ventilação sem recuperação de calor para uma 

habitação do mesmo tipo [4] [24].  

Estes grupos de duplo fluxo são responsáveis por assegurar uma correta renovação do 

ar e são dimensionados com base nos caudais mínimos de alimentação segundo a 

norma NBN D50-001 que, por sua vez, se baseiam na área útil de pavimento existente. 



Conceção de edifícios de construção sustentável e passiva na Bélgica com base nas ferramentas PHPP 

Pedro Miguel Cabral Sebastião de Medeiros Barbosa  36 

A ventilação pode ainda ser individual ou coletiva caso se tratem de edifícios 

residenciais coletivos, o que geralmente torna o investimento mais viável. 

 

 

Na Figura 10, é possível visualizar o funcionamento deste sistema em que o ar limpo 

é absorvido a menos de 8°C e pré-aquecido num recuperador de fluxos cruzados até 

cerca de 19°C, aproveitando o calor sensível contido no ar extraído do interior, que no 

momento da extração se encontra a 21°C. 

A eficiência térmica de um recuperador cuja unidade de ventilação se encontre no 

exterior do volume protegido é dada por [25]: 

 
𝜀 =

𝑞𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑣𝑜  × (𝑡2 − 𝑡1)

𝑞𝑎𝑟 𝑣𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 × (𝑡3 − 𝑡1)
 [Eq. 5.1] 

 

onde, 

𝜀–eficiência térmica 

𝑞𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑣𝑜–caudal mássico de ar novo [m³/h] 

Figura 10 – Imagem térmica de um recuperador de fluxos cruzados no 

interior de um grupo de ventilação. Fonte: PHPP 
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𝑞𝑎𝑟 𝑣𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜– caudal mássico de ar viciado[m³/h] 

𝑡1–temperatura do ar novo [°C] 

𝑡2–temperatura do ar à saída do recuperador em direção à unidade [°C] 

𝑡3–temperatura do ar extraído [°C] 

Pode-se então calcular, para os valores observados na Figura 10 e assumindo um 

equilíbrio de caudais de ar: 

 
𝜀 =

19 − 8

21 − 8
= 0.84  [Eq. 5.2] 

Como podemos verificar, este resultado situa-se no intervalo mencionado 

anteriormente, entre 75 a 90%. 

No entanto, este sistema não revela grande utilidade na estação de arrefecimento, pelo 

que torna-se necessária a existência de um “by-pass” para o ar. Deste modo, a 

recuperação de calor é parcialmente ou inteiramente interrompida [26]. (Figura 11) 

 

 

Muitos outros aspetos devem ser tomados em conta aquando do projeto e 

dimensionamento de um sistema de ventilação, especialmente tratando-se de uma 

casa passiva. A escolha dos filtros de ar, a redução da propagação do ruído, o local de 

instalação do grupo, a proteção contra a formação de gelo e um dimensionamento das 

condutas que evite um longo percurso, deverá ser garantida. Por exemplo, na 

eventualidade do único local disponível para instalação do grupo ser fora do volume 

protegido, é indispensável um bom isolamento das condutas de ar. Se este for instalado 

no interior, deverá sê-lo num compartimento acusticamente isolado, apesar de que o 

ruído produzido possa ser considerado residual [26].  

Figura 11 – Esquema de funcionamento do sistema de by-pass de um grupo de ventilação. Fonte: 

CSTC 
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Neste tipo de sistemas de duplo fluxo importa, portanto, quantificar as perdas de calor 

nas condutas quer estas estejam situadas numa zona climatizada (1) ou no exterior 

(2). Se estivermos perante o caso 1, este fluxo de calor dissipa-se para a zona e, por 

isso, deve ser integrado no balanço energético do sector da unidade tendo em conta 

fatores como comprimento e condutância das condutas. Enquanto que no caso 2 o fluxo 

de calor será para o exterior, pelo que importa também precisar as perdas resultantes 

para possibilitar uma compensação [27].  

A seguinte expressão permite calcular a temperatura do ar modificada [27]: 

 
∆𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑎 = (𝜃1 − 𝜃𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒) ∙ (1 − 𝑒

−(
𝐻𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑎

𝑐𝑝 ∙ 𝑞𝑣 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑎
)
) [Eq. 5.3] 

em que, 

∆𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑎 – diferença de temperatura do ar entre a entrada e saída da conduta [K] 

𝜃1 – temperatura do ar no interior da conduta [°C] 

𝜃𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 – temperatura envolvente da conduta [°C] 

𝐻𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑎 – perda de calor do interior da conduta [W/K] 

𝑞𝑣𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑎
 – caudal de ar no interior da conduta [m³/h] 

𝑐𝑝 – capacidade térmica mássica [para o ar a 20°C = 0,34 Wh/(m³.K)] 

 

Quando a recuperação de calor do sistema de duplo fluxo não se revela suficiente para 

fornecer o ar a uma temperatura próxima da verificada no interior torna-se necessário 

o pré-aquecimento do ar. O pré-aquecimento é aceite se for realizado de uma de duas 

formas: por meio de um aquecedor elétrico de condutas ou por meio de uma serpentina 

de água quente. A primeira opção é, contudo, altamente penalizante ao nível do 

consumo de energia primária final para o cálculo PEB devido à conversão energética 

e ao peso do fator de conversão utilizado, que será abordado no Capítulo 6. 

A norma NBN D50-001 estabelece as exigências de caudais de ventilação para as 

construções que se encontram no Quadro 4. 
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No método PHPP, o cálculo das perdas por ventilação é dado com base em: 

 𝑄𝐿 = 𝑉𝐿 ∙ 𝑛𝐿 ∙ 𝑐𝑝,𝑎𝑟 ∙ 𝐺𝑡 [Eq. 5.4] 

𝑄𝐿  – perdas anuais por ventilação [kWh/ano] 

𝑉𝐿 – volume de ar efetivo [m³] 

𝑛𝐿  – taxa de renovação de ar de referência [vol/h] 

𝑐𝑝,𝑎𝑟 – capacidade térmica mássica do ar [Wh/m³K] 

𝐺𝑡 – graus-hora por ano [kKh/ano] 

 

5.3 Envolvente Opaca e Transparente 

A envolvente de um edifício é a fronteira que delimita o volume interior do ambiente 

exterior pelo que o isolamento térmico da mesma é um dos fatores mais críticos para 

o conforto térmico. Materiais isolantes térmicos são maus condutores de calor e 

desaceleram a taxa de perdas ou ganhos de calor de e para o exterior. Esta 

transferência de calor é expressa em termos de valores de resistência térmica (R, 

m²K/W) e valores de coeficiente de transferência de calor (U, W/m²K). Valores mínimos 

de R e máximos de U para a envolvente dos edifícios são estabelecidos pela 

regulamentação PEB e encontram-se no Quadro 5. 

Área do espaço Fornecimento de ar Exaustão de ar

Inferior a 7m² 25 m³/h -

Entre 7 e 20 m² 3,6 m³/h.m² -

Superior a 20 m² 72 m³/h -

Inferior a 21 m² 75 m³/h -

Entre 21 e 42 m² 3,6 m³/h.m² -

Superior a 42 m² 150 m³/h -

- - 25 m³/h

Inferior a 14 m² - 50 m³/h

Entre 14 e 21 m² - 3,6 m³/h.m²

Superior a 21 m² - 75 m³/h

- - 75 m³/hCozinha abertaEs
p

aç
o

s 
 h

ú
m

id
o

s

Tipos de espaço

Sala de estar e sala de 

jantar

Es
p

aç
o

s 
se

co
s

Cozinha fechada, casa de 

banho, lavandaria

Toilettes

Quartos, escritórios ou 

salas de jogo

Quadro 4 – Caudais de ventilação mínimos exigidos segundo a norma NBN D50-001. 
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O isolamento térmico afeta ainda a temperatura da superfície interior da envolvente, 

o que influencia diretamente o conforto térmico dos ocupantes [12].  

A temperatura das superfícies interiores deve ser mantida suficientemente elevada 

durante o Inverno para evitar condensação. A existência de superfícies com baixa 

temperatura afeta o conforto dos ocupantes tanto por radiação como por convecção. 

Para se obter um isolamento térmico consistente, a construção da envolvente deve ser 

feita de forma cautelosa com a colocação de cortes térmicos nas separações entre 

materiais condutores e não-condutores e assim evitar a existência de pontes térmicas 

[12].  

