
Apresentação do LNEG
O Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) é um laboratório de estado pertencente 
ao Ministério do Ambiente e Ação Climática que desenvolve I&D orientada para as necessidades 

da sociedade e das empresas.

Missão - contribuir de forma independente para o desenvolvimento económico e melhoria da
qualidade de vida, colocando o conhecimento ao serviço da sociedade.

Visão - ser uma instituição de referência capaz de contribuir com soluções de excelência para uma 
economia descarbonizada. 

➢ Laboratório de Energia (LEN) –
UEERE

➢ Laboratório de Geologia e Minas
(LGM)

➢ UER – Unidade de Economia de
Recursos - atua de forma interdisciplinar nas

áreas de energia e geologia do LNEG
(transversal)



Laboratório de Energia

O LEN desenvolve atividade nas áreas dos recursos endógenos renováveis de energia e
da eficiência energética.

Compete-lhe conhecer o potencial dos recursos energéticos renováveis e explorar
tecnologias inovadoras e estratégicas para apoio à utilização optimizada dos recursos.

• Unidade de Bioenergia e Biorrefinarias
• Unidade de Energias Renováveis e Eficiência Energética
• Unidade de Materiais para Energia



Laboratório de Geologia e Minas

O LGM desenvolve funções permanentes do Estado no desenvolvimento do
conhecimento geocientífico do território emerso, da plataforma continental e nas
zonas de águas profundas.

É responsável pelo levantamento geológico sistemático dos recursos e riscos
geológicos incluindo os recursos em energia geotérmica, armazenamento geológico,
nomeadamente de CO2 e património geológico.
Exerce funções de Serviço Geológico Nacional.

• Unidade de Ciência e Tecnologia Mineral
• Unidade de Geologia, Hidrogeologia e Geologia Costeira
• Unidade de Informação Geocientífica
• Unidade de Recursos Minerais e Geofísica

300 trabalhadores: 130 investigadores e 82 Técnicos superiores.



Áreas-chave para o projeto
As áreas de atividade do LNEG/LEN contribuem para a transição para sistemas de energia 
sustentáveis:

Energia no 
Ambiente 

Construído Bioenergia

Energia Eólica e 
dos Oceanos

Energia Solar

Integração de 
Sistemas 

Energéticos

Cidades 
Inteligentes

Sustentabilidade

Materiais para 
a Energia

Biomassa e 
Hidrogénio

Compras Públicas 
Sustentáveis
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O objetivo principal do projeto LIFE ReNatural NZEB é testar e promover novos materiais e

soluções construtivas para alcançar Edifícios de Consumo de Energia Quase Nulos com baixa

pegada de carbono, usando materiais naturais e reciclados.

PROJETO LIFE ReNatural NZEB

Projeto LIFE ReNatural NZEB

Recycled and Natural Materials and Products to develop                                                    
Nearly Zero Energy Buildings with low carbon footprint 

LIFE 2014-2020 PRIORITY AREAS
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PORQUE É IMPORTANTE ALCANÇAR O NZEB?

A luta contra a pobreza energética
De acordo com o Observatório Europeu da Pobreza Energética, estima-se
que mais de 50 milhões de famílias na UE estejam a enfrentar pobreza
energética.

A melhoria da dimensão ambiental da sustentabilidade
O setor da construção é um dos setores que mais consomem recursos na
UE. Atualmente, os edifícios representam 40% do consumo final total de
energia da UE e produzem cerca de 35% de todas as emissões de efeito
de estufa.
A promoção da economia
O setor da construção fornece 18 milhões de empregos diretos e
contribui com cerca de 9% do PIB da UE.

Formação e inovação
Melhorar a formação especializada e tornar o setor mais atraente,
especialmente para trabalhadores de nível superior, escolas técnicas e
universidades.

Transferibilidade
Facilitar a transferência efetiva de boas práticas, procedimentos de
conhecimento e investigação de uma região para outra.

OPORTUNIDADES
AMBIENTAIS/
SOCIAIS/
ECONÓMICAS



v

v

PARCEIROS E COORDENAÇÃO

v

v



OBJETIVOS DO PROJETO

- Desenvolver um modelo de construção de Edifícios de Consumo de Energia Quase Nulos com baixa pegada de
carbono e baixo custo, usando critérios de economia verde e circular.

- Introduzir materiais e tecnologias de construção sustentáveis “próximos e afastados do mercado”, como isolamento
de kenaf, casca de arroz e cinzas de biomassa.

- Promover tecnologias de construção sustentável com baixas taxas de mercado em Espanha e Portugal.

- Construir e renovar em Espanha e simular em Portugal edifícios com os materiais naturais e reciclados selecionados
no projeto.

- Reduzir as necessidades de energia em edifícios usando envelopes construídos com materiais naturais e reciclado

- Promover e divulgar os Edifícios de Consumo de Energia Quase Nulos em Portugal e Espanha.

