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“There is no energy crisis, only a crisis of ignorance."  

R. Buckminster Fuller 
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Resumo 

 

Os edifícios são o sector com o maior consumo energético a nível mundial e, dentro desse 

consumo, apenas 30% é de fonte renovável, sendo o restante obtido através de fontes não-

renováveis, prejudiciais para o meio-ambiente e esgotáveis. Como um dos temas mais 

discutidos atualmente relaciona-se com as alterações climáticas e como progredir para uma 

evolução sustentável, o interesse no aproveitamento das fontes renováveis tem sido crescente. 

O carácter intermitente deste tipo de fontes e a variabilidade das condições ambientais 

evidenciam uma necessidade de armazenamento de energia. Com efeito, como possuem uma 

alta densidade de armazenamento de calor com uma variação moderada de temperatura, os 

materiais de mudança de fase (PCM) têm suscitado cada vez mais interesse.   

O objetivo principal da presente dissertação é rever a aplicação de PCM em edifícios, em 

sistemas ativos e passivos. Relativamente aos sistemas ativos, são abordados estudos efetuados 

referentes aos leitos recheados no armazenamento de energia térmica em sistemas solares, 

nomeadamente a integração destes, o design do tanque de armazenamento, os critérios de 

seleção da dimensão das cápsulas de PCM, o fluido de transferência de calor e os modelos 

numéricos para a simulação da transferência de calor. Em relação aos sistemas passivos é feita 

uma revisão dos métodos que integram PCM nos elementos de construção como o betão, os 

tijolos e as argamassas e nos componentes de construção como painéis de gesso cartonado, 

ladrilhos cerâmicos, pavimentos radiantes, paredes de Trombe, tetos falsos, envidraçados e 

portadas e painéis de isolamento térmico.  

Com o intuito de construir uma base fundamental para a compreensão dos temas abordados, 

antes de focar nos principais objetivos da dissertação, foi necessário realizar uma revisão à 

literatura existente relativa a assuntos chaves. Numa fase inicial, são analisados os três métodos 

de armazenamento de energia térmica (TES): armazenamento de calor sensível, de calor latente 

e de calor termoquímico. O enfâse é mantido no armazenamento de calor latente através de 

materiais de mudança de fase, devido ao seu elevado potencial. De acordo com a sua mudança 

de fase, os PCM podem ser divididos em três grupos: PCM sólido-sólido, PCM sólido-líquido 

e PCM líquido-gás. Entre eles, os PCM sólidos-líquidos são os mais adequados para o 

armazenamento de energia térmica. Estes incluem PCM orgânicos, inorgânicos e eutéticos. O 

processo de seleção de um PCM é complexo, mas crucial. O PCM para ser considerado 

adequado deve ter uma temperatura de fusão apropriada, um calor de fusão desejável e 

condutibilidade térmica especifica para uma determinada aplicação, entre outros. Como uma 

das maiores desvantagens dos PCM é a reduzida condutibilidade térmica, são analisadas três 

técnicas que promovem a melhoria desta, nomeadamente os sistemas alhetados, o 

encapsulamento e a dispersão de nanopartículas. Posteriormente são abordadas quatro técnicas 

de incorporação dos PCM em materiais de construção: incorporação direta, imersão, 

encapsulamento e PCM estabilizador de forma.  

A escolha de um PCM adequado, um acertado dimensionamento de um leito recheado com 

PCM e um correto método de incorporação de PCM num determinado material de construção 

podem permitir que um armazenamento de calor latente seja economicamente eficaz para 

edifícios com aquecimento e arrefecimento, permitindo assim a redução das cargas térmicas, a 

melhoria das condições térmicas de conforto no interior e a redução dos custos da energia 

associados ao arrefecimento/aquecimento. No entanto, existem alguns fatores que devem ser 

previamente considerados para que o armazenamento de calor latente possa ser aplicado de 

forma confiável e prática.  
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Review of existing technologies for the storage of Thermal Energy in 
buildings using phase change materials (PCM) 

Abstract 

Buildings are the sector with the highest energy consumption worldwide and, within that 

consumption, only 30% comes from renewable sources, with the rest being obtained through 

non-renewable sources that are harmful to the environment and exhaustible. As one of the most 

discussed topics nowadays is related to climate change and the progress needed towards 

sustainable evolution, the interest in using renewable sources has been growing. The 

intermittent character of these types of sources and the variability of environmental conditions 

show a need for energy storage. Since phase change materials (PCM) have a high density for 

heat storage with a moderate variation of temperature, the interest about these materials is 

noticeable.  

The main objective of this dissertation is to review the application of PCM in buildings, in 

active and passive systems. Regarding the active systems, studies concerning packed beds filled 

with PCM capsules in the storage of thermal energy in solar systems are reviewed, focusing on 

the integration of these, the design of the storage tank, the criteria for selecting the size of the 

PCM capsules, the heat transfer fluid and numerical models for the simulation of heat transfer. 

For the passive systems, methods that integrate PCM in building elements are analyzed. The 

target is to study the benefits of incorporating PCM in elements such as concrete, bricks and 

mortars and in building components like plasterboard panels, ceramic tiles, underfloor heating, 

Trombe walls, ceilings, windows and shutters and thermal insulation panels. 

In order to create a fundamental background for better understanding of the topics covered, 

before focusing on the main objectives of the dissertation, it was necessary to review the 

existing literature on key issues. In an initial phase, the three methods of thermal energy storage 

(TES) are analyzed: sensible heat storage, latent heat storage and thermo-chemical heat storage. 

The focus is kept on the storage of latent heat through PCM, due to its high potential. According 

to its phase change, the PCM can be divided into three groups: solid-solid PCM, solid-liquid 

PCM and liquid-gas PCM. Among them, the solid-liquid PCM is the most used for storing 

thermal energy. These include organic, inorganic and eutectic PCM. The process of selecting a 

PCM is complex, but crucial. The PCM to be considered suitable must have an appropriate 

melting temperature, a desirable melting heat and specific thermal conductivity for a specific 

application, among others. As one of the greatest disadvantages of PCM is reduced thermal 

conductivity, three techniques that promote its enhancement are presented: fins, encapsulation 

and nanoparticles. Subsequently, four techniques to include PCM into construction materials 

are addressed: direct incorporation, immersion, encapsulation and shape-stabilized PCM. 

The choice of a suitable PCM, a correct dimensioning of a packed bed filled with PCM and a 

correct method of incorporating PCM into construction materials allows latent heat thermal 

energy storage to be economically effective for buildings with heating and cooling, thus 

allowing the reduction of thermal loads, the improvement of thermal comfort conditions and 

the reduction of energy costs associated with heating/cooling. However, there are some factors 

that must be addressed to consider storing latent heat reliable and effective.  
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1 Introdução 

 

1.1 Contextualização  

Ao longo dos anos, o crescimento do consumo energético mundial tem vindo a aumentar e 

prevê-se que, caso não se tomem medidas em contrário, venha aumentar com o passar dos anos, 

como é possível verificar na Figura 1 [1]. Os combustíveis fósseis são predominantes na  

demanda energética pois, de acordo com a Agência Internacional de Energia, em 2015, os 

combustíveis fósseis representavam 81% da energia primária a nível mundial, as fontes 

renováveis de energias representavam apenas 14% e os 5% restantes correspondiam a energia 

proveniente de fonte nuclear. A eficiência dos processos é também relevante, no sentido em 

que, em 2017, o consumo energético mundial foi de aproximadamente 407 EJ, contudo, o 

consumo mundial de energia primária foi de 585 EJ. Estes valores indicam perdas de conversão 

de energia primária em energia final de cerca de 30,4% [2].   

 

 

 

Figura 1 - Consumo energético mundial por fonte de energia: até ao presente (history) e a projeção do futuro 

(projection) [1]. 

 

Relativamente à União Europeia, os combustíveis fósseis representam 71,7% da energia 

primária, sendo que a nuclear tem uma presença bem mais forte, com 13,8%, e os restantes 

14,5% correspondem a fontes renováveis de energia. Em 2017, o consumo de energia primária 

na união europeia foi 67,8 EJ e o consumo foi de 48,3 EJ, resultando em perdas na conversão 

de energia primária em final de cerca de 28,8% [2]. 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% [3]. 

O consumo excessivo de combustíveis fósseis origina quantidades insustentáveis de CO2 

libertados para a atmosfera. No ano de 2018 foram libertadas 37,1 milhões de toneladas de CO2 

para a atmosfera. Isto resulta num aumento do efeito de estufa. Consequentemente, 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 2. Estes 
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factos, associados ao aumento dos preços dos combustíveis fosséis, levam a uma aposta cada 

vez mais forte nas fontes renováveis de energia [4-6]. A União Europeia em 2009 traçou como 

objetivo reduzir 80-95% das emissões de CO2 até 2050 [7].  

 

 

Figura 2 - Variação da temperatura média global ao longo dos anos [8]. 

 

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

arrefecimento [9]. 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 [10].  

