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O objetivo principal desta dissertação prende-se com o estudo 

do comportamento térmico de lajetas de argamassa de revestimento 

interior, com PCM parafínico microencapsulado, de forma a melhorar 

o conforto térmico de um edifício reduzindo as necessidades 

energéticas de climatização. Deste modo, as lajetas foram colocadas 

sob a forma de parede de Trombe num compartimento que pretende 

simular as caraterísticas de um edifício solar passivo de ganho 

indireto e comparados os resultados obtidos com outro 

compartimento com as mesmas caraterísticas, mas, utilizando 

cartolina em alternativa à parede de Trombe. 

Os dois compartimentos, de uma célula de teste, foram 

avaliados no mesmo intervalo de tempo e sofreram de influências 

externas idênticas. As caraterísticas dos compartimentos, materiais 

utilizados e condições externas verificadas durante a monitorização 

permitiram a realização de um estudo paramétrico utilizando o 

programa EnergyPlus. A comparação dos resultados obtidos pelos 

dois modelos implementados apresenta concordância e um 

comportamento de redução de picos espectável. 

O estudo revelou a importância da presença da parede de 

Trombe no edifício, registando reduções térmicas dos picos, nos 

períodos de aquecimento e arrefecimento, tanto para o modelo 

experimental como para o modelo simulado. 
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The main purpose of this thesis is linked to the study of the 

thermal behaviour of slabs with based plastering mortar with 

microencapsulated paraffin PCM in order to improve the thermal 

comfort of a building by reducing energy needs of air conditioning. 

Thus, the slabs were placed in the form of a Trombe wall, in a 

compartment intended to simulate the conditions of an indirect-gain 

passive solar building and the results obtained were compared with 

another compartment with the same features, but using cardboard 

as an alternative to the Trombe wall. 

 The two compartments of a test cell were evaluated in the same 

period of time influenced by the same external conditions. The 

features of the compartments, materials and the external conditions 

observed during the monitoring allowed to carry out a parametric 

study using the EnergyPlus program. The comparison of the obtained 

results by the two models shows accordance and an expected peak 

reduction behaviour. 

 This study revealed the importance of the Trombe wall presence 

in the building, achieving thermal peak reduction, for both 

experimental and simulated models. 
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1. Introdução 

 

1.1. Política Energética Europeia 

Os desafios que a Europa enfrenta no domínio da energia incluem questões como o 

aumento da dependência das importações, os preços elevados e voláteis da energia, a 

crescente procura energética a nível global, as crescentes ameaças decorrentes das alterações 

climáticas, o progresso lento em matéria de eficiência energética, os desafios colocados pela 

crescente quota-parte de energias renováveis, bem como a necessidade de uma maior 

transparência, integração e interligação dos mercados energéticos. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) procurou, aos longo dos anos, estabelecer 

medidas de forma a adotar objetivos no âmbito das energias renováveis, da eficiência 

energética e da redução das emissões de gases com efeito de estufa. Os primeiros passos rumo 

à realização destes objetivos foram iniciados em 1992, na conferência realizada no Rio de 

Janeiro, com a assinatura da Convenção-Quadro das Nações Unidas para o Combate às 

Alterações Climáticas, à qual posteriormente sucederia o Protocolo de Quioto. 

O Protocolo de Quioto foi um dos instrumentos jurídicos internacionais mais 

importantes na luta contra as alterações climáticas. Integra os compromissos assumidos pelos 

países industrializados de reduzirem as suas emissões de determinados gases com efeito de 

estufa responsáveis pelo aquecimento planetário. As emissões totais de gases com efeito de 

estufa dos países desenvolvidos devem ser reduzidas em, pelo menos, 5 % em relação aos 

níveis de 1990, durante o período 2008-2012 [1]. 

O Livro Verde da Comissão, “Estratégia europeia para uma energia sustentável, 

competitiva e segura”, surge em 2006, estabelecendo os três pilares nos quais a política 

energética da UE deve assentar: sustentabilidade, competitividade e segurança de 

abastecimento. 

Em Março de 2007, os líderes europeus apoiaram uma abordagem integrada proposta 

pela Comissão com o objetivo de contribuir para a luta global contra as alterações climáticas, 

simultaneamente melhorando a sua situação em termos de segurança energética e 

competitividade. O objetivo do pacote de propostas, aprovado pelos estados membros em 

Dezembro de 2008, é conseguir que a União Europeia reduza, em pelo menos 20%, as emissões 

de gases com efeito de estufa, aumente em 20% a eficiência energética e aumente para 20% a 

parte das energias renováveis no consumo de energia até 2020 [2]. 

No sentido de reforçar os objetivos propostos para 2020, em 24 de outubro de 2014, o 

Conselho Europeu aprovou o Quadro de Clima e Energia, proposto pela Comissão Europeia com 

objetivos a serem atingidos até 2030. Esta medida prevê uma redução das emissões de gases 
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com efeito de estufa de 40% em relação ao nível de 1990 e, uma utilização à escala da UE, de 

pelo menos 27% para as energias renováveis [3].  

Estes documentos refletem o objetivo primordial da UE de, até 2050, reduzir de 80 a 

95% as emissões de gases com efeito de estufa em relação aos níveis de 1990, como parte do 

esforço necessário dos países desenvolvidos [2]. Esta meta proposta para União Europeia, 

assim como a evolução que tem sido efetuada pelos Estados Membros, desde a conferência do 

Rio de Janeiro, está representado na figura 1. 

 

 

Figura 1 – Evolução da redução da emissão de gases com efeito de estufa na União Europeia (Fonte: [2]). 

 

 

1.2. Política Energética Nacional 

As metas da UE para 2020 traduzem-se em objetivos concretos para Portugal, cujo 

cumprimento não se encontra comprometido. Adicionalmente, foram adotadas metas pelo 

Governo que vão além dos objetivos da EU, demonstrando o compromisso de Portugal no 

combate as alterações climáticas [4]. 

O Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) e o Plano Nacional de 

Ação para as Energias Renováveis (PNAER) são instrumentos de planeamento energético que 

estabelecem o percurso necessário para alcançar as metas e os compromissos internacionais 
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assumidos por Portugal em matéria de eficiência energética e de utilização de energia 

proveniente de fontes renováveis [4]. 

O PNAEE 2016 prevê uma poupança de energia induzida de 8,2%, próxima da meta 

indicativa definida pela União Europeia de 9%, até 2016. Os contributos na redução dos 

consumos energéticos estão distribuídos pelos vários setores de atividade, passando a 

abranger seis áreas específicas, nomeadamente, os setores dos Transportes, o Residencial, os 

Serviços, a Indústria, o Estado e os Comportamentos e Agricultura [5]. 

No que respeita às energias renováveis, o PNAER 2020, prevê uma redução de 18% na 

capacidade instalada em tecnologias baseadas em fontes de energia renovável face ao ano de 

2010, com a quota de eletricidade de base renovável no novo PNAER a ser 60% e a meta global 

a alcançar a situar-se em cerca de 35% [5]. 

 

 

1.3. Política Energética para o sector dos Edifícios 

A redução do consumo de energia e a utilização de energia proveniente de fontes 

renováveis no sector dos edifícios constituem medidas importantes necessárias para reduzir a 

dependência energética da União Europeia e as emissões de gases com efeito de estufa. 

Conjugadas com uma utilização de energia proveniente de fontes renováveis, as medidas 

tomadas para reduzir o consumo de energia na União permitirão à União cumprir o Protocolo 

de Quioto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas [6]. 

Na Europa, o setor dos edifícios (doméstico e serviços) é o que apresenta um maior 

consumo de energia com aproximadamente 52 % do consumo energético total, para o ano de 

2012. Deste modo, foi implementado pelo Parlamento Europeu e do Conselho, a Diretiva 

2010/31/EU de 19 de Maio de 2010 relativo ao desempenho energético dos edifícios. Esta 

Diretiva impõe novos desafios dirigidos sobretudo aos novos edifícios, tais como a instalação 

de equipamentos que usam energias renováveis, como é o caso de painéis solares fotovoltaicos 

e térmicos, e ainda os critérios de conceção de novos edifícios que devem ser cumpridos de 

acordo com as condições climáticas locais. A medida do Conselho Europeu aprova, igualmente, 

ações de renovação de edifícios existentes de forma a combater os desperdícios energéticos 

[6]. 

Em Portugal, no ano de 2012, o setor dos Transportes e da Indústria, com 

aproximadamente 40 e 29 % do consumo energético total, são os setores onde se consome 

mais energia, seguidos pelos setores Domésticos e Serviços, que juntos apresentam 

aproximadamente 28 % do consumo energético total. 

Na figura 2 são apresentados os consumos totais energéticos distribuídos por diversos 

setores, para a Europa dos 28 e Portugal, respetivamente (Fonte:EuroStat). O setor doméstico 
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é um dos setores onde se consome e se polui mais, constituindo, portanto uma área onde se 

tem que intervir, de forma a alcançar os objetivos fixados pela UE. 

 

 

A fim de assegurar a realização do objetivo em 2020 de 20% sobre a eficiência 

energética, a diretiva 2012/27/EU estabelece um quadro comum de normas para a promoção 

da eficiência energética na União Europeia, estabelecendo medidas que procuram aumentar a 

eficiência energética nos edifícios, nos transportes, nos produtos e nos processos. Esta diretiva 

foi aprovada com o intuito de implementar planos nacionais de ação para a eficiência 

energética, estratégias de longo termo para a reabilitação do setor dos edifícios, taxas de 

renovação de 3%/ano para os edifícios do Governo central (ou medidas alternativas), 

esquemas de obrigação de eficiência energética e auditorias energéticas e programas para que 

as PME se submetam às mesmas [8]. 

