
Resumo 

 

As envolventes dos edifícios são preponderantes no comportamento das construções, 

assistindo-se ao longo dos anos a uma evolução do modo de execução das paredes 

exteriores com o uso de novos materiais, novas técnicas e novas exigência para as 

mesmas; além disso a parcela no custo final dos edifícios é elevada, sendo um dos 

elementos com maior incidência de patologias ao longo da vida útil dos edifícios. 

O desenvolvimento das sociedades trouxe novas hábitos realçando-se a manutenção 

das condições térmicas do interior dos edifícios e a consequente instalação de 

aparelhos de climatização. Estes conduzem ao aumento do consumo de energia e 

emissões dos gases com efeito estufa, originando a promulgação de nova 

regulamentação no âmbito das características térmicas dos edifícios. 

Atendendo a todas estas preocupações procurou-se neste trabalho realizar uma 

descrição dos requisitos a que as paredes deverão satisfazer. Dá-se especial relevo ao 

estudo do comportamento térmico das alvenarias, e ao desenvolvimento de uma 

solução em pano simples constituída por blocos de alvenaria de betão de argila 

expandida. 

Efectuou-se a análise, caracterização e descrição dos fenómenos de transmissão de 

calor em paredes, de modo a obter-se uma melhoria no comportamento térmico 

actuando na forma, dimensões e topologia dos blocos de betão leve. O programa 

comercial Abaqus foi utilizado para a simulação numérica do coeficiente de transmissão 

térmica das soluções desenvolvidas. 

O objectivo deste estudo é desenvolver uma solução, em pano simples, capaz de 

satisfazer os valores de referência do Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios, sem onerar o custo de construção com 

aplicação de isolamento térmico complementar. 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Masonry is a common building component with good durability and low cost and 

maintenance. Masonry enclosures subjected to environment conditions have a 

considerable economic weight in building construction cost, and they are also important 

when considering thermal and structural behaviour. 

From an economical and environmental conservation point of view, it is more beneficial 

to design buildings with high thermal insulation characteristics than the currently 

followed practice in construction of buildings. This will result in long-term benefit of 

reducing the cost of cooling as well as reducing the pollution of the environment due to 

heavy use of fuel. 

The increasing use of hollow masonry blocks made with lightweight concrete demands a 

study of the topology of these blocks, namely the form, dimensions and distribution of 

voids in order to obtain a block with a good thermal performance. In this work the 

thermal behaviour is performed by the commercial code ABAQUS The aim of this study 

is to find an economic single leaf wall with good thermal performance reducing the heat 

loss in buildings through the envelope, according to thermal normative requests. 


