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resumo 
 

 

A presente dissertação debruça-se sobre a avaliação dos pavimentos 
radiantes, focando especificamente sobre o estudo de betonilhas de 
preenchimento usado nestes sistemas.  
 
Para esse efeito foi construído três lajes com sistemas de piso radiante 
hidráulico com as mesmas medidas, forma e passo. Cada laje foi executada 
com uma formulação de betonilha diferente de modo a puder comparar os 
resultados entre estas. 
 
A dissertação está estruturada em seis capítulos. É feito o enquadramento e 
motivação do estudo, apresentado os tipos de sistemas de pavimento radiante 
e suas componentes, de seguida é feita a apresentação dos materiais 
utilizados na construção das lajes da campanha experimental, metodologia de 
ensaios seguida e os principais resultados obtidos. Por fim são apresentadas 
as principais conclusões. 
  
A campanha experimental consistiu em três ensaios. O primeiro ensaio 
consistiu em analisar o comportamento térmico das betonilhas com o sistema 
de aquecimento do circuito de água quente das três lajes. Este ensaio teve 
como objetivo determinar o tempo de resposta de aquecimento de cada uma 
das betonilhas utilizadas. Após um determinado tempo de aquecimento, o 
sistema de aquecimento foi desligado de modo a poder observar o modo e 
calcular o tempo e taxa de arrefecimento das lajes. Durante a fase de 
aquecimento foram sendo registadas imagens termográficas. 
 
O segundo ensaio consistiu em deixar ligado o sistema de aquecimento ligado 
durante um período de 24 horas. Durante este tempo pode-se analisar o 
comportamento térmico e taxa de aquecimento de todas as betonilhas. 
 
O terceiro ensaio consistiu no estudo do sistema em respeito ao tempo de 
funcionamento da fonte de calor para manter a temperatura da superfície da 
betonilha das lajes entre um intervalo de temperatura de trabalho (máximo e 
mínimo). Por comparação, foi possível identificar quais das soluções é mais 
eficiente em respeito à economia de energia, isto é, menor tempo de 
funcionamento da fonte de calor. 
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abstract 

 
This dissertation focuses on the evaluation of radiant floor systems, focusing 
specifically on the study of mortar screeds used with these systems. 
 
For this purpose, three slabs were built with a hydraulic radiant floor system of 
the same size, shape and pitch. Each slab was executed with a different mortar 
screed formulation in order to compare the results between them. 
 
The dissertation is structured in six chapters. The study is framed and 
motivated, presenting the types of radiant floor heating systems and their 
components, followed by the presentation of the materials used in the 
construction of the slabs of the experimental campaign, the test methodology 
followed, and the main results obtained. Finally, the main conclusions are 
presented. 
 
The experimental campaign consisted of three tests. The first test consisted in 
analysing the thermal behaviour of the mortar screeds with the heating system 
of the hot water circuit of the three slabs. This test aimed to determine the 
heating response time of each of the mortar screeds used. After a certain 
heating time, the heating system was turned off in order to observe the mode 
and calculate the slab cooling time and rate. During the heating phase 
thermographic imaging was done. 
 
The second test consisted in leaving the heating system on for a period of 24 
hours. During this time, it was analysed the thermal behaviour and heating rate 
of all mortar screed solutions. 
 
The third test consisted in studying the system with respect to the heat source 
operating time to maintain the slab screed surface temperature between a 
working temperature range (maximum and minimum). By comparison, it was 
possible to identify which of the solutions is the most efficient in terms of energy 
saving, this is, the shortest operating time of the heat source. 
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1. Introdução 

 

1.1 Enquadramento e motivação 

 

O setor da construção é responsável por aproximadamente 40% do consumo total de 

energia. A maior parte dessa energia é utilizada para manter as condições adequadas em 

termo de conforto interno por meio de aquecimento, arrefecimento e ventilação. Estima-

se que cerca de um terço desse consumo de energia pode ser eliminado pelo uso de 

tecnologias conhecidas e cujo investimento tem curtos períodos de retorno. Existe, 

portanto, um grande potencial de economia que pode ser alcançado por uma otimização 

integrada da arquitetura do edifício, pela adoção de diferentes soluções de 

aquecimento/arrefecimento (Pieraldo Isolani, 2008). 

Nos dias de hoje, existem muitas opções de sistemas de climatização. Alguns 

exemplos são: aquecimento por radiadores, lareira, salamandra, aquecedores a gás, 

pavimentos radiantes, entre outros. 

Muitas famílias e empresas não alcançam o conforto térmico desejado, pois não têm 

condições para aquecer ou arrefecer as suas casas e locais de trabalho adequadamente, 

devido ao custo de obter e manter sistemas de climatização. Ou seja, embora haja muita 

procura para um melhor conforto térmico com uma melhor eficiência energética, ainda 

existe uma grande pobreza energética (Carlos Rodrigues, 2019). 

A redução do consumo de energia e a procura de sustentabilidade associada à 

necessidade de conforto térmico leva cada vez mais à procura de soluções eficientes e, 

por conseguinte, à instalação de soluções de piso radiante. 

O sistema de pavimentos radiantes tem vindo a ser constantemente desenvolvido nos 

dias de hoje, pelo facto de oferecer mais vantagens do que outros tipos de sistemas de 

aquecimento. 

Sattari e Farhanieh (2006), defendem que a utilização do piso radiante, para 

aquecimento como meio de atingir o conforto térmico, tem vindo a crescer. O sistema 

pode ser materializado com rede elétrica condutora ou tubos de água incorporados na 

betonilha. 
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Com o piso radiante, a temperatura de uma sala pode ser mais confortável. Pois 

fornece um aquecimento uniforme, ao contrário dos outros (aquecimentos tradicionais) 

que não conseguem atingir este objectivo. Mesmo em dias frios, quando a temperatura 

desce subitamente, este sistema de aquecimento é o menos afetado devido ao facto de o 

calor ser acumulado no chão, onde proporciona alguma inércia térmica (Bozkir e 

Canbazoglu, 2004). 

Segundo Athienitis e Chen (2000), materiais de armazenamento térmico, tais como 

betão, são frequentemente utilizados para sistemas de água quente ou painéis de 

aquecimento elétrico. A grande capacidade térmica desse material contribui para a 

uniformização da temperatura sobre toda a superfície do pavimento. 

 

1.2 Objetivos 

 

Este trabalho consistiu no estudo do desempenho térmico de um piso radiante com 

diferentes formulações de betonilhas. Foram comparados três tipos de betonilhas: a 

betonilha tradicional (BT), a designada por betonilha autonivelante (BA), e por fim, 

uma betonilha nova (BN). 

Um dos objetivos consistiu na caracterização das betonilhas realizando ensaios de 

densidade, compressão, flexão e condutibilidade térmica. Outro foi fazer ensaios de 

aquecimento e arrefecimento, assim como a medição do tempo em que o sistema esteve 

ligado e desligado, para poder calcular a taxa de aquecimento e arrefecimento.  

No final do ensaio, foi feito uma comparação entre as três betonilhas para chegar a 

uma conclusão em relação ao desempenho térmico de cada uma a fim de encontrar a 

que apresenta a melhor solução. 
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1.3 Estrutura da dissertação 

 

A presente dissertação incide no estudo e comparação do desempenho de três 

betonilhas com o mesmo sistema de aquecimento. A dissertação está dividida em 6 

capítulos. 

O primeiro capítulo enquadra o tema em estudo, o seu enquadramento e os objetivos 

a atingir e a estrutura da dissertação. 

O capítulo 2 compreende uma revisão bibliográfica, neste capítulo referem-se dois 

tipos de pisos radiantes (hidráulico e elétrico), dando maior importância ao piso radiante 

hidráulico, pois é o piso em estudo. Neste capítulo também indica as vantagens e 

desvantagens que este tipo de sistema obtém e faz uma comparação entre os dois 

sistemas (hidráulicos e elétricos). 

O capítulo 3 descreve o protótipo experimental desenvolvido, indicando os materiais 

utilizados e as suas características. 

No capítulo 4 e 5 apresentam-se e discutem-se os resultados e conclusões obtidos de 

todas ensaios realizados e aborda o tema da termografia. 

No capítulo 6 faz-se uma conclusão de todos os resultados obtidos e indica possíveis 

trabalhos futuros para complementar esta dissertação e ter resultados mais concretos. 

De seguida, é indicada toda referência bibliografia utilizada para a realização desta 

dissertação. 

Por fim, contam anexos que complementam aos estudos efetuados, nomeadamente a 

resultados dos ensaios realizados e imagens termográficas. 
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2. Sistema de pavimento radiante 

2.1 Pavimento radiante 

 

Todos os anos são construídas ou remodeladas centenas de moradias que necessitam 

de um melhor conforto térmico, por isso a procura é grande para encontrar uma solução 

de forma a ter um melhor desempenho térmico e a um baixo custo. 

Uma das opções encontrada para solucionar este problema, seja em espaços 

comerciais, residenciais ou industriais é a utilização de pisos radiantes (Watson e 

Chapman, 2002). 

Cada tipo de painel é aplicado segundo o fim a que se destina e o local onde vai ser 

aplicado. Tubos hidráulicos, cabos elétricos ou tapetes são usados para produzir calor a 

partir do piso onde é instalado (Watson e Chapman, 2002). 

Para Watson e Chapman (2002) os painéis radiantes hidráulicos podem receber o 

fluido a partir de praticamente qualquer fonte projetada para o aquecimento de água, 

como bombas de calor, caldeiras, outros tipos de aquecimento por fontes de energia 

renovável. 

Nos dias de hoje, existem proprietários de construções que já estão a optar por este 

tipo de sistema de aquecimento. No entanto, muitos outros ainda optam pelo sistema de 

aquecimento tradicional, devido a fatores económicos entre outros, o que leva a que o 

resultado não corresponder ao esperado. 