Em Portugal, o Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 

Edifícios (RCCTE), aprovado pelo Decreto-Lei nº 40/90, foi o primeiro instrumento legal que 

impôs requisitos à remodelação e construção de edifícios por forma a salvaguardar a satisfação 

das condições de conforto térmico nesses edifícios sem necessidades excessivas de energia 

quer no Inverno quer no Verão. No entanto, como alguns dos pressupostos do RCCTE, tal como 

definido em 1990, têm vindo a alterar-se, houve necessidade deste ser atualizado, surgindo 

assim o Decreto-Lei nº 80/2006 que apresenta as estratégias bioclimáticas que contribuem 

significativamente para a melhoria do desempenho global dos edifícios, identificadas em zonas 

climáticas correspondentes a cada região portuguesa [9].  

Com a atualização do RCCTE, surge uma preocupação em Portugal relativa à arquitetura 

bioclimática, que na altura já surgia noutros países europeus. Esta arquitetura procura que a 

conceção de um edifício seja feita de modo a que no seu interior estejam reunidas condições 

ambientais adequadas, nas diferentes estações do ano, sem grande recurso a fontes 

convencionais de energia. 

Figura 2 - Consumos de energia em cada setor na Europa e em Portugal no ano de 2012. (Fonte: EuroStat, 2012) 
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Seguindo esta linha de pensamento, são introduzidos no setor da construção materiais 

que auxiliam na redução das perdas de energia e no aumento das mesmas, reunindo um 

enorme potencial para contribuir para um ambiente melhor. Estes materiais com propriedades 

que os permitem mudar de fase conservando a temperatura ambiente no interior do edifício, 

são chamados de materiais de mudança de fase, mais propriamente Phase Change Materials 

(PCMs) [10]. 

 

  

1.4. Objetivos do Trabalho 

Este trabalho tem como principal objetivo a avaliação do comportamento térmico de 

uma argamassa de revestimento interior com PCM colocada no interior de uma célula de teste 

existente no campus da Universidade de Aveiro, como parede de Trombe, por forma a simular 

o método de ganho indireto num edifício solar passivo. 

 

 

1.5. Metodologia 

O presente trabalho foi dividido em quatro diferentes procedimentos. O primeiro 

procedimento consiste na pesquisa bibliográfica sobre edifícios solares passivos e a aplicação 

de PCMs nos mesmos. Numa segunda fase foi realizada uma parte experimental do trabalho 

que passa pela colocação de lajetas de argamassa com PCM, numa divisão da célula de teste, 

como parede de trombe, e posterior recolha de dados característicos de edifícios que 

possibilitem a análise do comportamento térmico da célula. Seguidamente, de forma a 

complementar a análise anterior, leva-se a cabo uma simulação do comportamento térmico da 

mesma célula de teste no programa EnergyPlus, utilizando os dados característicos da célula e os 

dados meteorológicos recolhidos pelo modelo experimental. Por fim, são comparados os 

parâmetros recolhidos em cada modelo e analisa a concordância existente entre ambos. 

 

 

1.6. Estrutura do Trabalho 

Este trabalho está organizado em seis capítulos. O primeiro apresenta um breve 

enquadramento da temática abordada e os principais objetivos pretendidos. No segundo 

capítulo são abordados os diferentes tipos de construções solares passivas e, no terceiro as 

características dos materiais de mudança de fase utilizados neste tipo de edifícios. O quarto 

capítulo mostra as características das lajetas de argamassa utilizadas como parede de trombe, 

da célula de teste e do sistema de monitorização utilizado no modelo experimental. 
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Seguidamente, no quinto capítulo são apresentados os resultados obtidos na monitorização 

experimental e no modelo simulado no programa EnergyPlus e, comparada a concordância 

existente entre ambos. Por último, o sexto capítulo refere-se às conclusões recolhidas neste 

estudo e às sugestões a ter em conta em projetos futuros.  
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2. Edifícios Solares Passivos 

 

2.1. Estratégias Bioclimáticas 

O conceito de bioclimático pode ser definido como uma arquitetura que, na sua 

conceção, aborda o clima como uma variável importante no seu processo. Segundo esta 

perspetiva, o sol é uma fonte de calor que importa compreender na sua interação com os 

edifícios quer em termos energéticos (radiação solar), quer em termos da sua posição ao longo 

de todo o ano [11]. 

As estratégias a adotar num determinado edifício ou projeto deverão ser selecionadas 

tendo em atenção a especificidade climática do local, o modo de ocupação do edifício e a 

operação do mesmo, com o objetivo de promoverem um bom desempenho em termos de 

adaptação ao clima e sensação de conforto para os seus ocupantes [11]. 

É importante referir que a sensação de conforto é função da relação que o Homem 

estabelece com o Ambiente, que é dependente daquilo que o edifício possibilita ao indivíduo 

e que está associada a fatores psicológicos e fisiológicos, que variam de pessoa para pessoa, 

como luz, som, calor, uso do espaço e experiências próprias de cada pessoa [12]. 

Um edifício solar passivo ou bioclimático deverá obedecer a uma criteriosa escolha de 

implantação e orientação, de forma a otimizar os ganhos solares do mesmo, tendo em 

consideração se o clima é favorável a esses ganhos nas diferentes estações do ano, e quais os 

cuidados a ter quanto às proteções solares no período de Verão [11]. 

De forma a otimizar o conforto ambiental no interior de um edifício, a sua projeção 

deverá ter em conta toda a envolvência climatérica e as características ambientais do local em 

que este se insere. Estes edifícios apoiam-se em seis princípios essenciais [13]: 

1. Isolamento térmico reforçado com vãos envidraçados de boa qualidade; 

2. Eliminação de pontes térmicas; 

3. Excelente impermeabilização ao ar; 

4. Ventilação com duplo fluxo (com recuperador de calor); 

5. Captura ideal, mas passiva da energia solar e do calor vindo do solo; 

6. Limitação dos consumos de energia dos aparelhos elétricos. 

 

Na figura 3, podemos observar a carta bioclimática de Baruch Givoni que sintetiza num 

diagrama psicrométrico o tipo de estratégias que deve ser utilizado para cada clima. Nesta 

carta, devem registar-se as ocorrências dos estados do ar (em termos de temperatura e 

humidade) verificados no exterior. Através das diferentes localizações das ocorrências 

registadas no edifício é possível identificar qual o tipo de estratégia mais adequada ao seu bom 

desempenho consoante a finalidade pretendida [11]. 
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São exemplos de estratégias de aquecimento dos edifícios: restringir as perdas por 

condução, restringir as perdas por infiltração, limitar o efeito da ação do vento no exterior do 

edifício e promover os ganhos solares. Pelo contrário, para o arrefecimento de edifícios podem 

ser desenvolvidas estratégias como: promover ventilação natural; restringir ganhos solares; 

promover o arrefecimento por evaporação; e promover o arrefecimento por radiação (muito 

utilizada na arquitetura do Sul da Europa particularmente em Portugal e Espanha) [11].  

Segundo a Diretiva 2010/31/EU, a partir de 2020 os edifícios novos terão de ser nearly 

zero energy buildings (NZEB) e os edifícios do Estado vão ser os primeiros a dar o exemplo. O 

Edifício Solar XXI (Figura 4) construído pelo LNEG é, em Portugal, o melhor exemplo da 

implementação dos conceitos anteriormente referidos [14]. 

 

 

Figura 3 - Carta bioclimática de Baruch Givoni [11] 

Figura 4 – Fachada Sul do Edifício Solar XXI, do LNEG [14] 
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O objetivo principal do projeto do Edifício Solar XXI consistiu em conceber um edifício 

de serviços com um baixo consumo de energia, integrando tecnologias renováveis e sistemas 

passivos de forma a gerar aquecimento e arrefecimento ao edifício. Deste modo a conceção do 

edifício integrou estratégias como: a otimização térmica da envolvente; o aumento da área de 

captação de ganhos solares; a utilização de dispositivos de sombreamento exteriores nos vãos 

orientados a Sul; a implementação de uma fachada fotovoltaica para aproveitamento elétrico; 

a recuperação de calor por convecção natural na fachada fotovoltaica para aquecimento; o uso 

de coletores solares para aquecimento; um sistema de arrefecimento passivo por tubos 

enterrados; e iluminação natural [14]. 

Através das estratégias apresentadas anteriormente, é possível compreender que a 

construção do Edifício Solar XXI foi pensada e projetada utilizando vários conceitos, assentes 

na definição de um edifício solar passivo, cujo seu objetivo é contribuir para o seu 

arrefecimento ou aquecimento natural. 

Quando falamos em arrefecimento o principal objetivo é tirar partido de fontes frias 

que permitirão arrefecer o edifício nas épocas quentes e os métodos utilizados são os seguintes 

[11]: 

 Ventilação Natural; 

 Arrefecimento pelo Solo; 

 Arrefecimento Evaporativo; 

 Arrefecimento Radiativo. 