Os edifícios são o sector com o maior consumo energético a nível mundial, 35% em 2010, 

seguido pela indústria (31%) e pelos transportes (30%). Dentro do consumo energético nos 

edifícios, apenas 30% são de fonte renovável, sendo este setor responsável por 17% do CO2 

emitido para a atmosfera. Na União Europeia 46% da energia é consumida em aquecimento e 

arrefecimento. Com efeito, a União Europeia tem como objetivo que essa energia seja obtida a 

partir de fontes renováveis de energia, em alternativa aos combustíveis fósseis [8]. Assim, um 

dos objetivos da União Europeia, no setor da habitação, é construir edifícios nZEB (nearly zero 

energy buildings), ou seja, edíficos cujo balanço entre a procura e a oferta energética é quase 

nulo, possuindo assim um desempenho energético elevado. A reduzida necessidade energética 

deve ser satisfeita de forma muito significativa por energia proveniente de fontes renováveis, 

produzida no local ou redondezas, e por medidas de poupança de energia [11, 12]. 

 

1.2 Considerações sobre a necessidade de armazenamento de energia 

A energia é necessária na sociedade pelas mais diversas razões. A forma mais acessível de ter 

acesso a ela é através da combustão de madeira ou combustíveis fósseis, como o carvão e o 

petróleo bruto. No entanto, tem-se constatado o progressivo esgotamento dos combustíveis 

fósseis, acompanhado de um aumento do preço. Assim, e principalmente devido ao aumento 

do custo associado à utilização de combustíveis fósseis, a necessidade de reforçar a utilização 

de fontes até então menos exploradas em termos globais tem vindo a crescer [13]. Esta 

afirmação é verificada através da observação da Figura 3, onde é visível o crescente interesse 

pela exploração de energias renováveis ao longo dos anos. No entanto, a instabilidade e 

sazonalidade das energias alternativas evidenciou uma necessidade crescente do 

armazenamento de energia [13].  
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Figura 3 - Evolução da utilização das fontes desde 2000 até 2018 [14]. 

 

Como referido anteriormente, um dos principais problemas que desperta para a necessidade do 

armazenamento térmico é a intermitência das fontes de energia, ou seja, o facto da oferta não 

estar, na maior parte das vezes, sincronizada com a procura.  Os sistemas de armazenamento de 

energia (TES - Thermal Energy Storage) podem contribuir significativamente para minimizar 

este problema e satisfazer as necessidades da sociedade com maior eficiência. Estes podem 

reduzir os problemas de picos de consumo de energia, melhorar a estabilidade elétrica e até 

eliminar perturbações na qualidade de energia que possam surgir [13].  

Com efeito, o recurso a sistemas de armazenamento de energia proporciona normalmente 

benefícios, tais como [15]: 

- Redução do custo de energia: armazenando a energia enquanto se encontra a um custo 

mais reduzido e vendê-la/utiliza-la nos períodos em que o preço é mais elevado. 

- Fiabilidade de qualidade de energia: o armazenamento permite que as cargas elétricas 

operem contínua e regularmente. Por outras palavras, garante energia de forma a satisfazer as 

necessidades nas horas de pico de procura e no caso de cortes ou escassez de energia para que 

as operações prossigam inalteradas.   

- Nivelamento da carga: armazenando o excesso de energia durante períodos de menor 

procura para utilização em períodos de pico de procura permite atenuar as grandes flutuações 

que ocorrem na procura de energia. 

- Deslocamento temporal de energia: possibilita que a eletricidade seja produzida num 

momento e consumida noutro diferente. Utilizando o armazenamento para diminuir a diferença 

entre a geração e a procura permite que a saída da geração seja mais equilibrada, o que conduz 

a um melhor rendimento de funcionamento e à redução de custos em combustível 

- Diferimento da nova capacidade de transmissão e geração: os sistemas de 

armazenamento devidamente localizados podem ser carregados durante os horários fora de 

pico, que se traduz na redução da carga de pico das linhas de transmissão e da procura de pico 

a partir das fontes de geração. A energia armazenada nesse período pode ser usada para cumprir 

a procura de pico por parte dos clientes.  
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- Minimização da utilização de combustíveis: ao carregar o armazenamento de energia a 

partir de unidades geradoras de carga com elevado rendimento, a utilização de unidades de pico 

com menor rendimento diminui. Unidades de pico funcionam normalmente pela queima de gás 

natural, logo ao diminuir a sua utilização conservar-se-iam os recursos de gás natural.  

- Benefícios ambientais: a redução do recurso a combustíveis resulta numa diminuição 

das emissões e maior conservação dos combustíveis. As tecnologias de armazenamento de 

energia podem reduzir as emissões atmosféricas relacionadas com a geração, como o dióxido 

de carbono, óxidos de nitrogénio, monóxido de carbono, entre outros, utilizando centrais limpas 

e de alto rendimento em vez dos sistemas de geração de pico com baixo rendimento. 

 

1.3 Objetivos 

Inicialmente, o objetivo desta dissertação consistia no desenvolvimento de um sistema de 

armazenamento de energia térmica com recurso a materiais de mudança de fase (PCM – Phase 

Change Material) para a utilização num edifício de teste. No entanto, devido à ocorrência da 

crise pandémica provocada pelo novo coronavírus, designado SARS-CoV-2, os objetivos 

viram-se forçosamente alterados. Com efeito, o objetivo principal foi substituído para uma 

revisão de tecnologias existentes para o armazenamento de Energia Térmica em edifícios 

recorrendo a materiais de mudança de fase, mantendo o foco em perceber se a sua utilização é 

vantajosa em termos de redução de custos e de controlo da temperatura interior, favorecendo o 

conforto interior. 

Os materiais de mudança de fase podem ser aplicados em edifícios, em sistemas ativos ou 

passivos. Com efeito, o objetivo principal consistiu em abordar estes dois sistemas, consultando 

a literatura existente. Relativamente aos sistemas ativos, foi analisada uma das aplicações de 

armazenamento térmico com PCM com maior destaque: o leito recheado com PCM. Já em 

relação aos sistemas passivos, foi revista a aplicação de PCM em betão, tijolos, argamassas, 

painéis de gesso cartonado, ladrilhos cerâmicos, pavimentos radiantes, paredes de Trombe, 

tetos falsos, envidraçados e portadas e painéis de isolamento térmico. É de salientar a escassez 

de estudos efetuados em aplicações reais, no entanto, muitos laboratórios e experiências à escala 

real revelam resultados positivos na poupança de energia. Foram também objetivos desta 

dissertação a análise dos três métodos de armazenamento de energia térmica, os tipos de PCM 

existentes, os critérios mais relevantes a aplicar aos PCM, as técnicas de melhoria da 

condutibilidade térmica e as técnicas de incorporação dos PCM nos materiais. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos.  

No Capítulo 1 é apresentado um enquadramento da presente dissertação, realizando-se uma 

contextualização nos planos energéticos e ambientais, onde se discute a necessidade de 

armazenamento de energia. Neste capítulo abordam-se também os objetivos a atingir na 

dissertação. 

O Capítulo 2 corresponde ao estado de arte relativo ao armazenamento de energia térmica, onde 

são expostos os métodos de armazenamento de energia térmica e os dois sistemas, ativo e 

passivo, de aplicação deste armazenamento em edifícios. 

No Capítulo 3 é abordado o conceito de material de mudança de fase, os critérios a aplicar aos 

PCM de forma a que a sua aplicação seja benéfica e os grupos de PCM existentes, juntamente 

com as respetivas vantagens e desvantagens. Neste capítulo são também descritas as técnicas 

de melhoria da condutibilidade térmica e as técnicas de incorporação dos PCM em materiais de 

construção. 
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No Capítulo 4 é apresentada uma das aplicações de armazenamento térmico com PCM em 

sistemas ativos com maior destaque: o leito recheado com PCM. É discutida a sua integração 

em sistemas solares, o design do tanque de armazenamento, os critérios de seleção da dimensão 

das cápsulas recheadas, o fluído de transferência de calor (HTF – Heat Tranfer Fluid) e os 

modelos numéricos de previsão de eficiência. Todos estes tópicos são sustentados em estudos 

realizados por diversos autores. 

No Capítulo 5 são apresentadas algumas aplicações de armazenamento térmico com PCM em 

sistemas passivos, nomeadamente aplicações de construção atuais e as respetivas análises de 

desempenho, sustentadas por estudos experimentais realizadas por diferentes autores. Os 

elementos de construção analisados são o betão, os tijolos e as argamassas e os componentes 

de construção abordados são os painéis de gesso cartonado, os ladrilhos cerâmicos, os 

pavimentos radiantes, as paredes de Trombe, os tetos falsos, os envidraçados e portadas e os 

painéis de isolamento térmico. 

Por último, no Capítulo 6, são expostas as conclusões e são propostos trabalhos pertinentes que 

poderão dar continuidade aos temas abordados nesta dissertação.   
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2 Estado de arte relativo ao armazenamento de energia térmica em 

edifícios 

 

2.1 Métodos de armazenamento de Energia Térmica 

Com sistemas de armazenamento de energia térmica é possível responder às necessidades dos 

vários setores – edifícios, industrial e gestão de energia – em aplicações como aquecimento 

ambiente e de águas domésticas, refrigeração e ar condicionado.  