 

2.2 O que é um sistema de pavimento radiante? 

 

O pavimento radiante funciona de forma semelhante a um radiador que transfere o 

calor para o pavimento, e depois para as pessoas e objetos que se encontram no espaço 

aplicado. 

Normalmente implica a instalação de dispositivos de condução do calor sob o chão, 

que variam conforme o tipo de aquecimento escolhido, sendo que podem ser hidráulicos 

ou elétricos. Além disso, também depende da fase de construção do espaço, pois se for 

instalado após a fase de construção as hipóteses podem ser mais limitadas (Homifly, 

2018). 
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Para além das tubagens ou cabos, este sistema implica ainda um dispositivo de 

alimentação de água quente ou de eletricidade, conforme a opção escolhida. 

 

O tipo de pavimento escolhido deverá poder suportar este tipo de aquecimento e deve 

ser escolhido segundo esse critério. Na atualidade a variedade de pisos capazes de serem 

usados com este sistema é muito grande e não coloca muitas limitações, embora possam 

colocar alguns obstáculos a nível orçamental (Homifly, 2018). 

 

2.2.1 Pavimento Radiante elétrico 

 

Este sistema consiste no conjunto de resistências elétricas instaladas por baixo do 

revestimento do pavimento. 

Os cabos e redes de pavimento radiante elétrico são instalados por baixo do mesmo, 

e normalmente por cima de uma camada de cimento e uma camada de isolamento 

térmico (para manter a emissão de calor para cima e não para baixo), de forma a 

aquecer rapidamente, mas de forma suave a superfície (GCE, 2018). 

Como o sistema de piso radiante elétrico é fino, este torna-se mais fácil de instalar 

numa renovação do que a alternativa dos sistemas hidráulicos, os quais requerem espaço 

para os tubos e pode levar a que seja necessária uma subida da altura do pavimento 

(GCE, 2018). 

Os vários tipos de piso radiantes elétricos são compatíveis com quase todos os tipos 

de revestimentos. 

A ligação do sistema ao quadro principal e a instalação do sensor de pavimento que 

liga ao termostato vai permitir o controle da temperatura e pré-definir o horário de 

funcionamento (GCE, 2018). 
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Uma das vantagens do piso radiante elétrico é dispensar infraestruturas como 

chaminés ou salas para caldeiras e armazenamento de combustível, ficando esta opção 

mais moderna e económica. Neste sistema de aquecimento, toda a superfície é 

convertida num imenso e eficaz painel acumulador/emissor de calor (Polisol, 2010). 

 

 

Figura 1 - Exemplo de aplicação do piso radiante elétrico com revestimento (Warmup, 2018) 

 

Na Figura 1 está representado um exemplo de um piso radiante elétrico com 

revestimento. 

2.2.2 Pavimento radiante hidráulico 

 

O aquecimento por sistema de piso radiante hidráulico é considerado por muitos 

como a opção mais confortável e saudável entre todos os sistemas de aquecimento de 

edifícios. Também é visto como um dos mais amigos do ambiente, por se poder ligar a, 

por exemplo, sistemas de aquecimento solar. 

Os sistemas radiantes hidráulicos realizam a transferência de calor em mais de 50% 

em energia radiante. A característica distintiva deste tipo dos demais sistemas de 

aquecimento é a utilização de um fluido para o transporte desde a fonte de origem 

térmica até ao local de necessidade de calor (Watson e Chapman, 2002). O sistema 

opera silenciosamente enquanto a água move-se através do ramal de tubos. 

Segundo Lavere (2009), no passado, o material utilizado na tubagem era em cobre ou 

polibutileno. O cobre degrada-se se for embutido na betonilha, o polibutileno absorve o 

oxigénio através das paredes da tubulação, que causa problemas com a corrosão e leva a 

vazamentos e consequentemente falha do sistema. 
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Segundo Watson e Chapman (2002) o piso radiante hidráulico tem como princípio 

base a utilização de condutas de fluido (normalmente água) diretamente no chão, como 

canal de transferência de calor. Os tubos de água têm vindo a ser melhorados com o 

aparecimento do polietileno reticulado ou simplesmente PEX que veio substituir o aço 

ou os tubos de cobre usados na betonilha.  

O material recentemente utilizado, segundo Lavere (2009), é o polietileno reticulado 

(PEX) pois possui baixo custo, não reage com a betonilha e tem uma maior durabilidade 

que o cobre. 

O PEX está disponível em várias formulações que possuem diferentes características 

de rigidez, flexibilidade, tolerância de temperatura, pressão de força, estabilidade 

química, resistência e eficiência de transferência de calor. Embora o PEX possa ser 

encontrado em várias marcas, contém uma característica em comum, que é de 

disponibilizar um desempenho fiável e de longa duração (Watson e Chapman, 2002). 

 

 

Figura 2 - Tubo PEX com multicamadas (Valsir, 2018) 

 

 

O tubo ilustrado na Figura 2 é um tubo de multicamadas, com uma estrutura formada 

por três capas sobrepostas: uma camada interna de PEX, uma camada intermédia de 

alumínio e uma camada exterior de polietileno reticulado (PEX). Este tubo possui 

inúmeras vantagens, pois apresenta uma menor dilatação, é impermeável ao oxigénio, 

não é corrosivo pelo exterior e interior e é flexível e adaptável. 

Segundo Lavere (2009), existe três fatores significativos num piso radiante, 

nomeadamente, o tipo de material da tubulação, o método de instalação e a interação 

entre os dois. O sucesso ou fracasso de um sistema de piso radiante depende de todos os 

aspetos do processo de construção: a conceção, a instalação e a manutenção.  
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A não realização de qualquer uma destas fases pode ter consequências dramáticas. 

Sendo assim, a experiência do técnico é importante quando for instalar o pavimento 

radiante, mas o engenheiro também tem a sua importância, pois é quem decide os 

materiais a utilizar na fase do projeto. 

Na Figura 3 está representado uma instalação típica de um piso radiante hidráulico. 

 

 

Figura 3 - Exemplo típico de uma instalação tubular de um piso radiante hidráulico (Lavere, 2019) 

 

 

Este tipo de sistema de aquecimento é mais confortável comparado aos outros 

(aquecimentos tradicionais), pois é o que mais se aproxima ao perfil de temperatura 

ideal do corpo, dado que a temperatura perto do chão é ligeiramente superior à altura da 

cabeça. A pessoa sente-se mais confortável quando a temperatura dos pés é ligeiramente 

superior ao da cabeça, traduzindo-se num maior conforto e sensação de bem-estar. Este 

resultado adquire-se com o pavimento radiante através de temperaturas inferior a 28⁰C 

(Piso Radiante, 2018). 

Após ser instalado todo o sistema, existe a obrigatoriedade de ter manutenção, 

devido à degradação do material ou melhoramentos que possam ser efetuados no futuro. 

No caso de haver vazamentos, roturas, entre outros, é necessário verificar toda a 

instalação, que não é de fácil acesso. 

Da análise de dois tipos de revestimento superficial, em madeira e em cerâmica, 

segundo Mingqing et. Al. (2007) verifica-se que a cerâmica proporciona uma melhor 

transferência de calor para o ar interior. Por seu lado, o pavimento em madeira tem a 

propriedade de ser um bom acumulador de energia térmica que se torna importante no 

momento em que o sistema se encontra desligado, onde há uma maior poupança de 

energia. 
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O tipo de revestimento a utilizar é um fator importante no tempo de resposta de 

aquecimento, e para conseguir uma boa eficácia de transferência de calor. 

A escolha dos materiais que compõem o piso afeta o tempo de aquecimento, já que 

cada material tem a sua massa e condutividade térmica. Quanto menor a massa térmica 

e maior a condutividade, mais rápido o calor do tubo de aquecimento radiante é 

transferido para a superfície do piso. No entanto, quando estamos a arrefecer, também 

significa que materiais com menor massa térmica arrefeçam mais rápido do que 

materiais com maior massa térmica (Warnier, 2018). 

Na Figura 4 indica, segundo Warnier, o tempo de resposta ao aquecimento para 

diferentes tipos de revestimento. 

 

 

Figura 4 - Diferentes respostas ao aquecimento de acordo com o tipo de revestimento utilizado 

(Warnier, 2018) 
 

A transmissão de calor de um sistema depende da área total do piso aquecido, dos 

materiais que o compõem, das temperaturas do ar e do piso. Esta é influenciada pela 

alteração de qualquer um desses três fatores. Geralmente, é mais fácil alterar a betonilha 

de enchimento e o acabamento do piso, já que o tamanho do quarto e a temperatura do 

ar de conforto já estão bem definidos.  
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A Tabela 1 indica, segundo a empresa EnergiClima, a temperatura da água 

necessária de acordo com o tipo de revestimento e a espessura da betonilha, para obter 

24⁰C na superfície do pavimento e 20⁰C na temperatura ambiente, dentro do espaço em 

que o pavimento radiante está instalado. 

 

Tabela 1 - Temperatura da água necessária para obter 24⁰C na superfície do piso e 20⁰C na 

temperatura ambiente (EnergiClima, 2019). 

Espessura da betonilha 

(cm) 

Tipo de acabamento Temperatura de circulação da 

água nos tubos (⁰C) 

3 Cerâmica 35-38 

5 Cerâmica 40 

3 Flutuante 40 

5 Flutuante 42-43 

 

Para além dos acabamentos, a betonilha como componente integrante do sistema piso 

radiante irá também influenciar em alguma medida a transmissão de calor. 

 

2.3 Benefícios e limitações do pavimento radiante 

 

A aplicação de um piso radiante traz diversas vantagens e inconvenientes, 

dependendo do destino da aplicação. A sua utilização deve ser precedida de uma 

rigorosa avaliação do local de aplicação (Teixeira, 2010). 

 

2.3.1 Benefícios 

Os benefícios proporcionados pelo pavimento radiante dependem do modo de 

aplicação, para quem e para onde é destinado o aquecimento (Risueño, 2007). 

