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Apresentação 

Arquitecto, licenciado pela Univ. de Coimbra em 2008, 

mestrado em Construção e Reabilitação Sustentáveis pela 

Univ. do Minho em 2012.

Membro fundador e presidente da Assembleia Geral da 

Associação Passivhaus Portugal. 

Passive House Designer e formador Passive House.
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Foi definida pela Homegrid, em conjunto com o Passivhaus Institut, 

a estratégia para a implementação do conceito em Portugal:

• Construção do primeiro edifício certificado;

• Monitorização do seu desempenho;

• Criação da Associação Passivhaus Portugal - PHPT

Associação Passivhaus Portugal
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A organização Passive House

“Think globally, act locally”

Empresas de projecto e consultoria

Fabricantes e vendedores

Empresas de construção e instaladores

Universidades e institutos

Promotores e investidores
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Os eventos Passive House em 2020

Plano de eventos disponível em

www.passivhaus.pt
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A rede Passive House

Plano de formação disponível em

www.passivhaus.pt
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A rede Passive House

Mais de 40 soluções dos parceiros Passive House disponíveis em 

www.passivhaus.pt
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O que é a Passive House?

foto: PHI

fonte: PHI

A Passive House é um conceito construtivo que define um 

padrão que é eficiente sob o ponto de vista energético, saudável, 

confortável, economicamente acessível e ecológico.
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Passive House - conforto e qualidade do ar interior

fonte: PHI

• Temperatura entre 20ºC e 25ºC

• Humidade relativa entre 30% e 

70% (ideal 40% e 60%)

• Concentração máxima de CO2 

de 1000 ppm
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90% de redução

no consumo para 

aquecimento e arrefecimento 

em comparação com um 

convencional edifício 

existente

• Exequível: 

O objectivo é atingível.

Os recursos estão disponíveis.

• Verificável:

Os resultados são convincentes. 

• Abordagem aberta:

Todos podem/devem/querem 

participar.
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A Passive House poupa energia

fonte: PHI
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…mesmo quando comparada com os novos edifícios.
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75% de redução

no consumo para 

aquecimento e arrefecimento 

em comparação com os 

padrões definidos pelos 

regulamentos para novos 

edifícios

fonte: PHI

A Passive House poupa energia

75%
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Temos de nos preocupar com o ar que 

respiramos no interior dos edifícios.
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fonte: Satish, U. et al., Environmental Health Perspectives, 2012

“os efeitos adversos directos do CO2 na performance humana 

poderão ser economicamente importantes”.

> 90%

Necessidade – melhorar o parque edificado
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Temos de nos preocupar com o ar que 

respiramos no interior dos edifícios.
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Situação inicial

• Edifício de meados dos anos 90;

• Localizado no centro de Ílhavo;

• Tipologia: comércio e serviços
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Situação inicial
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Situação inicial – envolvente pobre

sem isolamento térmico

vidro simples

caixilho alumínio simples
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Situação inicial – monitorização
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Situação inicial – monitorização
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Situação inicial – factura de electricidade
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Considerando o edifício e fracções vizinhas com 15ºC de temperatura 

média no período de aquecimento.

Specific building characteristics with reference to the treated floor area The PHPP has not been filled completely; it is not valid as verification

Treated floor area m² 50,0 Criteria Fullfilled?2

Space heating Heating demand kWh/(m²a) 231 ≤ 15 -

Heating load W/m² 83 ≤ - 10

Space cooling Cooling & dehum. demand kWh/(m²a) 23 ≤ 15 15

Cooling load W/m² 17 ≤ - 12

Frequency of overheating (> 25 °C) % - ≤ - -

Frequency excessively high humidity (> 12 g/kg) % 1 ≤ 10 yes

Airtightness Pressurization test result n50 1/h 10,0 ≤ 0,6 no

PE demand kWh/(m²a) 209 ≤ - -

PER demand kWh/(m²a) 136 ≤ 60 75

kWh/(m²a) 11 ≥ - 12

no

no

Alternative 

criteria

no

Non-renewable Primary Energy 

(PE)

Primary Energy 

Renewable (PER) Generation of renewable 

energy

Situação inicial – resultados PHPP
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Situação final – layout
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Situação final – envolvente do edifício

componente do 

edifício
composição

Valor de U

W/(m²K)

parede
Parede existente, 60 mm de isolamento em XPS entre

barrotes de madeira, placa de gesso cartonado 0,38

cobertura
Laje existente, 60 mm de isolamento em XPS entre barrotes

de madeira, placa de gesso cartonado 0,42

pavimento
Laje existente, 20 mm de isolamento em XPS sobre a laje,

pavimento flutuante 0,65

janela

(janela existente no exterior) caixilho de PVC (Uf: 1,30), vidro

duplo (Ug: 1,00; g: 0,38), perfil separador dos vidros warm

edge

1,19
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Unidade de ventilação:

• Zehnder ComfoAir Q350

(eficiência de recuperação de calor de 90%) 

Taxa de renovação média:

• 0,50 rph

(0,80 rph com ocupação de 4 pessoas)

(0,25 rph sem ocupação)

Consumo instantâneo médio de electricidade:

• 13 W (0,50 rph)

Ventilação com recuperação de calor

Situação final – sistemas e equipamentos
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Unidade de ar condicionado tipo mono split mural com 2 kW, da marca 

Daikin, série Premium +.

Aquecimento e arrefecimento

Situação final – sistemas e equipamentos
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Sistema fotovoltaico com 4 painéis – potência instalada 1040 W.

Geração de energia

Situação final – sistemas e equipamentos

2 PV’s

Sudoeste

2 PV’s

Sudeste

2 PV’s Sudeste

2 PV’s Sudoeste
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Geração de energia

Situação final – sistemas e equipamentos
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Situação final – teste de estanquidade ao ar
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Situação final – parceiros do projecto
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Situação final – fotos
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Necessidades de aquecimento – comparação situação inicial vs final

75%

Resultados PHPP
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Plataforma de monitorização online

Acesso disponível em www.homegrid.pt

http://zeus.zeben.pt:3030/sinopticos.html?estacion=02L9QG3V
http://www.homegrid.pt/
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Plataforma de monitorização online

Acesso disponível em www.homegrid.pt

http://www.homegrid.pt/
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Situação final – factura de electricidade
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Conclusões

• Há uma redução drástica das necessidades de aquecimento e 

arrefecimento - redução de 75%.

• Os utilizadores dispõem agora de condições adequadas de conforto e 

qualidade do ar interior.

• As soluções aplicadas e definidas com os parceiros têm elevado 

potencial de replicabilidade.

• O nZEBoffice+ e a Passive House apresentam-se como uma solução 

válida para a melhoria do parque edificado em Portugal.

• Os dados recolhidos da monitorização estão acessíveis em tempo real 

numa plataforma online.
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Trabalho futuro

• Estudar o desempenho do edifício a partir dos dados recolhidos da 

monitorização;

• Replicar a abordagem nZEBoffice+ em mais situações concretas.

• Optimizar o aproveitamento da energia gerada – evitar a exportação de 

electricidade para a rede (não remunerada)
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Questões e informações

jg@homegrid.pt

Apresentação estará disponível em www.homegrid.pt

http://www.homegrid.pt/
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Obrigado!

João Gavião 

#PassiveHouseParaTodos

www.homegrid.pt

jg@homegrid.pt