Os vãos envidraçados são a componente mais sujeita a este tipo de fenómenos. Embora 

com um impacto significativo no consumo energético, esses são os elementos 

necessários em qualquer edifício, uma vez que permitem ao utilizador usufruir da 

Paredes entre dois volumes 

protegidos
Umax =1,0

Paredes entre unidades de habitação 

ou espaços comuns
Umax =1,0

Rmin = 1,75

Portas e portões de garagens UD,max=2,0

Paredes cortina UCW,max =1,8 e Ug,max = 1,1

Umax=0,3Outros Chãos

Umax (W/m²K) Rmin (m²K/W)

UW,max =1,8 e Ug,max = 1,1

Umax=0,24

Umax=0,24

Rmin = 1,5

Rmin = 1,4Paredes em contacto com cave

Chãos em contacto com exterior Umax=0,3

Elementos de construção

Envolvente Transparente

Tectos opacos

Paredes sem contacto com o solo

Paredes em contacto com o solo

Quadro 5 – Coeficientes de transmissão térmica máximos e resistências térmicas mínimas exigidas pela PEB 

2015. 
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vista, luz natural e ventilação natural. Para além disso transmitem radiação direta e 

retêm-na no interior, aquecendo as superfícies e causando efeito de estufa. Este ganho 

é benéfico no Inverno, mas indesejável no Verão pelo elevado risco de 

sobreaquecimento [12].  

Uma conceção energética eficiente deve, portanto, ter em conta os materiais, dimensão 

e tipo de caixilharia dos vãos envidraçados. As propriedades dos vãos envidraçados 

dividem-se em duas categorias: térmicas e óticas. 

A componente térmica diz respeito ao coeficiente de transmissão térmica que 

dependerá do tipo de vidro e caixilharia, bem como da dimensão e forma da caixilharia. 

Como podemos verificar no Quadro 5, o Ug máximo permitido para os vidros é de 1,1 

W/m²K. Este valor corresponde a um vidro duplo de alto rendimento. Valores bastante 

exigentes quando comparados com o Vidro Simples (tipicamente Ug=5,7 W/m²K) ou o 

Vidro Duplo 4/12/4 (tipicamente Ug=2,9 W/m²K). 

A componente ótica depende do tipo de vidro e a existência de revestimentos, 

colorações ou pintura que determinam o fator solar, g, isto é, a razão entre a energia 

solar que atravessa o vidro para o interior e a energia solar incidente. Deve ser 

calculado segundo a norma EN 410. Para a mesma superfície, quanto maior este 

parâmetro, maiores serão os ganhos de calor [28]. 

Tipicamente, para um edifício residencial o fator g será cerca de 0,5. 

Para edifícios residenciais, uma combinação entre um vidro duplo com revestimento 

de baixa emissividade e elementos exteriores de sombreamento de controlo manual 

permitem um desempenho melhorado do edifício durante todo o ano ao possibilitar a 

acumulação de calor no interior durante o Inverno e o bloqueio da radiação solar 

durante o Verão. Isto permitirá dimensionar um sistema de aquecimento com uma 

potência inferior. 

Edifícios comerciais com elevados ganhos internos devem estar dotados de vidros 

duplos com revestimento de baixa emissividade e de revestimento de baixo coeficiente 

g. Desta forma, uma parte significativa da radiação é refletida e a colocação em 

funcionamento do sistema de arrefecimento poderá ser evitada durante a estação de 

aquecimento.  Ao nível do PHPP, todos estes fatores são relevantes, isto é: fator solar 

g, coeficiente de transmissão térmica dos vidros (Ug) verticais e não verticais, 

coeficiente de transmissão térmica caixilharia, coeficiente de transferência térmica 
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linear (Ψ) das pontes térmicas do material intercalar e da montagem das junções. Por 

este motivo, o PHI certifica sistemas de caixilharia para serem utilizados na 

construção de uma passive house.  

No que respeita à composição e resistência térmica das paredes, o PHPP prevê a 

utilização das resistências superficiais interiores e exteriores (Rsi e Rse) segundo a 

norma NBN B62-002, na qual os valores a considerar encontram-se no Quadro 6. 

 

O esquema da Figura 12 evidencia quais as resistências superficiais a aplicar em cada 

caso, em função da direção do fluxo de calor. 

ascendente horizontal descentente

Rsi [(m³K)/W]

Resistência superficial interior

Rse [(m³K)/W]

Resistência superficial exterior

Rse [(m³K)/W]

Resistência superficial exterior com o solo

0,04

0

Direcção do fluxo de calor

0,10 0,13 0,17

Figura 12 – Resistências superficiais térmicas de aplicação. 

Quadro 6 – Valores de resistências térmicas superficiais. 
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No que respeita à resistência da parede, é prevista geralmente uma composição mista 

de duas ou mais camadas (por exemplo betão armado e isolante) e esta composição 

deve ser estudada e otimizada por forma a ficar em conformidade com os valores do 

Quadro 5. 

A composição final para o Caso de Estudo III – Petite Senne, para um tipo de parede 

em contacto com o exterior como é o caso da fachada do edifício administrativo do 

projeto encontra-se a título de exemplo no Quadro 7. 

 

Para este caso, U toma o valor 0,122 W/m²K para a composição da parede composta 

por 25 cm de isolamento do tipo poliestireno expandido com grafite ( EPS-Grafite, λ = 

0,032 W/mK) e 21 cm de Bloco Silico-Calcário. 

Para o caso das coberturas dos apartamentos do mesmo projeto foi realizada a 

composição do Quadro 8, em que existem duas camadas de isolamento termoacústico 

do tipo poliisocianurato (PIR, λ = 0,026 e λ = 0,023  W/mK) perfazendo uma espessura 

total de 46 cm, o que permite reduzir o valor U para uma zona de grandes perdas 

térmicas como são, em geral, as coberturas. 

 

Coeficiente de Transmissão Térmica U = 0,122 (W/m²K)

e λ R = e / λ

Camadas (m) (W / m·k) (m²·k / W)

Rse 0,040

1 Acabamento Exterior (não considerado) -- -- --

2 Isolamento EPS com grafi te 0,250 0,032 7,813

3 Bloco Si l ico-Calcário 0,210 0,910 0,231

4 Acabamento Interior (não considerado) -- -- --

Rsi 0,130

Total 0,460 8,213

Quadro 7 – Composição de parede em contacto com o exterior do projeto Petite Senne. 
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No método PHPP, o cálculo das perdas por transmissão baseia-se em: 

 𝑄𝑇 = 𝐻𝑡 ∙ 𝐺𝑡 [Eq. 5.5] 

𝑄𝑇 – perdas anuais por transmissão [kWh/ano] 

𝐻𝑡 – coeficiente de perdas térmicas [W/K] 

𝐺𝑡 – graus-hora por ano [kKh/ano] 

 𝐻𝑡 =  ∑ 𝐴𝑖 ∙ 𝑈𝑖 ∙ 𝑓𝑇𝑎,𝑖 +  ∑ 𝑙𝑖 ∙ 𝜓𝑖 ∙ 𝑓𝑇𝑎,𝑖

𝑖𝑖

 [Eq. 5.6] 

𝐴𝑖  – área de superfície de perdas da parede i [m²] 

𝑈𝑖  – coeficiente de transmissão térmica U do elemento de construção i [W/m²K] 

𝑓𝑇𝑎,𝑖 – fator de redução para paredes ou pavimentos em contacto com o solo, vazios 

sanitários ou subsolos. 

𝑙𝑖 – comprimento da ponte térmica [m] 

𝜓𝑖 – coeficiente de perdas da ponte térmica [W/m²K] 

 

 
𝑓𝑇𝑎,𝑖 =  

𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑠𝑜𝑙𝑜/𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜

𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑒𝑥𝑡
  

[Eq. 5.7] 

𝑇𝑖𝑛𝑡 – temperatura interior [°C] 

Coeficiente de Transmissão Térmica U = 0,051 (W/m²K)

e λ R = e / λ

Camadas (m) (W / m·k) (m²·k / W)

Rse 0,040

1 Acabamento Exterior (não considerado) -- -- --

2 Isolam. PIR (xtratherm minérala lu) 0,130 0,026 5,000

3 Isolam. PIR (xtratherm alu) 0,330 0,023 14,348

4 Betão 0,200 1,700 0,118

5 Acabamento Interior (não considerado) -- -- --

Rsi 0,130

Total 0,660 19,635

Quadro 8 – Composição de cobertura do projeto Petite Senne. 
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𝑇𝑠𝑜𝑙𝑜/𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜 – temperatura média do solo ou vazio em período de aquecimento [°C] 

𝑇𝑒𝑥𝑡 – temperatura média exterior em período de aquecimento [°C] 

5.4 Pontes térmicas e ligações construtivas 

Segundo a Norma EN ISO 14683, as pontes térmicas nos edifícios “provocam uma 

modificação de fluxos térmicos e de temperaturas de superfície em relação às 

correspondentes a uma estrutura sem as mesmas” [29].  

É baseado nesta norma que a regulamentação PEB distingue dois tipos de ligações 

construtivas: 

- as inerentes à estrutura que devem ser consideradas nos cálculos do coeficiente de 

transmissão térmica (U), como por exemplo fixações mecânicas do isolamento. 

- as ligações construtivas propriamente ditas, isto é, descontinuidades da envolvente 

do edifício pelas quais possam existir perdas de calor [30] [4].  