O armazenamento de energia térmica é um método de conservação temporário de energia para 

utilização futura, e a temperatura à qual é retida determina o potencial de emprego. Acumulação 

de energia solar para utilização noturna, armazenamento de “calor” no verão para aquecimento 

dos espaços no inverno, armazenamento de “frio” no inverno para arrefecimento na época do 

verão e e armazenamento nas horas de baixa tarifa de eletricidade são alguns exemplos de 

sistemas de armazenamento de energia térmica [13].  Por outras palavras, o TES permite 

compensar o desfasamento entre a necessidade e a disponibilidade de energia. Durante os 

períodos em que a energia disponível é superior ao consumo, a unidade de armazenamento é 

carregada. Por outro lado, nos períodos em que a energia disponível na fonte primária é inferior 

às necessidades, a energia extra necessária é assegurada pelo TES durante o processo de 

descarga [16].  

Relativamente ao funcionamento do armazenamento de energia térmica, este pode ser 

facilmente seccionado em três etapas [17]:  

1) Fase de carga: carregamento energético do meio de armazenamento, diretamente com 

o meio ou recorrendo a um fluido de transferência de calor;  

2) Fase de armazenamento: aproveitamento das propriedades do meio em utilização para 

reter a energia absorvida;  

3) Fase de descarga: descarregamento energético do meio de armazenamento, 

diretamente com o meio ou recorrendo a um fluido de transferência de calor quando esta energia 

é necessária.  

Como já referido anteriormente, a energia solar é intermitente, no entanto, os TES podem 

desempenhar um papel fundamental de compensação deste inconveniente. O armazenamento 

de energia térmica traz também como vantagem  a conservação de combustíveis fósseis e, na 

maior parte das aplicações, benefícios ambientais, como visto anteriormente [13]. Com efeito, 

a energia térmica pode ser armazenada de diferentes formas. A Figura 4 representa a 

ramificação das formas existentes de armazenamento térmico, podendo-se observar a forma 

termoquímica e a forma térmica de armazenamento de energia, podendo esta última ser 

realizada através do armazenamento de calor sensível ou calor latente. Nas secções seguintes 

entrar-se-á em detalhe sobre o armazenamento de calor sensível, de calor latente e de calor 

termoquímico 
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Figura 4 – Ramificação dos métodos térmicos e termoquímicos de armazenamento térmico [18]. 

 

2.1.1 Armazenamento de calor sensível 

O armazenamento de calor sensível é a forma mais simples de acumular energia. O calor é 

armazenado alterando a temperatura do meio de armazenamento de uma temperatura inicial 

para uma temperatura final. A energia necessária para aumentar/diminuir a temperatura, sem 

estar acompanhado por mudança de fase, é designada de calor sensível. A quantidade de calor 

sensível armazenado ( 𝑄𝑆 ) é dada pela expressão seguinte [16]: 

 

 𝑄𝑆 = ∫ 𝑚𝐶𝑝 𝑑𝑇
𝑇𝐹

𝑇𝐼

= 𝑚 × 𝐶𝑝
̅̅ ̅ × (𝑇𝐹 − 𝑇𝐼) (1) 

 

Em que, 

𝑇𝐹: Temperatura final 

𝑇𝐼: Temperatura inicial 

𝑚: Massa 

𝐶𝑝: Calor específico do material 

Analisando a Equação (1),  é possível constatar que a quantidade de calor armazenada depende 

da massa, da variação da temperatura e do calor específico do material [19]. Dependendo da 

aplicação, o armazenamento sensível de calor pode ser realizado no estado líquido ou sólido. 

Durante a absorção de calor, não ocorre mudança de fase. 

Alguns dos materiais comumente utilizados no armazenamento de calor sensível são a água, 

óleos térmicos, sais fundidos, metais líquidos e materias disponíveis na natureza, como rochas 

e areias.  Os materiais utilizados no armazenamento de calor sensível são termicamente estáveis 

a elevadas temperaturas, o que faz com que sejam os materiais mais utilizados em aplicações a 

elevadas temperaturas. Geralmente são materiais de baixo custo, com exceção dos metais 

líquidos e óleos térmicos. O calor sensível possui uma  densidade e um calor específico muito 

inferior ao calor latente. No entato, os materiais utilizados no armazenamento de calor sensível 
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podem armazenar uma grande quantidade de energia térmica devido à sua ampla faixa de 

temperaturas de operação [5]. 

 

2.1.2 Armazenamento de calor latente 

Durante o armazenamento de calor latente, o material absorbe ou liberta calor ao longo da 

mudança de fase, que ocorre a uma temperatura praticamente constante que varia conforme o 

material escolhido [20]. Para que esta mudança de fase ocorra são necessárias elevadas 

quantidades de energia. De notar que as mudança de fase possíveis são: sólido para sólido, 

sólido para líquido, sólido para gás, líquido para gás e viceversa. Relativamente à mudança de 

fase sólido-sólido, que consiste na passagem de uma forma cristalina para outra, tem-se como 

vantagem uma variação de volume mínima que possibilita uma maior flexibilidade de processo, 

no entanto, por norma, apresenta uma entalpia de mudança de fase relativamente pequena. Para 

transições sólido-gás e líquido-gás tem-se maiores valores de entalpia de mudança de fase, mas 

as variações de volume são tais que criam problemas de armazenamento, dificultando a sua 

aplicação. Por fim, as transições sólido-liquido apresentam uma entalpia de mudança de fase 

inferior às transições sólido-gás e liquido-gás, no entanto, como apresentam uma variação de 

volume na ordem de 10% ou menos, tornam-se mais simples de utilizar [21]. 

A quantidade total de calor latente armazenado ( 𝑄𝐿 ), assumindo um processo não isotérmico, 

é dada pela seguinte expressão [16]: 

 

 

𝑄𝐿 = 𝑚 ∫ 𝐶𝑠 𝑑𝑇 + 𝑚𝐿 + 𝑚 ∫ 𝐶𝑙 𝑑𝑇
𝑇𝐹

𝑇𝑚𝑓

𝑇𝑚𝑓

𝑇𝐼

=  𝑚 (∫ 𝐶𝑠 𝑑𝑇 + 𝐿 + ∫ 𝐶𝑙 𝑑𝑇
𝑇𝐹

𝑇𝑚𝑓

𝑇𝑚𝑓

𝑇𝐼

) 

(2) 

  

Em que, 

𝑇𝑚𝑓: Temperatura de mudança de fase 

𝐶𝑠:  Calor específico do material na fase sólida 

L: Entalpia de fusão 

𝐶𝑙: Calor específico do material na fase líquida 

Analisando a Equação (2), é possível constatar que a quantidade de calor armazenada depende 

da entalpia de fusão e dos calores específicos do material na fase sólida e na fase líquida. 

Também é possível observar que a Equação (2) considera a quantidade de calor sensível 

armazenado antes da ocorrência da mudança de fase e depois da mudança de fase.  

Alguns dos materiais comummente utilizados no armazenamento de calor latente são materiais 

de mudança de fase como os materiais orgânicos, os inorgânicos e os eutéticos.  Os materiais 

utilizados no armazenamento de calor latente possuem uma alta densidade de armazenamento 

de calor, que combinado com o facto de a temperatura se manter aproximadamente constante 

durante o processo de mudança de fase, coloca esta técnica numa posição bastante atractiva. 

No entanto, a maior desvantagem nestes materiais é a sua baixa condutibilidade [5]. 

Relativamente aos materiais de mudança de fase, o capítulo 3 encontra-se inteiramente 

dedicado a este assunto.  
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2.1.3 Armazenamento de calor termoquímico 

O armazenamento de calor termoquímico realiza-se através de uma reação química totalmente 

reversível, em que na carga a reação é endotérmica e na descarga é exotérmica [16, 18, 21].   

A quantidade de calor termoquímico armazenado (𝑄𝑇𝑄) pode ser determinada com a expressão 

seguinte [16, 21]:  

 

 𝑄𝑇𝑄 = 𝑚 ζ ∆ℎ𝑟 (3) 

Em que,  

∆ℎ𝑟: variação de entalpia específica durante a reação 

ζ : fração de massa reagida 

Analisando a Equação (3), pode-se constatar que a quantidade de energia armazenada depende 

do grau de conversão da reação, da variação da entalpia da reação e da quantidade de material. 

Embora exista uma maior capacidade volumétrica para armazenar energia, quando este 

armazenamento é comparado com os dois anteriores (sensível e latente), existem alguns 

problemas associados ao armazenamento de calor termoquímico, tais 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 [5]. 

 

2.1.4 Comparação entre os métodos de armazenamentos térmico 

A observação dos dois gráficos representados na Figura 5 permite a comparação dos três 

métodos de armazenamento. Embora o armazenamento de calor termoquímico seja 

consideravelmente superior, é o mais complexo de realizar. Também é possível observar que 

as perdas no armazenamento são superiores nos PCM e no armazenamento de calor sensível, 

no entanto na conversão, o armazenamento de calor termoquímico é o que apresenta maior 

perda [8, 22].   