No caso da finalidade pretendida ser o aquecimento, os métodos utilizados para 

maximizar a captação do sol no Inverno são geralmente denominados de Sistemas de 

Aquecimento Passivo e são classificados da seguinte forma [11]: 

 Ganho Direto; 

 Ganho Indireto; 

 Ganho Isolado. 

 

 

2.2. Método de Ganho Direto 

No projeto de todos os sistemas solares passivos de aquecimento existem dois 

elementos a ter em consideração: a superfície envidraçada para captação da radiação solar e a 

massa térmica para absorção, armazenamento e distribuição de calor. 

No método de ganho direto (Figura 5), o espaço a aquecer deverá possuir vãos 

envidraçados bem orientados por forma a possibilitar a incidência da radiação no espaço e nas 

massas térmicas envolventes. Os vãos envidraçados são um elemento fundamental no 

contributo da energia solar para o aquecimento, sendo a sua orientação a Sul e o seu correto 
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dimensionamento fatores decisivos. A envolvente do espaço interior deve ser constituída por 

materiais compactos (betão ou tijolo maciço) com uma elevada capacidade de armazenamento 

térmico e cujas superfícies devem ter um elevado poder de absorção de radiação solar (tons 

escuros e mate) [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o período diurno, a massa térmica absorve o calor resultante da incidência 

direta da radiação solar e, depois do pôr-do-sol este calor armazenado começa a libertar-se, 

mantendo-se a temperatura interior principalmente por convecção natural. Desta forma, 

durante todo o processo, o vidro permite a entrada da energia mas não a sua saída [15]. 

No entanto, para que este método seja coerente é necessário garantir o isolamento 

térmico noturno pelo lado exterior do vidro, através de portadas ou estores, mecanismos de 

ventilação natural e o dimensionamento das janelas, que deverá considerar também o fator da 

iluminação natural, por forma a se evitarem altos custos de iluminação artificial [15]. 

 

 

2.3. Método de Ganho Indireto 

A primeira casa a utilizar o método de ganho indireto foi finalizada no ano de 1967 por 

Félix Trombe, em conjunto com o arquiteto Jacques Michel, em França. Neste método, a 

captação da radiação solar é realizada através de um elemento, colocado entre a superfície de 

ganho e o espaço a aquecer, que atua como acumulador de calor e o cede ao interior por 

convecção e condução, originando um atraso na transmissão e uma gama de temperaturas 

mais constante, devido à inércia térmica [15]. 

A gestão da transferência de energia é feita usando sistemas simples de ventilação 

como o apresentado na figura 6 (Parede de Trombe), que funciona como uma estufa, 

constituída por um vidro exterior orientado a Sul, uma caixa-de-ar e um muro de grande 

espessura e densidade, frequentemente de betão, em que o espaço interior será aquecido por 

uma corrente de convecção natural entre esse espaço e a caixa-de-ar [11]. 

Figura 5 – Simulação de um Edifício Solar Passivo de Ganho Direto [11] 
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No caso de não se pretender utilizar a estratégia de ventilação natural, a utilização de 

uma “Parede de Armazenamento”, permite que a radiação solar acumulada na parede durante 

o dia seja transferida por condução para o interior do espaço a aquecer. Esta transferência 

demora um determinado tempo que depende da espessura da parede, permitindo armazenar 

energia para o período noturno. Outro método muito semelhante à Parede de Armazenamento 

é a utilização de paredes ou colunas de água. Neste sistema, a única diferença é a utilização 

água em contentores em vez de um material construtivo normal (betão ou argamassa) [11]. 

 

 

2.4. Método de Ganho Isolado 

O método de ganho isolado (Figura 7) combina os princípios térmicos que se verificam 

nos métodos de ganho direto e indireto. Neste método é utilizado um espaço fechado coberto 

de vidro (uma estufa) e uma massa acumuladora térmica, geralmente constituída pelo 

pavimento e por uma parede adjacente ao compartimento que se pretende aquecer. A estufa 

não só proporciona o ganho de energia proveniente da radiação solar direta, como também 

possibilita ganhos consideráveis provenientes da radiação difusa [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Simulação de um Edifício Solar Passivo de Ganho Indireto [11] 

Figura 7 - Simulação de um Edifício Solar Passivo de Ganho Isolado [11] 
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Nos dias de fraca insolação ou durante a noite, a estufa exerce, em relação ao espaço 

que se pretende aquecer, a função de zona térmica intermediária (zona de tampão), 

contribuindo assim para a redução das suas perdas energéticas [15]. 

O posicionamento correto da estufa deve ser feito na fachada Sul do edifício, podendo 

variar do canto nascente para o canto poente. Esta área de envidraçado deverá corresponder 

a um intervalo de 30% a 90% da área do espaço a aquecer, de modo a evitar elevadas 

amplitudes térmicas [15].  
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3. Phase Change Materials (PCMs) 

 

3.1. Classificação dos Materiais de Mudança de Fase 

O principal objetivo de um PCM é o armazenamento de energia térmica numa forma 

latente, originando uma maior capacidade de armazenamento de calor por unidade de volume 

em comparação com a de materiais de construção convencionais. Os edifícios, ao longo do ano, 

tendem a registar grandes flutuações de temperatura, o que resulta em elevados gastos em 

aquecimento e arrefecimento, o que pode ser evitado utilizando PCM de modo a suavizar essas 

variações de temperatura [16]. 

A escolha de um PCM a ser utilizado num edifício deve respeitar certas propriedades 

térmicas, físicas, cinéticas e químicas, não esquecendo os requisitos económicos: [17] 

i. Propriedades Térmicas: 

a. Temperatura adequada de mudança de fase; 

b. Alto calor latente de formação; 

c. Elevada condutibilidade térmica. 

ii. Propriedades Físicas: 

a. Reduzida variação da massa volúmica durante o processo de mudança de fase; 

b. Alta densidade; 

c. Baixa pressão de vapor. 

iii. Propriedades Cinéticas: 

a. Sem sobrearrefecimento; 

b. Taxas de cristalização suficientes. 

iv. Propriedades Químicas: 

a. Estabilidade química a longo prazo; 

b. Reversibilidade na passagem de sólido/líquido e líquido/sólido; 

c. Não tóxico e não inflamável; 

d. Compatível com materiais de construção. 

v. Requisitos Económicos: 

a. Abundância do recurso; 

b. Disponibilidade; 

c. Custo apropriado. 

 

Com base no processo de mudança de fase por calor latente, PCMs podem ser 

classificados em líquido-sólido, gás-líquido, sólido-gás e sólido-sólido. Entre esses tipos: o PCM 

sólido-sólido envolve um calor latente baixo e um ganho de volume muito reduzido, raramente 

adequado para o armazenamento térmico em edifícios; a mudança de fase gás-líquido 

experimenta uma mudança de volume muito significativa, devido à diferença de intervalos 
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moleculares entre a fase gasosa e a líquida; assim, em geral somente a mudança sólido-líquido 

é adequado para o armazenamento de energia térmica em edifícios [18]. 

O uso de materiais de mudança de fase em sistemas solares passivos permite 

armazenar o calor durante os períodos de elevada insolação e libertar calor durante a noite ou 

durante períodos de fraca insolação. Quando a temperatura ambiente sobe, ocorre uma 

quebra das ligações químicas do material originando uma mudança de fase do estado sólido 

para o estado líquido. Esta mudança de fase é um processo endotérmico e como resultado o 

calor vai ser absorvido pelo PCM que, posteriormente, à medida que a temperatura ambiente 

cai, irá voltar ao estado sólido e libertar o calor armazenado [19]. 

 

 

Figura 8 – Classificação dos materiais de mudança de fase 

 

Geralmente, a classificação de um PCM é dividida em três subcategorias, compostos 

orgânicos, compostos inorgânicos e misturas eutéticas. Estudos desenvolvidos, até ao 

momento, sobre estes materiais indicam que os compostos inorgânicos não podem ser 

armazenados diretamente num material construtivo devido às suas condições de degradação 

ao longo do tempo e, que o conhecimento sobre as misturas eutécticas ainda não permitiu 

conhecer as suas propriedades térmicas, o que torna incerta a sua utilização em edifícios. No 

entanto, o uso de compostos orgânicos, nos últimos anos, tem sido realizado através da sua 

mistura com materiais de construção porosos, resultando num elemento de armazenamento 

de ganho direto [19]. 
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3.1.1. Compostos Orgânicos 

Os PCM orgânicos podem ser descritos como compostos parafínicos e não-parafínicos, 

apresentando ambos as vantagens e desvantagem apresentadas na tabela 1.  

Usualmente, as parafinas são definidas por cadeias lineares de n-alcanos com a 

composição CH3−(CH2)n−CH3, em que o aumento da cadeia de carbonos resulta num aumento 

do ponto de fusão [18]. A sua densidade térmica de armazenamento varia entre 120 kJ/kg e 

210 kJ/kg e apresenta uma gama de temperaturas de fusão de 20ºC a 70ºC [19]. 

Compostos orgânicos não-parafínicos podem incluir ésteres, ácidos gordos, álcoois e 

glicóis. Neste grupo, os compostos de maior interesse são os ácidos gordos, que têm pontos de 

fusão num intervalo de temperatura relativamente baixa. Os seus pontos de fusão estão entre 

16ºC e 65ºC e, os pontos de solidificação entre 17ºC e 64ºC, com uma gama de calor de fusão a 

variar entre os 155 e os 180 kJ/kg. No entanto, os PCM não-parafínicos têm um custo mais 

elevado em comparação com as parafinas [19]. 

