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Resumo  

Um dos temas mais discutidos atualmente relaciona-se com as alterações climáticas e como 

progredir para uma evolução sustentável. A energia produzida a nível mundial provêm, em 

grande parte, de fontes não renováveis de energia, sendo um dos setores mais relevantes o 

doméstico. Um dos objetivos da União Europeia no setor da habitação é construir edifícios 

nZEB, que siginifca edifícios praticamente auto-sustentáveis. Para atingir esse objetivo os 

materiais com mudança de fase (PCMs) podem desempenhar um papel importante para o 

armazenamento de energia térmica utilizada para aquecimento e arrefecimento em edifícios.  

Assim, o objetivo principal da presente dissertação é analizar a aplicação de PCMs num 

edifício, construído com o propósito de satisfazer o critério nZEB estabelecido pela União 

Europeia. O trabalho recorre a um modelo matemático elaborado no software TRNSYS. Na 

casa de teste as cargas térmicas são asseguradas por coletores solares térmicos. Relizaram-se 

simulações com objetivo de defenir a melhor solução para assegurar o conforto térmico no 

interior da sala de teste. Estudou-se ainda a influencência de diferentes parâmetros, como, a 

área dos coletores solares, o volume da sala de teste e a alteração das condições climatéricas. 

Para a alteração das condições climatéricas foram selecionadas duas cidades, uma com 

temperatura ambiente superior ao longo do ano (Faro) e outra com temperatura ambiente 

inferior (Bragança). Outro objetivo é o melhoramento do modelo utilizado, de forma a obter 

resultados mais rápidamente sem prejudicar a sua precisão. 

Os resultados mostraram que a utilização do PCM levou a um melhoramento face à utilização 

de água em 29% no número de horas em que a carga térmica é satisfeita. Para edifícios maiores, 

(37,5 m3 para 75 m3) a capacidade de armazenamento térmica necessária para assegurar as 

cargas térmicas do edifício cresceu 12,5% o que é menos significativo, relativamente ao 

esperado. O efeito da diminuição da área dos coletores solares (de 12,9 m2 para 6,4 m2) levou 

a um aumento do volume do reservatório de armazenamento térmico de 37,5%. Para o aumento 

do volume da casa (de 37,5 m3 para 75 m3) o volume de reservatório apenas aumentou 12,5%. 

Conclui-se ainda, comparando os resultados obtidos para duas cidades diferentes que a 

utilização de PCM para armazenamento é mais vantajoso para cidades com climas mais 

quentes. 
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Abstract 

These days, one of the hotest topic is the climate change and the progress needed towards 

sustainable evolution. The energy consumed worldwide is mainly from non-renewable energy 

sources, being the building sector one of the most relevant. The EU aims that new buildings 

fullfil the near zero energy building (nZEB) directive. To achieve this goal, phase-changing 

materials (PCMs) can play an important role in storing thermal energy used for indoor space 

heating and cooling in buildings. 

The main objective of this dissertation is to analyze the application of PCMs in a test building 

(volume of 37.5 m3), constructed with the purpose of satisfying the nZEB directive. The work 

is based on a mathematical model elaborated in the TRNSYS software. In the test building, the 

thermal load is satisfied by solar thermal collectors. Simulations were carried out in order to 

find optimal heat storage solution for the thermal comfort inside of the test room. Also, a study 

of the influence of different parameters, such as solar collector area, test room volume and local 

climate was performed. In order to assess the influence of the climatic conditions, two cities 

were selected, one with a higher (Faro) and another with lower (Bragança) ambient temperature 

thoroughout the year. Another objective is the improvement of the numerical model used, such 

that the results can be obtained faster without influencing accuracy. 

The result were analysed in terms of the perfomance index, difened as the number of hours 

when there is not enough energy available to satisfy thermal comfort inside the building. The 

results showed that the use of PCM storage led to an improvement of 29% of the perormance 

index when compared to heat storage using water with same capacity. For a larger indoor 

volume (75 m3), the thermal storage capacity required to ensure the thermal load increased only 

by 12.5% which is less significant, relative to the expected. The effect of the decrease solar 

collector area (from 12,9 m2 to 6,4 m2) led to an increase on the required thermal storage volume 

of 37.5%. It is also concluded that by comparing the results obtained for two different cities, 

the use of PCM storage is more advantageous for cities with warmer climates. 
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Nomenclatura 

 

A – Área m2 

Cp – Capacidade térmica especifica a pressão constante J/kgK 

h – Entalpia J/kg 

k – Condutividade térmica W/mK 

m – Massa kg 

�̇� – Fluxo de massa kg/s 

N – Número de módulo  

Nu – Número de Nusselt  

Pr – Número de Prandtl  

Q – Energia J 

�̇� – Potência W 

r – Raio M 

Re – Número de Reynolds  

T – Temperatura ºC 

t – Tempo s 

UA – Coeficiente global de transferência de calor W/K 

V – Volume m3 

v - Velocidade m/s 

z – Comprimento m 

α – Coeficiente de convecção W/mK 

Δ - Variação  

δ – Índice de Kronecker   

ε – Fator de cálculo  

θ – Índice de desempenho h 

μ – Viscosidade dinâmica Pa.s 

ρ – Massa volúmica kg/m3 

τ – Critério de estabilidade s 
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Índices das variáveis 

 

Nome Descrição 

amb Ambiente 

cond Condução 

dp Sentido do escoamento 

eff Efetivo  

in Entrada de fluído 

ip Entrada de fluído 

j Volume de controlo j 

k;j Volume de controlo k j 

op Saída de fluído 

p Entrada e saída de fluido 

PCM PCM 

perdas Perdas para o ambiente 

r Radial 

z Axial 
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1 Introdução  

1.1 Contextualização 

O crescimento do consumo energético mundial tem vindo a aumentar, ao longo dos anos, como 

mostra a figura 1.1, e é uma tendência a manter-se [1]. Os combustíveis fósseis são cruciais 

para a sustentabilidade energética do planeta sendo que em 2015, representavam cerca de 81% 

da energia primária a nível mundial, apenas 14% são de fontes renováveis de energia e 5% 

proveniente de energia de fonte nuclear. Outra questão relevante é a eficiência dos processos, 

o consumo energético mundial em 2016 foi de 400 EJ, no entanto o consumo mundial de 

energia primária nesse mesmo ano foi de 576 EJ, ou seja, cerca de 30,5% da energia foi 

desperdiçada [2, 3].  

 

Figura 1.1 - Crescimento do consumo de energia a nível mundial ao longo dos últimos anos, adaptado de [2]. 

Na União Europeia o cenário já é ligeiramente diferente, a energia utilizada tem estagnado nos 

últimos anos. Os combustíveis fósseis “apenas” representam 71,7% da energia primária, sendo 

que a nuclear tem uma presença bem mais forte com 13,8% e as fontes renováveis de energia 

14,5%. O consumo de energia primária na união europeia é 67 EJ e o consumo é de 47,5 EJ, 

resultando num desperdício de cerca de 29% [2, 3]. A união europeia tem como objetivo, até 

2030, que pelo menos 27% da energia final consumida seja proveniente de fonte renovável, 

sendo que em 2015 o consumo final proveniente de fonte renovável era de 17% [4]. 

O consumo excessivo de combustíveis fósseis origina quantidades insustentáveis de CO2 

libertados para a atmosfera, o que resulta num aumento do efeito de estufa. Por consequência 

tem-se o aumento do aquecimento global resultando na diminuição das camadas de gelo nos 

polos, no aumento do nível médio dos oceanos e uma maior frequência de temperaturas 

extremas. A evolução da temperatura média anual do planeta encontra-se representada na figura 

1.2. Em 2018 foram lançados para atmosfera 37,1 milhões de toneladas de CO2. Estes factos 
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aliados ao aumento dos preços do petróleo levam a uma aposta cada vez maior nas fontes 

renováveis de energia [5-7]. A União Europeia em 2009 traçou como objetivo reduzir 80-95% 

das emissões de CO2 até 2050 [8]. 

 

Figura 1.2 - Variação da temperatura média global ao longo dos anos [9]. 

As fontes renováveis de energia apresentam vantagens ambientais sendo que os seus impactos 

são apenas locais ao contrário dos combustíveis fósseis. No caso da energia solar a sua maior 

desvantagem é a intermitência do recurso [10]. A radiação solar é uma das fontes renováveis 

de energia em maior crescimento nos últimos anos, tanto a nível de produção elétrica como 

para produção de calor/frio [11]. 

Os combustíveis fósseis representam cerca de 75% da energia primária para aquecimento e 

arrefecimento [12]. Cerca de um terço da energia final a nível mundial é para consumo 

doméstico, na união europeia o valor sobe para cerca de 40% dos quais 70% devem-se ao 

aquecimento/arrefecimento ambiente e água quente [11]. Os edifícios são o sector com o maior 

consumo energético a nível mundial, 35% em 2010, seguido pela indústria (31%) e dos 

transportes (30%). Dentro do consumo energético nos edifícios, apenas 30% é de fonte 

renovável, sendo este setor responsável por 17% do CO2 emitido para a atmosfera [13]. Na 

União Europeia 46% da energia é consumida em aquecimento e arrefecimento, é o setor com 

maior peso. Assim a União Europeia tem como objetivo que essa energia seja obtida a partir de 

fontes renováveis de energia, em alternativa aos combustíveis fósseis [14]. 

1.2 Utilização de armazenamento térmico como auxílio à energia solar 

Metade das centrais térmicas de concentração solar em funcionamento utilizam armazenamento 

de energia térmica e mais de 70% em planeamento ou construção irão utilizar esta tecnologia 

[6]. Esta tecnologia é uma solução à intermitência das fontes renováveis de energia, e pode 

desenvolver um papel de destaque na energia proveniente de fonte solar, quer para centrais de 

concentração solar como para uso doméstico. A energia solar é captada durante o dia, no entanto 
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para ser utilizada em casa de forma eficiente é necessário o seu armazenamento. O pico de 

aproveitamento de energia solar dá-se durante o dia, por outro lado o pico de utilização de 

energia dá-se nas primeiras horas da manhã, no final da tarde e início da noite. Este 

desenquadramento de horários leva à necessidade de armazenamento de energia [7]. 

A utilização dos sistemas de armazenamento térmico também vai permitir uma maior 

racionalização da energia obtendo-se assim um menor custo de projeto. Será necessária uma 

menor área coletora para o mesmo efeito diminuindo substancialmente a energia desperdiçada. 