 

  

Figura 5 - Comparação entre o armazenamento de calor sensível, de calor latente e termoquímico [22]. 
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2.2 Sistemas de aplicação de armazenamento de Energia Térmica em Edifícios 

Os sistemas de armazenamento de energia térmica aplicados em edifícios podem ser divididos 

em dois grupos: sistemas ativos e sistemas passivos. Nos sistemas passivos, a força motriz para 

carregar e descarregar o armazenamento é apenas a diferença de temperatura entre o 

armazenamento e a envolvente. Relativamente aos sistemas ativos, a carga e a descarga ocorrem 

com a auxílio de bombas ou ventiladores [23, 24]. Estes dois grupos podem também ser 

combinados, se a carga for feita de modo ativo e a descarga de modo passivo, ou vice-versa 

[23]. Na Figura 6 é possível observar a ramificação dos dois grupos apresentados e as diferentes 

técnicas de armazenamento que lhe estão associadas. De seguida apresentar-se-ão estudos 

realizados. 

 

 

Figura 6 - Técnicas de armazenamento térmico, adaptado de [23]. 

 

2.2.1 Sistemas Passivos 

Os sistemas de armazenamento passivo presentes na Figura 6 são armazenamento de calor 

sensível utilizando materiais com elevada massa térmica e o armazenamento de calor latente 

através de materiais de mudança de fase. Nos sistemas passivos, a temperatura interna deve 

variar ao longo do tempo de forma a possibilitar o armazenamento e a libertação de energia. 

Assim, as condições de fronteira associadas ao clima interior são deveras importantes na 

discussão de resultados de estudos relativos a sistemas passivos de TES [23].  

Zhu et al. [25] investigaram a potencial poupança de energia em edifícios associada à utilização 

de massa térmica no clima desértico. Os autores realizaram medições em dois edifícios, um 

com uma construção convencional em madeira e outro que utiliza massa térmica na construção. 

Os perfis transversais das duas paredes encontram-se esquematizados na Figura 7. Os dados 
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experimentais foram recolhidos entre abril e outubro, com os sistemas de aquecimento e 

arrefecimento desligados em ambos os edifícios. Na Figura 8 é possível observar a 

representação gráfica da variação temporal da temperatura interna dos dois edifícios nos meses 

de abril e de outubro. Pela observação é possível concluir que a temperatura no interior do 

edifício com a construção em madeira (baseline) varia muito mais que a temperatura no interior 

do edifício que utiliza massa térmica (ZEH).  

 

 

Figura 7 - Perfis transversais das duas paredes com (a) construção em madeira e (b) massa térmica [25]. 

 

 

Figura 8 – Representação gráfica da variação temporal da temperatura interna do edifício com uma construção 

convencional em madeira (baseline) e do edifício com massa térmica na construção (ZEH) em (a) Abril e (b) 

Outubro [25]. 

 

Norén et al. [26] simularam um edifício multifamiliar com 6 apartamentos com o intuito de 

estudar o efeito da massa térmica na necessidade de aquecimento. De forma a conferir uma 

maior credibilidade aos resultados, foram utilizados três programas de simulação diferentes: 

TSBI3, BRIS e EN 832. Foram utilizados três tipos de construção: uma construção leve, com 

madeira e gesso; uma construção média, com madeira maciça e uma construção pesada, com 

cimento. A temperatura interior adotada encontrava-se entre os 21 e os 24ºC e foi mantida 

através de radiadores e um fornecedor de ar quente para aquecimento e abertura das janelas 

para arrefecimento. Os três programas de simulação concluíram que existe uma redução da 

necessidade energética no edifício com construção mais pesada. A massa térmica pode também 

ser utilizada para aumentar o conforto, reduzindo as variações de temperatura no interior. A 

Figura 9 ilustra a variação da temperatura interior de um edifício, sem aquecimento nem 

arrefecimento, quando existe um ganho de calor interno sinusoidal. O edifício pesado possui 

uma menor variação da temperatura interna [23]. 
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Figura 9 - Temperatura interna (Ti
free) para um edifício leve (esquerda) e um edifício pesado (direita). Te equivale 

à temperatura exterior [23]. 

 

Yahay e Ahmad [27] estudaram a aplicação de painéis de gesso com materiais de mudança de 

fase integrado no teto de um edifício. O objetivo do estudo era diminuir de forma passiva a 

temperatura interior e a carga de arrefecimento. Utilizaram um método numérico com o intuito 

de prever o impacto que os painéis de PCM provocaram. Os resultados mostraram que, de forma 

a manter a temperatura interior à temperatura de conforto de 25ºC, o edifício com painéis de 

teto com PCM requer menos energia de arrefecimento durante um dia com grande radiação 

solar (uma redução de 12%), melhorando assim a eficiência do edifício. 

A utilização de PCM microencapsulado em cimento foi estudado em edifícios de teste de 

pequenas dimensões por Castellón et al. [28]. Os autores compararam experimentalmente dois 

cubículos, um com PCM encapsulado no cimento e outro sem. Os resultados do estudo 

mostraram que o cubículo cujo cimento continha PCM possuía uma maior inércia térmica. A 

adição de PCM ao cimento é também estudado por Baetens et al. [29] que mencionam que, 

como o cimento possui uma massa térmica elevada, a influência do PCM não é significativa. 

Estes resultados são apoiados por Norén et al.[26], que concluem que aumentar a massa térmica 

de um edifício que já possui uma grande capacidade térmica não é relevante. Assim, a adição 

de PCM a um material de construção leve possui um potencial muito maior. 

 

2.2.2 Sistemas Ativos 

Caso seja adicionada energia deliberadamente para que o sistema de armazenamento funcione 

com determinado objetivo, esse sistema é considerado ativo [23]. Um exemplo disso é quando 

se utilizada eletricidade para bombas ou ventiladores. Na Figura 6 os sistemas ativos 

encontram-se divididos em três grandes grupos: armazenamento em sistemas AVAC 

(Aquecimento, Ventilação e/ou Ar Condicionado), armazenamento na estrutura do edifício e 

armazenamento nas imediações do edifício.   

O armazenamento em sistemas de AVAC inclui armazenamento para fins de aquecimento e 

arrefecimento, integrados no sistema de aquecimento, ventilação ou ar condicionado do 

edifício. O armazenamento ativo na estrutura do edifício é referido posteriormente como 
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sistemas de armazenamento termoativos em edifícios (TABS – Thermally Activated Building 

Systems), ou com distribuição de ar ou com distribuição de água. O armazenamento nas 

imediações do edifício inclui armazenamento em aquífero, enterrado ou neve, bem como 

armazenamento em tanques enterrados (ou outros) [23].  

No que diz respeito ao armazenamento em sistemas AVAC, estes são utilizados com o intuito 

de manter o clima interior dentro de limites considerados confortáveis e existem várias formas 

de introduzir o armazenamento de energia térmica nestes sistemas. Uma primeira possibilidade 

é o armazenamento de calor sensível e latente em tanques. A aplicação mais comum é o 

armazenamento de água quente sanitária (AQS), em combinação com coletores solares, 

caldeiras a gás ou simplesmente com aquecimento elétrico. Os tanques de armazenamento estão 

quase sempre associados ao sistema AQS devido à grande quantidade de energia necessária em 

curtos períodos, como por exemplo, durante um banho. Neste caso, um tanque de 

armazenamento pode reduzir os picos de consumo de energia e reduzir também a potência de 

aquecimento necessária [23]. Existem alguns estudos onde PCM macroencapsulado é 

adicionado ao tanque de armazenamento de água. Um exemplo desses estudos foi desenvolvido 

por Cabeza et al. [30], onde um sistema de aquecimento solar foi construído de forma a que 

pudesse ser testado em condições reais, com PCM presente no topo do tanque de 

armazenamento. O PCM utilizado possui uma temperatura de mudança de fase próxima dos 

60ºC, temperatura média à qual a água quente sanitária costuma ser armazenada. Foram 

realizadas experiências com 2, 4 e 6 módulos de PCM (que correspondem a 2%, 4% e a 6%, 

respetivamente, do volume total do tanque de armazenamento). As configurações da aplicação 

dos módulos do PCM no topo do tanque de armazenamento encontram-se na Figura 10. Os 

autores concluíram que a utilização de PCM no topo dos tanques de armazenamento de água é 

uma aplicação bastante promissora, permitindo aumentar o tempo de disponibilidade de água 

quente sanitária sem aquecimento externo ou a possibilidade de utilizar tanques menores para 

a mesma finalidade.  

 

 

Figura 10 - Configuração da aplicação dos módulos de PCM no tanque de armazenamento a) dois módulos, b) 

quatro módulos e c) seis módulos [30]. 