- Promover a economia verde e circular no setor da construção.

- Desenvolver documentação técnica, regulamentos, recomendações e regulamentos urbanos para reduzir a energia
incorporada na construção e promover o uso de tecnologias de construção baseadas em materiais naturais e
reciclados.



- Redução de 60% da energia incorporada e das emissões de CO2 na construção e reabilitação de edifícios em Espanha, e
através de simulações em Portugal, utilizando materiais naturais e reciclados.

- Redução de 80% na procura e consumo de energia durante o período de uso do edifício, comparando com o valor médio
dos edifícios de Portugal e Espanha. De modo a atingir o Edifício NZEB, com necessidades de aquecimento ou
arrefecimento <15 kwh / m2 ano.

- Redução de 20% no peso do edifício, comparando com o atual padrão da construção, e com um custo apenas 25% mais
caro do que a média atual.

- Redução de 50% dos resíduos produzidos durante a construção do edifico, comparando com o atual padrão de
construção.

RESULTADOS AMBIENTAIS QUE SE PRETENDEM ALCANÇAR



ATIVIDADES DO PROJETO

As principais atividades do projeto são:

1. Caracterização técnica e mecânica de materiais e produtos de construção.

2. Experiências agrícolas

3. Demonstradores.

4. Monitorização.

5. Legislação e regulamentos de construção com baixo carbono/Compras Públicas Ecológicas

6. Replicabilidade e Transferibilidade

7. Difusão, Formação e Comunicação



ATIVIDADES DO PROJETO
Caracterização técnica e mecânica de materiais e produtos de construção

Kenaf Pó de cortiça Cinzas de biomassa

Cortiça granulada Cascas de arroz

As tecnologias utilizadas pelo projeto têm diferentes níveis de maturidade, algumas são amplamente conhecidas e outras não são
ou são pouco conhecidas no mercado da construção.



Todos os materiais deverão estar presentes na região. O uso de materiais regionais/locais é muito importante para reduzir

a energia incorporada no processo de construção.

Blocos de terra comprimida Argamassas com cortiça

Painéis de parede em argila Argamassas com cinza de biomassa

Tijolos de casca de arroz

ATIVIDADES DO PROJETO
Caracterização técnica e mecânica de materiais e produtos de construção



Kenaf - Hibiscus cannabinus L. planta de origem tropical, herbácea anual, da família Malvaceae

Ensaio de cultivo em Finca La Orden de Guadajira (Badajoz), pelo CICYTEX

ATIVIDADES DO PROJETO
Experiências agrícolas



Espanha - De acordo com o processo de construção, é estabelecido um conjunto de soluções ou sistemas que

serão testados nos Demonstradores EDEA-CICE (edificios em Espanha – reabilitação e construção nova). Esses

testes permitirão conhecer o comportamento dos materiais num ambiente real e comparar os seus

resultados.

Portugal - são realizadas simulações num moradia em Beja com materiais standard e materias naturais. A

principal característica avaliada é o comportamento térmico.

ATIVIDADES DO PROJETO
Ensaios à escala real - Demostradores EDEA-CICE - Simulações



ATIVIDADES DO PROJETO
Espanha e Portugal
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Reabilitação de 16 casas sociais no

Bairro San Lázaro em Mérida

Reabilitação de 4 casas sociais no

Bairro de Santa Engracia em Badajoz

Reabilitação de 1 edifício 

público em La Bazana 

(Badajoz)

Construção de 4 novas moradias sociais em

Ribera del Fresno (Badajoz)
Simulação de uma 

moradia em Beja

Portugal



Experiências de demonstração em Espanha

Reabilitação de 4 casas sociais no bairro de Santa Engracia (1964), em Badajoz

Fachadas. Incorporação de um Sistema de Isolamento Térmico
Exterior, constituído por um painel de aglomerado de cortiça
expandida, fixado ao suporte por meio de argamassa com cal e
fixações mecânicas.
Telhados. Desmontagem da chapa de aço galvanizado existente e
eliminado o isolamento existente, substituindo-o por isolamento
kenaf com barreira de vapor, fixada mecanicamente ao suporte
existente.
Carpintaria. Substituição por janelas de madeira e vidros duplos.



Experiências de demonstração em Espanha

Reabilitação de bloco de habitação social no bairro de San Lázaro (1994), Mérida

O edifício seleccionado para o projeto de reabilitação apresenta
quatro blocos de apartamentos, os quais são acedidos a partir de um
pátio interior comum a todos. Cada bloco possui dois andares e duas
casas por andar, totalizando 4 casas.

O projeto de reabilitação propõe atuar 
apenas na envolvente do edifício, sem 
afetar a estrutura ou a distribuição dos 
espaços interiores.

