
Resumo 

O trabalho que se apresenta analisa as pontes térmicas que podem existir na envolvente dos 

edifícios, caracterizando o seu comportamento em termos de perdas térmicas e de distribuição de 

temperaturas e propondo soluções de correcção.  

Começa-se por identificar as implicações da existência de pontes térmicas e prova-se a necessidade 

de as corrigir, de modo a minimizar os seus efeitos.  

Através da medição de fluxos de calor e de temperaturas superficiais em zonas de ponte térmica de 

duas células de ensaio, avaliam-se vários aspectos do seu comportamento, nomeadamente, o risco 

de ocorrência de condensações superficiais nas várias soluções testadas, a influência da inércia 

térmica e da orientação das fachadas, as diferenças existentes entre uma ponte térmica 

tridimensional e as pontes térmicas bidimensionais que para ela concorrem e o valor da condutância 

térmica superficial na zona das pontes térmicas.  

Recorrendo a um programa de cálculo automático devidamente validado, procede-se à simulação do 

comportamento de um número considerável de casos de pontes térmicas, resultando esse cálculo na 

elaboração de um catálogo de soluções.  

Finalmente, apresenta-se uma proposta de alteração do "Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios", no que diz respeito às pontes térmicas, introduzindo a noção 

de valor máximo admissível do Factor de Concentração de Perdas Térmicas e apresentando um novo 

quadro de valores convencionais desse parâmetro.  

Abstract 

This work takes under analysis the thermal bridges which may occur in a building envelope by 

characterising its behaviour in what concerns heat losses and temperature distribution and suggesting 

solutions for its correction.  

First, the implications of the existence of thermal bridges will be identified and the need for its 

correction with the objective of minimising its consequences will be confirmed.  

Through the measure of heat flows and superficial temperatures in the thermal bridges zones of two 

test cells several aspects of its behaviour will be analysed particularly the risk of surface condensation 

in the distinct tested solutions, the influence of thermal inertia and facade orientation, the differences 

between a tri-dimensional thermal bridge and the bi-dimensional ones connected with it and the value 

of the Surface Heat Transfer Coefficient in the thermal bridge area.  

By using a computer program, properly validated, we will make a numerical simulation of the 

behaviour of a significant number of thermal bridges cases, resulting in a final catalogue of solutions.  



Finally, a proposal for changes in the Portuguese Code for Thermal Behaviour Characteristics of 

Buildings (Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios) referring to 

thermal bridges is presented, introducing the issue of maximum admissible value for the Heat Losses 

Concentration Factor and presenting a new table for the standard values for this factor.  