Permitirá também satisfazer os picos de procura [15]. 

Na europa, com a utilização de armazenamento térmico (calor ou frio), estima-se que 1,4 

milhões de GWh/ano podem ser aproveitados evitando assim a libertação de 400 milhões de 

toneladas de CO2 [16]. A utilização de armazenamento de energia térmica leva a uma maior 

eficiência e viabilidade do sistema de captação de energia solar, originando uma maior 

rentabilidade [16].  

Apesar de existir um esforço muito grande em investigação nos últimos anos, a competitividade 

desta tecnologia e materiais está a desenvolver-se mais lentamente que o esperado [17]. Uma 

alternativa ainda por desenvolver é a inclusão de materiais para armazenamento de calor na 

estrutura do edifício. 

1.3 Projeto POLYSOL resumido e NZEB 

Com o intuito de tornar os edifícios mais amigos do ambiente, a diretiva europeia EPBD2 exige 

que os edifícios construídos sejam “nearly zero emissions building” (nZEB), ou seja, o balanço 

entre a procura e a oferta energética destes seja quase nula [18]. Para se obter o resultado 

pretendido é necessária a utilização de energias de fonte renovável e medidas de poupança de 

energia. 

O projeto POLYSOL visa desenvolver um sistema de poligeração fiável e rentável para um 

edifício de teste existente. Pretende-se que este seja capaz de satisfazer as necessidades elétricas 

e as necessidades de aquecimento/arrefecimento, através da utilização de painéis fotovoltaicos 

e coletores solares térmicos incluindo ainda o armazenamento elétrico e térmico. A energia 

elétrica irá ser obtida pelos painéis fotovoltaicos e será armazenada numa bateria redox de 

vanádio. A energia térmica obtida nos coletores solares será utilizada para as necessidades 

térmicas através de um fluxo de água quente. Este é utilizado para acionar um termoventilador 

nos meses tipicamente mais frios e um ejetor de geometria variável nos meses tipicamente mais 

quentes.  O armazenamento térmico será realizado com recurso a materiais de mudança de fase 
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(PCM). Os valores nominais a atingir são de 1 kW de energia elétrica, 2 kW de arrefecimento 

e 7 kW de calor. 

1.4 Objetivos da dissertação 

O objetivo desta dissertação é o desenvolvimento de um sistema de armazenamento de energia 

térmica com recurso a PCM para a utilização num edifício de teste de forma a obter-se nZEB. 

O trabalho envolverá a identificação das condições ótimas de funcionamento do modelo, 

identificação dos PCMs adequados, alteração de parâmetros de funcionamento e simulação 

numéria do desempenho dos diferentes materiais. 

1.5 Estrutura da tese 

Inicialmente foi realizada a pesquisa bibliográfica sobre os temas em estudo assim como uma 

breve pesquisa sobre o mix energético no mundo e na União Europeia, pelo que o capítulo 1 da 

presente dissertação apresenta o enquadramento da mesma, o tema em abordagem e os seus 

objetivos. O capítulo 2 apresenta o estado de arte dos temas envolvidos, onde se descreve os 

diferentes tipos de armazenamento de energia térmica, os diferentes tipos de PCM, as suas 

propriedades e o seu encapsulamento. A última secção mostra algumas aplicações em que se 

utilizou ou se realizou um estudo para a utilização de PCMs. 

O capítulo 3 apresenta uma pequena introdução ao programa TRNSYS, assim como uma breve 

explicação do seu funcionamento, de seguida é apresentado o modelo matemático que está 

implementado no modelo do PCM utilizado. É também neste capítulo que se apresenta os 

parâmetros estabelecidos assim como o procedimento adotado. 

No capítulo seguinte encontram-se os resultados e as suas respetivas discussões, este capítulo 

pretende responder ao procedimento adotado no capítulo 3. Por último o capítulo 5 apresenta o 

resumo dos resultados assim como ideias para melhoramento do modelo e perspetivas de 

trabalho futuro. 
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2 Estado da Arte 

2.1 Classificação dos sistemas de armazenamento de energia térmica 

A energia térmica pode ser armazenada na forma de calor sensível, de calor latente, ou 

termoquímica. Define-se calor sensível como o calor armazenado através da variação da 

temperatura sem que ocorra mudança de fase. Este pode ser armazenado em sólidos, líquidos e 

gases, contudo devido ao baixo calor especifico dos gases, na prática o calor sensível é apenas 

armazenado em líquidos e sólidos [11]. A energia térmica armazenada pode ser obtida pela 

equação (2.1).  

 
𝑄 = 𝑚 ∫ 𝐶𝑝(𝑇) dT  ≅ 𝑚 𝐶𝑝̅̅̅̅  ∆𝑇 

(2.1) 

Onde Q é a energia térmica armazenada, m a massa fluido/sólido, Cp o calor específico a 

pressão constante (usualmente utiliza-se um valor médio), T é a temperatura e ∆T a variação da 

temperatura entre o estado inicial e final.  

A substância mais utilizada para armazenamento de calor sensível é a água, principalmente 

quando ela própria é consumida, como por exemplo, em sistemas AQS (água quente sanitária) 

ou aquecimento ambiente. Também é comum serem utilizados óleos térmicos, sais derretidos, 

metais líquidos, betão e alguns materiais naturais como areias e rochas. O armazenamento com 

recurso ao calor sensível é normalmente utilizado para altas temperaturas devido à sua 

estabilidade e a maioria das substâncias serem de baixo custo. No entanto, esta solução é a que 

apresenta menor capacidade térmica volumétrica em comparação com os outros sistemas e é 

também a que apresenta maior instabilidade da temperatura à saída do sistema [6, 15].  

O calor latente é o calor armazenado com recurso à mudança de fase do material. A quantidade 

de energia armazenada é calculada pela equação (2.2).  

 𝑄 = 𝑚 ∆ℎ (2.2) 

Em que Q é o calor armazenado, m a massa e ∆h a variação entalpia, de notar que nesta equação 

já se encontra incluído o armazenamento térmico correspondente ao calor sensível. Os PCM 

apresentam maior capacidade volumétrica para armazenar energia comparativamente ao 

armazenamento com calor do sensível, sendo esta aproximadamente 300-500 MJ/m3. São 

utilizados diversos tipos de materiais como PCM, estes encontram-se divididos em três 

categorias, orgânicos, inorgânicos e eutécticos. Os materiais orgânicos por sua vez são 

divididos em dois grupos, parafinas e não-parafinas enquanto que os materiais inorgânicos são 
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essencialmente hidratos de sal e metais, os materiais eutécticos resultam de misturas de 

materiais orgânicos e/ou inorgânicos [6, 15]. 

Armazena-se energia termoquimicamente através de uma reação reversível, em que na carga a 

reação é endotérmica e na descarga é exotérmica sendo comum a utilização de um catalisador 

na descarga [19]. Existe uma maior capacidade volumétrica para armazenar energia, quando 

esta é comparada com as restantes, aproximadamente 1000 MJ/m3. No entanto, existem alguns 

problemas, como a sintetização e o crescimento de grãos na fase de carregamento resultando 

numa maior porosidade em alguns materiais, o que leva a uma dificuldade acrescida na 

hidratação na fase de descarga. Outro problema é a baixa taxa de reação de desidratação. Esta 

tecnologia ainda se encontra em fase de pesquisa [6].  

Na figura 2.1 encontram-se dois gráficos exemplificativos com comparações entre as formas 

de armazenamento térmico, em que se pode observar que uma capacidade de armazenamento 

superior leva a uma maior complexidade do projeto, além disso as perdas no armazenamento 

são superiores nos PCMs e no armazenamento por calor sensível, no entanto na conversão o 

armazenamento termoquímico é o que apresenta maior perda. 

 

 

Figura 2.1 Comparação entre armazenamento de calor sensível, PCM e termoquímico, adaptado de [20]. 

2.2 Propriedades dos PCMs 

A escolha do material utilizado para armazenar energia vai afetar a performance do sistema de 

armazenamento. Existem diversas propriedades termodinâmicas e termofísicas que se devem 

ter em conta na escolha do tipo de material, sendo que estas encontram-se enumeradas e 

descritas na tabela 2.1 [21]. 
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Tabela 2.1 - Propriedades termodinâmicas e termofísicas dos PCMs. 

Ponto de fusão Deve ser adequada a cada aplicação 

Massa volúmica 
Uma maior massa volúmica leva a uma maior quantidade de energia 

armazenada em menor espaço 

Calor latente de 

fusão 

Os PCM devem ter este parâmetro o mais elevado possível de forma 

a aumentar a capacidade de armazenamento 

Condutividade 

térmica 

Maior condutividade térmica resulta no aumento do fluxo de carga e 

descarga 

Calor específico 
Um valor mais elevado deste parâmetro leva a um maior 

armazenamento em calor sensível 

Supercooling 
Este fenómeno acontece quando a temperatura de fusão e de 

solidificação não são iguais, pelo que deve ser o menor possível 

Custo 
Materiais baratos levam a menor investimento e menor custo de 

operação 

Disponibilidade Deve existir localmente de forma a existir um abastecimento rápido 

Estabilidade 

térmica 

Não deve existir decomposição a temperaturas elevadas, permitindo 

uma gama mais alargada, e maior aproveitamento de calor sensível 

Estabilidade 

química 
Leva a um maior número de cargas e descargas 

Mudança de 

volume 

Deve ser mínimo na mudança de fase, o coeficiente de expansão 

térmico também deve ser mínimo 

Toxicidade Não de deve ser nocivo para o ambiente nem para operadores 

Corrosividade 
Não deve ser corrosivo, de contrário reduziria o tempo de vida do 

armazenamento 

Flamabilidade Deve ser inflamável e não explosivo 
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2.3 Tipos de PCM 

Na  figura 2.2 está representado um esquema com as diferentes classificações dos PCMs.  

 

Figura 2.2- Classificação dos PCMs. 

Nos PCM orgânicos, a mudança de fase sólido-líquido ocorre numa vasta gama de 

temperaturas, e incluí temperaturas próximas do conforto humano, razão pela qual são os mais 

utilizados nos sistemas de aquecimento e arrefecimento ambiente. Os materiais orgânicos 

destacam-se por não serem corrosivos nem tóxicos, encontram-se em abundância e a fusão é 

congruente. Como desvantagens, destacam-se a baixa condutividade (0,1-0,5 W/Km) e a sua 

decomposição quando sujeito a elevadas temperaturas [6, 22]. 