Estas podem ser ainda do tipo pontuais, isto é, que atravessem a camada isolante como 

por exemplo: colunas que atravessem um chão suspenso em contacto com um espaço 

exterior ou parque de estacionamento, traves perpendiculares a paredes, pontos de 

fixação de painéis solares, etc. Ou podem ser do tipo lineares como por exemplo: uma 

junção de duas paredes da superfície energética, uma junção de uma parede da 

superfície energética com uma de um edifício adjacente ou outra interrupção da 

camada isolante de uma parede como tubagens de água ou eletricidade. É devido a 

este ultimo aspeto que todos os edifícios são geralmente construídos com recurso a 

condutas verticais isoladas (tipo chaminé) para passagem das tubagens de 

eletricidade, de saneamento e de ventilação. 

O desempenho térmico destas ligações é caracterizado pelo coeficiente de transmissão 

térmica linear Ψ𝑒, expresso em W/mK, ou por um coeficiente de transmissão térmico 

pontual 𝜒𝑒, expresso em W/K. Estes coeficientes caracterizam o suplemento que deve 

ser acrescentado à parte unidimensional da transferência de calor que foi calculada a 

partir de U, e são definidos por [4]: 

 
Ψ𝑒 =  

𝜙2𝐷 − 𝜙1𝐷

𝐿 ∙ (𝜃𝑖 − 𝜃𝑒)
 [Eq. 5.8] 
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com, 

𝜙2𝐷– fluxo térmico total que escoa do ambiente interior, avaliado com recurso a um 

cálculo numérico bidimensional válido [W] 

𝜙1𝐷 – fluxo térmico total que escoa do ambiente interior calculado segundo o modelo 

de referência unidimensional [W]. Neste caso, o detalhe é decomposto numa série de 

elementos planos de construção. O cálculo de referência do transporte de calor é feito 

com base nas dimensões exteriores (noutros países é feito com base nas interiores) e é 

caracterizado pelos valores 𝑈𝑖 e 𝐴𝑖da superfície perpendicular à ligação construtiva. O 

valor é dado por: 

 𝜙1𝐷 =  ∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖( 𝜃𝑖 − 𝜃𝑒) [Eq. 5.9] 

 

𝐿 – comprimento correspondente da ligação construtiva [m] 

𝜃𝑖 − 𝜃𝑒 – diferença de temperatura entre os ambientes interiores e exteriores 

[tipicamente igual a 20K] 

𝑈𝑖–coeficiente de transferência de calor global dos elementos de construção [W/m²K] 

𝐴𝑖 – área da superfície de perdas térmicas [m²] 

 

 χ𝑒 =  
𝜙3𝐷 − 𝜙2𝐷

𝜃𝑖 − 𝜃𝑒
 [Eq. 5.10] 

na qual, 

𝜙3𝐷 – fluxo térmico total que escoa do ambiente interior, avaliado com recurso a um 

cálculo numérico tridimensional válido [W] 

𝜙2𝐷 - fluxo térmico total que escoa do ambiente interior calculado segundo o modelo de 

referência bidimensional [W]. Neste caso, o detalhe é decomposto num conjunto de 

planos de construção. O cálculo de referência do transporte de calor é determinado 

através dos valores 𝑈𝑖 e das áreas 𝐴𝑖 das superfícies energéticas e de eventuais 

coeficientes de transmissão lineares Ψ𝑒,𝑘 e comprimentos 𝐿𝑘 para as ligações 

construtivas lineares formadas pela junção entre duas paredes. O seu valor é calculado 
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por: 

 𝜙2𝐷 =  ∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖( 𝜃𝑖 − 𝜃𝑒) + ∑ Ψ𝑒,𝑘 𝐿𝑘(𝜃𝑖 − 𝜃𝑒) [Eq. 5.11] 

 

 

Um efeito de ponte térmica tridimensional ocorre na união entre um teto com duas 

paredes como mostra a figura 14. A simulação 3D em software TRISCO, ferramenta 

de simulação computacional de transferência de calor, permite observar uma 

temperatura inferior, bem como, uma elevada densidade de fluxo térmico, no ponto 

comum da junção 3D. Este efeito pode ser caracterizado pelo coeficiente de 

transmissão térmico pontual, valor χ. 

No que respeita a certificação belga para o desempenho dos edifícios, foram criados 

Figura 13 – Simulação de ponte térmica linear 2D em software TRISCO. (à esquerda: composição da parede; centro: 

linhas isotérmicas; à direita: linhas de fluxo térmico) 

Figura 14 – Simulação de ponte térmica pontual 3D em software TRISCO. (à esquerda: linhas isotérmicas; à direita: 

temperatura das superfícies) 
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três métodos distintos para ter em conta o impacto das ligações construtivas no 

balanço térmico de um Volume Protegido. São eles: o método detalhado (opção A), o 

método das ligações conformes (opção B) e o método do suplemento por defeito (opção 

C) [4].  

O método detalhado permite determinar, o mais rigorosamente possível, a influência 

destas ligações na transferência de calor total por transmissão da envolvente de um 

edifício, pois tem em consideração todas as ligações construtivas pontuais e lineares, 

que podem ser calculadas numericamente de uma forma global ao nível do conjunto 

do edifício ou por via de um cálculo individual de cada uma [4].  

Para o caso do cálculo global, o edifício é modelado inteiramente com base na sua 

geometria externa, pelo que, não existe uma distinção clara entre os elementos 

construtivos e as ligações construtivas [4].  

No cálculo individual, os coeficientes de transferência térmica lineares e pontuais são 

calculados para cada ligação separadamente por um método numérico válido de acordo 

com as equações 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11 [4].  

A opção B, categoriza e distingue os tipos de pontes térmicas como “conformes” ou “não 

conformes”. Uma ligação é dita conforme “se, e apenas se, responde a uma de três 

regras base que permitem considerá-la como “ponte térmica negligenciável” e, desta 

forma, não é necessária a avaliação do seu impacto nas perdas térmicas. Esta 

influência será acrescentada às necessidades de energia para aquecimento através da 

multiplicação de um fator padrão [4].  

Ligações que não sejam consideradas como conformes devem ser calculadas 

individualmente através de métodos numéricos tal como na opção A. O impacto sobre 

a transferência térmica destes, seja positivo ou negativo, adiciona-se ao valor fixado 

para as “ligações conformes”, pelo que o total não pode ser inferior a 0 [4].  

É este método das ligações conformes que é frequentemente utilizado aquando da 

avaliação de desempenho energético PEB na região de Bruxelas e Valónia por parte 

da empresa MK Engineering, por se tratar do método com melhor precisão face ao 

tempo de estudo que é necessário disponibilizar, sem que existam penalizações 

resultantes. 

As regras de base que se aplicam a esta opção baseiam-se num princípio de “corte 
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térmico” garantido. Isto significa que as camadas isolantes, de duas paredes 

comunicantes pertencentes à superfície de perdas térmicas, devem se colocar de forma 

sempre contínua impedindo a existência de falhas [4] [31].  

Regra de Base 1 –  A continuidade das camadas isolantes tem de ser assegurada por 

meio de uma espessura de contacto mínima. Isto é, a espessura de contacto mínima 

nunca poderá ser inferior a metade da menor espessura das camadas isolantes que se 

juntem (disol e dx), como expressado na equação 5.12 e demonstrado na figura 15. 

 𝑑𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 = 0,5 × min  (𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙 , 𝑑𝑥) [Eq. 5.12] 

 

𝑑𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 – espessura de contacto das camadas isolantes entre a zona fria e quente 

𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙 e 𝑑𝑥 – espessuras respectivas das camadas isolantes de duas paredes que se 

juntem 

 

Regra de Base 2 – A continuidade das camadas isolantes é garantida graças à 

interposição de elementos isolantes. Isto significa que as camadas de isolamento 

podem não ter uma junção direta, embora o “corte térmico” seja assegurado por 

intermédio de um elemento intercalado. Contudo, existem três requisitos a cumprir 

simultaneamente para este método. 

Figura 15 – Regra de base 1 para ligações térmicas. 
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a) A condutividade térmica 𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 de cada um dos elementos deve ser inferior ou 

igual a 0,2 W/mK; 

b) A resistência térmica R dos elementos interpostos deverá ser superior ou igual 

a 2 mK/W ou à metade do menor valor das resistências das camadas isolantes. Isto é, 

𝑅 ≥ min  (
𝑅1

2
,

𝑅2

2
, 2). No caso de “chassis” de vãos ou de vãos envidraçados, 𝑅 ≥

min  (
𝑅1

2
, 1.5); 

c) A espessura de contacto na junção dos elementos não poderá ser inferior a 

metade da espessura dos elementos isolantes, à semelhança da Regra de base 1. 