 

Tabela 1 – Síntese de vantagens e desvantagens da utilização de Compostos Orgânicos [17]  

Composto Orgânico 

Vantagem Não corrosivo; 

Baixo ou nenhum sobrearrefecimento; 

Estabilidade Térmica e física. 

Desvantagem Menor entalpia de mudança de fase; 

Menor condutibilidade térmica; 

Inflamabilidade. 

 

 

3.1.2. Compostos Inorgânicos 

PCMs inorgânicos têm um calor latente de fusão bastante elevado, uma boa 

condutividade térmica e são baratos. Neste grupo, é possível diferenciar sais hidratados e 

compostos metálicos [20]. 

Os sais hidratados são compostos muito atrativos do ponto de vista do armazenamento 

térmico de energia pois apresenta uma densidade de armazenamento de energia de 240 kJ/kg 

e um custo reduzido, quando comparados com parafinas. Os maiores problemas relacionados 

com o uso dos sais hidratados são o sobrearrefecimento e o facto de serem constituídos por 

mais do que uma substância, o que pode comprometer a estabilidade cíclica do produto [19]. 

No futuro, os compostos metálicos poderão ser um material a considerar nos 

mecanismos de armazenamento térmico, em aplicações de baixa e alta temperatura, devido à 
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sua elevada condutibilidade térmica comparativamente com outros PCM. No entanto, este 

PCM apresenta, em geral, uma massa elevada e problemas no processo de encapsulamento 

[21]. 

 

Tabela 2 - Síntese de vantagens e desvantagens da utilização de Compostos Inorgânicos [17] 

Composto Inorgânico 

Vantagem Maior entalpia de mudança de fase; 

Alta capacidade de armazenamento térmico. 

Desvantagem Sobrearrefecimento; 

Corrosivo; 

Separação de fase; 

Segregação de fase, ausência de estabilidade térmica. 

 

 

3.1.3. Misturas Eutéticas 

As misturas eutécticas são misturas de dois ou mais componentes, que liquidificam e 

solidificam em simultâneo e sem segregação. Tendo em conta a sua composição, são usadas 

misturas eutéticas de materiais orgânico-orgânico, orgânico-inorgânico e inorgânico-

inorgânico. Sobre este composto sabe-se que a sua densidade volumétrica é superior à dos 

compostos orgânicos, mas os dados disponíveis sobre as suas propriedades térmicas e físicas 

são escassos [19]. 

 

Tabela 3 - Síntese de vantagens e desvantagens da utilização Misturas Eutéticas [17] 

Composto Misturas Eutéticas 

Vantagem Alta temperatura de fusão; 

Alta densidade volumétrica de armazenamento 

térmico. 

Desvantagem Carência de dados disponíveis sobre as propriedades 

termofísicas. 
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3.2. Aplicação de PCMs em Materiais de Construção 

O PCM pode ser aplicado em materiais de construção por vários métodos, sendo estes: 

incorporação direta, imersão e encapsulamento. Os processos de encapsulamento são os 

métodos mais utilizados porque evitam a interação com os materiais de construção através do 

macroencapsulamento ou microencapsulamento que permite um manuseamento seguro do 

PCM no estado líquido e previne a alteração da sua composição [22]. 
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4. Procedimentos de estudo da célula-de-teste e do 

material compósito 

O trabalho experimental consiste na avaliação do desempenho térmico de lajetas de 

argamassa de revestimento interior com PCM (parafínico microencapsulado) aplicado numa 

estrutura de madeira construída para instalar uma parede de Trombe num compartimento da 

célula-de-teste. 

 

4.1. Caraterização da célula-de-teste 

A célula-de-teste encontra-se situada no Campus da Universidade de Aveiro, perto da 

Ponte Pedonal sobre o Estreito de S. Pedro, com as coordenadas GPS 40° 62.809’N e 8° 

65.6594’W e orientada a sul, respeitando os princípios bioclimáticos de orientação de um 

sistema solar passivo (Figura 9). 

 

O trabalho experimental realizado concretizou-se na estação quente e, o sistema solar 

passivo utilizado é baseado na estratégia de ganho indireto, com parede-de-trombe (ver 

subsecção 2.4). 

A célula-de-teste possui dois compartimentos com as mesmas dimensões designados, 

posteriormente neste trabalho, como compartimento de referência e compartimento 

experimental. Contrariamente ao que seria espectável para uma sistema solar passivo, a célula-

de-teste não possui uma pala de sombreamento instalada e não se verifica a realização de 

ventilação natural, condições que afetam a otimização de conforto ambiental no interior dos 

compartimentos. A estrutura da célula onde foram realizados os ensaios têm uma forma 

Figura 9 – Localização da célula-de-teste na UA 
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paralelepipédica com 7 m de comprimento, 2.35 m de largura e 2.57 m de altura, que equivale 

a uma área total de 16,45 m2 e um volume interior de 15,7 m3 por compartimento. 

A caracterização dos elementos construtivos da célula-de-teste torna-se relevante no 

sentido de contribuir para uma melhor perceção do seu efeito no conforto térmico do interior 

da estrutura. Nesta secção é realizada uma caracterização dos seguintes elementos 

construtivos: fachada Norte, Este e Oeste, vão envidraçado, cobertura, parede divisória e 

pavimento da célula-de-teste. 

 

 

4.1.1. Fachada Norte, Este e Oeste 

A face da célula de teste orientada a Norte contém duas portas em aço lacado a branco, 

que possibilitam o acesso a cada um dos compartimentos, de dimensões 900 × 2010 mm. As 

paredes da estrutura são formadas por painel sandwich com 40 mm de espessura, formado por 

chapa de aço pré-lacada sobre base galvanizada e isolamento intermédio (térmico e acústico) 

formado à base de resinas de poliuretano auto-extinguível. O painel sandwich apresenta um 

coeficiente de transferência térmica de 0,51 W m-1.°C-1 e boa resistência à humidade. 

 

 

4.1.2. Vão envidraçado 

A fachada da estrutura orientada a Sul é constituída por duas vitrinas de caixilharia em 

alumínio lacado a branco, de dimensões 1800 × 2280 mm, com vidro duplo incolor [5 + (12) + 

5 mm], sem proteção solar. O vão envidraçado apresenta uma transmissão luminosa de 80 %, 

fator solar de 0,75 % e coeficiente de sombreamento de 0,85 %. 

 

 

4.1.3. Cobertura 

A cobertura da célula é composta por uma camada inferior em teto falso constituído 

por chapa perfilada galvanizada em poliéster e silicone branco pirinéu 1006 com 0,05 mm de 

espessura. A camada superior consiste em chapa galvanizada com perfis conformados a frio 

sobre a qual está acumulado um conjunto de tubos galvanizados com dimensões de 40 × 30 × 

1,5 mm e onde está fixada uma chapa perfilada do tipo HT-30 com 0,6 mm de espessura. A 

separar estas duas camadas encontra-se fibra de vidro com lâmina anti-humidade, com 

espessura de 80 mm, de modo a aumentar a capacidade de isolamento. 
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4.1.4.  Parede divisória 

A parede que divide a célula-de-teste em dois compartimentos tem uma composição 

igual à das fachadas norte, este e oeste. Esta parede interior foi revestida, sobre toda a área da 

sua superfície, com placas de poliestireno expandido sem encaixe (EPS 100), com 30 mm de 

espessura, possuindo uma condutibilidade térmica de 0,036 W.m-1.ºC-1 e resistência térmica de 

0,75 m2.ºC.W-1. A inclusão deste material isolante teve como finalidade a redução da 

transmissão térmica entre compartimentos e assim obter resultados mais fiáveis. 

 

 

4.1.5. Pavimento 

O pavimento é constituído por perfis de chapas galvanizadas que suportam uma carga 

de 250 kg.m-2, repartida de forma uniforme. Agregada a este perfil de chapas galvanizadas 

existe uma camada isolante de estrado fenólico, com 18 mm de espessura, e uma tela de 

Vinílico Traviata 6026 utilizada para revestimento do piso. A camada isolante possui uma 

condutibilidade térmica de 0,30 W.m-1.ºC-1 e calor específico de 1700 J.kg-1.ºC-1, e a tela de 

Vinílico uma condutibilidade térmica de 0,17 W.m-1.ºC-1 e calor específico de 900 J.kg-1.ºC-1.  

 

 

4.2. Caraterização da argamassa com PCM 

A argamassa com PCM, utilizada no modelo experimental, foi previamente utilizada 

pelo Eng. Hélder Nunes, na tese de mestrado “Comportamento térmico de uma argamassa com 

PCM numa célula-de-teste”, 2013. Deste modo, a caraterização da argamassa com PCM, 

apresentada neste capítulo, foi adaptada, tendo em consideração os procedimentos realizados 

pelo responsável da sua construção e análise [21]. 

 

 

4.2.1. Argamassa de revestimento interior com PCM 

As lajetas de argamassa contruídas foram submetidas a várias formulações de 

argamassa com PCM incorporado, até à obtenção de uma formulação sem fissuração aparente. 