Os materiais orgânicos dividem-se em dois grupos, parafinas e não-parafinas. As parafinas são 

compostas por cadeias alifáticas, compostas por ligações entre átomos de carbono e de 

hidrogénio. A configuração atómica é composta por uma cadeia linear com a forma CnH2n+2 

onde n é o numero de átomos de carbono [6]. A temperatura de fusão aumenta com o número 

de átomos de carbono, obtendo-se assim uma gama de temperaturas, desde os -130 ºC até 96 

ºC [23]. Os PCMs mais utilizados em aplicações comerciais são as parafinas, uma vez que 

apresentam diversas vantagens, de entre as quais destacam-se o baixo supercooling, elevados 

níveis de estabilidade química, baixo custo de operação, fusão congruente, são inodoras e além 

disso são compatíveis com os metais utilizados no encapsulamento das mesmas. No entanto, 

estas apresentam uma variação de volume considerável devido à mudança de fase (cerca de 

10%), uma baixa massa volúmica (valores típicos entre os 800-1000 kg/m3) e baixa 

condutividade (0,1-0,35 W/mK). O calor latente de fusão volumétrico médio é de 170 MJ/m3 

[6, 19, 21]. 

As não-parafinas dividem-se em: ácidos gordos, ésteres, álcoois, glicoses. Estes materiais 

apresentam alta flamabilidade, pelo que, é necessário um maior cuidado com temperaturas 
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excessivamente elevadas e chamas. Tal como as parafinas apresentam valores de condutividade 

baixos (aproximadamente 0,5 W/Km) e apresentam um calor latente de fusão volumétrico 

típico de 350 MJ/m3 [6, 15, 21]. Os ácidos gordos são obtidos a partir dos óleos vegetais [6], e 

são a subclasse mais interessante do ponto de vista económico [15]. São compostos por um 

grupo carboxílico na cadeia alifática (CH2 -(n-2)(CH2)-COOH). Apresentam baixo custo, baixo 

supercooling, elevada estabilidade química e fusão congruente. No entanto possuem baixa 

densidade e a variação de volume devido à mudança de fase que é na ordem dos 10% [6, 21]. 

Os álcoois açucarados são o composto com maior calor latente de fusão e o ponto de fusão 

ocorre entre 90-250 ºC. Não são tóxicos e têm um custo relativamente baixo. Uma das 

desvantagens é o polimorfismo que resulta em propriedades não uniformes. Apresentam 

também baixa estabilidade química [6, 21]. 

Os ésteres são materiais sintetizados a partir de ácidos carbónicos e álcoois através de uma 

reação catalítica chamada esterificação. Têm baixo supercooling, elevada estabilidade química 

e fusão congruente. No entanto são relativamente caros, além disso possuem baixa densidade e 

baixa condutividade térmica [6, 21]. 

Dentro das glicoses destaca-se o polietilenoglicol pelo seu potencial para utilização como 

material para o armazenamento de energia térmica. A sua temperatura de fusão é próxima da 

temperatura de conforto. As glicoses apresentam a particularidade de serem os únicos materiais 

orgânicos utilizados como PCM que se dissolvem em água. No entanto apresentam elevado 

supercooling [6, 21]. 

Os PCM inorgânicos dividem-se em sais, sais hidratados e metais. São usualmente utilizados 

em temperaturas mais elevadas, nas quais os materiais orgânicos entram em decomposição [6, 

15]. Apresentam um calor latente volumétrico próximo de 350 MJ/m3, uma condutividade 

térmica típica superior aos orgânicos, boa estabilidade térmica e química ao longo dos ciclos 

de carga e descarga, no entanto a fusão é incongruente ocorrendo segregação. Destaca-se ainda 

o subcooling e a corrosão provocada pelos sais nos contentores metálicos [21].  

Os sais hidratados são os PCMs inorgânicos mais utilizados comercialmente. São os materiais 

inorgânicos com temperaturas de fusão próximas do conforto humano (30-50 ºC), como por 

exemplo o cloreto de cálcio hexa-hidratado com uma temperatura de fusão de 30 ºC [6]. A 

fórmula química dos sais hidratados é do tipo AB.nH2O, onde AB é um sal e n o número de 

moléculas de água ligadas ao sal AB [15]. A mudança de fase ocorre com a 

desidratação/hidratação do sal. A fusão pode ser congruente, incongruente ou semi-congruente. 

É congruente quando o sal se dissolve completamente na água, incongruente quando o sal se 

dissolve parcialmente e semi-congruente quando o sólido e o líquido apresentam diferentes 
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composições. De forma a ter-se uma fusão congruente é usual utilizar-se espessantes de forma 

a mantar as moléculas juntas. Outro problema destes PCMs ocorre durante a fase de descarga 

e está relacionada com a água libertada, uma vez que em alguns casos esta não é suficiente para 

dissolver os sais e estes se depositam no fundo. Ou seja, os sais depositam-se no fundo do 

encapsulamento devido à diferença de densidade e consequentemente não irão cristalizar à 

temperatura desejada [15, 21]. Como solução para este problema pode-se utilizar excesso de 

água para dissolver os restantes sais, no entanto irá provocar a diminuição do calor latente 

volumétrico. Também se podem usar espessantes para que estes fiquem em suspensão e não 

depositem, no entanto, esta solução leva à diminuição da condutividade térmica. Pode-se ainda 

utilizar agitação mecânica [21]. Os sais hidratados também apresentam supercooling que pode 

ser diminuído com a adição de agentes de nucleação [21]. 

Existem diferentes tipos de sais, nitratos, hidróxidos, cloretos, carbonatos, sulfatos, fluoretos 

entre outros [6]. A temperatura de fusão é usualmente superior a 300 ºC [24] e a condutividade 

está compreendida entre 0,5-1 W/Km [6]. 

Os metais e ligas têm o calor latente de fusão volumétrico superior aos restantes PCMs 

inorgânicos, são mais caros, mas são os mais indicados quando existe pouco espaço disponível. 

Têm uma condutividade elevada (usualmente superior a 15 W/Km) e variação de volume na 

mudança de fase quase nulo. Existe uma vasta gama de temperaturas de fusão desde 50 ºC até 

temperaturas superiores a 3000 ºC pelo que o maior potencial se encontra na utilização a altas 

temperaturas. Um dos maiores problemas destes materiais é a ocorrência de mudanças na sua 

microestrutura após vários ciclos de carga/descarga, podendo ocorrer precipitação, oxidação ou 

segregação, o que leva a mudanças nas propriedades físicas e termodinâmicas. Têm um elevado 

coeficiente de expansão térmica, o que faz deste parâmetro relevante para o dimensionamento 

do armazenamento, pelo que é recomendado a utilização de macroencapsulamento. Apresentam 

também supercooling muito elevado, em alguns casos superior a 100 ºC [6, 21]. 

Por último, os materiais eutécticos são misturas de materiais orgânicos e/ou inorgânicos. A 

temperatura de fusão é usualmente inferior à temperatura de fusão dos constituintes [15]. 

Algumas propriedades da mistura como a composição molecular e densidade são de fácil 

previsão, no entanto em propriedades como a massa específica e o calor latente a previsão é 

mais difícil [6]. 

2.4 Encapsulamento do PCM para melhorar a capacidade de armazenamento 

O encapsulamento do PCM desempenha um papel muito importante no funcionamento do 

sistema deste. O reservatório deve satisfazer vários critérios como: a resistência mecânica, a 
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estabilidade e a resistência à corrosão. O encapsulamento deve proteger o PCM do exterior, 

deve ter uma área superficial adequada para a transferência de calor pretendida, deve ter 

estabilidade estrutural e deve ser de fácil manuseamento [25]. 

Distinguem-se dois tipos os encapsulamentos utilizados para os PCMs: macroencapsulamento 

e microencapsulamento. A diferença entre os dois relaciona-se com o tamanho, sendo que 

alguns autores defendem que o macroencapsulamento deve ser considerado para cápsulas acima 

de 1 mm [26], outros definem que este deve ser adotado para  cápsulas acima de 1 cm [27], pelo 

que ainda não existe uma referência clara. 

O método de macroencapsulamento é o mais utilizado [25, 26], visto ser a tecnologia com maior 

facilidade de manuseamento, com aplicabilidade alargada e a solução mais económica. 

Macroencapsulamento pode ser usado com várias geometrias, como por exemplo, 

paralelepipédicas, esféricas, cúbicas, irregulares etc. Este tipo de sistema pode evitar a 

segregação durante a mudança de fase, aumentar o fluxo de calor, e serve também como suporte 

ao PCM. Os materiais mais económicos são constituídos por polietileno (de baixa densidade e 

de alta densidade), polipropileno, estanho ou aço macio [25]. 

Microencapsulamento consistem num elevado número de partículas de PCM encapsuladas. 

Esta solução resulta num menor fluxo de calor comparado ao macroencapsulamento, visto não 

existir espaço suficiente para ocorrerem correntes de convecção no PCM transferindo assim 

apenas calor por condução para a cápsula. O custo é superior comparado aos sistemas de 

macroencapsulamento, pelo que, apenas é utilizado para controlo térmico [25]. Para a produção 

de microcápsulas, podem-se utilizar métodos físicos, dos quais, revestimento em recipiente 

rotativo, revestimento de suspensão do ar, extrusão centrífuga, bocal vibracional e secagem por 

pulverização. Podem também ser utilizados métodos químicos, tais como, polimerização 

interfacial, polimerização das partículas in-situ e polimerização da matriz in-situ [28]. 

2.5 Aplicações dos PCMs no aproveitamento de energia solar a baixa 

temperatura 

Não existe uma clara definição do que é considerado armazenamento térmico a “baixa 

temperatura” ou “alta temperatura” [29]. No entanto, quando se fala em utilização de energia 

solar para uso doméstico é sempre considerada a baixa temperatura. Existem diversas 

aplicações que requerem calor a baixa temperatura como fonte primária de funcionamento, tais 

como bombas de calor, refrigeração, sistemas HVAC, geração elétrica etc. 

