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Contexto internacional - Peso do Consumo energético  nos edifícios

⇢Cenário Internacional

⇢Energia & Ambiente
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Contexto internacional - Peso do Consumo energético  nos edifícios (II)

⇢Cenário Internacional

⇢Energia & Ambiente
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2040

O consumo parcial para diferente
área mantém-se praticamente 
constante



As definições e as confusões inerentes a algo pouco claro - ZNEB, PENB, NZEB, etc

✦⇢Zero Energy Building (ZEB)- Não é um conceito
longínquo, mas uma solução realista para a mitigação
da redução de emissões CO2 e redução do consumo de
energia
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USA - Várias definições (primeira abordagem)

ZNEB - Zero Net Energy Building (On/grid)
ZSAB - Zero Stand Alone Building (Off/Grid)
PEB - Plus Energy Building (On/grid)
ZCB - Zero Carbon Building(On/grid)

Illustrations of ZEB A 
classification (top) to ZEB D (bottom) 
Credit: Marjor
ie Schott, NREL



As definições e as confusões inerentes a algo pouco claro - ZNEB, PENB, NZEB, etc

⇢Zero Energy Building (ZEB)- Não é um
conceito longínquo, mas uma solução
realista para a mitigação da redução de
emissões CO2 e redução do consumo de
energia
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ZEB

Europa 

NZEB -Near Zero Energy Building

mas como ?



Fuel Cell 

como se pode aplicar o conceito nZEB numa habitação ?
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Áreas de intervenção para aplicação do conceitos ZEB
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nZEB Europa (EPBD)ZEB USA 



O que é o Quase ZEB (nZBEB)  

⇢ Conceito com dificuldade de se implementar 
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Mas Reduzir até onde ? 



Integração de soluções low Energy (Aq, Arref, AQS, vento e outros) ⇢ nZEB

⇢Tipo de soluções frequentes em edifícios 
? não
⇢ Edifícios de Serviços /Edifícios de 
Habitação - Problemas coms os primeiros 
⇢Problema da Area de Exposição para 
adaptação de Energia Solar (Autil /Aenvolvente) 

⇢Tipo de soluções frequentes em edifícios 
? não
⇢ Edifícios de Serviços /Edifícios de 
Habitação - Problemas coms os primeiros 
⇢Problema da Area de Exposição para 
adaptação de Energia Solar (Autil /Aenvolvente) 
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O que é o Quase ZEB (nZBEB)  

⇢ Como se consegue atingir ? a que custo ? 
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Com os custos da energia e da tecnologia hoje 
onde é o minimo ?

BEWARE 
OF

DOG



O que é o Quase ZEB (nZBEB)  

⇢ Como se consegue atingir ? a que custo ? 
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Road Map  para aplicação do conceito nZEB 

⇢Aplicação adiada

Inicialmente apontava 
para 2020 -> 2050 !!

⇢ Porquê?

questões  económicas e 
de mercado : Custo/ 
benefício !
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Soluções  e trajetórias em alguns EM     

⇢ Ordem dos Engenheiros |
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Principais Observações

⇢ As condições ambientais e os fracos recursos e principalmente o 
primeiro, obrigam à implementação dos edifícios nZEB

⇢ A sua definição foi variando ao longo o tempo (efeito camaleão) 

⇢ O “near” é algo difícil de definir, porque Zero é “near”, mas 10 e 20 
também o são!!

⇢  O conceito de Edifício nZEB torna a aplicação difícil - utilização do 
conceito de bairro (caso de edifícios se serviços e edifícios de habitação 
em altura)
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⇢  A sua implementação está fortemente dependente de dois factores: os preço dos combustíveis fosseis, no 
fundo o $ da Energia e o estado de maturidade das tecnologias ditas de cariz renovável.

⇢  Resistência à sua implementação no sector público (forte contrariedades económicas)

⇢  Deficit de capacidade técnica para a implementação - necessidade de de técnicos com capacidade fora do 
ordinário. Ruptura com o  projecto standard 
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