A argamassa desenvolvida obedece aos requisitos da normalização europeia vigente EN998-1. 
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Tabela 4 – Materiais constituintes da argamassa com PCM utilizada no trabalho experimental [21]  

Material 
Proporção da mistura 

em relação à massa [%] 

Cimento (ligante hidráulico) 10,00 

Cal (ligante hidráulico) 5,00 

Carbonato de cálcio (agregado industrial) 57,65 

Resinas (VAE, Tg=15 ºC) 2,00 

Fibras (PAN, com 6 mm) 0,20 

Fibras (Pó de alumínio) 0,10 

Derivados à base de celulose (=2000 a 3000 mPa.s 2 %; 20 ºC)  0,05 

PCM (Micronal DS5040 X) 25,00 

 

O PCM Micronal DS5040 X da BASF cumpre os requisitos da Associação Reguladora da 

Qualidade dos Materiais de Mudança de Fase, através da avaliação da quantidade de calor 

armazenada em função da temperatura, da reprodutibilidade cíclica do processo de 

armazenamento e da sua condutibilidade térmica. Esta microcápsula contém no seu núcleo uma 

mistura especial de parafínicos e permite a alteração de 10% do seu volume durante a transição de 

fase da parafina sem qualquer perca ou vazamento de material [26]. 

 

Tabela 5 - Propriedades do Micronal DS5040 X segundo o fabricante [21] 

Caraterística Micronal DS5040 X 

Tipo Pó 

Ponto de Fusão (aproximado) [ºC] 23 

Faixa de operação [ºC] 10 – 30 

Capacidade de armazenamento total (aproximado) [kJ. kg-1] 135 

Capacidade de calor latente (aproximado) [kJ. kg-1] 100 

Densidade aparente [kg. m-3] 250 – 350 
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4.2.2. Produção das lajetas de argamassa com PCM 

A produção deste tipo de lajeta em argamassa com PCM foi primeiramente concebida 

para ser aplicada no pavimento da célula-de-teste, no entanto, neste trabalho a sua finalidade 

é ser utilizada como Parede de Trombe. Esta produção foi realizada no laboratório da Saint-

Gobain Weber, localizada na Zona Industrial de Taboeira em Aveiro. 

Numa primeira fase de fabrico foram colocados numa misturadora todos os materiais 

constituintes da argamassa e o PCM nas devidas proporções e, posteriormente, foi adicionada 

água numa proporção de 0,34 L kg-1 de argamassa. A formação de lajetas de 30 × 30 cm com 2 

cm de espessura foi realizada através de dois moldes 100 × 100 cm. Entre os dois moldes foi 

colocada fibra de vidro de forma a conferir mais consistência à lajeta. 

O produto final apresenta uma espessura de 1,57 cm, num molde de 30 × 30 cm 

totalmente preenchido com o material compósito. 

 

 

Como último passo, antes da sua colocação na célula-de-teste, procedeu-se à pintura 

de todas as lajetas. Sabendo que, a cor de revestimento dos materiais está diretamente 

relacionada com a quantidade de radiação solar absorvida, utilizou-se, para este efeito, tinta 

aquosa preta CIN Vinylmatt. A tinta aquosa Vinylmatt, formulada à base de dispersão vinílica, tem 

um aspeto mate profundo que permite disfarçar pequenas imperfeições e uma classificação A+, 

relativamente à “Qualidade do Ar Interior” [25]. 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Colocação das lajetas no suporte de madeira do C_EXP, da célula de teste 

Figura 10 – Lajeta produzida, parte lateral (esquerda); Lajeta após pintura 
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4.2.3. Propriedades térmicas do PCM e da argamassa com PCM 

O PCM Micronal DS5040 X foi submetido a ensaios DSC (Differential Scanning 

Calorimeter), de forma a determinar o seu intervalo de temperaturas de fusão/ solidificação. 

Os ensaios relativos à argamassa com PCM foram realizados recorrendo a ensaios MDSC 

(Modulated Differential Scanning Calorimeter), incidindo sobre duas amostras distintas: 

o Argamassa não endurecida com o PCM, correspondendo a todos os materiais 

constituintes da argamassa antes da adição de água (Seguidamente denominada de 

ArgN); 

o Argamassa endurecida com PCM, correspondendo ao material obtido após a adição de 

água e secagem e, convertido em pó para análise (Seguidamente denominada de 

ArgEND). 

 

Recorrendo à equação 3.1, foi possível determinar a densidade seca aparente da 

argamassa endurecida com PCM. Em relação à condutibilidade térmica do material foi 

necessário utilizar o instrumento Deltalab ET-100, presente no laboratório do Departamento 

de Materiais e Cerâmica da Universidade de Aveiro, e a equação 3.2. 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝜌) =
𝑚

𝑣
                                                                                 (3.1) 

Onde, 

m= Massa do provete [kg] 

v= Volume do provete [m3] 

 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝜆) =
𝑃 ×𝐿

𝐴×∆𝑇
                                                                           (3.2) 

Onde, 

P= Potência de aquecimento [W] 

L= Espessura do material [m] 

A= Área exposta [m2] 

ΔT= Diferença de temperatura entre os dois lados da amostra [ºC] 

 

A realização de ensaios MDSC sobre a amostra endurecida e não endurecida resulta na 

necessidade de analisar a alteração das propriedades térmicas antes e após o endurecimento. 
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Os resultados obtidos em ambos os ensaios encontram-se resumidos na tabela 6. Os 

procedimentos utilizados para a determinação das propriedades térmicas dos materiais em 

ambos os ensaios, assim como os resultados do comportamento do fluxo de calor, calor 

específico e entalpia de fusão e solidificação dos materiais encontram-se no Anexo A [21]. 

  

Tabela 6 – Resultados dos ensaios DSC e MDSC [21] 

Caraterística PCM ArgN ArgEND 

Pico de fusão [ºC] 24,90 21,65 21,00 

Pico de solidificação [ºC] 19,03 18,80 18,20 

 Temperatura de fusão [ºC] 20,09 – 25,68 16,03 – 25,52 15,93 – 25,92 

 Temperatura de solidificação [ºC] 17,03 – 21,54 14,15 – 22,75 13,13 – 23,12 

Cp sólido @ 10 ºC [J g-1 ºC-1] - 1,23 0,81 

Cp líquido @ 30 ºC [J g-1 ºC-1] - 1,10 0,71 

Entalpia de fusão [kJ kg-1] - 27,28 15,13 

Entalpia de solidificação [kJ kg-1] - 26,71 14,22 

Calor específico [kJ m-3 ºC-1] - - 950,10 

Densidade seca aparente [kg. m-3] - - 1173 

Condutibilidade térmica [W. m-1. ºC-1] - - 0,31 

Efusividade térmica [kJ m-2 ºC-1 s-1/2] - - 0,54 

 

 

4.3. Sistema de aquisição de dados 

A aquisição de dados foi efetuada recorrendo a sensores que medem a humidade 

relativa, temperatura, radiação solar e fluxos de calor, colocados no interior e exterior da 

célula-de-teste. A aquisição dos dados monitorizados foi realizada através de um software que 

possibilita a sua recolha e armazenamento para posterior análise. 

 

4.3.1. Sonda HD 9008 TR 

A sonda HD 9008 TR está colocada no exterior, numa estrutura metálica na cobertura 

da célula-de-teste com 12 anéis da Delta Ohm, de forma a evitar que condições atmosféricas, 

tais como, correntes de ar, radiação solar e/ou precipitação interfiram nos resultados obtidos. 
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Figura 12 - Sonda HD 9008 TR, na célula de teste 

 

Esta sonda possibilita a aquisição de valores de humidade relativa exterior e 

temperatura exterior. A faixa de medição da sonda HD 9008 TR, referente à humidade relativa 

e à temperatura, encontra-se ente os 0 e 100 % e os -40 e +80ºC respetivamente. Este aparelho 

de medição funciona através de um sensor capacitivo de humidade do tipo H6100 e um sensor 

de temperatura PT100 [26]. 

 

 

4.3.2. Piranómetro LP PYRA 03 

Na cobertura da célula-de-teste, encontra-se um piranómetro LP PYRA 03 de 2ª classe 

da Delta Ohm, que cumpre os requisitos da ISO 9060 e da World Meteorological Organization 

(WMO), utilizado para determinar a radiação global (W m-2) que chega à célula [27].  

As especificações técnicas do piranómetro indicam um intervalo de medição entre 0 e 

2000 W m-2, campo espectral de 305 a 2800 nm (50 %), uma temperatura de funcionamento 

entre -40 a +80 °C e sensibilidade típica de 10 V/(W m-2) [27].  

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Piranómetro LP PYRA 03 da Delta Ohm, na célula de teste 
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4.3.3. Sondas JUMO 907021/21 

Com o objetivo de medir a humidade relativa (% HR) e a temperatura (°C) dentro da 

célula-de-teste, foi colocada uma sonda JUMO 907021/21, em cada compartimento. A sonda 

JUMO 907021/21 apresenta um intervalo de medição para a humidade relativa e para a 

temperatura de 20 a 90 %HR e -30 a +60 °C, respetivamente [28].  

 

 

Figura 14 – Sonda JUMO 907021/21 na parede da célula de teste 

 

 

4.3.4. Sondas PT100 

As sondas PT100 são sensores de temperatura, caraterizados como termorresistências 

ou RTD (Resistive Temperature Detectors), constituídos por metais de resistência elétrica com 

elevado coeficiente de temperatura. O metal mais utilizado, nestas sondas, é a platina por ser 

o mais estável e linear e, apresenta uma RTD de 100 Ω a 0 °C [29]. 