Kabeel e Abdelgaied [30] realizaram um estudo considerando três configurações diferentes para 

um sistema dessecante utilizado como ar condicionado. A diferença entre as três configurações 
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residiu apenas no método utilizado para aquecer o ar de regeneração, sendo que a temperatura 

de regeneração pretendida é 80 ºC. Na primeira configuração (A), é utilizada uma roda 

dessecante, dois permutadores de calor, dois arrefecedores evaporativos e dois aquecedores 

elétricos. Na configuração B o sistema contém, duas rodas dessecantes, dois permutadores de 

calor, dois arrefecedores evaporativos, dois coletores solares a ar, e dois aquecedores auxiliares 

elétricos. Na última configuração (C) armazena-se energia térmica com recurso a PCM, em que 

o calor armazenado será posteriormente utilizado durante a noite, quando a intensidade da 

radiação solar for baixa. A configuração A utiliza apenas eletricidade, a configuração B utiliza 

energia solar como fonte primária e elétrica como auxiliar e por último a configuração C utiliza 

energia solar como fonte primária e armazena a energia em excesso num PCM, utilizando 

apenas energia elétrica quando necessário. A configuração B resultou numa poupança de 

energia de 21% face ao A, enquanto a configuração C levou a uma poupança de 76%. Uma 

análise económica realizada tendo em conta o custo da energia e o custo inicial do investimento 

para cada uma das soluções, mostraram que ambas soluções são viáveis economicamente com 

tempo de retorno de investimento entre 3 a 5 anos, no entanto a configuração C é aquele que a 

médio/longo prazo apresenta menores custos. 

Zhao et al. [31] realizaram um estudo com o objetivo de avaliar o rendimento de um sistema 

solar para aquecimento de um espaço utilizando armazenamento de energia com recurso a 

PCM. O estudo foi realizado em Lhasa, capital do Tibet. Esta cidade tem a particularidade de 

ser uma das cidades com maior número de horas com exposição solar no planeta com 6000-

8000 MJ/m2 de radiação incidente por ano. Outra particularidade desta cidade é a baixa 

temperatura anual média, 7,4 ºC, o que faz deste local ideal para aproveitamento de energia 

solar equipado com armazenamento de calor com PCM. 

Foram estudados três cenários diferentes, A, B e C. O cenário A é o mais completo e complexo, 

pois o calor proveniente do coletor solar, pode ser utilizado diretamente no espaço que se 

pretende aquecer, ou caso não seja necessário, quer parcialmente ou na sua totalidade, é 

armazenado num reservatório contendo os módulos de PCM. Caso o calor armazenado no PCM 

seja insuficiente ou não haja calor disponível é utilizado uma fonte auxiliar de calor para 

suprimir este défice.  No cenário B o calor proveniente do coletor solar será armazenado no 

reservatório, e só posteriormente poderá ser utilizado. No entanto, neste cenário também está 

disponível uma fonte auxiliar de calor quando necessário, tal como no cenário A, caso não 

exista calor disponível no reservatório é apenas utilizado o sistema auxiliar. Por último, no 

cenário C, o sistema auxiliar nunca trabalha isolado, nos restantes parâmetros é idêntico ao 

cenário B. 
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Os resultados demonstraram que o cenário A foi o mais rentável energeticamente e o C o pior. 

Por exemplo, um edifício que necessite de aquecimento 24 h/dia, o esquema A poupa 65% de 

energia, o B 50% e o C 46% face à utilização do sistema auxiliar de aquecimento. 

Mohamed et al. [32] estudaram a hipótese de utilizar um reservatório com PCM para armazenar 

energia, num sistema de destilação. Foram comparados 4 modelos, o convencional (já utilizado) 

que usa energia proveniente de fonte solar sem armazenamento, o convencional utilizando um 

reservatório com PCM, o convencional com um reservatório com PCM e alhetas embutidas no 

interior do PCM de forma a aumentar a área de contacto e desta forma o fluxo de calor, e por 

último o modelo convencional com PCM e utilizando fibras de lã de aço de forma a aumentar 

a transferência de calor. Os resultados mostraram que todos os modelos aumentam a quantidade 

de água potável produzida em comparação com o modelo convencional. O modelo com alhetas 

foi o que apresentou maior produção e melhor eficiência energética, enquanto que o modelo 

correspondente às fibras de lã resultou na melhor eficiência exegética. No entanto, como o mais 

importante é o custo por litro de água, os modelos alternativos não se mostraram rentáveis. 
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3 Caso de estudo e modelo matemático 

Como já foi referido no capítulo 1, a presente dissertação tem como objetivo a avaliação da 

aplicabilidade de um reservatório térmico, com recurso a PCMs, numa instalação de teste com 

15 m2, de forma a qualificar-se como um edifício nZEB. O edifício utiliza energia solar como 

fonte primária, pelo que, o seu desempenho depende das condições climatéricas do local onde 

se encontra, neste caso no Porto. O trabalho foi realizado recorrendo a um modelo matemático 

disponível no software TRNSYS. 

3.1 TRNSYS 

TRNSYS é um software de simulação, utilizado em sistemas transientes, resolvendo equações 

algébricas e diferencias ordinárias. A sua flexível interface gráfica facilita a sua utilização a 

introdução a novos utilizadores. Pode utilizar-se em diversas aplicações, como a simulação de 

edifícios, energia solar (térmica e/ou fotovoltaica) entre muitos outros [33].  

No TRNSYS o modelo de um sistema é desenvolvido pela seleção e interligação dos seus 

componentes, denominados por “Type”, por exemplo, um type pode ser uma bomba centrífuga, 

uma válvula ou um reservatório contendo módulos de PCM (type 840) [33]. O software possui 

uma vasta biblioteca com diversos componentes: coletores solares, permutadores de calor, 

bombas hidráulicas, controladores, entre muitos outros. Além disso permite também a obtenção 

de dados e a visualização dos resultados graficamente à medida que estes são calculados. Outra 

funcionalidade imprescindível é a utilização de ficheiros externos, como por exemplo, 

propriedades termofísicas, para o caso em estudo de PCM, ou então de dados meteorológicos 

necessários para o cálculo do calor obtido nos coletores solares. 

Na figura 3.1 encontra-se um exemplo de um modelo em TRNSYS. 
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Figura 3.1 - Exemplo "begin" TRNSYS. 

No exemplo apresentado na figura 3.1 o objetivo era fornecer água quente utilizando um coletor 

solar e uma fonte auxiliar de calor. Os componentes modelados foram uma bomba (type3b), um 

coletor solar (type1b) e uma fonte de calor (type6). As condições fronteira foram impostas 

através do caudal de consumo (type14h) e dos dados meteorológicos (type15-6).  Utilizou-se 

ainda para visualização gráfica o type65d, o type24 que integra a potência ao longo de tempo e 

o type25c que grava os dados pretendidos. Os types estão interligados através das variáveis 

comuns. Um exemplo está apresenta na figura 3.2 onde a temperatura e o caudal de saída são 

iguais as condições de entrada na fonte auxiliar. 

 

Figura 3.2 - Ligação entre o coletor solar e a fonte auxiliar no exemplo "begin" do TRNSYS. 

No presente trabalho utilizou-se um grande número de componentes que incluem, coletores 

solares, controladores, bombas hidráulicas, permutadores de calor, distribuidor de caudal e 

misturador entre outros, como será apresentado na secção 3.3. 

Outra funcionalidade interessante do TRNSYS é a possibilidade de desenvolver-se novos types, 

em diferentes linguagens de programação (Pascal, C++, C, FORTRAN etc.). No caso em estudo 

será utilizado o “Type 840”, que é um modelo de um reservatório contendo PCM, sendo que 

este modelo foi valido para slurry PCM, módulos de PCM dentro de esferas e módulos de PCM 
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dentro de cilindros (caso em estudo). O modelo foi validado pelo Institute of Thermal 

Engeneering [34]. 

3.2 Modelo do armazenamento em PCM (type 840) 

Sendo que o armazenamento de energia térmica em PCMs é o componente central do modelo 

estudado, é necessário apresentar as condições principais e os pressupostos utilizados no 

modelo considerado (type 840) do TRNSYS. O modelo usa um reservatório onde se encontram 

os módulos de PCM como representado na figura 3.3.  

 

Figura 3.3 – Esquema com a localização dos módulos de PCM dentro do reservatório de armazenamento, 

adaptado de [34]. 

Os módulos de PCM são cilíndricos e encontram-se na vertical, o fluido de trabalho é a água, 

que circula em volta dos módulos de PCM trocando calor com os mesmos, sempre que estes 

estejam a temperaturas diferentes. É dividido em N volumes de controlo, onde se aplicam os 

balanços de energia. Por exemplo, o balanço de energia no volume j é dado pela equação (3.1). 

 
mj

dhj

dt
= Q̇j

dp
+ Q̇j

cond. + Q̇j
perdas

+ Q̇j
PCM 

(3.1) 

A variação da entalpia no volume j na equação (3.1) depende dos fluxos de calor devido à  

entrada e saída de fluido (Q̇j
dp

), troca de calor por condução com os volumes vizinhos (Q̇j
cond.), 

perdas de calor para o exterior (Q̇j
perdas

), e troca de calor com os módulos de PCM (Q̇j
PCM). 
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O fluxo de calor devido às entradas e saídas de caudal no volume de controlo j é calculado pela 

equação (3.2). 

 Q̇j
(dp)

= ∑ ṁp
(in)

p

[(hp
(in)

− hj)δipj + (hj+dp − ℎj)ϵipjop
] (3.2) 

Onde ip e op, representam a entrada e saída de fluido, respetivamente. δipj é o índice de 

Kronecker e é calculado pela equação (3.3). 

 
δipj = {

1 se ip = j 

0 se ip ≠ j 
 

(3.3) 

O sentido do escoamento (dp) e o fator ϵipjop
são definidos pelas equações (3.4) e (3.5). 

 
dp = {

+1  se ip ≥  op

−1 se ip < op
 

(3.4) 

 
ϵipjop

= {
1  se 0 < dp(ip − j) ≤ dp(ip − op)

0 caso contrário
 

(3.5) 

A energia trocada devido à condução de calor ao longo do sentido axial do reservatório é dada 

pela equação (3.6). 

 
Q̇j

(cond.)
= 𝑘eff.

A

∆z
[Tj+1 − 2Tj + Tj−1] 

(3.6) 

A condutividade vertical efetiva (keff), é média ponderada da condutividade térmica da água, 

do material do encapsulamento e do PCM. Os fatores de peso são as percentagens das áreas da 

secção que cada um dos constituintes ocupa na secção de corte e pode ser calculado pela 

equação (3.11), a secção de corte encontra-se representada na figura 3.4. 

𝑘eff. =
ká𝑔𝑢𝑎  Aá𝑔𝑢𝑎 + kpcm Apcm + k𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜  A𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 + k𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜  Areservatório

Aágua + Apcm + A𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 + A𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜
 

(3.7) 
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Figura 3.4 - Corte da secção do reservatório “type” 840, adaptado de [34]. 