Fachada. Isolamento Térmico Exterior em cortiça, com acabamento em 
argamassa de cal. 
Cobertura. reforço do isolamento da cobertura do edifício.
Laje sanitária. isolamento em cortiça por baixo da laje sanitária.
Carpintaria. Substituição por molduras de madeira e vidros duplos



Experiências de demonstração em Espanha

Reabilitação de um edifício público em La Bazana, 1956 (Badajoz)

Para a realização do projeto, foi escolhido um edifício de uso público,
conhecido como "La hermandad sindical"

Fachadas. Na parede existente será colocado um revestimento autoportante
para painel semirrígido para isolamento térmico e acústico de kenaf. Tanto o
revestimento interior como o exterior serão executados com argamassa de cal,
acabada com tinta.
Cobertura. O isolamento da cobertura será efectuado por baixo das telhas,
colocando painéis de aglomerado de cortiça expandida.
Janelas. Substituíção por janelas de madeira e vidros duplos.



Construção de 4 vivendas sociais em Ribera del Fresno (Badajoz) 

PROTÓTIPOS NOVOS

--------

CONSTRUÇÃO DE 4 

VIVENDAS 

UNIFAMILIARES



LIFE ReNatural NZEB
4 vivendas sociais em Ribera del Fresno (Badajoz) 

A moradia 1 será 
considerada "caso base" e 
será construída com 
tecnologia convencional

PLANTA BAJA

As outras 3 moradias serão 
"casas experimentais" e serão 
construídas com tecnologias 
sustentáveis

PLANTA 1ª



Algumas das estratégias de design do projeto são:

➢ Compacidade.
➢ Inércia térmica.
➢ Tratamento das pontes térmicos.
➢ Ventilação cruzada.
➢ Energía solar fotovoltaica.
➢ Elementos de sombreamento.
➢ Arrefecimento pelo solo.
➢ Captação de água da chuva para posterior uso em irrigação ou cisternas.



LIFE ReNaturalNZEB – Moradia em 
Beja - Portugal

Fonte: Cortesia do LiderA/IST e Municipio de Beja





Simulação de Moradia Existente



- Esquentador a gás 
(AQS) 
- Sistema Solar 
térmico (AQS)
- Recuperador de 
calor a pellets
(Biomassa) (fração = 
0,16)



Simulações para chegar a NZEB:
➢Sistemas passivos:

Simulação com diferentes espessuras de isolamentos nas paredes coberturas e piso térreo, sempre
com XPS, e alteração das janelas para caixilho em PVC. Manteve-se a restante estrutura da moradia
Base.

➢Sistemas ativos:

Simulação com diferentes sistemas técnicos para climatização, mas mantiveram-se os sistemas de
AQS

➢Materiais naturais (isolamento e estrutura):

• ICB (Aglomerado Negro de Cortiça Expandida)

• Lã de Ovelha 

• Kenaf (Planta herbácea anual)

• Casca de Arroz

• Lã de Rocha

• Construção em CLT (cross laminated timber) 

• Construção em Taipa e BTC (Blocos terra comprimida)

• Construção em LSF: (Light Steel Frame)



ATIVIDADES DO PROJETO
Monitorização

Terminada a obra em Ribera del Fresno, todas as moradias terão a
instalação de um sensor que permite conhecer o consumo e os valores de
conforto interior. Esses sensores medem a temperatura, a humidade e a
qualidade do ar, além do consumo de água e energia elétrica.



ATIVIDADES DO PROJETO
Legislação e regulamentos de construção com baixo carbono/Compras Públicas Ecológicas

O uso de tecnologias e materiais naturais e reciclados é fundamental para diminuir a pegada de carbono no

setor da construção. Esta ação desenvolverá os trabalhos técnicos e jurídicos necessários para introduzir a

construção de baixo carbono como um novo requisito obrigatório no desenvolvimento de projetos de

arquitetura nas regiões participantes.

Em Portugal será desenvolvido um modelo de Compras Públicas Ecológicas/Sustentáveis para edifícios

residenciais com checklists de ideias consoante o objetivo: construção de baixo carbono/materiais

naturais/circular/etc.



ReNatural NZEB

Uso de materiais 

naturais e 

reciclados

Pesquisa de novos 

materiais de 

construção Desenvolvimento de 

novos regulamentos 

de construção

Promoção

do NZEB

ATIVIDADES DO PROJETO
REPLICABILIDADE E TRANSFERIBILIDADE
O que acontece noutras regiões e países?



Difusão, 

Formação e 

Comunicação

Encontros 

Networking

Jornadas, 

Congressos e 

exposições Cursos e workshops 

de formação

Visita a empresas e 

demostradores

Página web e    

Redes Sociais

ATIVIDADES DO PROJETO
DIFUSÃO, FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



SOCIAL NETWORKS

MUITO OBRIGADA!
Ana Paula Duarte (paula.duarte@lneg.pt)

LIFE Renatural NZEB                              @renaturalnzeb                              LIFE Renatural NZEB 

https://www.liferenatural.com