A medição da temperatura interior (°C) de ambos os compartimentos da célula foi 

efetuada utilizando o método de medição a 3 fios (compensação simples), que fazem a 

compensação da resistência dos fios de ligação, minimizando assim os erros [29]. A 

comparação das temperaturas registadas no interior de cada compartimento foi possível 

recorrendo à média das temperaturas obtidas pelas sondas. Para este efeito, foram utilizadas 

quatro sondas no compartimento de referência e quatro sondas no compartimento 

experimental. 
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Figura 15 – Colocação da sonda PT100, na célula de teste 

 

 

4.3.5. Fluxímetros Hukseflux HFP01 

O Hukseflux HFP01 serve para medir o calor que passa através de um objeto, no qual é 

incorporada ou sobre a qual está montado. Este fluxímetro mede a temperatura diferencial 

através do corpo compósito, através da produção de uma pequena tensão de saída 

proporcional ao fluxo de calor local. A sua a sensibilidade nominal é 50 μV (W m-2)-1, a gama de 

medição é de -2000 a +2000 W m-2, a temperatura varia entre -30 °C a 70 °C e a precisão típica 

esperada (12h totais) nas paredes entre -5 e +5 % [30]. 

A utilização dos fluxímetros deveu-se à necessidade de determinar o fluxo de calor que 

passa pela parede divisória, que separa ambos os compartimentos da célula-de-teste, 

aplicando-se um fluxímetro Hukseflux HFP01 por compartimento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Colocação do fluxímetro Hukseflux HFP01, na célula de teste 
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4.3.6. Sistema de Monitorização 

O sistema de monitorização colocado no interior do compartimento de referência 

permite a aquisição em tempo real dos dados das sondas de medição através de módulos 

recetores, num intervalo de 5 minutos. A informação convertida é por último registada num 

portátil através do software EZ Data Logger Basic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Sistema de monitorização na célula de referência  
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5. Resultados da monitorização e discussão 

Neste capítulo são apresentados os valores obtidos nas medições realizadas entre os 

dias 20 Junho e 3 de Julho nos compartimentos de referência e experimental da célula de teste, 

da Universidade de Aveiro, e os valores simulados no programa EnergyPlus do Departamento 

de Energia dos Estado Unidos da América, no mesmo período de tempo, utilizando as 

caraterísticas da célula e os dados meteorológicos obtidos no seu exterior. 

Com o objetivo de analisar o desempenho das lajetas com PCM, colocadas sob a forma 

de Parede de Trombe virada a Sul, no compartimento experimental, serão exibidos e discutidos 

os resultados referentes à temperatura registada dentro de ambos os compartimentos e no 

exterior da célula teste, a radiação solar global, a humidade relativa registada no interior e no 

exterior da célula e os fluxos de calor que passam pela parede divisória dos compartimentos, 

no intervalo de tempo analisado. 

A legenda utilizada na apresentação dos resultados obtidos em ambos os modelos está 

presente na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Lista de significados dos resultados apresentados 

Sigla Significado 

C_REF Dados da figura correspondentes ao compartimento de referência 

C_EXP Dados da figura correspondentes ao compartimento experimental 

FLUXO_REF 
Dados da figura correspondentes ao fluxo de calor que sai do 

compartimento de referência para o compartimento experimental 

FLUXO_EXP 
Dados da figura correspondentes ao fluxo de calor que sai do 

compartimento experimental para o compartimento de referência 

MOD_EXP Dados da figura correspondentes ao modelo experimental 

MOD_SIM Dados da figura correspondentes ao modelo simulado 

 

 

5.1. Monitorização de variáveis externas à célula de teste 

Parâmetros de conforto como a temperatura exterior e a radiação solar global, 

relacionam-se, na medida em que, o primeiro parâmetro tende a aumentar os seus valores 

quando se registam aumentos no segundo. Este comportamento é perfeitamente observado 
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na Figura 18 e, mais detalhadamente, na Figura 19, que mostram o comportamento registado 

pelas variáveis, temperatura e radiação solar global, obtidos durante o período de 

amostragem, no exterior da célula de teste. 

 

 

Figura 18 – Comportamento da Temperatura e da Radiação Solar Global registadas no exterior da célula-teste, entre 4 
de Maio e 3 de junho 

 

Figura 19 – Comportamento detalhado da Temperatura e da Radiação Solar Global registadas no exterior da célula-
teste, entre 23 e 27 de Maio 

 

Durante os dias em que foi realizada esta monitorização, o pico máximo de temperatura 

ocorreu no dia 27 de Maio, registando um valor de 24,3 ºC e, no sentido inverso, o dia 20 de 

Maio foi aquele em que a temperatura atingiu o valor mais baixo (11,5 ºC). Relativamente à 

radiação solar, o valor máximo foi obtido no dia 21 de Maio às 13h (932,6 W.m -2), o que está 
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de acordo com a gama de resultados máximos e correspondente hora do dia, nos restantes 

dias. 

 

 

5.2. Avaliação das variáveis internas à célula de teste 

O desempenho térmico da parede de trombe é compreendido através da comparação, 

dos resultados da monitorização, entre o compartimento de referência e o compartimento 

experimental, onde está situada a parede com PCM. 

Os resultados obtidos no interior da célula de teste, apresentados neste subcapítulo, 

foi realizada em igual período do subcapítulo anterior, pelo que os dados exibidos nas figuras 

seguintes foram influenciados pelas condições externas anteriormente apresentadas. 

Através da análise das Figuras 20 e 21 podemos evidenciar a inercia térmica que ocorre 

no compartimento experimental devido à existência da parede de trombe. Este fenómeno é 

compreendido quando se observa que os picos de temperatura no compartimento 

experimental ocorrem, em média, 1 hora após o registo dos máximos e mínimos no 

compartimento de referência. 

 

Figura 20 - Comportamento da temperatura no interior do compartimento de referência e experimental da célula de 
teste, entre 23 e 27 de Maio 
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Figura 21 - Comportamento detalhado da temperatura no interior do compartimento de referência e experimental da 
célula de teste, entre 23 e 27 de Maio 

 

Devido à colocação de uma parede com PCM, em frente ao vão envidraçado do 

compartimento experimental, os dados obtidos mostram que esta resultou num menor 

aquecimento nos períodos quentes e num menor arrefecimento nos períodos mais frios do dia, 

em relação ao que foi registado em igual período para o compartimento de referência. 

Seguindo a análise efetuada para a temperatura exterior no subcapítulo 5.1., o valor 

máximo de temperatura registado dentro do compartimento de referência foi de 45,8 ºC no 

dia 27 de Maio (dia em que foi registado o valor máximo de temperatura exterior), enquanto, 

em igual período, o compartimento experimental registou uma máxima de 43.3 ºC. No entanto, 

no dia 23 de Maio foi registado o pico de temperatura mínima de toda a monitorização nas 

células de referência e experimental, com os valores de 10,9 e 12,5 ºC, respetivamente. Estas 

diferenças de temperatura resultaram em amplitudes térmicas de 2,4 ºC, em períodos de 

aquecimento, e 1,7 ºC, em períodos de arrefecimento da célula de teste. 

Como os dois compartimentos monitorizados se encontram divididos, unicamente, por 

painel sandwich com 40 mm de espessura (ver subcapítulo 4.1.1.), foi colocado um fluxímetro 

em cada compartimento, com o objetivo de analisar o fluxo de calor que é transmitido entre 

ambos. Recorrendo à Figura 22 e, mais detalhadamente, à Figura 23 concluímos que a partir 

do momento em que as condições estabilizam face às alterações efetuadas, o compartimento 

onde é registado o valor mais alto de temperatura é aquele que transfere mais calor para o 

compartimento vizinho, registando-se o pico de transferência simultaneamente com o pico de 

temperatura no período de aquecimento. 
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Figura 22 - Comportamento da temperatura no interior do compartimento de referência e experimental da célula de 
teste e do fluxo de calor que atravessa a parede divisória, entre 23 e 27 de Maio 

 

Figura 23 - Comportamento detalhado da temperatura no interior do compartimento de referência e experimental da 
célula de teste e do fluxo de calor que atravessa a parede divisória, entre 23 e 27 de Maio 

 

No intervalo de dias monitorizado, os valores obtidos relativamente à humidade 

relativa, presentes na Figura 24, mostram que os resultados referentes a este parâmetro no 

exterior são superiores aos recolhidos no interior da célula de teste, algo que pode ser 

explicado pela gama de temperatura mais elevada registada no interior da célula. 
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Figura 24 - Comportamento detalhado da humidade relativa no interior e no exterior da célula de teste, entre 23 e 27 
de Maio 

 

Ao longo desta monitorização, a parede de trombe com PCM produziu um efeito 

filtrante, funcionando como proteção durante os períodos de maior insolação e temperaturas 

elevadas e, como retenção durante os períodos mais frios, tal como indica a Tabela 8. Durante 

esta análise, em média, a amplitude térmica (C_EXP-C_REF) registada nos períodos de 

aquecimento e de arrefecimento foi de -2,9 e 1,0 ºC, respetivamente. Pelo que, os dias que 

apresentaram amplitudes térmicas mais elevadas nos picos de aquecimento e arrefecimento 

foram o 3 de Junho (-4,9 ºC) e o 25 de Maio (2,8 ºC), respetivamente. 