O pavimento radiante proporciona vantagens diferentes em relação ao tipo de 

construção em que vai ser usado. A sua utilização pode ser destinada para vivendas, 

colégios, museus, escritórios, pavilhões amplos com grande altura do teto, etc. 

(Risueño, 2007). Os espaços grandes, com tetos altos podem ser aeroportos, estações de 

comboios, centros comerciais, fábricas, etc. Nestes espaços a utilização do pavimento 

radiante pode ter um campo de aplicação mais abrangente que qualquer outro tipo de 

sistema, o que pode ser explicado por este repartir o calor de forma mais uniforme.  
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O ar quente tem a tendência de subir por convecção natural e o ar frio de descer 

(Figura 5) (Risueño, 2007). 

 

 

Figura 5 - Aquecimento do ar ambiente numa sala com piso radiante (Standart hidráulica S.A.U., 

2018) 

 

Uma das propriedades do pavimento radiante é o facto de aumentar a temperatura 

superficial do piso para temperaturas agradáveis ao toque. Este facto pode resolver 

alguns problemas e potenciar outros campos de aplicação para além das construções 

habitacionais (Risueño, 2007). 

O pavimento radiante, fornece uma temperatura mais próxima do valor ideal. A 

Figura 6, indica qual é a temperatura ideal, e exemplifica a temperatura utilizando 

diferentes métodos. 

 

 

Figura 6 - Perfis de temperatura (Mutibeton, 2018) 
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Segundo Watson e Chapman (2002) as vantagens de pavimentos radiantes são: 

• Melhor nível de conforto; 

• Baixa necessidade de manutenção; 

• O espaço utilizado pelo equipamento faz parte da estrutura, ficando invisível 

no pavimento e paredes; 

• Não tem equipamentos mecânicos no espaço útil; 

• A instalação do equipamento não é restringida pelo espaço ocupado, pois 

pode ser moldado e adaptado a cada situação; 

• Flexibilidade de particionar o sistema, obtendo diferentes temperaturas entre 

divisões; 

• O ruído é mínimo em comparação a sistemas similares de ventilação 

mecânica; 

• Redução do pico de carga devido ao armazenamento da energia de massa 

térmica nas estruturas e objetos circundantes (mobiliário, paredes, etc.); 

• Pode-se conjugar o piso radiante com energias alternativas, como por 

exemplo os sistemas de painéis foto voltaicos ou solares térmicos; 

• Pode-se usar praticamente qualquer tipo de pavimentação, existe uma grande 

flexibilidade quanto a isso; 

• Ausência de riscos de queimaduras e ferimentos, pois retira a necessidade de 

radiadores e grelhas; 

• Proporciona um ambiente confortável, dado que não existe variações de 

temperatura dentro da mesma habitação ou estrutura onde o sistema está 

instalado. 

 

Segundo Lavere (2009), o sistema de pavimento radiante também possui outra 

vantagem além das referidas anteriormente, que é a natureza de não propagar alergias, 

poeiras ou vírus, já que não tem insuflação de ar e a velocidade deste é reduzida. Devido 

a este mesmo facto, também o conforto dos ocupantes vai ser melhorado sem que haja o 

ar a soprar nos ocupantes e sem que exista um ruído dessa insuflação. 
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2.3.2 Limitações 

 

O sistema do pavimento radiante também tem algumas desvantagens. Dado que a 

instalação é feita de forma permanente no piso, este será depois de difícil remoção e o 

acesso à tubagem mais complicado, o que pode prejudicar a sua a manutenção. Outra 

desvantagem é o tempo de resposta do aquecimento ser mais lento comparado com os 

outros sistemas (Risueño, 2007). 

Dependendo da escolha do revestimento do pavimento, o tempo de resposta poderá 

não corresponder ao que é pretendido. No caso de materiais de origem mineral com 

maior resistência térmica, como a cerâmica ou mármore, a resposta é mais rápida do que 

no caso de revestimento provenientes de materiais com menor resistência térmica como 

a madeira (Risueño, 2007). 

 

2.4 Síntese 

 

De todos os sistemas de climatização, o sistema de pavimento radiante hidráulico é o 

que atinge o valor mais próximo da temperatura ideal, e em relação a sustentabilidade, 

este sistema pode ser ligado através de energias renováveis, como por exemplo, 

sistemas de aquecimento solares. 

Mesmo o sistema de pavimento radiante hidráulico ser considerado um dos melhores 

entre todos os sistemas de aquecimento, ainda está em constante desenvolvimento. O 

tipo de betonilha a utilizar com o sistema de pavimento radiante hidráulico é um dos 

fatores que podem melhorar este tipo de sistema. 
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3. Campanha experimental 

 

3.1 Objetivo da campanha experimental 

 

A definição desta campanha experimental tem como finalidade principal o estudo 

térmico de três tipos de betonilha, através da monitorização de perfil de temperaturas 

em cada um dos pavimentos radiantes e do tempo de trabalho dos circuitos de 

aquecimento, para poder comparar o resultado no final da experiência. 

 

3.2 Materiais utilizados 

 

Para a realização da campanha experimental, foram necessários os seguintes 

materiais:  

• Placa isolante de EPS de 80mm de espessura nas laterais e no piso; 

• Painel v-zeta com espessura de isolamento de 20 mm e total de 50 mm; 

• Tubo PEX EVOH D16x2 instalados com passo de 15 cm; 

• Área aplicada: 3 lajes de 1,20 m x 1,50 m com uma espessura total de 

betonilha de 75 mm de espessura (35 mm acima dos pitões das placas); 

• Instalação de termopares em posições relativas aos tubos de PEX  

• Sistema de aquisição de dados; 

• Coletor pré-montado para sistemas de aquecimento de pavimento radiante, 

reguladores de caudal (0,5-5l(min)), ligações de 1” 1/4, medidor de 

temperatura; 

• Bomba Wilo-Yonos; 

• Caldeira SHAPE Premium 80v Ev Ariston; 

• Betonilha (diferente em cada uma das lajes); 

• Betoneira; 

• Espátula; 
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3.2.1 Isolante EPS 

 

Os produtos e materiais em EPS apresentam uma excelente capacidade de isolamento 

térmico, e este facto deve-se à própria estrutura do material que consiste essencialmente 

em 98% de ar em repouso dentro de uma estrutura celular por apenas 2% de matéria 

sólida (poliestireno). E como é do conhecimento geral, o ar em repouso é um excelente 

isolante térmico (tecnovite, 2019). 

As propriedades mecânicas do EPS avaliam-se geralmente através da sua resistência 

a esforços mecânicos tais como: resistência à compressão a 10% de deformação; 

Resistência à flexão, à tração, ao corte e em compressão. 

A densidade aparente do EPS tem uma correlação direta com as propriedades de 

resistência mecânica, aumentando o valor destas de forma linear com o aumento da sua 

massa volúmica (tecnovite, 2019). 

O poliestireno expandido é estável em contacto com muitos produtos químicos. Na 

Tabela 2 pode-se ver a estabilidade entre a substância ativa e o EPS. 

 

Tabela 2 - Estabilidade entre a substância ativa e o EPS (tecnovite, 2019) 

Substância ativa Estabilidade 

Materiais de construção correntes (cal, cimento, 

gesso) 

Estável: O EPS não se destrói com uma ação 

prolongada 

Solução Salina (água do mar) Estável: O EPS não se destrói com uma ação 

prolongada 

Sais e adubos Estável: O EPS não se destrói com uma ação 

prolongada 

Lixivia Estável: O EPS não se destrói com uma ação 

prolongada 

Ácidos clorídricos (a 35%), ácido nítrico (a 50%) Estável: O EPS não se destrói com uma ação 

prolongada 

Ácidos concentrados (sem água) a 100% Instável: O EPS contrai e dissolve-se 

Soluções alcalinas Estável: O EPS não se destrói com uma ação 

prolongada 

Solventes orgânicos (acetona, ésteres, etc.) Instável: O EPS contrai e dissolve-se 

Hidrocarbonetos alifáticos saturados Instável: O EPS contrai e dissolve-se 

Óleos de parafina, vaselina Relativamente estável: numa ação prolongada, o 

EPS pode se contrair ou a sua superfície ser 

atacada 

Betumes, produtos betuminosos diluídos com 

água 

Estável: O EPS não se destrói com uma ação 

prolongada 

Combustíveis (gasóleo, gasolina) Instável: O EPS contrai e dissolve-se 

Ácidos diluídos Estável: O EPS não se destrói com uma ação 

prolongada 

Produtos betuminosos com solventes Instável: O EPS contrai e dissolve-se 

Produtos asfálticos Instável: O EPS contrai e dissolve-se 

Álcoois (metanol, etanol) Estável: O EPS não se destrói com uma ação 

prolongada 
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3.2.2 Painel Isolante V-Zeta  

 

Segundo a ficha técnica da OliClima (2019) o painel V-ZETA é a solução económica 

para os sistemas de aquecimento para pavimentos radiantes, destinados a edifícios 

industriais, comerciais e domésticos. É um painel nodular em poliestireno expandido 

(EPS) com resistência à compressão de 200 Kpa dotado de encaixe para a fixação do 

tubo. Nos lados do painel existe um sistema de encaixe para a ligação entre um painel e 

o outro. O painel V-ZETA é produzido de acordo com a norma UNI EN ISSO 13163 e 

possui marcação CE, as dimensões úteis são 1200x750 mm e possui uma espessura de 

base de 20 mm por um total de 50 mm. O passo de instalação do tubo é em múltiplos de 

150 mm. 

A Figura 7 ilustra um exemplo de um painel isolante V-ZETA utilizado para a 

construção do protótipo. 