 

Regra de Base 3 – O caminho de menor resistência L, o caminho mais curto entre o 

interior e o exterior que contorne os elementos isolantes, deverá ter no mínimo um 

comprimento de 1 m, isto se as camadas isolantes não se juntarem. Deste modo, o fluxo 

térmico é obrigado a percorrer uma distância suficientemente elevada e as perdas 

térmicas serão reduzidas.  

Figura 16 – Regra de base 2 para ligações 

térmicas 
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Esta última abordagem é penalizadora por considerar um fator adicional 

multiplicador das necessidades de energia para aquecimento e de arrefecimento na 

avaliação PEB e é rejeitada na conceção passiva [4] [15].  

Após o estudo detalhado das ligações não-conformes segundo a legislação PEB, se for 

demonstrado, com recurso a um cálculo numérico válido que o valor de Ψ𝑒 da ligação 

construtiva linear é inferior ou igual ao valor Ψ𝑒,𝑙𝑖𝑚 de aplicação indicado na tabela do 

Anexo 3, esta poderá então ser considerada do tipo conforme PEB. 

5.5 Estanquidade 

Em todos os elementos existem imperfeições construtivas ao nível das junções, bem 

como pequenas fissuras que, juntamente com as porosidades das superfícies, originam 

transferências de ar e de calor ao longo do tempo. Este caudal de fuga de ar é aceitável 

numa casa passiva apenas até um dado limite. A escolha e o posicionamento das 

instalações técnicas, número de vãos e aberturas, os tipos materiais e de componentes 

e a conceção estrutural são os fatores dos quais uma boa estanquidade depende, e com 

os quais todos os atores das diversas fases de projeto se devem importar [32].  

Como tal, a envolvente da unidade deve ser corretamente impermeabilizada às 

transferências de ar, pelo que, foi estabelecido um máximo para edifícios passivos para 

a taxa de renovação natural de ar à pressão de referência de 50 Pa (n50), de 0,6 volumes 

por hora. Outros países, como por exemplo, a Grã-Bretanha, Alemanha e Dinamarca, 

adotaram o mesmo valor de referência para a diferença de pressão, enquanto que 

Figura 17 – Regra de base 3 para ligações 

térmicas 
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França e Holanda utilizaram, respetivamente, 4 Pa e 10 Pa [33]. 

Uma diferença de 50 Pa pode verificar-se na ocorrência de ventos com intensidade na 

ordem dos 10 m/s (36 km/h). 

No que respeita a PEB, certificação de desempenho energético belga, dos edifícios 

residenciais e terciários do tipo “Novo’’ ou “Renovação Semelhante a Novo”, o limite da 

n50 tem vindo a ser reduzido anualmente com o objetivo de atingir o mesmo valor 

estabelecido para o standard Passivo até ao ano 2018. Sendo que em 2016 foi de 0,8 h-

1 e o valor fixado para 2017 é de 0,6 h-1 [4].  

Tem-se que, 

 
𝑛50 =  

�̇�50

𝑉𝑖𝑛𝑡
 [Eq. 5.13] 

em que, 

𝑛50 – taxa de renovação a 50 Pa [h-1] 

𝑉𝑖𝑛𝑡 – volume interior do edifício [m³]  

�̇�50 – soma dos caudais de fuga através da envolvente sob uma diferença de pressão de 

50 Pa [m³/h] 

 

 �̇�50 =
�̇�50

𝐴𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒
 [Eq. 5.14] 

onde, 

�̇�50 – permeabilidade ao ar sob uma diferença de pressão de 50 Pa [m³/(h.m²)] 

�̇�50 –soma dos caudais de fuga através da envolvente sob uma diferença de pressão de 

50 Pa [m³/h] 

𝐴𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒 – área de superfície total [m²] da envolvente testada, baseado nas dimensões 

exteriores. 

A permeabilidade �̇�50 “é um débito de fuga superficial e pode ser considerada como 

característica de uma solução construtiva (materiais, execução, conexão, etc.)”. É um 

valor independente da compactidade do edifício. 
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A avaliação do desempenho deste parâmetro é obrigatória para todos os projetos cujo 

pedido de licenciamento seja necessário e quantifica o impacto dos possíveis fluxos de 

ar que atravessam a envolvente de um edifício do exterior para o interior (infiltração) 

e vice-versa (exfiltração) [32]. 

Para calcular este valor realiza-se um teste de pressurização, também conhecido por 

“blower-door test”, que deverá ser feito na fase final da construção anterior aos 

acabamentos finais pois facilita a deteção fugas de maior gravidade. 

Existe, portanto, uma relação entre o caudal volumétrico de ar que passa por uma 

abertura e a diferença de pressão exercida de ambas os lados dessa abertura que se 

representa por: 

 �̇� = 𝐶∆𝑃𝑛 [Eq. 5.15] 

onde, 

�̇� – caudal volumétrico de ar que atravessa a abertura [m³/h] 

∆𝑃 – diferença de pressão exercido de ambos os lados da abertura [Pa] 

𝐶 – coeficiente de transferência de ar [m³/s Pan] 

𝑛 – expoente de caudal de ar  

Figura 18 – Esquema representativo de infiltrações e exfiltrações de ar. Fonte: 

CSTC 
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Uma incorreta estanquidade do espaço prejudica o 

desempenho energético do mesmo, uma vez que 

existirão admissões de ar frio no Inverno e perdas de 

ar fresco durante o Verão.   

Este fenómeno tem grande impacto no consumo 

energético da habitação, no sistema de ventilação, 

reduz a eficácia do isolamento térmico, reduz o 

desempenho higrotérmico da envolvente, uma vez 

que acarreta o risco de condensação interna (Figura 

19), bem como o seu desempenho acústico [32].  

 

 

Diversos estudos indicam que o consumo energético adicional destinado a cobrir estas 

perdas “elevam-se em média a 13% nas habitações e a 8% nos imóveis de escritórios”. 

Valores estes que aumentam quanto melhor for o desempenho global do edifício [32].  

Figura 19 – exemplo de acumulação 

de condensação nas coberturas como 

consequência de má estanquidade. 

Fonte: CSTC 

Figura 20 – Comportamento do sistema de ventilação em relação à estanquidade do edifício. 

Fonte: CSTC  
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Como mencionado anteriormente, também o impacto no funcionamento dos sistemas 

de ventilação é relevante, uma vez que este “baseia-se nas diferenças de pressão que 

dominam os diferentes locais, mas também entre o interior e o exterior do edifício”, tal 

como ilustrado na Figura 20. A impermeabilização da envolvente concretiza-se através 

da colocação de uma membrana impermeabilizante em torno da cobertura, vãos 

envidraçados e de outras zonas de maior risco de acumulação de água.  
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6 Energia Primária e Necessidades de Aquecimento 

A energia primária é a forma de energia que provém diretamente da natureza antes 

de sofrer qualquer transformação. Matérias como madeira, carvão, gás natural, 

petróleo, vento, radiação solar, entre outros, são exemplos de fontes de energia 

primária. A eletricidade é resultado da transformação destas matérias e esta implica 

uma redução do rendimento global do processo de transformação energético e não deve, 

por isso, estar sobre o mesmo pé de igualdade que outras fontes.  

Tal como apresentado no Capítulo 2.1.2, o petróleo é ainda uma fonte energética 

bastante utilizada, destinado fundamentalmente à transformação para gasolina e 

gasóleo para o sector de transportes e à transformação em óleo combustível 

(denominado mazout) para a produção de calor para os edifícios. Também o gás natural 

devido ao custo competitivo e às reduzidas emissões é largamente utilizado para 

produção de calor.  

A regulamentação PEB avalia o desempenho energético de um edifício através do 

cálculo do consumo de energia primária que resulta de uma ponderação de perdas 

devidas à transformação das matérias primas e da quantidade de energia consumida. 

Segundo a regulamentação belga, os fatores de conversão de aplicação são os 

apresentados no Quadro 9. 