 

Uma segunda possibilidade é o armazenamento de calor latente em ventilação ou ar 

condicionado (AC). Arkar e Medved [31] estudaram a utilização de leitos recheados com 

cápsulas de PCM no sistema de ventilação mecânica. Os autores concluíram que uma faixa de 

temperatura de mudança de fase mais ampla resulta em melhores condições para o 

arrefecimento livre, pois o armazenamento pode ser utilizado num maior número de dias. Por 

outras palavras, os autores concluíram que, ao utilizar um PCM com uma faixa de temperatura 

de mudança de fase estreita (4 K), se obtém uma variação do calor latente 10 a 15% inferior a 

quando se utiliza um PCM com uma faixa de temperatura de mudança de fase mais ampla (14 
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K). Os mesmos autores [32] apresentaram um estudo associado a uma casa unifamiliar com 

baixo consumo energético com armazenamento de calor latente no sistema de ventilação na 

Eslovénia. O arrefecimento livre com o armazenamento de calor latente é comparado com a 

ventilação noturna sem armazenamento. Para o caso de estudo, uma casa unifamiliar com 191 

m2 de área, são necessários 1230 kg de PCM para fornecer melhores condições térmicas no 

interior, reduzindo o período em que as temperaturas são excessivas (abaixo dos 26ºC durante 

o dia e abaixo dos 25ºC durante a noite). Takeda et al. [33] examinaram um sistema de 

fornecimento de ar com grânulos de PCM em contato direto com o ar da ventilação, em edifícios 

residenciais no Japão. O esquema do aparato experimental encontra-se na Figura 11. Os autores 

descobriram que, ao estabelecer um ponto de referência para arrefecimento de 26°C, a carga de 

ventilação durante o verão pode ser reduzida em aproximadamente 40-60%, dependendo do 

clima. Os autores também concluíram que, se a temperatura durante a noite não for 

suficientemente baixa, a solidificação do PCM e o efeito positivo no sistema de ventilação são 

reduzidos e que o benefício do sistema depende mais das variações diárias da temperatura 

externa do que da temperatura média.  

 

 

Figura 11 - Vista aérea do aparato experimental [33]. 

 

Uma terceira possibilidade é o armazenamento de calor termoquímico. Vários sistemas deste 

tipo são apresentados pela Agência Internacional de Energia (IEA – International Energy 

Agency) na Tarefa 32 [23, 34]. Dois dos projetos sobre o armazenamento de calor termoquímico 

mencionados na Tarefa 32 são: 

- Modestore (Áustria): O objetivo do projeto consistiu em desenvolver um 

armazenamento de calor sazonal para AQS e aquecimento do espaço numa casa unifamiliar. 

Foi utilizado um sistema de adsorção fechado com sílica gel e água. O projeto foi descrito com 
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maior detalhe por Gartler et al. [35] e Wagner et al. [36]. Os resultados mostraram que não foi 

possível atingir a capacidade teórica de adsorção e que a configuração utilizada exigia um 

sistema de grandes dimensões de forma a ser economicamente viável. 

- Monosorp (Alemanha): O principal objetivo do projeto consistiu em projetar um 

sistema sazonal simples de armazenamento de energia solar para aplicação num sistema de 

aquecimento solar já existente. O armazenamento era um sistema de adsorção aberto para 

integração num sistema de ventilação mecânica convencional. Os principais resultados do 

projeto [37] revelaram uma reduzida perda de carga, uma boa cinética de adsorção e uma 

capacidade de armazenamento de calor próxima dos valores teóricos.  

No que concerne o armazenamento na estrutura do edifício, este pode estar presente em 

elementos como paredes, pavimento ou cobertura, projetados para armazenar energia térmica 

de forma ativa. Estes sistemas são geralmente designados de TABS. Podem ser divididos em 

dois grupos: TABS com distribuição de ar e TABS com distribuição de água.  

Relativamente aos TABS com distribuição de ar, Henze et al. [38] realizaram uma simulação 

em TRNSYS de um escritório moderno e compacto no Nebraska, onde um sistema com TABS 

e volume de ar variável (VAV – Variable Air Volume) foi comparado com um sistema apenas 

com VAV. A esquematização dos sistemas analisados encontra-se na Figura 12. O edifício 

possuía um coeficiente de transmissão térmica igual a 0,59 W/m2 com uma ocupação de 11 m2. 

Os ganhos internos considerados foram 75 W/pessoa, 10 W/m2 de iluminação e os ganhos de 

equipamentos foram considerados iguais a 125 W/pessoa durante os períodos de ocupação e 25 

W/pessoa durante as outras horas. A ocupação foi estabelecida como das 7h às 18h nos dias 

úteis e das 8h às 13h aos finais de semana. O controlo da temperatura tentou manter a 

temperatura entre os 23,5 e os 25,5ºC durante o verão e entre os 21 e os 23ºC durante o inverno. 

Os resultados obtidos demonstraram que, com a presença de TABS, o clima interior foi 

significativamente melhorado e que a energia primária necessária anualmente foi 20% inferior. 

No entanto, a coordenação entre o TABS e o sistema VAV é crucial para alcançar uma elevada 

eficiência do sistema.  

 

 

Figura 12 - Esquema dos sistemas VAV e TABS [38]. 

 

Em relação aos TABS com distribuição de água, Mazo et al. [39] modelaram um piso radiante 

com PCM e integraram-no numa ferramenta de simulação energética de edifícios, o Energy 

Plus. O caso de estudo consistia num sistema de aquecimento do piso alimentado por uma 

bomba de calor. O PCM é utilizado com o intuito de fornecer ao sistema radiante uma 

capacidade de armazenamento suficiente para evitar o funcionamento da bomba de calor 
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durante as horas fora do vazio, onde o consumo da eletricidade é mais elevado. Os resultados 

permitiram mostrar que o piso radiante com PCM permitiu alterar quase totalmente o consumo 

de energia elétrica para as horas de vazio. Este efeito resulta numa redução do custo de energia 

de quase 18%. 

O armazenamento nas imediações do edifício, tal como o nome indica não está integrado no 

edifício, mas sim no seu exterior. Estes sistemas de armazenamento são assim geralmente 

utilizados em grupos de edifícios ou edifícios de grandes dimensões [23]. Como é possível 

observar na Figura 6, o armazenamento nas imediações do edifício pode ser feito em aquífero, 

enterrado, de neve ou então em tanques enterrados ou outros. Um sistema aquífero foi analisado 

por Hasnain [40], que o considera adequado ao armazenamento sazonal mas desadequado para 

pequenas cargas em edifícios residenciais unifamiliares. Hasnain refere ainda algumas 

características positivas deste armazenamento, como o baixo custo e a grande capacidade de 

armazenamento. Uma revisão sobre o armazenamento em aquíferos é apresentada por Paksoy 

et al. [41]. A principal vantagem mencionada é o facto de ser possível atingir elevadas potências 

de carga/descarga uma vez que a água pode ser bombeada a uma taxa elevada. A aplicação mais 

comum deste tipo de armazenamento é o arrefecimento de edifícios. 

O armazenamento enterrado combinado com coletores solares foi estudado por Wang e Qi [42] 

e por Wang et al. [43], onde o caso de estudo foi um edifício residencial com uma área de 120 

m2. O diagrama do sistema simulado encontra-se representado na Figura 13, onde 1 corresponde 

a coletores solares, 2 a permutadores de calor geotérmicos, 3 a filtro de água, 4 a sensor de 

temperatura, 5 a bomba de circulação (P1), 6 a válvula (V1),  7 a bomba de calor, 8 a bomba de 

circulação (P2), 9 a válvula (V2), 10 a válvula (V3), 11 a tanque auxiliar, 12 a tubos de bobina 

para ambientes internos, 13 a tanque de armazenamento de água, 14 a bomba de circulação 

(P3), 15 a tanque de expansão, 16 a calorímetro, 17 a válvula (V4) e 18 a medidor de pressão  

A área do coletor era de 25 m2 e estava conectada com um tanque de água com uma capacidade 

de 800 litros de água e a um poço com 4 furos de 50 m de profundidade cada. A este sistema 

estava também acoplada uma bomba de calor. O desempenho do sistema a longo prazo foi 

simulado através de um programa desenvolvido pelos autores.  Uma das conclusões retiradas 

foi que o desempenho destes sistemas depende principalmente da área dos coletores solares, do 

armazenamento de água e da disponibilidade da radiação solar.  

 

 

Figura 13 - Diagrama do sistema [42]. 
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Relativamente ao armazenamento de neve, no qual a neve é armazenada no inverno para 

auxiliar o arrefecimento no verão, uma aplicação de armazenamento sazonal para um hospital 

é descrita por Skogsberg e Nordel [44] e Skogsber [45]. Este tipo de armazenamento necessita 

de espaços consideráveis e o espaço estudado tem uma área de 8400 m2. Os autores 

mencionaram que a neve e o gelo têm excelentes propriedades para o armazenamento de frio 

no inverno, devido à sua temperatura de fusão ser de 0ºC e à sua alta capacidade calorífica. No 

entanto, a capacidade de refrigeração é limitada pelas condutas, bombas, permutadores de calor, 

etc. O esboço do sistema de armazenamento de neve em estudo encontra-se representado na 

Figura 14. O hospital em estudo tinha uma necessidade de arrefecimento de 1000 MWh/ano e 

uma potência de refrigeração máxima de 1500 kW. Com uma vida útil estimada de 40 anos, um 

armazenamento de neve para as condições mencionadas teria um período de retorno de 3 anos. 

Já um armazenamento maior (5000 MWh/ano e 5 MW) teria um período de retorno de 2 anos. 

Isto comprova que o armazenamento de neve é mais adequado para edifícios com grandes 

necessidades de refrigeração. ~ 

 

 

Figura 14 - Esboço do sistema de armazenamento de neve no hospital [44]. 