 

 

Figura 7 - Painel isolante V-Zeta (OliClima, 2019) 

 

 

3.2.3 Tubo PEX EVOH D16x2 

 

Segundo o site Valsir (2019) a instalação de um só tipo de tubo, instalado com 

uniões em liga especial de latão, permite realizar instalações para aquecimento. No tubo 

multicamada as vantagens típicas do tubo metálico somam-se às do tubo em plástico e 

ao mesmo tempo as qualidades de um material compensam as fragilidades do outro. Os 

aspetos negativos do metal, tal como: corrosão, toxicidade, rigidez, peso, elevadas 

perdas de carga, são neutralizadas pelo tubo PE-X em contacto com o fluído. Os aspetos 
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negativos do plástico, tal como a permeabilidade aos gases, aos raios UV, elevada 

dilatação térmica e instabilidade, são superados graças ao tubo em alumínio. A Figura 8 

ilustra um exemplo de um tubo PEX EVOH D16x2. 

 

 

Figura 8 - Ilustração de um tubo PEX EVOH (Valsir, 2019) 
 

Segundo a ficha técnica fornecida pelo site Valsir (2019) as características técnicas 

do tubo Pex são: resistência à abrasão, às incrustações e à corrosão, comportamento 

mecânico, o raio de curvatura pode variar de 2,5 a 5 vezes o diâmetro do tubo, 

mantendo constante a secção na curva, alongamento, impermeabilidade ao oxigénio, 

fluidez, comportamento perante ao fogo, leveza, inalterabilidade no tempo, grau 

higiénico condutividade térmica absorção acústica. 

 

3.2.4 Caldeira SHAPE Premium 80v Ev Ariston 

 

A caldeira SHAPE Premium é um termoacumulador elétrico de água, equipado com 

tecnologia que permite economia de energia até 20% (Ariston, 2019). 

A Figura 9 indica as características da caldeira. 

 

 

Figura 9 - Dados técnicos da Caldeira Shape Premium (Ariston, 2019) 
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3.2.5 Formulação da betonilha nova (BN) 

 

Para a realização da betonilha nova, foram necessários 8 sacos contendo 30 Kg cada 

um e por cada foram adicionados 4,5 litros de água, dando um total de 36 litros de água. 

Ou seja, foi necessário 0,15 litros de água por cada Kg da betonilha nova. 

Esta betonilha é a que possui maior fluidez, além de já apresentar um produto 

autonivelante, sendo assim mais fácil de trabalhar e poupando mais tempo de trabalho 

comparado com a betonilha tradicional.  

As Figuras 10,11 e 12 que se seguem representam alguns momentos na elaboração 

da laje, desde a mistura na betoneira até a aplicação na laje. 

 

 

Figura 10 - Preparação da betonilha nova (BN) 

 

 

Figura 11 - Verificação da betonilha nova (BN) 
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3.2.6 Formulação da betonilha autonivelante (BA) 

  

Para fazer a laje com a betonilha autonivelante, foram necessários 9 sacos, cada um 

continha 25 Kg, tendo sido necessário 3,75 litros de água por cada um, dando um total 

de 33,75 litros de água para obter a laje. Ou seja, foi necessário 0,15 litros de água por 

cada Kg da betonilha autonivelante. 

Em termos de preço, esta betonilha é a mais cara dos três protótipos realizados, mas é 

a que possui a maior condutibilidade térmica.  

Nas Figura 12 e 13 que se seguem estão representadas algumas imagens da 

preparação da betonilha autonivelante. 

 

 

Figura 12 - Preparo da betonilha autonivelante 
 

 

Figura 13 - Preparo da betonilha autonivelante (BA) 
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3.2.7 Formulação da betonilha tradicional (BT) 

 

Em termos económicos, esta betonilha é a que apresenta o menor custo, mas foi a 

que demorou mais tempo para ser preparada. Contudo possui o menor valor de 

condutibilidade térmica, o que implica um maior gasto de energia para aquecer a laje. 

Ou seja, mesmo poupando na elaboração acaba por gastar depois no aquecimento.  

De seguida estão representadas nas Figuras 14 e 15, imagens da realização da laje. 

 

 

Figura 14 - Cimento utilizado para a preparação da betonilha tradicional (BT) 

 

 

Figura 15 - Preparação da betonilha tradicional (BT) 
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3.3  Construção das lajes 

 

Para a realização dos ensaios, foi necessário construir três lajes com a mesma 

geometria variando o tipo de betonilha. As lajes tiveram todas a mesma área, dimensão, 

isolamentos, comprimento linear de tubagem PEX, forma e passo. Nas Figuras 16 e 17 

estão representados os esquemas das lajes no perfil longitudinal e transversal e as 

medidas das mesmas. 

 

 

Figura 16 – Esquema das lajes, sistema de aquecimento e coletor pré-montado 

 

 

 
Figura 17 - Corte transversal de uma laje 
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O primeiro passo para a construção das lajes, foi a elaboração da cofragem, O 

sistema do piso radiante foi colocado sobre uma placa EPS de 80 mm, que isola 

termicamente o sistema da laje e da parede. De seguida foi colocado um painel isolante 

V-ZETA. Com a instalação dos isolamentos, prosseguiu-se com a montagem da 

tubagem. Podemos ver nas Figuras 18 e 19, imagens da preparação das lajes e aplicação 

da tubagem. 

 

 

 

Figura 18 – Cofragem das lajes antes da aplicação das betonilhas 

 

 

Figura 19 – Posicionamento de tubagem antes da aplicação das betonilhas 
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Feito a cofragem, foi dado início à aplicação das betonilhas nas lajes. A primeira a 

ser feita foi a betonilha nova. As Figuras 20 e 21 representam imagens da aplicação da 

betonilha e o produto final da mesma.  

 

Figura 20 - Elaboração da laje com a betonilha autonivelante  

 

Figura 21 - Produto final da laje com a betonilha nova (BN) 

 

De seguida foi elaborada a laje com a betonilha autonivelante, que comparando com 

a betonilha tradicional, demorou menos tempo a ser completada devido ao facto de esta 

possuir autonivelante, e comparando com a betonilha nova, obtiveram 

aproximadamente o mesmo tempo para serem elaboradas. As Figuras 22 e 23 

representam uma imagem da projeção e o final da elaboração da laje.  

 

Figura 22 - Projeção da betonilha autonivelante (BA) 
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Figura 23 – Produto final da laje com a betonilha autonivelante (BA) 
 

Por fim, foi feita a laje com a betonilha tradicional, esta foi a que demorou mais 

tempo a ser executada e a mais trabalhosa. As Figuras 24 e 25 representam imagens do 

espalhamento e o produto final da laje de betonilha tradicional. 

 

 

Figura 24 - Elaboração da laje com betonilha tradicional (BT) 

 

 
Figura 25 - Produto final da laje com a betonilha tradicional (BT) 
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3.4  Instrumentação 

 

Foram instalados termopares nas mesmas posições em todas as lajes, de forma a 

medirmos a temperatura em diferentes locais quando se faz a passagem da água quente 

sobre a tubagem. 

Três termopares foram instalados no centro da laje com alturas de 10mm (ponto de 

medição “A”), 20mm (ponto de medição “B”) e 25mm (ponto de medição “C”) em 

relação à base e os outros dois termopares foram instalados perpendicular ao tubo, um 

colado a ele (ponto de medição “D”) e o outro 55mm acima (ponto de medição “E”)  , 

onde é praticamente a superfície da laje. 

A Figura 26 ilustra a posição dos termopares instalados na betonilha. 

 

 

Figura 26 - Esquema da localização dos termopares 

 

A Figuras 27 mostra a posição dos termopares antes de ser aplicada a betonilha nova 

. 

 

Figura 27 - Fotografia dos termopares instalados 
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Para a circulação da água na tubagem, foi instalado a bomba Wilo-Yonos, e foi 

também instalado um coletor pré-montado para sistemas de aquecimento de pavimento 

radiante, com reguladores de caudal. As Figuras 28 e 29 ilustram a bomba e o coletor 

instalados, respetivamente. 

 

 

Figura 28 - Bomba Wilo-Yonos instalada 

 

 

Figura 29 - Coletor pré-montado instalado 
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3.5  Síntese 

 

Para a instalação dos termopares, foi tido uma especial atenção para não danificar a 

cofragem e fazer a instalação em todas as lajes na mesma posição. 

Em relação ao tempo de execução das lajes, a que contém betonilha tradicional foi a 

que demorou mais tempo a ser feita, porém, de todas as betonilhas, esta é a que possui o 

preço mais económico. 

Uma das maiores preocupações na realização das lajes, foi a espessura, pois todas as 

lajes tinham de ter a mesma espessura, mas com cuidado, foi marcado a espessura em 

todas as lajes com as medidas corretas e não teve limitações. 

Depois da execução de todas as lajes, foi necessário esperar o tempo de cura (28 

dias) para começar a realizar os ensaios pretendidos. 

Em geral, na elaboração das lajes, o resultado final foi positivo e foram feitos moldes 

de cada betonilha. O próximo capítulo revela os resultados da caracterização de todas as 

betonilhas 
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4. Caracterização das betonilhas 

 

4.1 Ensaios laboratoriais 

 

Na realização das lajes foram feitos três provetes 4x4x16 cm de cada betonilha para 

efetuar testes de flexão, compressão, densidade e condutibilidade térmica 

As Figuras 30 e 31 mostram os moldes utilizados. 

 

 

Figura 30 - Moldes utilizados 

 

 

Figura 31 - Moldes preenchidos com as devidas betonilhas 
 

Os provetes foram feitos no dia 17 de Dezembro e ficaram a curar na estufa até o dia 

25 de fevereiro de 2019. Nesse dia foram retirados dos moldes para fazer os ensaios. 
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A Figura 32 ilustra os provetes retirados dos seus respetivos moldes. 

 

 

Figura 32 - Provetes retirados dos moldes 
 

Infelizmente dois provetes da betonilha autonivelante partiram no momento em que 

foram retirados do molde. Assim sendo, só foi possível realizar um ensaio de flexão. 