O método PHPP, foca-se fundamentalmente no resultado das necessidades anuais de 

energia para aquecimento dos ambientes interiores, sendo que é para este que a parte 
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Combustíveis 
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Quadro 9 – Fatores de conversão em Energia Primária. 
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mais significativa da energia consumida num edifício na Bélgica é direcionada. Não 

incluindo por isso a produção de águas quentes sanitárias. Para o seu cálculo, em fase 

de estudo, este implementa o procedimento descrito pela norma EN13790: 

 𝑄𝐻 = 𝑄𝑉 − 𝑄𝐺 [Eq. 6.1] 

𝑄𝐻 – necessidades anuais de energia para aquecimento [kWh/ano] 

𝑄𝑉 – perdas totais anuais por ventilação e por transmissão [kWh/ano] 

𝑄𝐺 – ganhos úteis totais anuais [kWh/ano] 

 

 𝑄𝑉 = (𝑄𝑇 + 𝑄𝐿) ∙ 𝑓 [Eq. 6.2] 

𝑄𝑇 – perdas anuais por transmissão [kWh/ano] 

𝑄𝐿 – perdas anuais por ventilação [kWh/ano] 

𝑓– fator de redução de intermitência do período noturno e fins de semana [kWh/ano] 

 

 𝑄𝐺 = ℎ𝐺 ∙ 𝑄𝐹 [Eq. 6.3] 

 𝑄𝐹 = 𝑄𝑆 ∙ 𝑄𝐼 [Eq. 6.4] 

ℎ𝐺  – coeficiente de utilização dos ganhos gratuitos anuais [%] 

𝑄𝐹 – total dos ganhos gratuitos anuais [kWh/ano] 

𝑄𝑆 –total dos ganhos solares anuais [kWh/ano] 

𝑄𝐼 –total dos ganhos internos anuais [kWh/ano] 

Contudo, este método também realiza o cálculo da energia primária consumida, que 

em geral será diferente do previsto pela PEB devido às dissemelhanças existentes 

entre os métodos de medição de superfícies, apesar de utilizados os mesmos fatores de 

conversão apresentados no Quadro 9. 

 

 



Conceção de edifícios de construção sustentável e passiva na Bélgica com base nas ferramentas PHPP 

Pedro Miguel Cabral Sebastião de Medeiros Barbosa  59 

7 Análise económica 

7.1 Subsídios à conceção eficiente 

Dada a importância que é atribuída à construção dita eficiente dos edifícios na Bélgica, 

uma diversidade de ajudas, prémios, vantagens e consultoria personalizada foi posta 

ao dispor da população. Foram criados incentivos financeiros federais, regionais ou 

camarários que podem ser legalmente acumulados até atingir 90% dos montantes 

investidos [34].  

O principal sistema de subsídio – “Primes Énergie Bruxelles” – foi criado em 2009 e é 

adaptado às necessidades da região Bruxelas-Capital anualmente. Para o ano de 2016 

e 2017 este foca-se essencialmente na auditoria energética, no isolamento térmico e na 

produção de calor e conta com um orçamento global anual de 22 milhões de euros [35].  

O quadro no Anexo 4 sumariza a atribuição dos montantes em função da categoria de 

rendimentos do candidato, da ação técnica e do tipo de construção.  

Neste, é possível verificar que uma família com baixos rendimentos (rendimentos 

inferiores a 48.525,36€ anuais) tem acesso a prémios de maior valor quando 

comparado com uma família de elevados rendimentos.  

Se tomarmos o exemplo da categoria técnica A1, verificamos que os requerentes têm 

direito a uma contribuição de 3000€, limitada a 50% da fatura, no que respeita a 

Auditoria e Estudos Energéticos de uma renovação de um edifício do tipo terciário, 

industrial ou residencial. Para a renovação no sector residencial unifamiliar a 

atribuição é de 400€. 

No caso da categoria técnica B1 – Isolamento da cobertura, o prémio atribuído varia 

com a classe de rendimentos e tipo de edifício. Tomando o exemplo de uma renovação 

residencial, verificamos que um requerente de classe económica baixa terá acesso a 

25€ por m² de isolamento colocado, com um bónus adicional de 10€/m² se a escolha 

recair sobre um tipo de material natural. É ainda exigido um material com resistência 

térmica R mínima de 4 m²K/W para este incentivo. 

O isolamento das paredes e do chão, colocação de vãos envidraçados isolantes, uma 

ventilação mecânica de elevado desempenho energético e alguns sistemas de 

aquecimento do ar interior e de água podem também ser apoiados por este programa. 
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Pode ainda verificar-se que a categoria C7 – Aquecimento Solar de Água - distingue 

instalações até 4 m² de painéis instalados das de área superior a 4 m². Enquanto que, 

para as instalações inseridas neste primeiro grupo, uma contribuição até 3500€ poderá 

ser atribuída; para as restantes instalações a atribuição é de 200€/m², limitadas a 50% 

das faturas.  

No entanto, é notória a inexistência de um prémio para a instalação de sistemas 

produtores de energia elétrica renovável. Até ao ano de 2015, existiram incentivos à 

instalação sistemas de produção fotovoltaicos, eólicos, hidroelétricos, biomassa e 

geotérmicos; à criação de telhados verdes; à aquisição de eletrodomésticos de 

certificação energética elevada; aos testes de infiltrometria e outros [36] [37]. 

No anexo 4, podemos verificar a existência de todas estas categorias de subsídios para 

o ano de 2014, em que pelo simples facto de se tratar de uma construção passiva, 

estava prevista uma compensação de 40€/m² até um limite de 200.000€ por requerente. 

Hoje, a única forma de reduzir o tempo de retorno de um investimento em energia 

renováveis são alguns programas de subsídios municipais ou através do sistema de 

Certificados Verdes que, no caso do solar fotovoltaico a contribuição é de cerca de 80€ 

por certificado. 

Além destes, existem benefícios fiscais para empresas e linhas de crédito especiais 

para quem queira iniciar uma construção ou renovação. 

7.2 Sobrecusto Associado 

A conceção passiva atual resulta dum processo implementado de forma faseada ao 

longos dos últimos 10 anos. Desde de 2007, que o panorama global económico e 

financeiro tem vindo a sofrer viragens distintas e crises que afetaram todos os sectores, 

em especial o da construção, pelo que, torna-se difícil calcular um sobrecusto efetivo 

associado à construção passiva, que seja realista. O facto de que cada projeto é 

diferente a nível estrutural, funcional e de implantação coloca também entraves a uma 

quantificação clara deste sobrecusto. 

Construir uma habitação passiva irá, logicamente, acarretar custos superiores aos de 

uma habitação, dita normal, equivalente. Este aumento, segundo a PMP, pode 

ultrapassar os 20% em relação a uma construção conforme as exigências PEB 

anteriores a 2015 (antes de existirem exigências semelhantes às PHPP) [38].  
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O sobrecusto deve-se sobretudo a: 

- sistema de aquecimento – estimado em cerca de 5%, devido à eficiência 

necessária da tecnologia; 

- isolamento e chassis – cerca de 2,5%, ligado aos materiais utilizados e sua 

colocação; 

- estanquidade ao ar, – até 1,5%, explica-se sobretudo pela mão de obra 

suplementar; 

- coordenação e seguimento da obra – 1%, sendo que este fator se dissipa com o 

tempo, uma vez que os profissionais se tornam mais eficazes; 

- estabilidade – cerca de 2,5%, causado pela necessidade de alargamento das 

fundações afim de suportar o revestimento acrescido originado pela maior espessura 

de isolamento; 

- ventilação do tipo D – aumento de 2,5%, provocado pela provisão das condutas 

e estruturas necessárias ao sistema de extração e insuflação mecânico; 

- proteções solares – sobrecusto de 2-3% [38].  

O restante estará associado às técnicas de construção distintas que são necessárias.  

A este valor total poderá descontar-se o impacto de uma evolução do sector, do mercado 

e das tecnologias. É preciso também ter em conta a longa duração de vida das medidas 

estruturais implementadas (20 a 30 anos) e a economia na fatura energética (cerca de 

85%), a redução do impacto ambiental e sobretudo, os dificilmente quantificáveis, 

conforto térmico e acústico. 

Assim sendo, a PMP conclui que o sobrecusto final se fixa nos 10% e que o tempo de 

retorno do investimento é em média de 10 anos [38] [39].  



Conceção de edifícios de construção sustentável e passiva na Bélgica com base nas ferramentas PHPP 

Pedro Miguel Cabral Sebastião de Medeiros Barbosa  62 

Feita uma análise dos custos finais de alguns projetos do domínio público, 

desenvolvidos pela MK Engineering desde 2007, foi possível verificar quão difícil é 

retirar conclusões absolutas de um estudo comparativo entre projetos distintos, 

mesmo que semelhantes em escala e funções. 

 

Através da Figura 21 pode-se observar a evolução do custo por área de pavimento 

habitável de alguns projetos destinados maioritariamente a alojamento e verificar a 

diferença orçamental entre construção simples e passiva.  

Após breve análise é fácil perceber que a construção passiva não tem obrigatoriamente 

que ser mais dispendiosa que a construção “standard”, caso dos projetos L’Espoir (14 

apartamentos PHPP) e Bruyn Ouest (74 apartamentos PHPP + 5 simples) que tiveram 

custos por unidade de área inferiores aos de projetos como Mommaerts (13 

apartamentos simples) e Heliport (15 apartamentos simples), existindo diversas 

formas de, ainda em fase de conceção, evitar futuros custos.  

O projeto Savonnerie (32 apartamentos simples + 6 PHPP + 4 renovações) destaca-se 

como o mais caro dos de construção simples, o que se justifica por se tratar de um 

empreendimento de luxo contrariamente aos restantes, e que já incluiu algumas 

unidades passivas e algumas renovações. 