 

Tabela 8 – Síntese dos resultados da temperatura interior registada no compartimento de referência e experimental 
entre o dia 20 de Maio e 3 de Junho 

Temperatura [ºC] Máxima 
ΔT (C_EXP-

C_REF) 
Mínima 

ΔT (C_EXP-

C_REF) 
Média 

ΔT (C_EXP-

C_REF) 

20/Mai 
C_REF 35,3 

-1,2 
10,9 

0,1 
20,0 

0,0 
C_EXP 34,1 11,0 20,0 

21/Mai 
C_REF 39,0 

-2,2 
10,8 

0,7 
22,0 

-0,2 
C_EXP 36,8 11,5 21,8 

22/Mai 
C_REF 39,4 

-2,1 
11,9 

1,9 
22,6 

0,0 
C_EXP 37,3 13,8 22,6 

23/Mai 
C_REF 40,3 

-2,2 
10,9 

1,7 
22,9 

0,0 
C_EXP 38,1 12,5 22,9 

24/Mai 
C_REF 44,3 

-2,7 
13,0 

1,6 
25,0 

-0,1 
C_EXP 41,7 14,6 24,9 
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25/Mai 
C_REF 44,5 

-2,5 
14,6 

2,8 
26,0 

0,1 
C_EXP 42,0 17,4 26,1 

26/Mai 
C_REF 43,9 

-2,6 
12,7 

1,3 
25,1 

0,1 
C_EXP 41,3 14,0 25,2 

27/Mai 
C_REF 45,8 

-2,4 
13,4 

2,1 
26,5 

0,0 
C_EXP 43,3 15,4 26,5 

28/Mai 
C_REF 45,6 

-2,7 
12,9 

1,3 
26,0 

0,0 
C_EXP 42,8 14,2 26,0 

29/Mai 
C_REF 37,4 

-1,7 
14,2 

0,8 
23,1 

0,2 
C_EXP 35,6 15,0 23,3 

30/Mai 
C_REF 39,4 

-2,5 
12,9 

0,3 
23,0 

-0,3 
C_EXP 36,9 13,2 22,7 

31/Mai 
C_REF 42,3 

-3,6 
15,3 

0,3 
24,8 

-0,5 
C_EXP 38,8 15,5 24,2 

01/Jun 
C_REF 41,0 

-4,2 
15,9 

0,7 
24,4 

-0,8 
C_EXP 36,8 16,6 23,6 

02/Jun 
C_REF 39,5 

-3,8 
13,7 

0,3 
23,1 

-0,8 
C_EXP 35,7 13,9 22,2 

03/Jun 
C_REF 43,5 

-4,9 
15,3 

0,1 
25,3 

-1,3 
C_EXP 38,6 15,5 24,1 

MÉDIA   -2,9  1,0  -0,2 

 

 

 

5.3. Simulação térmica através do programa EnergyPlus 

O programa EnergyPlus, do Departamento de Energia dos Estados Unidos da América, 

possibilitou a simulação do comportamento térmico da célula teste através da introdução das 

caraterísticas dos materiais que a constituem, das lajetas de argamassa com PCM e dos dados 

meteorológicos registados durante o período monitorizado. A modelação da célula de teste foi 

realizada no software SketchUp, no formato 3D, tendo em conta as caraterísticas dimensionais 

da mesma (ver Anexo B). 

Os resultados obtidos para esta simulação encontram-se no subcapítulo 5.3.2. no 

intervalo de tempo idêntico ao utilizado no modelo experimental.   
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5.3.1. Modelação através do programa SketchUp 

O Sketchup é um software destinado à modelação em três dimensões, utilizado 

essencialmente por arquitetos e engenheiros civís. A modelação realizada no contexto deste 

trabalho, que está presente na figura 25, teve em consideração as dimensões reais da célula 

teste e a implementação da Parede de Trombe no compartimento experimental e de um 

sombreado junto às janelas do compartimento de referência.  

 

 

A separação dos compartimentos, para uma análise semelhante à do modelo 

experimental, foi possível recorrendo à criação de zonas térmicas no software, denominadas 

posteriormente C_REF e C_EXP. Aquando da finalização da modelação, o modelo SketchUp é 

exportado para o formato.IDF e executado no EnergyPlus por forma a definir a densidade, 

largura, condutibilidade, dureza e capacidade térmica dos materiais que compõem as 

contruções do modelo. 

 

 

5.3.2. Avaliação do desempenho térmico da simulação 

Comparativamente ao modelo experimental a simulação realizada apresenta um 

comportamento similar para ambos os compartimentos e um desempenho térmico 

considerado aceitável. 

Figura 25 - Modelação da célula de teste no SketchUp 
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Através da Figura 26 e 27, confirma-se a inércia térmica verificada igualmente no 

modelo experimental. No entanto, no modelo apresentado neste subcapítulo, verifica-se uma 

maior amplitude térmica nos picos máximos e mínimos de cada dia visível nas figuras seguintes 

e nos dados exibidos na Tabela 9. 

 

 

Figura 26 - Simulação da temperatura no interior do compartimento de referência e experimental da célula de teste, 
entre 23 e 27 de Maio 

Figura 27 - Simulação detalhada da temperatura no interior do compartimento de referência e experimental da célula 
de teste, entre 23 e 27 de Maio 
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Neste modelo, foi registada uma maior redução dos picos durante o período de 

aquecimento, traduzindo-se num valor médio de 7,6 ºC no compartimento onde está instalada 

a Parede de Trombe em relação ao de referência. Esta redução térmica está mais evidenciada 

no dia 27 de Maio e regista uma amplitude térmica de 9,7 ºC.  

Simultaneamente, durante os períodos de arrefecimento, em média, registaram-se 

ganhos superiores comparativamente ao modelo primeiramente apresentado. A amplitude 

média registada nos picos de temperatura mínima foi 2,4 ºC no compartimento experimental, 

em relação ao compartimento de referência. 

 

Tabela 9 - Síntese dos resultados da simulação da temperatura interior registada no compartimento de referência e 
experimental entre o dia 20 de Maio e 3 de Junho 

Temperatura [ºC] Máxima 
ΔT (C_EXP-

C_REF) 
Mínima 

ΔT (C_EXP-

C_REF) 
Média 

ΔT (C_EXP-

C_REF) 

20/mai 
C_REF 49,2 

-8,4 
22,0 

2,8 
32,4 

-1,1 
C_EXP 40,8 24,8 31,3 

21/mai 
C_REF 42,0 

-5,6 
21,8 

2,8 
29,8 

-0,2 
C_EXP 36,4 24,6 29,6 

22/mai 
C_REF 40,1 

-5,6 
20,7 

2,5 
27,7 

-0,1 
C_EXP 34,5 23,2 27,5 

23/mai 
C_REF 46,3 

-9,2 
17,7 

2,7 
28,6 

-1,2 
C_EXP 37,1 20,4 27,4 

24/mai 
C_REF 47,3 

-8,7 
20,0 

2,4 
30,6 

-1,3 
C_EXP 38,6 22,5 29,3 

25/mai 
C_REF 47,8 

-8,1 
20,8 

2,6 
30,4 

-0,8 
C_EXP 39,7 23,5 29,6 

26/mai 
C_REF 41,9 

-6,1 
20,6 

2,6 
28,3 

-0,4 
C_EXP 35,8 23,2 27,9 

27/mai 
C_REF 46,6 

-9,3 
18,1 

2,8 
28,7 

-1,0 
C_EXP 37,3 20,9 27,6 

28/mai 
C_REF 43,1 

-7,0 
18,2 

2,8 
27,3 

-0,4 
C_EXP 36,1 21,0 26,8 

29/mai 
C_REF 37,5 

-5,9 
18,2 

2,4 
24,9 

-0,3 
C_EXP 31,6 20,6 24,6 

30/mai 
C_REF 38,2 

-6,5 
18,3 

1,8 
25,4 

-0,8 
C_EXP 31,7 20,1 24,6 

31/mai 
C_REF 44,2 

-8,4 
18,7 

1,8 
28,0 

-1,4 
C_EXP 35,8 20,5 26,6 

01/jun 
C_REF 48,8 

-8,9 
20,2 

2,0 
31,5 

-1,7 
C_EXP 39,9 22,2 29,7 
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02/jun 
C_REF 47,8 

-7,4 
22,6 

2,3 
32,4 

-1,0 
C_EXP 40,5 24,9 31,4 

03/jun 
C_REF 48,3 

-8,1 
22,4 

2,5 
32,3 

-1,0 
C_EXP 40,2 24,9 31,3 

MÉDIA   -7,6  2,4  -0,9 

 

 

 

5.4. Conformidade entre o modelo experimental e a simulação EnergyPlus 

As figuras 29 e 30 mostram o comportamento do compartimento de referência e do 

compartimento onde está situada a parede de trombe com PCM, respetivamente, no modelo 

experimental e no modelo simulado. Através da interpretação de ambos os gráficos 

compreende-se que os dois modelos utilizados neste trabalho apresentam um comportamento 

semelhante, no entanto, apresentam algumas discrepâncias relativamente aos picos de 

temperatura.  

