
Resumo 

Este trabalho apresenta-se dividido em seis capítulos com a seguinte estrutura:  

- Capítulo 1: faz-se o enquadramento do tema e sua respectiva justificação.  

- Capítulo 2: é dedicado fundamentalmente à descrição experimental das células de teste e é  feita 

uma revisão dos trabalhos mais importantes, realizados pela comunidade científica nos últimos anos 

neste domínio. São apresentadas as células construídas bem como os sistemas nelas integrados. 

Faz -se a caracterização térmica das células e dos seus sistemas, bem como a determinação do 

coeficiente global de perdas da capacidade térmica e constante de tempo das células, justificando-se 

as opções tomadas com vista aos resultados que se pretendiam obter.  

No mesmo capítulo é feita a descrição da instrumentação utilizada nas células, assim como o sistema 

de aquisição de dados utilizado.  

São apresentados os resultados das medições das infiltrações pelo método dos gases traçadores e 

dos ensaios de pressurização com a porta ventiladora. Apresentam-se ainda os resultados das 

medições das propriedades das superfícies (emissividades e absorsividades) bem como a 

transmissividade do vidro utilizado, parâmetros estes necessários para utilizar nas simulações 

numéricas das células.  

- Capítulo 3: este capítulo é dedicado fundamentalmente à modelização. Definem-se os objectivos 

faz-se a descrição do programa utilizado neste trabalho, bem como os principais algoritmos utilizados 

pelo programa. Em seguida descreve-se a modelização das quatro células de teste existentes e 

testadas experimentalmente.  

- Capítulo 4: são apresentados os resultados experimentais mais significativos obtidos no decorrer 

das diferentes fases de teste das células. Comparam-se os resultados obtidos experimentalmente 

para cada célula com os resultados obtidos através do modelo. Apresentam-se os balanços térmicos 

de cada célula e obtêm-se os parâmetros de caracterização térmica dos SSP para os períodos de 

teste ensaiados.  

- Capítulo 5: é fundamentalmente um capítulo onde se apresentam os resultados obtidos por 

simulação numérica para os diferentes sistemas estudados, em forma de correlação: nomeadamente 

Sistemas de Ganho Directo e de Ganho Indirecto, para vidro simples e vidro duplo e para dois tipos 

de construções (maciça e tijolo). Nos SGI são apresentados resultados para diferentes espessuras de 

Parede de Trombe e finalmente apresentam-se as correlações para os sistemas combinados também 

para diferentes condições de utilização.  

- Capítulo 6: salientam-se os resultados mais significativos do trabalho, bem como as suas limitações 

e perspectivas de trabalho futuro.  