O projeto Liverpool (16 apartamentos PHPP) deve o seu elevado custo 

maioritariamente a exigências arquiteturais e atrasos na construção, o que ilustra 

Figura 21 - Evolução do custo de projetos residenciais - Construção simples vs passiva 
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bem o impacto orçamental que este tipo de situações pode auferir.  

O projeto residencial Musin (41 apartamentos PHPP) deve o seu custo agravado, 

fundamentalmente, devido às características arquiteturais e atrasos ocorridos. 

No que respeita ao Archiducs (59 apartamentos PHPP + creche + centro médico), o 

custo por unidade de área é inferior ao dos três projetos de construção simples 

apresentados, provando assim que a construção passiva pode e deve ser adotada, 

mesmo nos países cujo poder de investimento e compra sejam inferiores aos da Bélgica. 

Desta forma, verifica-se que mais do que os aspetos técnicos e a mão de obra 

excecionais à construção passiva, o fator mais impactante no custo global de um 

projeto é a sua arquitetura e gestão da obra. 

Entre 2007 e 2013, período no qual o grau de exigência dos requisitos energéticos foi 

gradualmente aumentado, assiste-se a um lógico aumento dos custos. Após 2013, com 

o mercado teoricamente mais estabilizado, a tendência é de decréscimo dos custos 

sendo que em 2015, dá-se o início da regulamentação PEB de exigências semelhantes 

a Passivo aplicável a todos os projetos recém-licenciados. 
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8 Projetos desenvolvidos (Casos de Estudo) 

No anexo 5, apresentam-se quatro quadros resumo de projetos de edifícios para os 

quais foram realizados estudos recorrendo às ferramentas PHPP e ao método Passive 

House. 

O primeiro caso – Projeto Archiducs – trata-se da construção de 4 imóveis divididos 

em blocos A, B, C e D, um espaço de creche e um centro médico; e de um parque verde 

envolvendo os edifícios, destinados a uma ocupação de cariz social. Por ter tido 

aprovação urbanística anterior a 2016, este ainda irá beneficiar de Prémios Energia 

da região de Bruxelas no valor de 100.000€. 

No que respeita a sistemas energéticos, o projeto conta com uma instalação de 

produção energia solar fotovoltaica para compensação de parte dos consumos elétricos 

das zonas comuns com uma potencia instalada de 24 kWp. Cada bloco possui uma 

produção de águas quentes sanitária e para aquecimento coletivas e também sistema 

de ventilação de duplo fluxo coletiva, exceto o bloco D, que por se tratar de um conjunto 

de moradias unifamiliares, possui grupos de ventilação individuais, partilhando o 

aquecimento com o bloco C por meio de um circuito isolado enterrado. Esta ultima 

característica com uma influência importante ao nível das perdas de energia para 

aquecimento e com repercussões na certificação passiva das unidades que compõem o 

bloco D.   

 O projeto encontra-se, à data, em início de construção pelo que os valores 

apresentados na ficha técnica são resultado de estudos provisórios, nos quais são 

mantidas geralmente margens de segurança, a fim de evitar um derrape de resultados 

devido a problemas alusivos à fase de construção, podendo ser mais pessimistas que o 

resultado final nalguns casos. 

Na secção “Estudos” da ficha técnica em anexo apresenta-se a medição das áreas das 

unidades relevantes ao estudo PHPP e PEB, bem como, a delineação dos diferentes 

tipos de paredes, de paredes e coberturas a fim de definir as suas composições e 

calcular o coeficiente de transmissão térmica desejado. 

O segundo projecto – Elia – corresponde à construção do centro de gestão da rede de 

transporte elétrica da região da Valónia. Além da certificação Passive House contou 

com uma classificação Very Good do método de avaliação BREEAM. 
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O edifício foi concebido para dar aos funcionários a melhor experiência de trabalho de 

onde se destaca o sistema de regulação de ventilação com base na recolha de níveis de 

CO2 e de temperatura interiores e exteriores e também o sistema de gestão da 

intensidade de iluminação por deteção presencial e medição da radiação externa que 

valoriza a iluminação natural. Na secção “Estudos” no anexo do projeto é apresentado 

o esquema de funcionamento da ventilação e climatização diurna e noturna durante 

as diferentes estações. 

De notar ainda que, com vista a um melhor conforto térmico, os vãos envidraçados da 

fachada Norte do edifício têm um coeficiente de transmissão térmica inferior aos das 

restantes permitindo valorizar melhor os ganhos internos destas zonas face àquelas 

que possuem maiores ganhos solares externos. 

 O projeto III, denominado Petite Senne, é composto por um edifício de serviços que 

recebeu a administração do município do Molenbeek e por dois pequenos edifícios de 

apartamentos com destino a receber famílias de baixos rendimentos.  

Foram colocados sistemas de ventilação de duplo fluxo coletivos para o edifício 

terciário e individuais para as habitações. Devido à grande área de superfície 

envidraçada orientada a sul foi produzido um estudo de simulação dinâmica para 

assegurar que o sobreaquecimento em estação quente pudesse ser combatido de forma 

eficiente. 

A delimitação do volume estanque às infiltrações de ar e tudo o que este exige é 

apresentado nos esquemas da secção “Estudos” do projeto. 

Na secção de resultados pode-se comparar os valores finais calculados pelo método 

PHPP em paralelo com os valores finais calculados pela PEB. Foi devido a este estudo 

que foi possível identificar pela primeira vez a diferença significativa entre os 

consumos energéticos anuais em energia primária calculados para o edifício 

administrativo. Uma disparidade na ordem dos 365% que pode ser justificada por um 

ou um conjunto de fatores como: erro humano (probabilidade reduzida face às 

verificações que foram realizadas após deteção do caso); valorizações distintas de 

determinados fatores que são atribuídas pelos métodos; uma simplificação de cálculo 

efetuada com maior impacto no resultado final que o esperado ( colocação de valores 

por defeito agrava o resultado PEB); e finalmente, um erro do software de cálculo PEB 

ao calcular o consumo de energia primária. Este último é visto como sendo o mais 
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provável após a análise concretizada. Por outro lado, este tipo de problemas são menos 

comuns na utilização das ferramentas PHPP uma vez que, tratando-se de ficheiros 

Excel, existe um livre acesso às formulas e ao método de cálculo por parte do utilizador 

que não existe no software criado para a certificação PEB. 

O quarto e ultimo projeto escolhido para ser abordado neste trabalho – Fontainas – 

trata-se da requalificação de um antigo parque do coração da cidade de Bruxelas que 

está a ser transformado para se tornar mais atrativo aos residentes e que incluirá 

quatro edifícios com objetivos mistos. Do alojamento de estudantes e famílias de baixos 

rendimentos à cultura e desporto, passando pela restauração.  

Devido à complexidade arquitetural destes edifícios poder-se-ia pensar na 

inviabilidade técnica de uma conceção passiva e, no entanto, a mesma foi concretizada 

existindo uma promessa de Prémios Energia no valor de 100.000€.  

A forma inspirada em rochedos naturais levou à existência de arestas desordenadas 

na fachada dos edifícios que representam, em termos da física do edifício, pontes 

térmicas importantes de contabilizar. Como tal, é apresentado na secção de estudos do 

projeto em anexo, o levantamento das pontes térmicas realizado para um dos edifícios 

que constituem o projeto a fim de poder quantificar o real impacto térmico causado nas 

várias unidades.
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9 Considerações finais e conclusões 

O sector da construção na Bélgica atravessou uma mudança profunda que teve 

consequências diretas, não apenas na melhoria da eficiência energética global dos seus 

edifícios, colocando a Bélgica ao lado de países exemplares como a Alemanha ou Reino 

Unido, como também permitiu desenvolver e implementar novos mercados no país. 

Com uma população da mesma grandeza que Portugal, menor disponibilidade de 

recursos endógenos e estação de aquecimento mais rigorosa, encontraram na 

construção de baixa energia e passiva a solução para um problema que pertence tanto 

às cidades como às zonas rurais. 

Estas são as principais reflexões resultantes dos estudos e análises efetuados: 

• Com o investimento realizado pelos governos federais e regionais belgas 

através dos sistemas de prémios e de incentivos para a construção eficiente, foi 

possível estabelecer um mercado de eficiência energética, inicialmente não 

existente; em apenas cinco anos, contribuindo para um grande 

desenvolvimento tecnológico, económico, energético e social no país. 

• O estabelecimento de exigências claras e quantificáveis relativas ao 

desempenho energético dos projetos e ao seu consumo final de energia primária 

é fulcral para o sucesso da implementação de uma política de conceção de baixa 

energia. Foi deste modo que o conceito de Passive House se provou eficaz e 

diferenciador desde o início, e foi também com isto, embora de forma gradual, 

que a Bélgica introduziu a sua estratégia através da regulamentação PEB nos 

últimos anos. Assim e atualmente, o planeamento com base nas ferramentas 

PHPP começa a entrar em desuso uma vez que, desde 2015, as exigências PEB 

se tornaram as mesmas da PassifHaus, devido à sua utilização simplificada e 

obrigatoriedade.  