 

 

Relativamente ao compartimento de referência, tendo em consideração que é o 

modelo experimental que apresenta picos mais reduzidos para o período de aquecimento e 

para o período de arrefecimento, esta amplitude presente nos gráficos pode ser explicada pela 

existência de fugas ou desgaste nos materiais que compõem este compartimento, resultando 

numa perda de calor não assumida pelo modelo simulado. 
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Figura 28 - Comparação entre as temperaturas obtidas no compartimento de referência pelo modelo experimental 
e simulado, entre 23 e 27 de Maio 
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Na tabela 10, estão presentes os valores mais relevantes para a análise do desempenho 

térmico da Parede de Trombe em ambos os modelos utilizados neste trabalho. 

 

Tabela 10 – Síntese dos principais resultados obtidos para o modelo experimental e para o modelo simulado 

Critério 
Modelo 

Experimental 

Modelo 

Simulado 

Maior redução dos picos de temperatura no período de 

aquecimento [ºC] 
4,9 9,3 

Maior aumento dos picos de temperatura no período 

de arrefecimento [ºC] 
2,8 2,8 

Redução média dos picos de temperatura no período 

de aquecimento [ºC] 
2,9 7,6 

Aumento médio dos picos de temperatura no período 

de arrefecimento [ºC] 
1,0 2,4 

 

 

5.5. Comparação com utilizações anteriores 

Com o intuito de comparar o comportamento evidenciado pelas lajetas de argamassa 

com PCM num edifício solar passivo pelo método direto e pelo método indireto, recorreu-se 

aos resultados obtidos pelo Eng. Hélder Nunes, na sua tese de mestrado, “Comportamento 

térmico de uma argamassa com PCM numa célula-de-teste”, 2013. 
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Figura 29 - Comparação entre as temperaturas obtidas no compartimento da Parede de Trombe pelo modelo 
experimental e simulado, entre 23 e 27 de Maio 
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A comparação apresentada nesta secção não apresenta valor científico, visto que foi 

realizada em períodos diferentes, sob influências exteriores distintas. Mas, seguindo uma linha 

de pensamento teórica, são apresentados na tabela 11 os principais resultados de ambas as 

monitorizações. 

 

Tabela 11 - Síntese dos principais resultados obtidos para o método de ganho direto e para o método de ganho indireto  

Critério 
Ganho 

Indireto 

Ganho 

Direto 

Massa total da parede de Trombe [kg] 108,6 129,1 

Temperatura máxima exterior [ºC] 24,3 19,4 

Temperatura mínima exterior [ºC] 11,5 7,2 

Temperatura média exterior [ºC] 17,3 13,1 

Temperatura média no compartimento de referência 

[ºC] 
24,0 21,6 

Temperatura média no compartimento experimental 

[ºC] 
23,7 22,4 

Radiação solar máxima [W.m-2] 932,6 616,0 

Maior redução dos picos de temperatura no período de 

aquecimento [ºC] 
4,9 6,1 

Maior aumento dos picos de temperatura no período de 

arrefecimento [ºC] 
2,8 3,1 

Redução média dos picos de temperatura no período de 

aquecimento [ºC] 
2,9 2,1 

Aumento médio dos picos de temperatura no período de 

arrefecimento [ºC] 
1,0 1,2 

 

 

 

5.6. Economia de Energia 

A entalpia de fusão obtida nos ensaios MDSC de uma amostra do material utilizado no 

presente trabalho foi de 15,13 kJ.kg-1 (ver subcapítulo 4.2.3.) e sabendo a massa total de lajetas 

utilizadas como parede de Trombe (108,60 kg), a quantidade de energia armazenada ou 

libertada durante o processo de mudança de fase levado a cabo pelo PCM [kJ] é calculado 



 

42 
 

recorrendo à equação 5.1. O resultado final é 1 643 kJ, o que equivale a 0,46 kW.h-1 e, 

representa a quantidade de energia que seria necessária para reduzir as amplitudes térmicas 

registadas no compartimento de referência. 

 

𝑄 = 𝑚 × 𝐿                                                                                                                                           (5.1) 

 Onde, 

 m= Massa do material [kg] 

 L= Calor latente do material [kJ.kg-1]  
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6. Conclusões 

 

6.1. Conclusões gerais 

A técnica de microencapsulamento tem revelado ser a solução mais eficaz na 

incorporação do PCM em materiais de construção. Os materiais de mudança de fase devem ser 

selecionados quando estes apresentam temperaturas de transição de fase, próximas das 

temperaturas médias interiores.  

 Neste estudo em particular, a alta gama de transferência de calor devido à radiação 

solar incidente na parede de Trombe, influenciou o funcionamento das lajetas de argamassa 

com PCM, uma vez que o armazenamento e libertação de calor para o interior do 

compartimento analisado ocorre preferencialmente num intervalo de temperaturas limitado, 

definido nos ensaios MDSC. Este fenómeno produziu um efeito de sobrecarga na capacidade 

de armazenamento térmico das lajetas utilizadas, resultando em elevadas temperaturas 

registadas dentro do compartimento onde se situava a parede de Trombe. 

 É possível afirmar que os resultados obtidos no modelo de simulação são aceitáveis, 

tendo em consideração que na generalidade apresentam concordância com os do modelo 

experimental. 

O comportamento térmico, quer do modelo experimental quer do modelo simulado, 

são coincidentes com o espectável, visto que foram atingidas reduções significativas nos picos 

de temperatura nos períodos de aquecimento e arrefecimento. No modelo experimental, a 

redução média nos picos de temperatura máxima, devido à implementação da parede de 

Trombe, foram de 2,9 ºC. No entanto, para o modelo de simulação, realizado no programa 

EnergyPlus do DOE, a redução média registada foi de 7,6 ºC. 

 Tendo em conta que as lajetas utilizadas no presente trabalho, foram previamente 

adaptadas num sistema solar passivo de ganho direto, aplicadas no pavimento da mesma célula 

de teste, procurou-se comparar as reduções médias registadas em ambos os modelos. Não é 

seguro do ponto de vista científico declarar maior ou menor eficácia de um modelo em relação 

outro, pois as condições exterior diferem nas monitorizações efetuadas para cada modelo, no 

entanto, em teoria, o modelo de ganho indireto, contendo uma área inferior de incidência solar 

(i.e. área da parede de Trombe) apresenta reduções médias dos picos de temperatura 

aproximadamente iguais às registadas no modelo de ganho direto. 
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6.2. Recomendações futuras 

Seria importante do ponto de vista da redução da radiação solar incidente sobre o vão 

envidraçado da célula de teste a colocação de uma pala de sombreamento no teto da mesma 

e a incorporação de um sistema de ventilação por forma a moderar a gama de temperaturas 

registadas, ambos, elementos presentes na caracterização de um sistema solar passivo. 

Em análises futuras seria interessante, do ponto de vista do desempenho térmico das 

lajetas utilizadas no presente trabalho, a utilização das mesmas como sistema solar passivo de 

ganho direto e indireto influenciadas pelas mesma condições externas, por forma a apurar o 

modelo mais eficaz para cada estação do ano. 
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A. Propriedades térmicas da argamassa 

Os ensaios apresentados neste anexo foram realizadas pelo Eng. Hélder Nunes, e 

adaptados da sua tese de mestrado “Comportamento térmico de uma argamassa com PCM 

numa célula-de-teste”, 2013 [21]. 

A.1. Fluxo de Calor 

O ensaio DSC foi realizado no Departamento de Mecânica da UA, com o auxílio do 

instrumento PerkinElmer DSC 4000. Esta DSC foi calibrada com índio (temperatura de fusão de 

156,6 ºC) e com salicilato de fenila (temperatura de fusão de 41,79 ºC) e após o encapsulamento 

de uma amostra do Micronal DS5040 X com 7,60 mg, submeteu-se a um ciclo de 

aquecimento/arrefecimento entre 10 ºC e 40 ºC com variação programada de 2 ºC.min-1. 

No caso do ensaio MDSC, foi utilizado um equipamento da TA Instruments modelo Q100, 

do Departamento de Química da Faculdade de Engenharia da Universidade de Coimbra. O 

equipamento foi calibrado a 2 ºC.min-1, utilizando índio e padrões de safira (temperatura de fusão 

de 2030 ºC). 

 O desfasamento visível no pico da solidificação, na figura 30, é explicado, segundo o 

fabricante, pelas misturas de vários tipos de parafínicos de elevada pureza que o PCM possui, 

podendo levar à separação de picos através da análise DSC. 

 

 

Figura 30 - Resultado do ensaio DSC realizado ao PCM, relativamente ao fluxo de calor [21] 
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A.2. Calor específico 

 

Figura 31 - Resultado do ensaio MDSC realizado à argamassa não endurecida com PCM e à argamassa endurecida com 
PCM, relativamente ao fluxo de calor [21] 

Figura 32 - Resultado do ensaio MDSC à argamassa não endurecida com PCM, relativamente ao calor específico [21] 
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A.3. Entalpia 

 

Figura 33 - Resultado do ensaio MDSC à argamassa endurecida com PCM, relativamente ao calor específico [21] 

Figura 34 - Resultado do ensaio MDSC à argamassa não endurecida com PCM, relativamente à entalpia [21] 
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Figura 35 - Resultado do ensaio MDSC à argamassa endurecida com PCM, relativamente à entalpia [21] 
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B. Linhas de Comando do ficheiro do EnergyPlus 

 

 

Figura 36 – Período de tempo simulado no EnergyPlus 

 

 

 

Figura 37 – Propriedades da argamassa com PCM 
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Figura 38 – Classificação do modelo em zonas 

 