 

4.1.1 Densidade 

 

É necessário determinar a densidade de cada betonilha para melhor interpretação dos 

resultados do desempenho térmico das mesmas. Para tal foi necessário verificar o 

volume e a pesagem de cada provete. O volume de cada um deles foi igual a 256 cm3. 

Para a betonilha nova e a betonilha tradicional, foram feitos três ensaios e um ensaio 

para a betonilha autonivelante. As Tabelas 3,4 e 5 indicam o valor da densidade de cada 

tipo de betonilha e o seu respetivo peso. 

 

Tabela 3 - Valores do peso e densidade dos provetes com a betonilha tradicional 

Betonilha 
Tradicional 

Peso (kg) 
Densidade 

(kg/m3) 

BT #1 0,532 2008 

BT #2 0,557 2180 

BT #3 0,548 2140 

  Média 2130 

 

Tabela 4 - Valores do peso e densidade do provete da betonilha autonivelante 

Betonilha 
autonivelante 

Peso (kg) 
Densidade 

(kg/m3) 

BA #1 0,538 2110 
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Tabela 5 - Valores do peso e densidade dos provetes da betonilha nova 

Betonilha 
Nova 

Peso (kg) 
Densidade 

(kg/m3) 

BN #1 0,550 2150 

BN #2 0,561 2190 

BN #3 0,557 2180 

  Média 2170 

 

4.1.2 Flexão 

 

É necessário que estas formulações de betonilhas tenham valores de resistência 

mecânica compatível com a sua função. Prosseguiu-se com os testes de compressão dos 

provetes de cada betonilha. 

Foi utilizada a Máquina Universal de Ensaios da marca Sgimadzu e modelo AG – IC 

100 KN com célula de carga igual à 5 KN. 

Para realizar os testes de flexão foram utilizados dois provetes da betonilha 

tradicional e da betonilha nova, e para a betonilha autonivelante foi utilizado apenas um 

provete. A dimensão de cada provete foi 4x4x16 cm. 

As Figuras 33,34, 35 que se seguem indicam o provete antes (lado esquerdo) e após a 

rotura do mesmo (lado direito). 

 

   

Figura 33 - Ensaio de flexão do provete com a betonilha tradicional 
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Figura 34 - Ensaio de flexão do provete com a betonilha autonivelante 

 

   

Figura 35 - Ensaio de flexão do provete com betonilha nova 

 

Após a elaboração dos testes, foram recolhidos os dados com o auxílio do 

computador. A Tabela 6 contém os resultados obtidos de todos os provetes. 

 

Tabela 6 - Valores retirados do Software de todos os ensaios de flexão 

Nome Espessura Largura 

Suporte 

inferior Máx_Força Máx_Tensão 

Tempo ensaio 

até a rotura 

Unidade mm mm mm N MPa seg 

BT #1 40,00 40,00 100,00 1842,19 4,32 43,55 

BT #2 40,00 40,00 100,00 1931,25 4,53 42,50 

Média       1886,72 4,42 43,03 

Desvio Padrão       62,97 0,15 0,74 

Variação       0,03 0,03 0,02 

BA #1 40,00 40,00 100,00 2579,69 6,05 56,95 

              

Média       2579,69 6,05 56,95 

Desvio Padrão          
Variação          
BN #1 40,00 40,00 100,00 2262,50 5,30 51,20 

BN #2 40,00 40,00 100,00 2462,50 5,77 62,65 

Média       2362,50 5,54 56,93 

Desvio Padrão       141,42 0,33 8,10 

Variação       0,06 0,06 0,14 

 

A betonilha autonivelante apresentou uma maior resistência, obtendo uma tensão 

máxima superior, de seguida foi a betonilha nova e por fim a tradicional. Todas elas 

obtiveram um resultado positivo. 
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4.1.3 Compressão 

 

Para a realização do teste de compressão, assim como os testes de flexão, foi 

recorrido ao auxílio da Máquina Universal de Ensaios da marca Shimadzu e modelo AG 

- IC 100 KN com célula de carga igual à 100 KN. 

Utilizou-se as “metades” dos provetes que sobraram do ensaio de flexão que tinham 

aproximadamente uma dimensão igual a 40x40x80. Para o caso da betonilha 

autonivelante foi utilizado o mesmo provete do ensaio da flexão e mais dois retirados 

dos que estavam partidos. 

Nas Figuras 36,37, 38 que se seguem podemos observar um ensaio de compressão 

realizado para cada betonilha, indicando o antes (lado esquerdo) e o após o teste (lado 

direito).  

 

   

Figura 36 - Ensaio de compressão do provete com betonilha tradicional 

 

   

Figura 37 - Ensaio de compressão do provete com betonilha autonivelante 
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Figura 38 - Ensaio de compressão do provete betonilha nova 

 

Com o auxílio do computador foram recolhidos os dados e transformados num 

ficheiro Excel. A Tabela 7 indica os resultados obtidos de todos os provetes. 

 

Tabela 7 - Valores retirados do Software de todos os ensaios de compressão 

Nome Espessura Largura Altura Máx_Força Máx_Tensão 

Tempo ensaio 

até a rotura 

Unidade mm mm mm N MPa seg 

BT#1a 40,00 40,00 40,00 24984,40 15,62 540,30 

BT#1b 40,00 40,00 40,00 22754,70 14,22 62,20 

BT#2a 40,00 40,00 40,00 26232,80 16,40 71,25 

BT#2b 40,00 40,00 40,00 29017,20 18,14 75,70 

Média       25747,28 16,09 187,36 

Desvio Padrão       2611,87 1,63 235,36 

Variação       0,10 0,10 1,26 

BA#1a 40,00 40,00 40,00 43487,50 27,18 95,95 

BA#1b 40,00 40,00 40,00 44651,60 27,91 97,65 

BA#2a 40,00 40,00 40,00 44007,80 27,50 100,40 

BA#2b 40,00 40,00 40,00 41003,10 25,63 93,90 

Média       43287,50 27,53 96,98 

Desvio Padrão       1947,40 1,22 3,26 

Variação       0,04 0,04 0,03 

BN#1a 40,00 40,00 40,00 36709,40 22,94 81,65 

BN#1b 40,00 40,00 40,00 36646,90 22,90 86,55 

BN#2a 40,00 40,00 40,00 36785,90 22,99 82,05 

BN#2b 40,00 40,00 40,00 35570,30 22,23 80,85 

Média       36428,13 22,77 82,78 

Desvio Padrão       574,70 0,36 2,57 

Variação       0,02 0,02 0,03 

 

Como mostra a Tabela 7, o provete que atingiu a tensão máxima foi a betonilha 

autonivelante, seguido da betonilha nova e por fim da tradicional. Todas betonilhas 

apresentam um valor positivo para a sua função. 
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4.1.4 Ensaios de condutibilidade térmica 

 

Foram feitos ensaios de condutibilidade térmica das betonilhas. Para efetuar os 

ensaios, foram preparados três provetes de cada betonilha Na Tabela 8 está indicado a 

média dos três resultados obtidos para cada betonilha. 

 

Tabela 8 - Média dos resultados obtidos 

Betonilha Massa volúmica 

aparente (kg/m3) 

Resistência térmica 

(m2.⁰C/W) 

Condutibilidade 

térmica (W/ (m.⁰C)) 

Nova 1822,4 0,05 0,8169 

Autonivelante 1995,4 0,04 0,8054 

Tradicional 1697,4 0,08 0,5366 

 

Analisando a Tabela 8, verificou-se que a condutibilidade térmica da betonilha nova 

e da betonilha autonivelante, tiveram um resultado muito próximo, tendo as duas 

amostras uma diferença de aproximadamente 0,01 W/m.⁰C. 

A condutibilidade térmica da betonilha tradicional, obteve um valor médio abaixo 

das outras betonilhas e uma densidade mais baixa. Desses resultados concluiu-se que a 

betonilha tradicional irá demorar mais tempo para aquecer comparando-a com as outras. 

 

4.2 Síntese 
 

Após a análise das soluções de betonilhas ensaiadas relativamente à densidade, 

flexão, compressão e condutibilidade, nos quais foram feitas algumas comparações 

entre as três soluções, reconhece-se que no geral, os objetivos foram cumpridos, uma 

vez que, os resultados obtidos foram dentro do esperado. 

Com a caracterização das betonilhas obtidas, foi possível prever qual das betonilhas 

podia ter um melhor desempenho na campanha experimental, que são as betonilhas 

nova e autonivelante. O próximo capítulo aponta os resultados atingidos de todas as 

betonilhas e conclusões desses resultados. 
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5. Campanha experimental 
 

5.1 Primeiro ensaio: Aquecimento e arrefecimento 

Este ensaio teve como objectivo analisar e comparar o comportamento térmico das 

três betonilhas. O principal objetivo foi verificar qual das betonilhas atingiu uma 

temperatura mais elevada em menor tempo, com o sistema ligado. Além disso analisar o 

tempo de arrefecimento das betonilhas com o sistema de aquecimento desligado. Este 

ensaio foi realizado no dia 14 de fevereiro, tendo sido ligado pelas 9 horas e desligado 

pelas 18 horas, ou seja, ficou ligado durante 9 horas. 

Os dados do sistema de aquecimento e da temperatura ambiente foram as seguintes: 

• Temperatura de set-point na caldeira: 55⁰C; 

• Temperatura inicial da água à entrada dos circuitos: 35⁰C; 

• Temperatura final da água à entrada dos circuitos: 46⁰C; 

• Temperatura inicial da água à saída dos circuitos: 30⁰C; 

• Temperatura final da água à saída dos circuitos: 38⁰C; 

• Caudal em cada circuito: 1lit/min; 

• Temperatura ambiente: 7-14 ⁰C. 