O calor perdido para o ambiente (Q̇j
(perdas)

) no volume de controlo j é dado pela equação (3.8) 

e o calor trocado com o módulo de PCM (Q̇j
(PCM)

) no volume de controlo j é dado pela equação 

(3.9). 

 Q̇j
(perdas)

= −(UA)j
(amb.)

[Tj − Tamb.] (3.8) 

 Q̇j
(PCM)

= −NPCM(𝑈𝐴)𝑗
(𝑃𝐶𝑀)

(𝑇𝑗 − 𝑇𝑗;𝑁) (3.9) 

Além do balanço energético realizado no reservatório, é necessário considerar o balanço 

energético para o módulo do PCM a partir do qual se pode obter a distribuição de temperaturas 

e entalpia em diferentes pontos. A distribuição dos volumes de controlo radial nos módulos de 

PCM está representado na figura 3.5. 
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Figura 3.5 - Distribuição radial dos volumes de controlo numa geometria cilíndrica [35]. 

Considerando então o volume (kj), a transferência de calor bidimensional é dada pela equação 

(3.10). 

 
𝑚𝑘𝑗

𝑑ℎ𝑘,𝑗

𝑑𝑡
=  𝑉𝑘,𝑗𝑘𝑃𝐶𝑀  

𝑇𝑘,𝑗+1 − 2𝑇𝑘,𝑗 + 𝑇𝑘,𝑗−1

(Δz)2

+  𝑉𝑘,𝑗𝑘𝑃𝐶𝑀
𝑟𝑘+1 (𝑇𝑘+1,𝑗 − 𝑇𝑘,𝑗) −  𝑟𝑘 (𝑇𝑘,𝑗 − 𝑇𝑘−1,𝑗)

𝑟𝑘+1/2(Δr)2
 

 

(3.10)  

O primeiro membro da equação (3.10) diz respeito à acumulação da energia contida no PCM 

ao longo do tempo. O segundo membro está relacionado com a energia trocada por condução 

axialmente e radialmente, respetivamente. 

Uma solução explícita do resultante sistema de equações é convergente para intervalos de 

tempo (Δt) menor que os critérios de estabilidade presentes na equação (3.11) e (3.12). 

 
𝜏𝑟 =  

(Δ𝑟)2𝜌𝐶𝑝

2𝑘𝑃𝐶𝑀
 

(3.11) 

 
𝜏𝑧 =  

(Δ𝑧)2𝜌𝐶𝑝

2𝑘𝑃𝐶𝑀
 

(3.12) 

É razoável assumir que a parede dos módulos tem uma resistência térmica desprezável na 

transferência de calor entre os módulos do PCM e o fluido que circula no sistema. É também 

considerado que o volume dos PCMs é constante com a temperatura (exceto na mudança de 

fase) e que os valores de condutividade são constantes com a temperatura. Para resolver a 

equação (3.10) é necessário definir as condições fronteira entre o fluido e o PCM, sendo estas: 
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O coeficiente convecção 𝛼 entre o PCM e o fluido é obtido através do número de Nusselt (Nu), 

calculado pela equação (3.17). 

 
𝛼𝑗 =

𝑘á𝑔𝑢𝑎  𝑁𝑢𝑗

𝐷
 

(3.17) 

No caso da convecção forçada o número de Nusselt depende do número de Reynolds (Re) e 

número de Prandtl (Pr), definidos pelas equações (3.18) e (3.19), respetivamente. 

 
𝑅𝑒𝑗 =

𝜌𝑣𝑗𝐷

𝜇
 

(3.18) 

 
𝑃𝑟 =

𝜇 𝐶𝑝

𝑘
 

(3.19) 

A velocidade média do fluido vj é calculada a partir do caudal médio do fluido como 

apresentado na equação (3.20). 

 
𝑣𝑗 =

�̇�𝑗

𝜌𝐴𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙
 

(3.20) 

A área disponível (Adisponivel) é a área da secção por onde passa o fluxo de água. 

A relação Nu, Re e Pr depende do regime de escoamento (laminar ou turbulento), e do 

desenvolvimento do fluxo. Para obter mais detalhes sobre essas relações consultar a referência 

[36]. 

 
 (𝑇𝑘,𝑗 − 𝑇𝑗)𝛼 = −𝑘𝑃𝐶𝑀

𝜕𝑇

𝜕𝑟
  ∀ 𝑘 = 𝑅 ;  𝑗 =  [0; 𝑍]  

(3.13) 

 

 
 (𝑇𝑘,𝑗 − 𝑇𝑗)𝛼 = −𝑘𝑃𝐶𝑀

𝜕𝑇

𝜕𝑧
  ∀ 𝑘 =  [0; 𝑅] ;  𝑗 =  [0 ⋁ 𝑍]  

(3.14) 

 

 
 0 = 𝑘𝑃𝐶𝑀

𝜕𝑇

𝜕𝑟
  ∀ 𝑘 = 0 ;  𝑗 =  [0; 𝑍]  

(3.15) 

 

  𝑇𝑖(𝑟,𝑧) = 𝑇0  (3.16) 
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3.3 Modelo desenvolvido no TRNSYS 

Para perceber melhor o potencial da utilização de um sistema de armazenamento de calor com 

PCMs, é necessário realizar uma comparação com sistema convencional. A maioria dos 

sistemas convencionais existentes utilizam um reservatório de água para armazenamento de 

calor, pelo que este caso será utilizado como sistema de referência.  

Os parâmetros gerais utilizados para as simulações encontram-se na tabela 3.1, sendo que estes 

parâmetros foram previamente definidos, assim como os modelos referentes ao armazenamento 

utilizando um reservatório de água. Relativamente aos modelos com armazenamento com um 

reservatório contendo PCMs para a época de aquecimento e arrefecimento são apresentados 

posteriormente na presente secção. 

Tabela 3.1 - Dados utilizados para a simulação do reservatório de água. 

Número de coletores solares 4 

Área dos coletores (m2) 12,9 

Caudal mássico para o coletor (kg/s) 0,32 

Volume do reservatório (m3) 0,4 

COP do chiller do ciclo ejetor 0,25 

Caudal mássico de arrefecimento (kg/s) 0,16 

Caudal mássico de aquecimento (kg/s) 0,14 

Número de volumes de controlo 5 

Perdas para o exterior (kJ/(m2Kh) 1 

𝚫𝒕 (s) 30 

 

Na figura 3.6 encontra-se o modelo utilizado para a simulação utilizando um reservatório 

térmico com água. 
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Figura 3.6 - Modelo do sistema de arrefecimento e aquecimento com armazenamento de calor utilizando um 

reservatório com água. 

O modelo está agrupado em duas partes, para aquecimento durante os meses mais frios (de 

outubro a maio), e para arrefecimento durante os meses mais quentes (junho a setembro). Na 

tabela 3.2 pode-se consultar os diferentes componentes utilizados, assim como o seu respetivo 

type e a respetiva época de funcionamento. 

Além dos componentes, são utilizados types para estabelecer as condições fronteira, como por 

exemplo o type14 que é utilizado como “heating season” e “cooling season”. Utilizaram-se 

diversos controladores para regular o caudal, de forma a manter a temperatura de conforto no 

interior da casa. O controlador On/Off regula a bomba para a temperatura da água nunca 

exceder os 95 ºC, pois este é um critério de segurança importante dado que caso ocorra 

evaporação da água a sua massa volúmica diminui significativamente e resultaria num gradiente 

de pressão que danificaria o reservatório. 
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Tabela 3.2 - Componentes utilizados na simulação no TRNSYS. 

Componente Type Aquecimento Arrefecimento 

Solar coletor 71 Sim Sim 

Solar pump 114 Sim Sim 

Tank 4 Sim Sim 

Diverter 11 Sim Sim 

Mixer 11 Sim Sim 

Heat pump 114 Sim Não 

Fan heat 112 Sim Não 

Fan cool 112 Não Sim 

Gen pump 114 Não Sim 

A sala de teste tem uma área de 15 m2 e um volume de 37,5 m3, sendo que este é um modelo 

muito simplificado dado que não dispõe de janelas, portas, etc. 

Durante a época de aquecimento a casa de teste é aquecida por um termoventilador por onde 

passa a água quente proveniente do reservatório, e sempre que a temperatura no interior da casa 

seja inferior a 23 ºC este é acionado, pelo contrário caso a temperatura atinja 26 ºC este é 

desligado. O sistema utilizado para arrefecimento funciona com um ciclo ejetor, pelo que 

precisa de uma temperatura superior a 80 ºC para este ser acionado. O sistema de arrefecimento 

é acionado assim que seja atingida a temperatura de 25 ºC na sala de teste e desliga-se a uma 

temperatura mínima de 22 ºC. Cada um dos sistemas trabalha apenas na sua respetiva época, 

por exemplo, se no Inverno a temperatura no interior da casa for superior a 25 ºC o sistema 

ejetor não funcionará, de forma a poupar energia, visto que, para baixar a temperatura interior 

basta apenas, por exemplo, abrir uma janela. As temperaturas de conforto ficam assim definidas 

entre os 22 ºC e os 26 ºC. 

Numa fase inicial do trabalho, foram utilizados dois modelos distintos para o armazenamento 

térmico com recurso a PCMs por razões de instabilidade. Um dos modelos foi utilizado apenas 

para aquecimento (figura 3.7), o outro apenas para arrefecimento (figura 3.8). Os dois modelos 

diferem nos componentes utilizados e na duração da simulação. Os componentes utilizados são 

os mesmos que no modelo que utiliza o armazenamento convencional pelo que podem ser 

consultados na tabela 3.2, substituindo o reservatório com água pelo reservatório com módulos 

de PCM. Na tabela 3.3 encontram-se os parâmetros definidos para o reservatório com PCMs. 
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É de salientar que o número de volumes de controlo utilizado é variável por razões de 

convergência. 

 

Figura 3.7 - Modelo utilizado para aquecimento com o reservatório de PCM. 