 

Relativamente ao armazenamento em tanques enterrados ou outros, Bauer et al. [46] analisaram 

algumas centrais alemãs de aquecimento solar com armazenamento sazonal, tendo como foco 

as perdas de calor associadas às instalações. Como exemplo, para um armazenamento sazonal 

de água com um volume de 12000 m3 em Friedrichshafen, as perdas anuais de calor no 

armazenamento estavam entre os 322 e os 482 MWh, resultando num fator de utilização do 

armazenamento de cerca de 60%. A fração solar deste sistema foi menor do que o esperado 

(entre os 21 e os 33%, em vez dos 43% projetados) e os motivos apresentados são uma maior 

demanda de calor dos prédios e temperaturas mais altas de retorno ao armazenamento 
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3 Materiais de Mudança de Fase 

 

3.1 Introdução 

Os materiais de mudança de fase são materiais que possuem uma grande capacidade de 

armazenar e libertar energia sob a forma de calor latente, sendo esta a principal característica 

que os distingue de outros materiais convencionais. O calor latente denomina-se como o calor 

gerado numa mudança de fase reversível, que ocorre à temperatura de mudança de fase, ao 

longo da qual ocorre o armazenamento de energia térmica [47]. Este fenómeno encontra-se 

presente na Figura 15, onde é possível observar que a mudança de fase ocorre a temperatura 

constante. A formação e a quebra de ligações intermoleculares são a base de funcionamento 

destes materiais, que, por conseguinte, absorvem e libertam energia, sob a forma de calor, de e 

para o meio [48]. O porquê de se dar ênfase à mudança de fase sólida-líquida encontra-se 

presente na secção 2.1.2. 

 

 

Figura 15 - Princípio de funcionamento de um PCM [13]. 

 

Um ciclo de carga/descarga encontra-se apresentado na Figura 16, onde um dado PCM, neste 

caso encapsulado, liberta e armazena calor consoante as mudanças de fase, solidificação e 

fusão, respetivamente [48]. Quando o PCM encapsulado se encontra no estado sólido no interior 

da cápsula e a temperatura aumenta até igualar a temperatura de fusão, existe uma quebra de 

ligações químicas do PCM, dando-se a passagem do estado sólido do PCM ao líquido. Esta é 

uma reação endotérmica em que o material absorve o calor fornecido. Quando o PCM 

encapsulado se encontra no estado líquido e a temperatura decresce até igualar a temperatura 

de solidificação, o PCM retorna ao estado sólido, libertando o calor armazenado [47, 49].  
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Figura 16 - Princípio de funcionamento de um PCM encapsulado, adaptado de [48] . 

 

3.2 Critérios a aplicar aos materiais de mudança de fase 

De forma a que possa ser utilizado em aplicações reais e que a sua aplicação seja vantajosa, o 

PCM ótimo deve ser selecionado com base em critérios térmicos, físicos, cinéticos, químicos e 

económicos [17]. Estes critérios são resumidos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Critérios relevantes na seleção dos PCM [13, 21, 47, 50].  

Térmicos Físicos Cinéticos Químicos Económicos 

Temperatura de 

transição de 

fase na faixa de 

operação 

desejada 

 

Pressão de 

vapor 

reduzida nas 

temperaturas 

de operação 

Elevada taxa de 

nucleação para 

evitar 

sobrearrefecimento 

Estabilidade 

química 

Abundância 

do recurso 

Calor latente de 

fusão por 

unidade de 

volume elevado 

 

Variação do 

volume 

aquando da 

transição de 

fase reduzida 

Taxa de 

cristalização 

suficiente 

Não corrosivo, 

não tóxico e não 

inflamável 

Baixo custo 

Entalpia de 

transição de 

fase elevada 

Elevada 

densidade 
 

Duráveis- não 

apresentarem 

degradação ao fim 

de vários ciclos de 

fusão/solidificação 

 

Elevada 

condutibilidade 

térmica 

Mudança de 

fase estável 
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Nas propriedades térmicas,  a temperatura de transição de fase deve-se encontrar na faixa de 

operação desejada pois, caso contrário, a mudança de fase não ocorre, o calor latente de fusão 

por unidade de volume deve ser elevado para que uma pequena quantidade de material seja 

capaz de armazenar grandes quantidades de energia, a entalpia de transição de fase deve ser 

elevada pois diminui o volume e gastos no armazenamento do PCM e ainda uma elevada 

condutibilidade térmica de forma a facilitar a carga e descarga do PCM [13, 21, 47]. 

Nas propriedades físicas, tanto a pressão de vapor nas temperaturas de operação como a 

variação de volume aquando da transição de fase devem ser reduzidas de forma a evitar 

problemas no armazenamento e desafios técnicos, a densidade deve também ser elevada pois 

possibilita que mais calor seja armazenado com menos material, ocupando menos espaço nos 

edifícios, e a mudança de fase deve ser estável pois contrui para a acumulação de calor [13, 21, 

47]. 

Nas propriedades cinéticas, a taxa de nucleação deve ser elevada para evitar sobrearrefecimento 

e a taxa de cristalização deve ser suficientemente alta para prevenir o sobrearrefecimento. O 

arrefecimento intenso, denominado de sobrearrefecimento, de mais do que 5 a 10ºC, interfere 

com uma extração apropriada do calor do armazenamento. Este fenómeno acontece quando a 

temperatura de fusão e de solidificação não são iguais, pelo que deve ser o menor possível [8, 

13, 21, 47].  

Nas propriedades químicas, a elevada estabilidade química permite que os materiais de 

mudança de fase consigam lidar com grandes oscilações de temperatura e permite manter a sua 

composição química inalterada durante vários ciclos, deve ser não corrosivo, não tóxico e não 

inflamável de forma a que não representarem um perigo, possam ser facilmente armazenados e 

não necessitarem de recipientes de armazenamento especiais e devem também  ser duráveis de 

maneira a que não apresentem degradação ao fim de vários ciclos [13, 21, 47]. 

Nas propriedades económicas, o baixo custo e a abundância do recurso são duas características 

muito importantes, pois tornam os sistemas mais atrativos e possibilitam a obtenção da 

substância aquando da instalação inicial e sempre que for necessária a sua substituição [13, 21, 

47]. 

Embora não se encontrem representados na Tabela 1, as propriedades ambientais também são 

cruciais na seleção de um determinado material de mudança de fase. Com efeito, é importante 

considerar o impacto ambiental resultante da obtenção do PCM, se este é reciclável e, caso não 

o seja, que efeito poderá ter no ambiente no fim de vida.   

Com vista o armazenamento de energia térmico, até à data, nenhum material preenche todos os 

critérios térmicos, físicos, cinéticos, químicos, económicos e ambientais ideais mencionados. 

Assim, a seleção de um destes materiais, para uma dada aplicação, requer uma ponderação 

cuidada sobre as propriedades das várias substâncias ou misturas [20, 51]. 

 

3.3 Materiais de mudança de fase e respetivas propriedades 

Como referido anteriormente, os materiais de mudança de fase a que se dará enfase são os que 

efetuam a transição entre o estado sólido e o estado líquido. Como é possível observar na Figura 

17, estes materiais podem ser divididos em três categorias: orgânicos, inorgânicos e eutécticos. 

Os orgânicos podem ser parafinas ou não-parafinas, enquanto que os inorgânicos podem ser 

sais hidratados ou metálicos. Relativamente ao terceiro grupo, as misturas eutécticas, estas 

podem ser compostas pela combinação de substâncias orgânicas ou inorgânicas. De seguida 

segue-se uma descrição mais pormenorizada de cada uma das categorias de materiais de 

mudança de fase. 

  



Revisão de tecnologias existentes para o armazenamento de Energia Térmica em edifícios recorrendo a 

materiais de mudança de fase (PCM) 

22 

 

Figura 17 - Divisão dos PCM segundo a sua composição [52]. 

 

3.3.1 Orgânicos 

Os materiais de mudança orgânicos podem ser classificados em dois subgrupos: parafinas e 

não-parafinas. Ambos os subgrupos têm a vantagem de usufruírem de grande estabilidade 

química, grande taxa de cristalização e sobrearrefecimento inexistente ou limitado. Os materiais 

orgânicos permitem fusão contínua sem sofrerem separação de fase, a qual normalmente 

provoca a degradação do valor da entalpia de fusão, e são normalmente não tóxicos e não 

corrosivos, sendo este último um factor que facilita a seleção do material de construção do 

equipamento. As principais desvantagens destes materiais são a sua baixa condutibilidade 

térmica e a sua decomposição quando sujeitos a elevadas temperatuas [5, 13, 50].  

 

3.3.1.1 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, 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2, 

onde n é o número de átomos de carbono. A temperatura de fusão aumenta com o número de 

átomos de carbono, obtendo-se assim uma gama de temperaturas ampla, que pode ir desde os -

130ºC (com n=5) até aos 96ºC (com n=60) [5, 53].  

Os PCM mais utilizados em aplicações comerciais são as parafinas, uma vez que apresentam 

diversas vantagens. As vantagens que se destacam são o baixo sobrearrefecimento, elevados 

níveis de estabilidade química, baixo custo, fusão congruente, são inodoras, possuem uma 

grande capacidade de armazenamento calorífico durante o processo de fusão, na ordem dos 200 

kJ/Kg, e além disso são compatíveis com os metais utilizados no encapsulamento das mesmas. 

No entanto, também apresentam algumas devantagens, como o facto de apresentarem uma 

variação de volume considerável devido à mudança de fase (cerca de 10%), uma baixa massa 

volúmica (cerca de 900 kg/m3), uma baixa condutibilidade térmica (aproximadamente 0,2 

W/mK)) e serem moderadamente inflamáveis [5, 48, 50]. 