Os gráficos representados nas Figuras 39, 40, 41 que se seguem, mostram os registos 

de temperatura de todos os pontos de cada betonilha. Mais à frente neste capítulo vai 

estar mais explicito o comportamento térmico em cada ponto. 

 

 

Figura 39 – Temperatura em função do tempo de todos os pontos do pavimento com betonilha 

tradicional 
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Figura 40 - Temperatura em função do tempo de todos os pontos do pavimento com betonilha nova 

 

 
Figura 41 - Temperatura em função do tempo de todos os pontos do pavimento com betonilha 

autonivelante 

 

Podemos observar nos gráficos acima que a betonilha nova atingiu uma temperatura 

mais elevada comparada com as outras, e como esperado, a betonilha tradicional atingiu 

a temperatura mais baixa.  
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5.1.1 Ponto de medição “A” 

 

Para facilitar a interpretação dos resultados, será comparado o perfil de temperatura 

das três soluções de betonilha para cada um dos pontos instrumentados. 

O ponto “A” encontra-se a 55 mm acima da base da laje. A betonilha autonivelante e 

a betonilha nova, obtiveram resultados muito semelhantes, atingindo uma temperatura 

igual a 31⁰C, superior à temperatura da betonilha tradicional que atingiu uma 

temperatura de 27⁰C.  

No que diz respeito ao arrefecimento das lajes, as três betonilhas tiveram um declive 

muito semelhante. No entanto, como a betonilha tradicional atingiu uma temperatura 

máxima inferior às outras, a mínima também foi mais baixa.  

A Figura 42 ilustra o gráfico da temperatura em função do tempo de todas as 

betonilhas no ponto “A”.  

 

 

Figura 42 - Temperatura em função do tempo do ponto de medição “A” dos três pavimentos 

 

Os pontos de medição “B” e “C” obtiveram resultados muito semelhantes ao 

ponto de medição “A”, como tal, os resultados não foram mencionados no corpo do 

texto por não ter diferença significativa (ver Anexo I). 
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 5.1.4 Ponto de medição “D” 

 

Este ponto de medição está situado junto ao tubo, ou seja, neste ponto é onde se 

registou a temperatura mais elevada. 

A betonilha nova obteve a temperatura mais elevada atingindo uma temperatura de 

39,5⁰C, a seguir foi a betonilha autonivelante com uma temperatura de 39⁰C e por 

último a betonilha tradicional, atingindo uma temperatura de 36⁰C. 

Na fase de arrefecimento o comportamento foi muito semelhante. A Figura 43 ilustra 

o gráfico que representa os resultados obtidos do ensaio em relação ao ponto de 

medição “D”. 

 

 

Figura 43 - Temperatura em função do tempo do ponto de medição “D” dos três pavimentos 
 

5.1.5 Ponto de medição “E” 

 

O ponto de medição “E” é o ponto com mais importância do ensaio pois situa-se 

praticamente à superfície da betonilha. Além disso, é onde podemos verificar melhor a 

temperatura transmitida para o espaço. Devido à sua localização é o que o torna mais 

importante para o estudo em questão. 

A temperatura máxima atingida na betonilha tradicional, betonilha nova e betonilha 

autonivelante, foram 29.7⁰C, 33.5⁰C e 35.2⁰C respetivamente.  



Capítulo 5 – Campanha experimental 

Lucas Fernandes de Sousa Rodrigues  51 

 

A betonilha nova obteve uma temperatura de 5,5⁰C e 1,7⁰C superior a betonilha 

tradicional e com autonivelante, respetivamente.  

A betonilha com autonivelante atingiu uma temperatura de 3,8⁰C acima da betonilha 

tradicional. 

Na fase de arrefecimento, o declive é muito semelhante aos outros pontos, onde a 

betonilha com nova teve uma queda ligeiramente mais acentuada. 

A Figura 44 ilustra o gráfico onde indica as temperaturas obtidas em função do 

tempo e realça a diferença de temperatura dos pavimentos. 

 

 

Figura 44 - Temperatura em função do tempo do ponto de medição “E” das três betonilhas 

 

Quando fazemos a análise do tempo para cada laje atingir uma temperatura igual à 

29⁰C, verificamos que o sistema com a betonilha nova necessita de 164 minutos, o 

sistema com betonilha autonivelante necessita de 194 minutos, e por fim, para o sistema 

com betonilha tradicional são necessários 326 minutos. Isto resulta devido às diferentes 

taxas de aquecimento nos sistemas estudados, associado às propriedades das betonilhas, 

nomeadamente a densidade e a condutibilidade. 

A Tabela 9 indica os resultados obtidos de todos os sistemas. 

 

Tabela 9 - Taxa de aquecimento dos diferentes tipos de betonilhas 

Betonilha Aquecimento Tempo (min) Taxa de aquecimento (⁰C/min) 

Nova 

12⁰C - 29⁰C 

164 0,104 

Autonivelante 194 0,088 

Tradicional 326 0,052 
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A taxa de aquecimento dos sistemas com betonilha nova e betonilha autonivelante 

são muito superiores em relação ao sistema com betonilha tradicional. Ou seja, não é 

necessário manter o sistema ligado durante muito tempo para atingir a temperatura 

desejada. Sendo assim, há uma maior economia em usar os dois sistemas com maior 

taxa de aquecimento. 

Também foi verificado que o sistema com a betonilha tradicional apresenta uma 

inércia térmica inferior comparada com outras. Ou seja, a taxa de arrefecimento da 

betonilha tradicional é superior das outras betonilhas.  

Na Tabela 10 que se segue estão representados os valores obtidos para a taxa de 

arrefecimento com intervalo de temperatura de 29⁰C – 12⁰C. 

 

Tabela 10 - Taxa de arrefecimento dos diferentes tipos de betonilha 

Betonilha Arrefecimento Tempo (min) Taxa de arrefecimento (⁰C/min) 

Nova 

29⁰C - 12⁰C 

612 0,028 

Autonivelante 614 0,028 

Tradicional 560 0,030 
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5.2 Segundo ensaio: Sistema de aquecimento ligado 24 horas 

 

Este ensaio teve o objectivo de analisar o comportamento térmico das betonilhas com 

o sistema ligado durante 24 horas para verificar a temperatura máxima atingida em cada 

um dos sistemas. 

As variáveis do sistema de aquecimento e da temperatura ambiente foram as 

seguintes: 

• Temperatura de set-point na caldeira: 55⁰C 

• Temperatura inicial da água à entrada dos circuitos: 35⁰C 

• Temperatura final da água à entrada dos circuitos: 45⁰C 

• Temperatura inicial da água à saída dos circuitos: 30⁰C 

• Temperatura final da água à saída dos circuitos: 40⁰C 

• Caudal em cada circuito: 1 lit/min 

• Temperatura ambiente: 11 – 22 ⁰C 

 

As Figuras 45,46 e 47 representam os gráficos de registo da temperatura de todos os 

pontos de cada betonilha, mais a frente neste capítulo vai estar mais explicito o 

comportamento térmico em cada ponto. 

 

 

Figura 45 - Temperatura em função do tempo de todos os pontos do pavimento com betonilha nova 
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O gráfico representado na figura 46 ilustra a semelhança da curva em todos os 

pontos. A temperatura do ponto “D” foi a que atingiu a temperatura máxima, que já era 

o esperado, pois é o ponto que está junto com a tubagem onde passa a água quente.  

Todos os pontos obtiveram uma temperatura máxima, mas à medida que a 

temperatura ambiente diminuiu, a da betonilha também diminuía, tendo sido semelhante 

o declive para todos os pontos.  

 

 

Figura 46 - Temperatura em função do tempo de todos os pontos do pavimento com betonilha 

autonivelante 
 

O resultado da betonilha com autonivelante é muito semelhante ao resultado da 

betonilha nova, tendo a segunda atingido temperaturas ligeiramente mais elevadas.  

 

 

Figura 47 - Temperatura em função do tempo de todos os pontos do pavimento com betonilha 

tradicional 

 



Capítulo 5 – Campanha experimental 

Lucas Fernandes de Sousa Rodrigues  55 

 

Diferente das outras betonilhas, a tradicional teve valores mais afastados comparando 

com a temperatura do ponto “D” (ponto sobre o tubo). Em todos os pontos os valores 

obtidos são muito semelhantes. 

Assim como as outras betonilhas, à medida em que a temperatura ambiente diminuiu, 

a temperatura da betonilha também diminuiu. 

 

5.2.1 Ponto de medição “A” 

 

Neste ponto de medição, a betonilha nova e a betonilha autonivelante obtiveram 

resultados muito semelhantes, atingindo uma temperatura igual a aproximadamente 

37⁰C, superior à temperatura da betonilha tradicional que atingiu 33,5⁰C. O gráfico de 

registo de temperatura de todas as betonilhas está ilustrado na Figura 48.  

 

 

Figura 48 - Temperatura em função do tempo do ponto de medição “A” dos três pavimentos 
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5.2.4 Ponto de medição “D” 

 

O ponto “D” está junto à tubagem, e foi posto nessa posição para observar se as 

temperaturas da água nas tubagens são iguais em todos os sistemas. Os resultados 

obtidos foram os previstos, sendo que a betonilha tradicional registou valores de 

temperaturas inferiores depois de um certo tempo, pois a condutividade térmica do 

material é mais baixa em relação às outras betonilhas. 

 

 

Figura 49 - Temperatura em função do tempo do ponto de medição “D” dos três pavimentos 

 

O gráfico representado na Figura 49 mostra que no início do ensaio a temperatura em 

todos os sistemas são praticamente iguais, pois as instalações de todos os sistemas são 

muito similares. Devido às propriedades dos materiais, a betonilha tradicional possui 

uma condutividade térmica inferior, o que leva a que a temperatura máxima atingida 

seja inferior comparado aos outros sistemas.  
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5.2.5 Ponto de medição “E” 

 

Quando analisamos o gráfico representado na Figura 50, verifica-se que a 

temperatura máxima em todos os sistemas foi atingida ao mesmo tempo, isso aconteceu 

porque as condições de isolamento dos sistemas não foram as melhores. Quando a 

temperatura ambiente começou a descer, a das betonilhas também começou a descer.  