 

Figura 3.8 - Modelo utilizado o sistema de arrefecimento com o reservatório de PCM. 
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Tabela 3.3 - Parâmetros utilizados no reservatório contendo os módulos de PCM 

Volume do reservatório (m3) 0,4 

Altura do reservatório (m) 1,2 

Diâmetro do reservatório (m) 0,65 

Coeficiente de perdas (kJ/Kh) 3,1 

Condutividade efetiva (W/mK) 1,54 

Número de módulos de PCM 85 

Posicionamento axial dos módulos no reservatório 0,06 -1,14 m 

Espessura da parede dos módulos (mm) 0,1 

Diâmetro dos módulos (mm) 57 

𝚫𝒕 (s) 1 

 

Serão utilizadas cinco parafinas diferentes, como pontos de fusão de 35 ºC, 64 ºC, 70 ºC, 80 ºC 

e 90 ºC, denominadas RT35HC, RT64HC, RT70HC, RT80HC e RT90HC. O objetivo é 

verificar qual delas é a mais adequada, dado que, parafinas com pontos de fusão mais baixos 

tem menores perdas térmicas, ou seja, apresentam maior potencialidade para o sistema de 

aquecimento, pois este não necessita de temperaturas tão elevadas como o de arrefecimento. 

Por outro lado, as parafinas com pontos de fusão superiores têm uma maior potencialidade para 

o sistema de arrefecimento, dado que é necessária uma temperatura superior a 80 ºC para o 

acionamento do ciclo ejetor. Será também realizado um pequeno estudo de modo a verificar 

como o sistema é afetado pela área coletora, volume da sala de teste e a localização da mesma, 

resumindo, o objetivo deste estudo é verificar se existe linearidade entre estas variáveis. No 

Anexo A encontram-se as propriedades termodinâmicas das parafinas utilizadas. 
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4 Discussão dos resultados 

O desempenho do sistema será avaliado através do número de horas em que não se consegue 

satisfazer a carga térmica, sendo que este parâmetro é definido como de índice de desempenho 

(θ) e quanto menor o seu valor melhor o desempenho térmico. Como já referido na secção 3.3 

o sistema de aquecimento e de arrefecimento apenas funcionam na respetiva época, razão pela 

qual valores de temperatura interior na casa superiores a 26 ºC na época de aquecimento, e 

valores inferiores a 23 ºC na época de arrefecimento não são contabilizados para este índice. 

Durante a época de aquecimento para baixar a temperatura interior da casa bastaria, 

simplesmente, abrir uma janela já que a temperatura ambiente no exterior é menor, o mesmo 

raciocínio é valido para a época de arrefecimento, a temperatura ambiente exterior é superior à 

temperatura da casa nesses momentos. 

As simulações foram realizadas para todo ano, começando na hora 0 do dia 1 de janeiro, e 

termina na hora 8759 que correspondo às 23 h do dia 31 de dezembro. 

Na figura 4.1 é apresentada a variação da temperatura interior da casa de teste ao longo do ano 

utilizando água para armazenamento térmico. Os parâmetros utilizados para a simulação já 

foram referidos anteriormente, na secção 3.3 na tabela 3.2. 

 

Figura 4.1 – Variação da temperatura interior da casa ao longo do ano utilizando o reservatório com água. 

Durante a época de aquecimento o índice de desempenho foi de 18 h, enquanto que na época 

de arrefecimento o índice de desempenho foi de 16 h, perfazendo um total de 34 h.  
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4.1 Escolha do PCM 

Realizaram-se simulações para as parafinas com pontos de fusão de 35 ºC, 64 ºC, 70 ºC, 80 ºC 

e 90 ºC com os mesmos parâmetros de funcionamento utilizados para a simulação com água de 

forma a posteriormente serem comparados. 

 Os resultados obtidos foram similares para todas as parafinas com exceção da RT90HC, pelo 

que apenas será apresentado em detalhe os resultados obtidos para o RT35HC e RT90HC, os 

gráficos das restantes parafinas são similares ao RT35HC, como pode ser consultado no Anexo 

B, alterando apenas o valor do índice de desempenho. A variação da temperatura no interior da 

casa ao longo do ano, com utilização do RT35HC como material de mudança de fase, é 

apresentado na figura 4.2.  

 

Figura 4.2 - Variação da temperatura interior da casa ao longo do ano utilizando um reservatório com RT35HC. 

Como se pode ver na figura 4.2 durante a época de aquecimento a carga térmica requerida não 

foi satisfeita em dois períodos de tempo, enquanto que na época de arrefecimento foram seis. 

Na figura 4.3 apresenta-se o primeiro período em que a temperatura no interior da casa foi 

inferior a 22 ºC. A temperatura mínima atingida durante a época de aquecimento foi próxima 

de 10 ºC. Por outro lado, durante a época de arrefecimento atingiu-se uma temperatura máxima 

muito próxima de 32,5 ºC, como apresentado na figura 4.4. 
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Figura 4.3 - Temperatura mínima atingida no interior da casa durante a época de aquecimento (RT35HC). 

 

Figura 4.4 - Temperatura máxima atingida no interior da casa durante a época de arrefecimento (RT35HC). 

Com a utilização do RT90HC como material de mudança de fase, a variação da temperatura 

interior da casa durante a época de aquecimento foi similar às restantes parafinas, sendo o índice 

de desempenho nesta época de 24 h, no entanto durante a época de arrefecimento a sua 

utilização levou a uma melhoria significativa dado que o índice de desempenho obtido foi de   

0 h, como pode ser consultado na figura 4.5. 
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Figura 4.5 - Variação da temperatura interior da casa ao longo do ano utilizando o reservatório com RT90HC. 

Tal como na utilização do RT35HC como material de mudança de fase, a temperatura mínima 

atingida no interior da casa com a utilização do RT90HC ocorre às 393 h, neste caso a 

temperatura atingida foi ligeiramente inferior a 10 ºC, como representado na figura 4.6. 

 

Figura 4.6 - Temperatura mínima atingida no interior da casa durante a época de aquecimento (RT90HC). 

Na tabela 4.1 apresenta-se o índice de desempenho dos diferentes sistemas, tanto para 

aquecimento como para arrefecimento, assim como a temperatura mínima atingida na época de 
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aquecimento e a temperatura máxima durante a época de arrefecimento, para os diferentes 

materiais utilizados, e um volume de armazenamento de 0,4 m3. 

Tabela 4.1 – Índice de desempenho para os diferentes materiais utilizados. 

 Aquecimento Arrefecimento Total 

Sistema θ (h) Tmin (ºC) θ (h) Tmáx (ºC) θ (h) 

Água 16 9,82 18 30,20 34 

RT35HC 7 10,73 53 32,4 60 

RT64HC 16 9,76 49 32,24 65 

RT70HC 14 9,76 49 32,24 63 

RT80HC 21 9,73 47 32,16 68 

RT90HC 24 9,73 0 26,00 24 

 

Durante o período de aquecimento o RT35HC foi o PCM com melhor desempenho, que 

corresponde à parafina com temperatura de fusão mais baixa (35 ºC), pelo que o seu potencial 

de armazenamento se encontra a temperaturas baixas, onde as perdas de calor para o exterior 

são menores. Por outro lado, as parafinas com temperatura de fusão superiores são as que 

apresentaram um desempenho inferior, facto este que pode estar relacionado com o facto da 

mudança de fase ocorrer a temperaturas elevadas, o que implica que haja mais perdas para o 

exterior. Durante a fase de arrefecimento destaca-se o RT90HC, que é o único com uma 

temperatura de mudança de fase acima dos 80 ºC, temperatura esta que corresponde à 

temperatura mínima de funcionamento do ciclo ejetor, satisfazendo sempre as cargas térmicas 

no edifício para manter a temperatura de conforto.  

Analisando a globalidade a que apresentou melhores resultados foi o RT90HC, seguido pela 

água, o que demonstra que só se justifica a utilização de materiais de mudança de fase com 

temperaturas de fusão próximas da temperatura de operação. 

A escolha de um PCM adequado é essencial, caso contrário e como se verificou nas simulações 

realizadas, um reservatório com água pode levar a melhores resultados. A utilização de água 

como armazenamento térmico apresentou melhor resultado que os PCMs com exceção do 

RT90HC. Durante a época de aquecimento existe uma elevada gama de temperaturas de 

funcionamento entre 30 ºC e 95 ºC, assim a água permite armazenar perto de 270 MJ/m3 de 

energia, enquanto que a parafina RT90HC permite armazenar 238 MJ/m3, ou seja, consegue-se 
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armazenar mais energia num reservatório térmico com água durante a época de aquecimento. 

No entanto, para o sistema de arrefecimento é necessário temperaturas superiores a 80 ºC e na 

gama de temperaturas entre 80 ºC e 95 ºC, consegue-se armazenar cerca de 63 MJ/m3 no 

reservatório de água e aproximadamente 153 MJ/m3 no reservatório térmico que contém 

RT90HC, resultando este a melhor solução para o armazenamento térmico no caso em estudo. 

A variação da temperatura de carga é definida como a temperatura da água na saída do 

reservatório térmico para a casa; gerador no caso de arrefecimento e termoventilador no caso 

de arrefecimento. Na figura 4.7, encontra-se a evolução da temperatura de carga em função do 

período de tempo no qual se atingiu a temperatura mínima no interior da casa, para os casos em 

que se utilizou água, RT35HC e RT90HC como armazenamento térmico. 

 

Figura 4.7 - Evolução da temperatura de carga no período de tempo no qual se atingiu a temperatura mínima no 

interior da casa na época de aquecimento. 

A temperatura de carga atinge valores mínimos entre 27 ºC e 28 ºC o que não é suficiente para 

manter a temperatura no interior da casa na gama de conforto. No caso do RT35HC é notória a 

mudança de fase da parafina, dado que a temperatura da água estabiliza durante algumas horas 

nos 33 ºC e só depois diminui para os valores mínimos, enquanto que nos casos em que se 

utiliza RT90HC ou água a temperatura mínima é atingida mais cedo. A temperatura começa a 

subir quando existe radiação incidente nos coletores solares térmicos, a temperatura sobe mais 

rapidamente com o RT90HC pela sua menor capacidade térmica, e mais lentamente no 

RT35HC por causa da mudança de fase e água pela maior capacidade térmica. A mudança de 
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fase não é visível no aquecimento para o RT35HC devido à estratificação do reservatório dado 

que a água quente proveniente do coletor fica na zona superior do reservatório térmico, que é 

também a saída para “consumo”, ou seja, a água acaba por trocar apenas parte do calor com os 

módulos do PCM. 

Na figura 4.8, encontra-se a evolução da temperatura de carga para o período de tempo no qual 

se atingiu a temperatura máxima no interior da casa na época de arrefecimento, para os casos 

em que se utilizou água, RT35HC e RT90HC como armazenamento térmico. 

 

Figura 4.8 - evolução da temperatura de carga no período de tempo no qual se atingiu a temperatura máxima no 

interior da casa na época de arrefecimento. 