Na Tabela 2 é possível observar as propriedades termofisicas de parafinas com potencial de 

utilização. 

PCM

Orgânico

Não-Parafinas

Parafinas

Inorgânico

Metálicos

Sais Hidratados

Eutético

Inorgânico-Orgânico

Inorgânico-Inorgânico

Orgânico-Orgânico
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Tabela 2 - Propriedades termofísicas de parafinas com potencial de utilização: “s” de sólido e “l” de líquido [13]. 

 

 

3.3.1.2 Não-parafinas 

As não-parafinas podem ser ácidos gordos, ésteres, álcoois e glicoses. Estes materiais possuem 

uma elevada capacidade de armazenamento de calor latente no processo de mudança de fase, 

estão disponíveis numa gama alargada de temperaturas de fusão, possuem baixo 

sobrearrefecimento, são estáveis quimicamente e são recicláveis. No entanto, apresentam uma 

baixa condutibilidade térmica, são inflamáveis, não devendo assim ser expostos a altas 

temperaturas, chamas ou agentes oxidantes, e podem ser tóxicos [13, 47].  

Os ácidos gordos são descritos pela fórmula química geral 𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻, onde R representa um 

grupo alquilo, e podem ser produzidos a partir de óleos vegetais. Apresentam um custo 

reduzido, baixo sobrearrefecimento, elevada estabilidade química e fusão congruente. Todavia, 

possuem uma baixa densidade, baixa condutilidade térmica e elevadas variações de volume 

durante a mudança de fase (cerca de 10%) [5].  

Os ésteres tem como fórmula geral 𝑅 − 𝐶𝑂𝑂 − 𝑅1, onde R e R1 representam grupos alquilos. 

Estes materiais são sintetizados a partir de ácidos carbónicos e álcoois através de uma reação 

catalítica chamada esterificação. Possuem baixo sobrearrefecimento, elevada estabilidade 

química e fusão congruente. No entanto, são caros, possuem baixa densidade e baixa 

condutibilidade térmica [5].  

Entre os PCM orgânicos, os álcoois açucarados possuem o maior calor latente de fusão e as 

temperaturas de fusão mais elevadas. Não são tóxicos e têm um custo relativamente baixo. Duas 

das desvantagens são o polimorfismo que resulta em propriedades não uniformes e o facto de 

apresentarem uma baixa estabilidade química [5, 54].  

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

material para o armazenamento de energia térmica. A formula geral do polietilenoglicol é 𝐻 −
(𝑂 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2)𝑛 − 𝐻. 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, e comparativamente com todos os PCM 

orgânicos, as glicoses apresentam o maior sobrearrefecimento [5]. 



Revisão de tecnologias existentes para o armazenamento de Energia Térmica em edifícios recorrendo a 

materiais de mudança de fase (PCM) 

24 

Na Tabela 3 é possível observar propriedades de alguns materiais não parafínicos. 

 

Tabela 3 - Propriedades de alguns materiais não parafínicos [13]. 

 

 

3.3.2 Inorgânicos 

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

temperaturas mais elevadas, nas quais os materiais orgânicos entram em decomposição [5].  

Apresentam uma elevada capacidade de armazenamento de calor, possuem uma 

condutibilidade térmica relativamente elevada (aproximadamente o dobro das parafinas), uma 

boa estabilidade química ao longo dos ciclos de carga e descarga, são não inflamáveis e têm 

um baixo custo. No entanto, são corrosivos e a fusão é incongruente, ocorrendo segregação [48, 

54].  

 

3.3.2.1 Sais hidratados 

Os sais hidratados podem ser considerados ligas de um sal inorgânico e água, formando um 

sólido crsitalino de fórmula geral 𝐴𝐵 ∙ 𝑛𝐻2𝑂, onde AB representa um sal inorgânico e n o 

número de móleculas de água ligadas ao sal AB. Durante a mudança de fase sólido-líquido, 

ocorre a desidratação do sal, sendo este processo termodinamicamente análogo à fusão. 

As propriedas mais atrativas na utilização de sais hidratados são o elevado calor latente de fusão 

por unidade de volume, uma condutibilidade térmica relativamente alta, pequenas variações de 

volume na fusão e serem não inflamáveis. 

A fusão pode ser congruente, incongruente ou semi-congruente. É congruente quando o sal 

anidro é completamente sóluvel na água à temperatura de fusão; é incongruente quando o sal 

não é totalmente solúvel na sua água à temperatura de fusão e semi-congruente quando a fase 



Revisão de tecnologias existentes para o armazenamento de Energia Térmica em edifícios recorrendo a 

materiais de mudança de fase (PCM) 

25 

sólida e a líquida em equilíbrio durante a fase de transição apresentam uma composição de 

fusão diferente mediante conversão do hidrato num material menos hidratado através da perda 

de água. O maior problema no uso de sais hidratados como PCM reside no facto destes fundirem 

de forma incongruente. Se as n moles de água não forem suficientes para dissolver uma mole 

de sal, a solução resultante permanece supersaturada à temperatura de fusão. O sal sólido, 

detentor de maior densidade, deposita-se no fundo do recipiente e fica indisponível para intervir 

no processo inverso de arrefecimento. Isto resulta numa perda de reversibilidade do processo 

fusão-solidificação do sal hidratado em cada ciclo de carga-descarga. De forma a reverter este 

problema podem ser adotadas algumas medidas como, por exemplo, agitação mecânica, adição 

de espessantes que impeçam a deposição do sal sólido, mantendo-o em suspensão, utilização 

de métodos químicos para tornar os metais congruentes ou então dispositivos de 

armazenamento rotacionais. Outro problema associado aos sais hidratados é o risco de 

sobrearrefecimento. À temperatura de fusão, a taxa de nucleação é muito baixa. De forma a 

atingir uma taxa considerável, a solução tem que ser sobrearrefecida, o que origina uma 

temperatura de descarga muito mais baixa do que a temperatura de fusão. Uma possível solução 

para este problema é a adição de agentes que auxiliem a formação de núcleos de cristalização 

[5, 13, 54].  

Na Tabela 4 estão apresentadas as propriedades físicas de alguns sais hidratados. 

 

Tabela 4 - Temperatura de fusão e calor latente de sais hidratados [13]. 

 

 

3.3.2.2 Metais e ligas  

Os metais e ligas têm o calor latente de fusão, por unidade de volume, superior aos restantes 

PCM inorgânicos. Embora tenham um custo mais elevado, caso a temperatura de fusão seja a 

adequada, os metais e ligas são os mais indicados quando existe pouco espaço disponível. Estes 

materiais são também caracterizados por terem  uma condutibilidade elevada, um baixo calor 
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latente de fusão, um elevado calor de fusão por unidade de volume, um baixo calor específico 

e uma pressão de vapor relativamente baixa. Uma das maiores desvantagens 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 [5, 13, 54]. No entanto este tipo de materiais ainda não foi considerado para 

tecnologias de materiais de mudança de fase devido ao seu excessivo custo [13]. 

 

3.3.3 Eutécticos 

Quando o material é composto por dois ou mais elementos, dando origem a uma mistura 

cristalina congruente, é denominado por material eutéctico. Os elementos podem ser orgânicos 

ou inorgânicos, classificando-se em três grupos: eutécticos orgânico-orgânico, eutécticos 

orgânico-inorgânico e eutécticos inorgânico-inorgânico. Isto permite uma ampla variedade de 

combinações que podem ser personalizadas para determinada aplicação. A percentagem e as 

proporções de cada elemento na mistura podem variar e com essa variação também as 

propriedades da mistura se alteram [17, 48, 50].  

Podem observar-se na Tabela 5 alguns eutécticos orgânicos e inorgânicos e respetivas 

propriedades. 
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Tabela 5 - Alguns eutécticos orgânicos e inorgânicos e respetivas propriedades [13]. 

 

 

Na Tabela 6 apresenta-se um resumo das principais vantagens e desvantagens das categoriais 

de PCM mencionadas. 

 



Revisão de tecnologias existentes para o armazenamento de Energia Térmica em edifícios recorrendo a 

materiais de mudança de fase (PCM) 

28 

Tabela 6 - Comparação das principais características dos PCM sólido-líquido [13, 47, 48, 50]. 

 

 

Todas as categorias mencionadas acima possuem uma gama de entalpias e um gama de 

temperaturas de fusão associada. Estas gamas encontram-se representadas na Figura 18. 

 

 

Figura 18 - Distribuição das diferentes categorias de PCM em função da entalpia e temperatura de fusão [47]. 
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Pela observação da Figura 18 pode-se constatar que as parafinas, os ácidos gordos, os sais 

hidratados e as misturas eutéticas apresentam temperaturas de fusão dentro do intervalo de 

temperaturas de aplicação em edifícios Também se pode observar que os sais hidratados e as 

misturas eutécticas apresentam maior entalpia de fusão, o que se constitui como uma vantagem 

sobre as outras substâncias, no entanto são as parafinas que possuem as características mais 

adequadas para a aplicação em edifícios, tornando esta aplicação mais vantajosa e eficiente [47, 

49].   