• Com a chegada de 2018 e das obrigações europeias no que respeita à transição 

nZEB dos edifícios públicos espera-se uma adaptação rápida e eficaz do 

mercado. Sendo que a maior preocupação estará em potenciar as formas de 

produção energética renovável dos edifícios, uma vez que o potencial endógeno 

do país não é o mais adequado como foi demonstrado no Capítulo 2.   

• A reabilitação urbana continua a ser o maior desafio. A experiência tem vindo 

a mostrar que os custos associados à renovação de baixa energia são bastante 

proibitivos levando os promotores dos projetos a optar por renovações do tipo 
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simples, nas quais não existem exigências energéticas significativas, em vez 

de renovações profundas nas quais as exigências são equiparáveis às de uma 

construção nova. É por isso, indispensável, a existência e manutenção de um 

regime de incentivos à reabilitação urbana de baixo consumo energético que 

possibilite uma atualização dos sistemas técnicos dos edifícios bem como do 

isolamento térmico da envolvente melhorando também assim o conforto dos 

ocupantes.  

• O sobrecusto associado à construção passiva numa fase de mercado não 

estabelecido pode ser compensado por configurações arquitetónicas mais 

simplificadas e menos dispendiosas. 

• O exemplo dos projetos apresentados mostra-nos que, numa situação de 

mercado estabelecido, é possível fazer mais com menos, tornando até viável a 

construção passiva de alojamentos sociais para as classes mais desfavorecidas 

tal como é atualmente praticado em Bruxelas. 

• Atualmente, apesar da paridade entre as exigências PEB e PHPP, os dois 

sistemas não são comparáveis ou semelhantes. Estes utilizam métodos de 

cálculo distintos e possuem uma valorização de alguns fatores técnicos ou 

construtivos também diferente, contribuindo para uma desigualdade ao nível 

do impacto final no balanço energético e cálculo de emissões. Por exemplo, 

enquanto que para o PHPP, a superfície coletora de um eventual sistema 

fotovoltaico é repartida por unidade de área de superfície de referência 

energética das unidades, para a PEB, a área coletora deverá ser repartida por 

unidade de volume interior de cada unidade. Outro exemplo é que no cálculo 

PHPP não são contabilizadas as perdas térmicas entre duas unidades passivas 

distintas e para a PEB está previsto um fator penalizante para a possibilidade 

de o edifício vizinho permanecer desocupado durante um determinado período 

de tempo sem, por isso, existirem ganhos térmicos daí provenientes. Prova das 

diferenças ao nível dos resultados é que um edifício de certificação passiva não 

conseguirá obter uma etiqueta energética PEB superior ao nível A-, o que se 

torna numa penalização quando comparados com outros projetos não 

categorizados como passivos. 

• Ao importar este método de cálculo PHPP, Portugal deverá ter em conta que, 

apesar deste ser dado como adequado à aplicação de países do Sul da Europa, 

este foi concebido a pensar nas necessidades das habitações de países do Norte 

onde os climas são categoricamente mais frios, não tendo necessariamente as 
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diferenças geográficas e extremos climáticos que caracterizam o território 

português, pelo que poderá não ter em conta ou subestimar determinados 

fatores com impacto direto nas necessidades térmicas de um edifício ou 

conforto dos utilizadores. Para o caso português, a ferramenta apenas contém 

dados climáticos respeitantes à região de Lisboa, pelo que a aplicação ao resto 

do país estaria à partida incorreta.  

Através do estudo realizado, foi então possível observar as vantagens dos 

investimentos numa política de construção passiva para os vários setores económicos 

de um país e espera-se que os exemplos apresentados sirvam de ponto de partida para 

o aumento de políticas de incentivos a uma construção mais eficiente e sustentável no 

nosso país. 
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11 Anexos 

Anexo 1 – Certificado Passive House atribuído pela PMP 
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Anexo 2 – Certificado PEB atribuído pela Bruxelles Environment 
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Anexo 3 – Tabela de valores limites dos coeficientes de condutividade lineares 

Ψ𝑒. Fonte: IBGE 
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Anexo 4 – Tabela de Prémios Energia 2014 para a construção e renovação no 

setor residencial. Fonte: IBGE 
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Anexo 5 – Casos de estudo 

Projeto I: Archiducs 
 

 
Local : Watermael-Boitsfort, Bruxelas 
 

Autoria : Pierre Blondel Architects 

Tipo: imóveis com 52 apartamentos e 7 
moradias de conceção passiva PHPP para 
alojamento social, 1 creche e 1 centro médico 
 

Cliente : Société du Logement de la Région 
de Bruxelles  
Custo Final: 10.100.000€ 

Área: 6.400 m² residenciais 
 

Incentivos: 100.000€ (Primes Bruxelles) 

Intenção Arquitetónica e construtiva: O projeto propõe a criação de uma “cidade-jardim” que 
se insira na paisagem e preserve a disposição aleatória e de “centros de ilhas” características 
da zona. A vegetação é abundante, não existindo circulação de viaturas, os caminhos são 
pedonais e de utilização coletiva. Os três imóveis são implantados em pente, 
perpendicularmente à praça central. As moradias individuais completam o alinhamento. O 
projeto arquitetural é concebido de forma inovadora e atenta às preocupações de um 
desenvolvimento sustentável da sociedade, tais como aquecimento, arrefecimento, 
eletricidade, consumo de água e materiais. 
 
Estratégias ativas implementadas:  
- Recuperação de águas pluviais das coberturas para rega do parque e hortas comunitárias; 
- Ventilação duplo fluxo de eficiência elevada com recuperação de calor (centralizada para os 
imóveis coletivos e individual para os imóveis unifamiliares); 
-Duas caldeiras de condensação para aquecimento de AQS e para aquecimento radiativo de 
elevada eficiência por edifício; 
- Instalação de produção solar fotovoltaica de 24 kWp. 
 
Estratégias passivas implementadas: 
-Proteções solares de controlo manual otimizada nas unidades com maior risco de 
sobreaquecimento; 
- Orientação de fachadas ótima para obtenção de ganhos solares diretos e iluminação natural; 
- Grande compactidade dos edifícios; 
- Isolamento de elevado desempenho térmico; 
- Reduzida taxa de infiltrações de ar (n50=0,6h-1). 
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Estudo: Identificação e medição de áreas de superfícies de perdas térmicas 

a) Superfície de Referência Energética (para cálculos PHPP unicamente) 

b) Superfície Interior 
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c) Superfície Exterior 

 

d) Tipos de paredes 
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e) Tipos de pavimentos 

 
f) Tipos de coberturas 
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U máximo Paredes Exteriores: 0,168 W/m².K 
U mínimo Paredes Exteriores: 0,089 W/m².K 
U máximo Tetos: 0,112 W/m².K 
U mínimo Tetos: 0,052 W/m².K 
U máximo Laje: 0,119 W/m².K 
U mínimo Laje: 0,089 W/m².K 
U vidros:  0,6 W/m².K (residencial); 0,7 W/m².K (serviços) 
U chassis:  0,9 W/m².K (residencial); 1,21 W/m².K (serviços) 
 
Necessidades de Aquecimento:  
PEB (média ponderada apartamentos edifício A) – 7,66 kWh/m².ano;  
 
Necessidades de Arrefecimento:  
PEB (média ponderada apartamentos edifício A) – 9,95 kWh/m².ano;  
 
Consumo energético anual:  
PEB (média ponderada apartamentos edifício A) – 42 kWh/m².ano;  
 
Classe Energética: - Entre B+ e A- 
 
Emissões de CO2:  
PEB (média ponderada apartamentos edifício A) – 0,52 t/ano  
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Projeto II : Elia – Centro de Gestão de Rede Elétrica 

 

 
Local : Sur les Isnes, Gembloux Autoria : ALTIPLAN Architects 

 
Tipo: imóvel de escritórios de certificação 
passiva PHPP e BREEAM “Very Good” e hall 
industrial de baixa energia.  
 

Cliente: ELIA ASSET SA 
 
Custo Final: +/- 10.000.000€ 

Área: 4.000 m² de escritórios e 3.350 m² de hall 
industrial 
 

Incentivos:  

Intenção Arquitetónica e construtiva: O projeto destina-se a acolher até 150 colaboradores nos 
andares de escritórios do tipo “open-space” e um centro de gestão da rede de transporte 
elétrica (dispatching), contando ainda com uma cozinha de preparação profissional e refeitório. 
 