 

 

Figura 50 - Temperatura em função do tempo do ponto de medição “E” dos três pavimentos 

 

 

Como o gráfico acima indica, a betonilha nova obteve uma temperatura mais 

elevada, sendo 1,1⁰C superior à betonilha com autonivelante e 4,3⁰C superior à 

betonilha tradicional, sendo essa uma diferença grande. 

Outro ponto importante do gráfico, é o tempo de resposta em que os sistemas 

atingiram os 35⁰C. A betonilha nova, autonivelante e tradicional demoraram 282min, 

294 min e 378 min, respetivamente. Logo, a betonilha tradicional demora 

aproximadamente 1h30min a mais comparada com as outras betonilhas. 

No que diz respeito ao arrefecimento, todas as betonilhas a partir de um ponto 

começaram a ter um decréscimo na temperatura, isso foi causado pelo arrefecimento da 

temperatura ambiente. A redução foi semelhante a todos os sistemas, tendo a betonilha 

tradicional atingido a temperatura mais baixa, devido às propriedades dos materiais, 

conforme já foi refiro anteriormente. Ou seja, os materiais não possuem boa 

condutividade térmica, com isso, não se consegue atingir temperaturas mais elevadas do 

que as obtidas. 
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Os pontos de medição “B” e “C” obtiveram resultados muito semelhantes ao ponto 

de medição “A”, sendo assim, os resultados não estão escritos no corpo do texto por não 

ter diferença significativa (ver Anexo II). 
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5.3 Terceiro ensaio: “On/Off” 

 

O terceiro ensaio realizado consistiu na análise do tempo de resposta e as 

temperaturas atingidas em cada um dos sistemas. Pretendeu-se estudar o período de 

funcionamento da fonte de calor, mantendo a temperatura da superfície das betonilhas 

(ponto de medição “E”) entre os 26⁰C (limite inferior de controlo) e os 29⁰C (limite 

superior de controlo). 

O ensaio teve uma duração de 24 horas, mas devido às condições climáticas, onde a 

temperatura ambiente durante a tarde estava muito elevada, não foi possível tirar 

conclusões durante todo o tempo.  

A Figura 51 ilustra o gráfico onde indica que a temperatura ambiente varia no 

intervalo entre 20,5⁰C e 28,5⁰C.  

 

 

Figura 51 - Temperatura ambiente em função do tempo durante todo o ensaio (24 horas) 
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Como foi dito anteriormente, durante o período da tarde a temperatura ambiente 

estava muito elevada, e isso fez com que a temperatura dos sistemas aumentasse quando 

era suposto arrefecer.  

A temperatura ambiente ideal (temperatura de conforto) para fazer o estudo, varia no 

intervalo entre os 20⁰C e os 22⁰C, dito isto, o estudo deste ensaio foi baseado nesse 

intervalo de temperatura, que foi aproximadamente durante um período de 12 horas, 

entre as 6 horas e as 18 horas depois do início do ensaio. 

Os gráficos ilustrados nas Figuras 52, 53, 54 que se seguem, representam uma visão 

geral dos valores registados em cada um dos sistemas. 

 

 

Figura 52 - Temperatura em função do tempo de todos os pontos do pavimento com betonilha nova 
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Figura 53 - Temperatura em função do tempo de todos os pontos do pavimento com betonilha 

autonivelante 

 

 

Figura 54 - Temperatura em função do tempo de todos os pontos do pavimento com betonilha 

tradicional 

 

Durante o intervalo de 12 horas, o sistema com a betonilha nova foi ligado 4 vezes, 

enquanto o sistema com a betonilha autonivelante foi ligado 3 vezes e por fim, o 

sistema com a betonilha tradicional foi ligado apenas 2 vezes.  
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Durante o ensaio foi registado a temperatura de entrada e saída dos circuitos, assim 

como a hora em que o sistema foi ligado e desligado. A Tabela 11 indica os resultados 

obtidos. 

 

Tabela 11 - Registo de temperaturas de entrada e saída e o tempo em que o sistema foi 

ligado/desligado 

  

T=29 ⁰C T=26 ⁰C     

Betonilha 
nova 

Betonilha 
autonivelante 

Betonilha 
tradicional 

Betonilha 
nova 

Betonilha 
autonivelante 

Betonilha 
tradicional 

T 
inicial 

T 
saída 

Hora 

21h10 21h10 21h10    34 32 

- - -     22h23 30 29 

- - -   22h59   32 30 

- - - 23h03     32 30 

23h51           34 33 

  00h24         34 33 

      01h15     33 33 

        02h02   34 32 

02h09           34 32 

  03h12         35 35 

    03h29       35 35 

      03h33     35 35 

          04h50 31 30 

        05h02   31 30 

05h41           32 31 

      07h04     32 31 

  07h44         32 31 

08h37           32 31 

        10h40   32 31 

    11h19       33 32 

  11h29         33 32 

      11h30     33 32 

 

A coluna “T=29” indica quando cada um dos sistemas atingiu os 29⁰C e nesse 

mesmo tempo o sistema foi desligado. A coluna “T=26⁰C” indica a hora em que os 

sistemas tiveram a temperatura igual a 26⁰C e o sistema foi ligado novamente. 

Convêm ter em atenção que na parte da tarde do ensaio, não foi registado nenhum 

valor devido às condições climáticas que não permitiam o arrefecimento das betonilhas. 

A Tabela 12 mostra o valor da temperatura no ponto “E” de cada uma das betonilhas 

em que foi dado o início do ensaio (21h10min). 

Tabela 12 - Temperatura inicial no ponto "E" em cada um dos sistemas 

Betonilha 
nova 

Betonilha 
autonivelante 

Betonilha 
tradicional 

29,1 ⁰C 29,02 ⁰C 28,61 ⁰C 
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5.3.1 Ponto de medição “E” 

 

O ponto de medição “E” foi o ponto de controlo, ou seja, quando o sistema atingia os 

29⁰C, o sistema era desligado, e quando arrefecia até aos 26⁰C, o sistema era ligado 

novamente.  

No início do sistema, a betonilha nova e a betonilha autonivelante, tiveram um 

comportamento muito semelhante, mas com o passar do tempo, a betonilha 

autonivelante teve um arrefecimento mais demorado. 

A betonilha tradicional demorou quase o dobro do tempo para chegar aos 29⁰C 

comparado com os outros sistemas. Relativamente ao arrefecimento, este foi 

semelhante, ou seja, o sistema esteve ligado a maior parte do tempo, tendo sido 

desligado apenas 1 vez no intervalo de tempo representado no gráfico representado na 

Figura 55. 

 

 

Figura 55 - Temperatura em função do tempo do ponto de medição “E” dos três pavimentos 
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Foi feito o estudo do tempo em que cada sistema esteve ligado e desligado.  

Quanto menor for o tempo ligado, maior será a economia, pois não vai haver 

consumo de energia.  

 

Tabela 13 - Registro do tempo em que o sistema esteve ligado/desligado 

BN                                     

BA                                     

BT                                     

 

 Circuito desligado 

    Circuito ligado 

 20 min 

 10 min ligado/ 10 min desligado 

 

A Tabela 13 indica o tempo obtido para cada um dos sistemas. 

Analisando os valores, verifica-se que o sistema com a betonilha tradicional 

necessita da fonte de calor ligada durante aproximadamente 10h30min, logo, 88% do 

tempo total do ensaio. Outra conclusão importante, é a diferença de tempo em que esta 

betonilha demora a aquecer e arrefecer, que é bastante significativa. 

Os sistemas com a betonilha nova e a betonilha autonivelante, tiveram a fonte de 

calor ligado durante aproximadamente 47% (5h40min) e 46% (5h30min), 

respetivamente, do tempo total, sendo uma diferença muito baixa.  

O tempo de aquecimento do sistema com a betonilha nova, é menor comparado com 

o sistema com a betonilha autonivelante, e o tempo de arrefecimento é ao contrário, 

sendo maior para o sistema com a betonilha nova, sendo essa a causa de a fonte de calor 

estar ligada durante aproximadamente o mesmo período de tempo.  
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5.4 Termogramas 

 

Durante o segundo ensaio, foram tirados termogramas num intervalo de 15 minutos. 

Cada sessão fotográfica consistia em 4 fotos, a primeira foto apanhava as três 

betonilhas, a segunda, terceira e quarta foto era tirada apenas, respetivamente da 

betonilha tradicional, betonilha autonivelante e por último, a betonilha nova. 

A Figura 56 representa um exemplo do momento em que foi tirado um termograma 

com o auxílio da câmara termográfica do pavimento com a betonilha tradicional, e a 

Figura 57 a fotografia de todos os pavimentos. 

 

 

Figura 56 - Fotografia do pavimento com betonilha tradicional 

 

 

Figura 57 - Fotografia da câmara termográfica de todos os sistemas 
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Com o auxílio do Software Testo IRSoft, conseguimos obter a temperatura na 

superfície da laje em qualquer ponto. A Figura 58 mostra um exemplo da imagem do 

programa do Software. 

 

 

Figura 58 - Exemplo da utilização do software Testo IRSoft 
 

No ponto de partida do ensaio, a temperatura máxima de cada betonilha indicada no 

software foi igual a 10,5 ⁰C. O anexo IV possui todas a fotografias tiradas, o lado 

esquerdo representa a imagem termográfica das betonilhas assim como a temperatura 

obtida em um ponto, e no lado direito representa a imagem real. 

Após 15 minutos, notou-se nas imagens termográficas o percurso da água quente nas 

tubagens, onde a temperatura e, toda a superfície das betonilhas ficou compreendida 

entre um intervalo de 9,7 ⁰C e 16,4 ⁰C. 

