
Resumo 

Este trabalho integra-se no projecto de investigação designado "Casa - Laboratório Térmicamente 

Optimizada" (CTO) e visa aprofundar o estudo do comportamento térmico do edifício e dos sistemas 

solares passivos (SSP) nele existentes.  

O trabalho divide-se fundamentalmente em três partes que se ligam entre si numa sequência lógica. 

Uma primeira, onde se expoêm os principios gerais dos SSP e o seu enquadramento no edifício em 

estudo. Uma segunda, onde se apresenta um modelo capaz de reproduzir matemáticamente de uma 

forma tão exacta quanto possível a CTO, bem como o programa de cálculo que lhe serve de suporte. 

Trata-se de um modelo nodal de 75 nós capaz de representar a CTO como um todo e cada um dos 

seus sistemas (paredes de Trombe, ganho directo e colunas de água). O programa de cálculo usado 

para a resolução matemática do modelo nodal é o programa suíço PASSIM.  

Finalmente, uma terceira parte onde se efectua a validação do modelo através da comparação dos 

resultados obtidos na simulação com os resultados experimentais da CTO e se realizam diversos 

estudos de natureza paramétrica.  

Usando o mesmo modelo, simula-se uma série de situações diversas referenciadas ao caso base: 

sem paredes de Trombe; sem colunas de água; com redução da área de ganho directo; com 

modificações no funcionamento dos estores e com modificações na massa dos elementos 

construtivos.  

A CTO e os seus sistemas são estudados quer em regime de temperatura flutuante, quer em regime 

termostático.  

A primeira situação serve de base para a validação do modelo, uma vez que os resultados 

experimentais usados correspondem à situação real no primeiro inverno de funcionamento da CTO, 

1984/85.  

O estudo em regime termostático é feito com base nos dados climatológicos da mesma estação de 

inverno (84/85), ainda que a CTO não tenha operado nesse regime.  

São apresentados resultados do comportamento térmico global da CTO; balanços de ganhos e 

perdas pelos diversos componentes, em todas as situações descritas; a eficiência térmica dos SSP 

nos diferentes regimes de funcionamento e a influência das paredes de Trombe e colunas de água no 

balanço térmico global do edifício.  