Estratégias ativas implementadas:  
- Recuperação de águas pluviais das coberturas para aplicações sanitárias; 
- Ventilação duplo fluxo de eficiência elevada com recuperação de calor e caudal variável; 
- Duas caldeiras de condensação de alta eficiência de 80 kW cada; 
- Coletores solares térmicos para aquecimento de AQS do espaço de restauração; 
- Recuperação de calor do equipamento “chiller”; 
- Gestão automática motorizada das proteções solares; 
- Arrefecimento noturno por ventilação natural intensiva (“nightcooling”); 
- Iluminação com gestão automatizada de intensidade e sondas de presença; 
- Postos de carregamento de carros elétricos com controlo dinâmico de potência; 
 
Estratégias passivas implementadas: 
- Orientação de fachadas ótima para obtenção de ganhos solares diretos e iluminação natural; 
- Grande compactidade do edifício; 
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- Isolamento do envelope de elevado desempenho térmico; 
- Reduzida taxa de infiltrações de ar (n50=0,6h-1). 
 
Estudos: Estratégias de ventilação e climatização: 
 

a) Nightcooling 

b) Estação de arrefecimento 
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c) Estação de Aquecimento 

 
 
 
U máximo Paredes Exteriores: 0,200 W/m³.K 
U mínimo Paredes Exteriores: 0,123 W/m³.K 
U máximo Tetos: 0,170 W/m³.K 
U mínimo Tetos: 0,066 W/m³.K 
U Laje: 0,091 W/m³.K 
U vidros: 0,60 W/m³.K (fachada Norte); 0,70 W/m³.K (restantes); 
U chassis: 1 W/m².K 
 
Necessidades de Aquecimento:  
PEB – 13 kWh/m².ano;  
PHPP – 11,30 kWh/m².ano 
 
Necessidades de Arrefecimento:  
PEB – 6,7 kWh/m².ano;  
PHPP – 2,4 kWh/m².ano 
 
Consumo energético anual em energia primária :  
PEB – 76 kWh/m².ano;  
PHPP – 59 kWh/m².ano 
 
Classe Energética: não existente na região à data de avaliação 
 
Emissões de CO2: 82,7 t/ano 
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Projeto III: Petite Senne – Commune de Molenbeek 

 
 
Local : Molenbeek Sain-Jean Autoria : Pierre Blondel Architects 
Tipo: edifício de administração pública e 5 
apartamentos de certificação passiva 
 

Cliente : Commune de Molenbeek 

Custo Final: 6.900.000€ 

Área: 1662 m² residenciais + 2100 m² 
administrativos 
 

Incentivos: 100.000€ (Primes Bruxelles)+ 
Bâtiment Exemplaire 2013 

Intenção Arquitetónica e construtiva:  
Edifício público de construção nova que acolhe diversos serviços à população do município de 
Molenbeek e edifício residencial complementar com cinco apartamentos para alojamento 
social. Premiado Edifício Exemplar de Bruxelas 2013 caracteriza-se pela sua abertura ao público 
e pela sua exemplaridade energética e ambiental. 
 
Estratégias ativas implementadas:  
- Integração de produções renováveis de energia (14.7m² de painéis solar térmicos para 
compensação de 50% das necessidades de AQS do edifício residencial e 10 kWp de solar 
fotovoltaico para o edifício administrativo); 
- Recuperação e gestão de águas pluviais das coberturas para rega da vegetação exterior; 
- Duas caldeiras de condensação de alto rendimento de 40 kW para aquecimento de AQS e para 
pré-aquecimento do ar pulsado funcionando em cascata do edifício de serviços. Isto permite 
um funcionamento mais próximo dos regimes ótimos e oferecer um tipo segurança de 
abastecimento a que a tipologia do projeto exige.; 
- Uma caldeira de condensação de 60 kW de alto rendimento para AQS e para pré-aquecimento 
do ar pulsado do edifício de apartamentos; 
- Um grupo chiller de 60 kW de alto rendimento com um EER ( Energy Efficiency Ratio) superior 
a 4 colocado na cobertura.  
- Um grupo de ventilação centralizada de 10.600 m³/h com recuperação de calor e de humidade 
por roda entálpica com um rendimento de um mínimo de 85%; 
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- Grupos individuais de ventilação duplo fluxo para cada apartamento com recuperador de calor 
de rendimento superior a 85%. 
 
Estratégias passivas implementadas: 
- Física do edifício e sistemas técnicos otimizados para atingir um desempenho energético muito 
elevado; 
- Orientação de fachadas ótima para obtenção de ganhos solares diretos e iluminação natural; 
- Plantação de árvores de folha caduca diante da fachada vítrea para redução de ganhos solares 
excessivos na estação de arrefecimento;  
- Isolamento de elevado desempenho térmico; 
- Reduzida taxa de infiltrações de ar (n50=0,6h-1). 
 
Estudo: Volume de estanquidade ao ar: 
 

a) Corte 
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b) Piso -1 (Parque de estacionamento) 
 

c) Piso 0  
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d) Piso 1 

 
 

e) Piso 2 
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f) Piso 3 

 

 

g) Cobertura 

 
 
U máximo Paredes Exteriores: 0,199 W/m².K 
U mínimo Paredes Exteriores: 0,109 W/m².K 
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U máximo Tetos: 0,169 W/m².K 
U mínimo Tetos: 0,047 W/m².K 
U máximo Laje: 0,208 W/m².K 
U mínimo Laje: 0,051 W/m².K 
U vidros:  0,6 W/m².K (residencial); 0,7 W/m².K (serviços) 
U chassis:  0,86 W/m².K (residencial); 1,21 W/m².K (serviços) 
 
Necessidades de Aquecimento: 
PEB (média ponderada apartamentos) – 7,5 kWh/m².ano 
PHPP (média ponderada apartamentos) – 13 kWh/m².ano 
PEB (admin) – 44 kWh/m².ano 
PHPP (admin) – 14 kWh/m².ano  
 
Necessidades de Arrefecimento:  
PEB (média ponderada apartamentos) – 1 kWh/m².ano 
PHPP (apartamentos) – não calcula 
PEB (admin) – 37 kWh/m².ano 
PHPP (admin) – 13 kWh/m².ano 
 
Consumo energético anual em energia primária:  
PEB (média ponderada apartamentos) – 49 kWh/m².ano 
PHPP (média ponderada apartamentos) – 37 kWh/m².ano 
PEB (admin) – 139 kWh/m².ano 
PHPP (admin) – 38 kWh/m².ano  
 
Classe Energética: 
Apartamentos: Entre B+ e A-  
Admin: B- 
 
Emissões de CO2:  
PEB (média ponderada apartamentos): 1,2 t/ano 
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Projeto IV: Fontainas 
 

 
Local : Parc Fontainas, Bruxelles Autoria: B612 Associates 
Tipo:  Cliente: Concelho de Bruxelles 

Custo Final: +/- 12.200.000€ 

Área: 10.500 m² Incentivos: 100.000 € Primes Bruxelles 
 
Intenção Arquitetónica e construtiva: construção de 4 novos edifícios e requalificação do 
parque Fontainas, situado no centro da cidade de Bruxelas, respeitando critérios de conceção 
passivos, escolha de materiais ecológicos, parâmetros de exploração e gestão de águas da 
chuva. O projeto inclui 22 apartamentos e 35 estúdios passivos para estudantes, um pavilhão 
multidesportivo; dois espaços de creche, um espaço de restauração e uma sala polivalente.  
Estratégias ativas implementadas:  
- Recuperação de águas pluviais das coberturas para integração paisagística do parque; 
- Ventilação duplo fluxo de eficiência elevada com recuperação de calor e caudal variável; 
- Duas caldeiras de condensação de 120 kW cada; 
- Produção de águas quente sanitárias e para aquecimento por cogeração. 
Estratégias passivas implementadas: 
- Proteções solares de controlo manual com colocação otimizada nas unidades com maior risco 
de sobreaquecimento; 
- Isolamento do envelope de elevado desempenho térmico; 
- Reduzida taxa de infiltrações de ar (n50=0,6h-1). 
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Estudos:  
 

a) Fachada do edifício da Rua Van Artevelde 
 

 
b) Piso 0 
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c) Piso 1  
 

 
d)  Piso 5 
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e) Cobertura 

 
 
U máximo Paredes Exteriores: 0,191 W/m².K 
U mínimo Paredes Exteriores: 0,091 W/m².K 
U máximo Tetos: 0,249 W/m².K 
U mínimo Tetos: 0,089 W/m².K 
U máximo Laje: 0,387 W/m².K 
U mínimo Laje: 0,097 W/m².K 
 
Necessidades de Aquecimento: 
PEB (média ponderada estúdios) – 15,4 kWh/m².ano 
 
Necessidades de Arrefecimento:  
PEB (média ponderada apartamentos) – 6,5 kWh/m².ano 
 
Consumo energético anual em energia primária:  
PEB (média ponderada estúdios) – 66 kWh/m².ano 
 
Classe Energética: 
Apartamentos: Entre B- e B  
 
Emissões de CO2:  
PEB (média ponderada apartamentos): 0,45 t/ano 

 