Analisando a figura 4.8, percebe-se que durante a época arrefecimento a temperatura no 

reservatório com RT90HC nunca desce abaixo dos 80 ºC. A temperatura de carga estabiliza 

durante algumas horas a 85 ºC devido ao aproveitamento do calor resultante da mudança de 

fase do RT90HC e atinge uma temperatura mínima de 82 ºC. Razão pela qual o sistema 

consegue sempre acionar o ciclo frigorifico quando há necessidade de arrefecer a sala ficando 

assim demonstrando a importância do calor latente. No caso da água e das restantes parafinas 

é atingida uma temperatura inferior a 80 ºC pelo que o ciclo ejetor não é acionado. 

A evolução da temperatura no interior dos módulos do PCM em 6 pontos verticais utilizando 

RT90HC um período de tempo é apresentado na figura 4.9. Foi selecionado o período de tempo 

em que a diferença de temperaturas é mais visível. A T1 corresponde à temperatura na base do 

módulo PCM, e T6 a temperatura no topo do módulo, os restantes são pontos intermédios 

igualmente espaçados. A T6 é sempre superior a T1 devido à estratificação no interior do 
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reservatório. A utilização da estratificação aumenta a eficiência do sistema, dado que o caudal 

utilizado para carga é recolhido na parte superior (mais quente). 

 

Figura 4.9 - Variação vertical da temperatura nos módulos de PCM utilizando RT90HC. 

A evolução da temperatura do fluido no interior do reservatório em 6 pontos verticais encontra-

se na figura 4.10, foi selecionado o período de tempo em que a diferença de temperatura entre 

o topo e base é maior. A parafina utilizada foi a RT90HC. 

 

Figura 4.10 - Variação vertical da temperatura no fluído utilizando RT90HC. 
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A estratificação no fluído apresentou uma diferença mais significa, em média a diferença de 

temperaturas entre o topo e a base é 3,76 ºC enquanto que nos módulos de PCM é 2,49 ºC. O 

valor máximo entre a temperatura no topo e a temperatura na base foram de 19,04 ºC e 7,40 ºC, 

para o fluído e para os módulos de PCM, respetivamente. Isto acontece porque a água está 

sempre em movimento pelo que a água quente proveniente dos coletores é logo utilizada para 

consumo não existindo tempo suficiente para os módulos de PCM aquecerem devido à sua 

baixa condutividade. 

4.2 Variação da área dos coletores térmicos 

Para avaliar a importância da área coletora no modelo, realizaram-se simulações com uma área 

coletora de 6,4 m2 com o intuito de obter o volume do reservatório térmico que levaria a um 

índice de desempenho similar ao obtido na secção 4.1. Realizaram-se simulações cujo volume 

do reservatório térmico foi: 0,4 m3, 0,5 m3, 0,55 m3, 0,6 m3 e 0,8 m3, para alteração do volume 

apenas foi alterado o comprimento total do reservatório de forma manter a razão de volume dos 

módulos constantes. Em todas as simulações foi utilizado o RT90HC. 

Na tabela 4.2 encontra-se o resumo das simulações realizadas, indicando o índice de 

desempenho, a temperatura mínima atingida na época de aquecimento e a temperatura máxima 

atingida na época de arrefecimento.  Uma menor área coletora leva a menor energia recebida, 

no entanto um reservatório com maior volume permite uma maior racionalização da energia, 

assim como mais energia armazenada. Uma área coletora superior pode levar a maior 

desperdício de energia, pois o reservatório está limitado à temperatura máxima de 95 ºC, pelo 

que, quando se atinge este valor não flui caudal no coletor desperdiçando a radiação incidente. 

Tabela 4.2 Índice de desempenho para os diferentes volumes do reservatório térmico, com área de coletores 

térmicos de 6,4 m2. 

 Aquecimento Arrefecimento Total 

Volume do reservatório (m3) θ (h) Tmin (ºC) θ (h) Tmáx (ºC) θ (h) 

0,40 61 9,61 20 29,84 81 

0,50 27 9,69 6 27,38 33 

0,55 14 10,49 1 26,2 15 

0,60 7 15,58 0 26 7 

0,80 0 22 0 26 0 
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Pelos valores obtidos na tabela 4.2, pode-se concluir que a solução cujo índice de desempenho 

se aproxima mais do obtido na secção 4.1 é com um volume de 0,55 m3, ou seja, para uma 

redução da área coletora para 50% da mesma, é necessário um aumento do volume do 

reservatório térmico em 37,5%. A evolução da temperatura no interior da sala está representada 

na figura 4.11 e pode-se ver que o índice de desempenho está dividido em dois períodos de 

tempo diferentes. Um deles igual ao obtido na secção 4.1 para o RT90HC, e o outro num 

período diferente. Isto acontece, porque um modelo com maior área coletora e menor volume 

de armazenamento térmico, consegue armazenar energia de forma mais rápida, ideal para os 

momentos em que existem necessidades térmicas elevadas e existe radiação disponível. No 

entanto com um volume de coletor inferior e volume de armazenamento superior é possível 

armazenar mais energia, ideal para longos períodos de tempo sem receber radiação. 

 

Figura 4.11 - Variação da temperatura interior da casa ao longo do ano, para um volume do reservatório térmico 

de 0,55 m3 utilizando RT90HC e área de coletores solares de 6,4m2. 

 

4.3 Variação das condições climatéricas 

Para a simulação do modelo numa cidade com uma temperatura ambiente inferior à cidade do 

Porto foi escolhida a cidade de Bragança, e com temperatura superior selecionou-se a cidade 

de Faro. Escolheu-se estas duas cidades pois eram aquelas com temperatura ambiente inferior 

e superior no leque de cidades em Portugal disponíveis no software TRNSYS. Na figura 4.12 e  

figura 4.13 encontra-se a evolução da temperatura no interior da casa para Faro e Bragança, 

respetivamente, utilizando novamente o RT90HC como os restantes parâmetros definidos na 

secção 3.3. Na tabela 4.3 encontra-se um resumo com os dados mais relevantes obtidos em 
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ambas simulações, assim como os dados obtidos na secção 4,1 para a simulação com RT90HC 

no Porto para facilitar a comparação entre os resultados obtidos para as três cidades. 

 

Figura 4.12 - Variação da temperatura interior da casa ao longo do ano utilizando um reservatório com RT90HC 

em Faro. 

 

Figura 4.13 – Variação da temperatura interior da casa ao longo do ano utilizando um reservatório com RT90HC 

em Bragança. 
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Tabela 4.3 - Índice de desempenho nas diferentes cidades. 

 Aquecimento Arrefecimento Total 

Cidade θ (h) Tmin (ºC) θ (h) Tmáx (ºC) θ (h) 

Faro 0 22 2 27,81 2 

Porto 24 9,73 0 26 24 

Bragança 193 3,64 0 26 193 

As duas simulações revelaram resultados bem distintos, em Faro o índice de desempenho foi 

bastante satisfatório com um valor de 2 horas, ocorrendo apenas no período de arrefecimento. 

Por outro lado, na cidade de Bragança os resultados obtidos ficaram aquém do necessário, o 

índice de desempenho foi de 193 h, todas elas na época de aquecimento. Concluindo-se assim 

que a utilização de materiais com mudança de fase apresenta maior potencialidade em climas 

mais quentes e com maior radiação ao longo do ano. Em Bragança seria necessário um 

reservatório com um volume superior ou então experimentar uma parafina com uma 

temperatura de fusão inferior à utilizada (como por exemplo, 35 ºC), ou água. Foram realizadas 

duas simulações adicionais, uma com RT35HC e outra com água de forma a verificar se em 

locais mais frios se seria justificável uma parafina com ponto de fusão mais baixo ou água.  Na 

tabela 4.4 encontram-se os resultados obtidos para as três simulações realizadas em Bragança, 

utilizando RT90HC, RT35HC e água. 

Tabela 4.4 - Índice de desempenho para os diferentes materiais térmicos, em Bragança. 

 Aquecimento Arrefecimento Total 

Material térmico θ (h) Tmin (ºC) θ (h) Tmáx (ºC) θ (h) 

Água 142 3,63 40 30,42 182 

RT35HC 131 3,63 160 32,56 291 

RT90HC 193 3,64 0 26 193 

Os resultados obtidos com a alteração da parafina para RT35HC revelaram pior índice de 

desempenho, na época de aquecimento o índice de desempenho foi de 131 h, no entanto, durante 

a fase de arrefecimento o valor foi de 160 h, totalizando um total de 291 h. Com a utilização de 

água para armazenamento térmico o índice de desempenho melhorou para 182 horas, das quais 

142 horas durante a época de aquecimento e 40 horas na época de arrefecimento, sendo que foi 

a melhor solução encontrada mas muito aquém dos resultados obtidos para a cidade do Porto. 

Conclui-se então que para uma cidade com as mesmas caracteristicas de Bragança, ou seja, com 
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uma menor radiação solar durante o ano e temperatura ambiente mais baixa seria necessário um 

armazenamento térmico maior. Numa cidade com temperaturas ambiente inferiores, esta 

solução pode não ser aplicável para o sistema de aquecimento, é notório que o modelo utilizado 

apresenta bons resultados para temperaturas mais elevadas dado que nessas cidades existe 

também um maior número de horas com radiação solar, mas para cidades onde o maior objetivo 

será aquecer uma casa esta solução não apresentará resultados satisfatórios. 

4.4 Variação do volume da casa 

As simulações até agora realizadas, foram para uma casa de teste com uma área de 12,5 m2 e 

volume de 37,5 m3 pelo que, é importante perceber como a alteração deste parâmetro afeta o 

dimensionamento do reservatório térmico, dado que o objetivo é ser implementado em edifícios 

com uma área mais elevada. De forma a aumentar o volume da sala de teste, aumentou-se o 

comprimento e largura da mesma, resultando no dobro do volume (75 m3). Realizaram-se 

simulações para volumes do reservatório térmico de 0,6 m3, 0,45 m3 e 0,4 m3, contudo a área 

de coletores solares manteve-se constante (12,9 m2) e em ambos se utilizou o RT90HC. Os 

resultados obtidos podem ser consultados na tabela 4.5, onde é representado o índice de 

desempenho para cada uma das épocas, aquecimento e arrefecimento. 

Tabela 4.5 - Índice de desempenho para os diferentes volumes do reservatório térmico utilizando RT90HC para 

uma sala com 75 m3 de volume. 