Com o passar do tempo, a superfície da betonilha foi obtendo uma temperatura mais 

uniforme, e passado 1 hora do início conseguiu-se verificar com o auxílio da câmara 

termográfica que as lajes tinham temperatura semelhante. 

Na primeira hora de ensaio, a subida da temperatura foi maior. Após esse intervalo, a 

subida tornou-se mais uniforme e passado 4 horas atingiu a temperatura máxima em 

todas as lajes, sendo a betonilha nova alcançado a maior temperatura. 
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5.5 Síntese 

Após a análise dos resultados das betonilhas ensaiadas. Foi feito uma comparação 

entre as três, no qual a betonilha tradicional obteve um resultado de desempenho 

térmico inferior em relação às outras. Este resultado deve-se às características dos 

materiais, o qual já foi debatido no capítulo 4. 

O terceiro ensaio foi o que teve mais interesse, pois representa o que acontece nos 

dias de hoje, onde as pessoas querem manter a temperatura dentro de um intervalo 

desejado. Analisando os resultados deste ensaio em particular, reconhece-se que para a 

betonilha tradicional manter o intervalo de temperatura desejado, é necessário manter 

ligado o sistema de aquecimento a maior parte do tempo. O que resulta numa eficiência 

energética muito baixa, e faz com que haja mais gastos energéticos e monetários para 

manter o sistema de pavimento radiante com este tipo de betonilha. 

Analisando os resultados da betonilha nova e da betonilha autonivelante, conclui-se 

que são uma boa opção para implantar o sistema de pavimento radiante hidráulico, pois 

estas, apresentaram resultados positivos em relação ao desempenho térmico. 
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6. Considerações finais 

 

6.1 Principais conclusões 

 

Em relação à caracterização das betonilhas os principais resultados são: 

Da análise de todos os resultados apresentados no capítulo 4, conclui-se que as 

propriedades da betonilha nova e da betonilha autonivelante são muito semelhantes, 

sendo as duas superiores à betonilha tradicional.   

No que diz a respeito à densidade, as três apresentam resultados muito semelhantes. 

A condutibilidade térmica da betonilha nova e da betonilha autonivelante obtiveram um 

resultado praticamente igual sendo superior ao da betonilha tradicional.  

A betonilha que apresenta maior resistência à compressão e à flexão é a betonilha 

autonivelante. 

 

Em relação à campanha experimental realizadas: 

Analisando todos os gráficos do capítulo 5, conclui-se que a betonilha nova apresenta 

melhor resultado em termos de comportamento térmico. Ainda se refere que para além 

dos resultados da betonilha nova serem muito semelhantes ao da betonilha 

autonivelante, o seu preço de fabrico é inferior.  

Uma das principais diferenças entre a betonilha nova e a betonilha autonivelante, é o 

facto da betonilha autonivelante possuir inércia térmica superior tendo uma taxa de 

arrefecimento inferior, e no que diz a respeito a taxa de aquecimento, a betonilha nova 

obteve um resultado melhor. 

Um facto importante de realçar é que a betonilha autonivelante pode ter uma 

espessura inferior da que foi ensaiada, podendo ter apenas 1cm de espessura acima do 

sistema de aquecimento, e com essa espessura os resultados poderiam ser diferentes e 

mais vantajosos no plano económico. No entanto foi optado por todos os sistemas terem 

a mesma espessura de betonilha. 
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6.2 Recomendações e trabalhos futuros 

 

Como foi referido no segundo capítulo, o revestimento utilizado no pavimento 

também influencia no resultado da temperatura superficial, assim como no tempo de 

resposta. Deste modo, a realização de novos ensaios com diferentes tipos de 

revestimento, como por exemplo, cerâmica, madeira, granito e outros, pode ser muito 

interessante para extrair conclusões adicionais no que respeita ao papel do revestimento 

nos sistemas de pavimentos radiante. 

Um dos maiores constrangimentos da campanha experimental foi este ter sido 

realizado num pavilhão grande, onde tem uma área muito grande e não ter um nível de 

isolamento semelhante ao de um espaço habitável, o que faz com que a temperatura 

ambiente tenha mais interferência com os resultados obtidos. Por este motivo, a 

realização de novos ensaios em espaços climatizados ou de temperaturas mais altas 

pode ser equacionada. 
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Anexo I – Resultados obtidos do ensaio #1 
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Ponto de medição “B” 

 

O ponto “B” está situado 25mm abaixo do ponto “A”, e está mais próximo da 

tubagem, e com isso registou temperaturas ligeiramente superiores quando comparado 

com o ponto “A”. A única diferença foi ter atingido temperaturas de aproximadamente 

32,5⁰C.  

A Figura 59 ilustra o gráfico obtido. 

\ 

 

Figura 59 - Temperatura em função do tempo do ponto de medição “B” dos três pavimentos 
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5.1.3 Ponto de medição “C” 

 

O ponto “C” teve resultados muito semelhantes ao ponto “B” como podemos 

observar no gráfico representado na Figura 60. 

 

 

Figura 60 - Temperatura em função do tempo do ponto de medição  “C” dos três pavimentos 
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Anexo II – Resultados obtidos do ensaio #2 
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Ponto de medição “B” 

 

Os resultados foram muito semelhantes com o ponto “A”, tendo apenas registado 

temperaturas um pouco mais elevadas, o que já era de se esperar, pois o ponto “B” está 

situado 25mm abaixo do ponto “A”, e está mais próximo da tubagem. Com isso registou 

temperaturas superiores quando comparado com o ponto “A”, onde a temperatura 

máxima atingida nas betonilhas nova e betonilha autonivelante foi aproximadamente 

37,5⁰C, e na betonilha tradicional 34,5⁰C.  

O gráfico representado na Figura 61 ilustra os resultados obtidos. 

 

 

Figura 61 - Temperatura em função do tempo do ponto de medição “B” dos três pavimentos 
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Ponto de medição “C” 

 

As temperaturas obtidas no ponto “C” foram muito semelhantes com as temperaturas 

do ponto “B”, sendo a do ponto “C” ligeiramente superior, sendo a diferença entre os 

dois muito baixa. 

A Figura 62 representa o gráfico com os resultados obtidos. 

 

 

Figura 62 - Temperatura em função do tempo do ponto de medição “C” dos três pavimentos 
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Anexo III – Resultados obtidos do ensaio #3 
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Ponto de medição “A” 

 

A betonilha nova obteve uma temperatura muito inferior comparada com o ponto de 

controlo (ponto “E”), isto aconteceu devido ao facto deste ponto se encontrar mais 

afastado da tubagem. 

O gráfico ilustrado na Figura 63 regista os resultados obtidos. 

 

 

Figura 63 - Temperatura em função do tempo do ponto de medição “A” dos três pavimentos 
 

Os sistemas com as betonilhas autonivelante e betonilha tradicional, foram as que 

obtiveram uma temperatura mais aproximada com o ponto de controlo, sendo 

aproximadamente 1⁰C inferior. 
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Ponto de medição “B” 

 

Diferente do ponto “A”, neste ponto todos os sistemas alcançaram temperaturas mais 

próximas ao ponto de controlo. Os sistemas com a betonilha nova e betonilha 

tradicional alcançaram uma temperatura de 28⁰C (1⁰C a menos do ponto de controlo) e o 

sistema da betonilha autonivelante, atingiu uma temperatura de 28,5⁰C (0,5⁰C a menos 

do ponto de controlo). 

Em relação ao arrefecimento, todos os sistemas atingiram temperaturas muito 

semelhantes com o ponto de controlo (26⁰C). A Figura 64 ilustra o gráfico onde com os 

resultados obtidos.  

 

 

Figura 64 - Temperatura em função do tempo do ponto de medição “B” dos três pavimentos 
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Ponto de medição “C” 

 

Semelhante ao ponto de medição “B”, os resultados neste ponto são muito similares, 

tendo temperaturas ligeiramente superiores. A Figura 65 representa o gráfico com os 

valores de temperaturas obtidos neste ponto. 

 

 

Figura 65 - Temperatura em função do tempo do ponto de medição “C” dos três pavimentos 
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Ponto de medição “D” 

 

Analisando o gráfico representado na Figura 66, verifica-se que o sistema com a 

betonilha nova obteve temperaturas inferiores neste ponto comparado com os outros 

sistemas para atingir os 30⁰C no ponto “E” (ponto de controle). 

 

 

Figura 66 - Temperatura em função do tempo do ponto de medição “D” dos três pavimentos 
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Início do ensaio: 

  Imagem termográfica          Imagem real 
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Passado 15 minutos: 

  Imagem termográfica          Imagem real 
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Passado 30 minutos: 

  Imagem termográfica          Imagem real 
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Passado 45 minutos: 

  Imagem termográfica          Imagem real 
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Passado 60 minutos: 

  Imagem termográfica          Imagem real 

   

 

   

 

   

 

   



Estudo do desempenho térmico de um piso radiante com diferentes formulações de betonilhas 

 

100  Lucas Fernandes de Sousa Rodrigues 

 

Passado 75 minutos: 

  Imagem termográfica          Imagem real 
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Passado 90 minutos: 

  Imagem termográfica          Imagem real 
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Passado 105 minutos: 

  Imagem termográfica          Imagem real 
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Passado 120 minutos: 

  Imagem termográfica          Imagem real 
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Passado 135 minutos. 

  Imagem termográfica          Imagem real 
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Passado 150 minutos: 

  Imagem termográfica          Imagem real 
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Passado 165 minutos: 

  Imagem termográfica          Imagem real 
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Passado 180 minutos: 

  Imagem termográfica          Imagem real 
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Passado 210 minutos: 

  Imagem termográfica          Imagem real 
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Passado 240 minutos: 

  Imagem termográfica          Imagem real 

   

 

   

 

   

 

   

 



 

 



 

 

 