 Aquecimento Arrefecimento  

Volume do reservatório (m3) θ (h) Tmin (ºC) θ (h) Tmáx (ºC) θ (h) 

0,40 30 7,87 0 26 30 

0,45 21 7,88 0 26 21 

0,60 2 13,41 0 26 2 

 

Os resultados obtidos, demonstraram que este foi o parâmetro que menos alterou o volume do 

armazenamento térmico de forma a manter um indice de desempenho similar à solução 

encontrada na secção 4.1 dado que, apenas foi necessário aumentar 12,5% o volume do 

reservatório térmico para uma sala com o dobro da área/volume. Na figura 4.14 encontra-se a 

variação da temperatura no interior da casa ao longo do ano, para um volume do reservatório 
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térmico de 0,45 m3, um volume da casa de 75 m3, e uma área coletora de 12,9 m2 utilizando 

RT90HC. 

 

Figura 4.14 - Variação no interior da casa de teste, para um volume do reservatório térmico de 0,45 m3, volume 

da casa de 75 m3, área coletora 12,9 m2 utilizando RT90HC. 

Analisando a figura 4.14 percebe-se que as 21 h de índice de desempenho encontram-se 

divididas em 2 períodos de tempo tal como foi obtido na secçao 4.1 para o RT90HC 

demonstrando um comportamento semelhante do modelo para estes dois casos. 

Este resultado torna-se bastante importante, dado que uma casa real é significativamente maior 

que a utilizada na simulação, pelo que não é espectável que exista um incremento de volume 

de reservatório muito significativo para casos reais. 
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4.5 Melhoramento do modelo 

Foi possivel juntar o sistema de arrefecimento e o sistema de aquecimento no mesmo modelo 

com utilização de PCMs para armazenamento térmico, resultando no sistema representado na 

figura 4.15. 

 

Figura 4.15 - Modelo final para simulações com o reservatório contendo PCM no TRNSYS. 

 

O funcionamento deste sistema é semelhante ao do reservatório de água apresentado no capítulo 

3, em que o sistema de aquecimento trabalha apenas durante a época de aquecimento e o sistema 

de arrefecimento durante a época de arrefecimento. Como já referido, a utilização de ambos 

sistemas durante o ano só levaria a um consumo de energia superior pelo que se manteve a 

divisão destas duas épocas. Com os dois sistemas (aquecimento e arrefecimento) separados, era 

necessário realizar uma simulação para todo o ano (aquecimento) e outra durante os meses mais 

quentes (arrefecimento), com a solução atual apenas é necessário realizar uma simulação para 

todo o ano, resultando numa melhoria de aproximadamente 3 horas e 30 minutos.
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5 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro  

A presente dissertação teve como objetivo principal o desenvolvimento de um sistema de 

armazenamento térmico com recurso a materiais com mudança de fase para uma casa/sala de 

teste. Outros objetivos propostos consistiram em estudar como os diferentes parâmetros (área 

coletora, condições climatéricas e volume da casa) de modo a perceber como estes afetam o 

dimensionamento do reservatório térmico. 

O modelo dividiu-se em dois sistemas, um para aquecimento e outro para arrefecimento, o 

primeiro é acionado quando a temperatura no interior da casa é inferior a 23 ºC durante os meses 

tipicamente frios (de outubro a maio),  até atingir 26 ºC, e o segundo é acionado nos meses 

tipicamente quentes (de junho a setembro), quando a temperatura interior da casa atinge 25 ºC 

e desliga-se quando atinge 22 ºC. Foi também utilizado um modelo com um reservatório 

térmico com água, este é o modelo convencional comumente utilizado, pelo que é ideal para 

comparar com o modelo com módulos de PCM. O software utilizado para as simulações foi o 

TRNSYS. 

As simulações com as diferentes parafinas demonstraram que é imperativo uma seleção 

adequada das mesmas consoante as temperaturas de funcionamento, dado que, em caso de 

seleção errada poderia não ser compensatório a utilização de PCMs. Assim foi selecionada a 

parafina RT90HC, devido à sua temperatura de fusão ser superior a 80 ºC, sendo a temperatura 

mínima necessária para o funcionamento do sistema ejetor (arrefecimento). Desta forma 

obteve-se uma grande melhoria face às outras soluções testadas. Por outro lado, quando o 

objetivo é aquecer a sala esta foi a que apresentou piores resultados, no entanto, não invalida 

que na globalidade esta seja a melhor solução. 

Com a alteração da área coletora para metade foi realizada uma primeira simulação com o dobro 

do volume, mas este ficou sobredimensionado. O reservatório de 0,55 m3 foi assim, aquele que 

obteve um resultado mais próximo daquele obtido no caso real. Num futuro trabalho seria 

interessante obter-se o ponto ótimo (economicamente) entre estes dois parâmetros, de forma a 

tornar o sistema o mais rentável possível, mantendo a capacidade de satisfação das necessidades 

próximo do que foi obtido nestas simulações. 

Outro parâmetro alterado de forma a verificar o comportamento do sistema foi a área/volume 

da sala de teste, para isso utilizou-se na simulação uma sala com o dobro do volume, e tal como 

no caso da área coletora, não foi necessário um reservatório com o dobro do volume, muito 

pelo contrário, este parâmetro teve muito menor impacto na variação do volume reservatório, 

que apenas aumentou de 0,4 m3 para 0,45 m3 para ter uma performance similar ao caso inicial. 
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Assim, este resultado torna-se muito interessante, dado que um apartamento/casa é 

significativamente maior que a sala de teste levando assim a que não seja expectável um 

aumento muito significativo do volume do reservatório para um caso real. Para trabalhos futuros 

e para uma maior aproximação a um caso real, seria importante construir um modelo similar a 

uma casa, dado que o comportamento térmico da sala utilizada é diferente do comportamento 

de uma casa com janelas, portas, entre outros. 

O último parâmetro alterado foi a localização da casa, selecionou-se um local com temperaturas 

médias anuais inferiores (Bragança) e outro com temperaturas superiores (Faro). Conclui-se 

que este sistema obteve melhores resultados para climas mais quentes, dado que, durante o 

Verão existe maior radiação incidente e melhores rendimentos no coletor, levando a mais 

energia disponível para utilização, ao passo que, em Bragança a radiação recebida é menor e as 

temperaturas exteriores são mais baixas, levando a menos energia disponível. 

Foi ainda possível melhorar a simulação, devido ao facto de inicialmente os sistemas de 

aquecimento e arrefecimento encontrarem-se separados, em duas simulações diferentes, pelo 

que a junção de ambos diminuiu o tempo de simulação significativamente dado que, 

anteriormente era necessário realizar uma simulação adicional para o sistema de arrefecimento 

que demorava cerca 3 horas e 30 minutos. Neste aspeto poderiam ser implementadas melhorias, 

nomeadamente, um sistema de recirculação do ar no interior da casa. Dado que, por exemplo, 

durante a época de arrefecimento a temperatura da sala atingiu 35 ºC sendo que no exterior a 

temperatura era inferior, isto permitiria que o sistema fosse mais realista. O COP do sistema de 

ejetor é fixo, o que acaba por ser uma boa aproximação dado que a gama de temperaturas de 

utilização é baixa, entre 95 ºC e 80 ºC. 
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ANEXO A: Propriedades termodinâmicas dos PCM 

 Nas tabelas A.1 a A.6 encontram-se as propriedades termodinâmicas das diferentes parafinas. 

Tabela A.1 – Propriedades termodinâmicas do RT90HC. 

Temperatura de fusão (aquecimento) (ºC) 91-92 

Temperatura de fusão (arrefecimento) (ºC) 90-91 

Capacidade térmica (kJ/kg) (de 83 ºC a 98 ºC) 170 

Capacidade térmica especifica (kJ/kgK) 2 

Densidade do sólido 0,95 

Densidade do líquido 0,85 

Condutividade térmica (W/mK) 0,2 

 

Tabela A.2 – Propriedades termodinâmicas do RT80HC. 

Temperatura de fusão (aquecimento) (ºC) 77-80 

Temperatura de fusão (arrefecimento) (ºC) 80-77 

Capacidade térmica (kJ/kg) (de 70 ºC a 85 ºC) 220 

Capacidade térmica especifica (kJ/kgK) 2 

Densidade do sólido 0,9 

Densidade do líquido 0,8 

Condutividade térmica (W/mK) 0,14 

 

Tabela A.3 – Propriedades termodinâmicas do RT70HC. 

Temperatura de fusão (aquecimento) (ºC) 69-71 

Temperatura de fusão (arrefecimento) (ºC) 71-69 

Capacidade térmica (kJ/kg) (de 62 ºC a 77 ºC) 260 

Capacidade térmica especifica (kJ/kgK) 2 

Densidade do sólido 0,88 

Densidade do líquido 0,77 

Condutividade térmica (W/mK) 0,2 

Variação do volume (%) 12,5 
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Tabela A.4 – Propriedades termodinâmicas do RT64HC. 

Temperatura de fusão (aquecimento) (ºC) 63-65 

Temperatura de fusão (arrefecimento) (ºC) 64-61 

Capacidade térmica (kJ/kg) (de 57 ºC a 72 ºC) 250 

Capacidade térmica especifica (kJ/kgK) 2 

Densidade do sólido 0,88 

Densidade do líquido 0,78 

Condutividade térmica (W/mK) 0,2 

Variação do volume (%) 11 

 

Tabela A.5 – Propriedades termodinâmicas do RT35HC. 

Temperatura de fusão (aquecimento) (ºC) 34-36 

Temperatura de fusão (arrefecimento) (ºC) 36-34 

Capacidade térmica (kJ/kg) (de 27 ºC a 42 ºC) 240 

Capacidade térmica especifica (kJ/kgK) 2 

Densidade do sólido 0,88 

Densidade do líquido 0,77 

Condutividade térmica (W/mK) 0,2 

Variação do volume (%) 12 
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ANEXO B: Resultados obtidos para as restantes parafinas 

Nas figuras B.1, B.2, B.3 encontra-se a variação da temperatura interior da casa durante o ano 

para RT64HC, RT70HC e RT80HC. 

 

Figura B.1 - Variação da temperatura interior da casa ao longo do ano utilizando um reservatório com RT64HC. 

 

Figura B.2 - Variação da temperatura interior da casa ao longo do ano utilizando um reservatório com RT70HC. 
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Figura B.3 - Variação da temperatura interior da casa ao longo do ano utilizando um reservatório com RT80HC. 

 