 

3.4 Técnicas de melhoria da condutibilidade térmica do PCM 

Devido ao facto de a grande maioria dos materiais de mudança de fase apresentarem baixa 

condutibilidade térmica, foi necessário encontrar uma solução para aumentar a transferência de 

calor entre a fonte de calor e o material de mudança de fase. Com efeito, os métodos utilizados 

para melhorar o desempenho do armazenamento de energia térmica, aumentando assim a 

eficiência dos processos de carregamento e descarregamento dos materiais de mudança de fase, 

podem ser classificados nas seguintes categorias, que visam a melhoria da condutibilidade 

térmica [55-57]: 

1) Utilização de estruturas metálicas, como, por exemplo, alhetas; 

2) Utilização de partículas de elevada condutibilidade (cobre, prata ou alumínio) no interior 

dos PCM;  

3) Introdução de materiais porosos de elevada condutibilidade térmica no seio do material 

de mudança de fase;  

4) Utilização de materiais de elevada condutibilidade térmica e baixa densidade, tal como 

as fibras de carbono e compósitos de parafina;  

5) Encapsulamento de materiais de mudança de fase; 

Relativamente às técnicas apresentadas, estas foram revistas por Agyenim [58]. Agyenim 

afirma que o encapsulamento é a técnica mais promissora. Contudo, a utilização de alhetas 

também revelou ser um mecanismo útil na melhoria da transferência de calor [17]. De seguida, 

encontram-se descritas as duas técnicas mais promissoras, sistemas alhetados e o 

encapsulamento, e ainda a dispersão de nanopartículas. 

 

3.4.1 Sistemas alhetados  

A utilização de alhetas no meio do material tem como principal objetivo aumentar a taxa de 

calor transferida para o material de mudança de fase, através do aumento da área de 

transferência de calor. As alhetas podem ser radiais ou axiais e encontram-se geralmente 

acopladas a tubos [52]. De acordo com Zhang and Faghri [59], para tubos com alhetas no seu 

interior, como representado na Figura 19, a fração de volume de material fundido pode ser 

aumentada, adicionando um maior número de alhetas ou aumentando a sua espessura.  
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Figura 19 - Diagrama esquemático do tubo de PCM com alhetas no seu interior [59]. 

 

Erek et al. [60] investigaram, numérica e experimentalmente, o armazenamento de calor latente, 

recorrendo a alhetas radiais dispostas num tubo cilíndrico (Figura 20). Na Tabela 7 encontra-se 

presente a descrição da geometria dos tubos com alhetas. Através da análise da Figura 21, onde 

se encontram representados os resultados obtidos, os autores verificaram que a energia 

armazenada em função do tempo aumenta com o aumento do raio das alhetas e com a 

diminuição do espaçamento entre as alhetas. 

 

 

Figura 20 – Esquema representativo do sistema de armazenamento de calor latente com tubo alhetado [60]. 

 

Tabela 7 - Geometria dos tubos com alhetas [60]. 
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Figura 21 - Efeito do tipo de alheta na energia total armazenada [60]. 

 

De acordo com a literatura existente relativa à utilização de alhetas de forma a promover a 

transferência de calor, comprova-se a vantagem da introdução de elementos metálicos no seio 

do material de mudança de fase com o objetivo de aumentar a área de transferência de calor e, 

por conseguinte, obter tempos de solidificação mais curtos. A configuração e geometria destes 

elementos é também crucial, pois permite obter melhores respostas, mais benefícios e menos 

interferência com os fenómenos naturais que ocorrem no seio do material de mudança de fase, 

durante os processos de solidificação e fusão [17, 52]. 

 

3.4.2 Encapsulamento  

No que diz respeito ao encapsulamento, é possível destacar duas formas de efetuar esta técnica 

e obter resultados satisfatórios, relativamente à melhoria da condutibilidade térmica dos 

sistemas compostos por materiais de mudança de fase. Destacam-se o macroencapsulamento e 

o microencapsulamento. Relativamente ao desempenho do encapsulamento na melhoria dos 

mecanismos de transferência de calor, Yu et al. [61] testaram amostras microencapsuladas de 

n-octadecano (PCM) e os parâmetros de mudança de fase obtidos na avaliação por calorimetria 

diferencial de varrimento (DSC - Differential Scanning Calorimetry) encontram-se resumidos 

na Tabela 8. De acordo com os valores obtidos pelos autores, o n-octadecano sem estar 

encapsulado possui valores de entalpias de mudança de fase muito elevados, o que indica que 

o PCM pode armazenar quantidades elevadas de calor latente e descarregar esse calor quase 

completamente aquando da transição de fase. No entanto, o encapsulamento do PCM com 

cápsulas de CaCO3 reduziu consideravelmente as entalpias de mudança de fase das amostras 

microencapsuladas. Devido ao carácter inerte do CaCO3, o calor latente apenas pode ser 

armazenado pelo n-octadecano. Portanto, as alterações de fase das amostras dependem 

fortemente da quantidade de PCM no interior das microcápsulas. Observando os valores obtidos 

da capacidade de armazenamento de calor das microcápsulas sintetizadas na razão mássica de 

n-octadecano/CaCl2 igual a 50/50, pode-se observar que o valor é superior a 99%. Os autores 

concluíram que quase todo o n-octadecano encapsulado pode armazenar calor latente através 

da mudança de fase. Deduziram então que o tamanho da microcápsula influencia a capacidade 

de armazenamento térmico, pois uma microcápsula de maiores dimensões fornece um amplo 
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espaço interior para o n-octadecano alterar a sua fase sem restrições.  Relativamente aos valores 

da contutibilidade térmica das amostras microencapsuladas, os autores constataram que, 

enquanto o n-octadecano possui um valor igual a 0,153 𝑊 𝑚−1 𝐾−1, quando este é 

encapsulado, o valor da contubilidade térmica atinge valores superiores a 1,264 𝑊 𝑚−1 𝐾−1. 

Os autores comprovaram assim que o encapsulamento do n-octadecano com um invólucro de 

CaCO3 pode conferir um valor muito mais elevado de condutibilidade térmica ao PCM.  

 

Tabela 8 - As características de mudança de fase do n-octadecano microencapsulado sintetizado em diferentes 

proporções de massa de n-octadecano/CaCl2 [61]. 

 

 

Mills et al. [62] analisaram o encapsulamento de parafina numa matriz de grafite e concluíram 

que a condutibilidade térmica do PCM encapsulado era 20 a 130 vezes superior à 

condutibilidade térmica deste PCM sem ser encapsulado. 

 

3.4.3 Dispersão de nanopartículas 

A maior parte do trabalho de investigação realizado até aos dias de hoje incide na melhoria das 

propriedades térmicas dos PCM orgânicos, como as parafinas e os ácidos gordos. As parafinas 

atraem bastante atenção aos investigadores devido às ótimas características que possuem, como 

já se observou na secção 3.4. Entre estas ótimas características salientam-se a boa densidade de 

armazenamento térmico, boa estabilidade durante a fusão e solidificação com pouco ou nenhum 

sobrearrefecimento, baixo custo e o facto de ser inerte à maioria dos reagentes químicos. No 

entanto, a maior desvantagem destes materiais é a sua baixa condutibilidade térmica, daí o 

interesse em dispersar nanopartículas de elevada condutibilidade térmica no seio destes 

materiais [17, 52]. Kibria et al. [63] ilustraram como esta dispersão melhora a condutibilidade 

térmica do sistema. Wu et al. [64] testaram diferentes nanopartículas metálicas com o intuito 

de melhorar a condutibilidade térmica da parafina. Os resultados dos testes experimentais 

encontram-se na Figura 22. Os autores concluíram que o composto cobre/parafina 

(Cu/Paraffin) apresentou uma maior taxa de arrefecimento/aquecimento, ou seja, uma melhor 

condutibilidade térmica, do que os compostos alumínio/parafina (Al/Paraffin) e 

cobre/carbono/parafina ((C/Cu)/Paraffin). 

A presença de nanopartículas reduz o tempo de solidificação e fusão do composto. Uma 

concentração demasiado elevada de nanopartículas poderá apresentar efeitos negativos, 

modificando outras propriedades dos materiais de mudança de fase. As nanopartículas tendem 
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também a reduzir o calor latente dos materiais de mudança de fase, pelo que a adição ótima de 

nanopartículas necessita de ser estudada [17, 52].  

 

 

Figura 22 - Curvas de aquecimento (a) e arrefecimento (b) de PCM com diferentes nanopartículas metálicas [64]. 

 

3.5 Técnicas de incorporação dos materiais de mudança de fase nos materiais 
de construção 

Os materiais de mudança de fase podem ser incorporados nos materiais de construção 

convencionais de diversas formas: incorporação direta, imersão, encapsulamento e como PCM 

estabilizador de forma. Nos pontos seguintes cada uma será explicada com detalhe. 

 

3.5.1 Incorporação direta 

Incorporação direta é o método mais simples e económico, no qual o PCM é diretamente 

adicionado aos materiais de construção durante a sua produção. Não são necessários 

equipamentos complementares para aplicar esta técnica, no entanto, as maiores desvantagens 
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associadas a este método são as perdas e a possibilidade de incompatibilidade com os materiais 

de uso comum na construção [13, 50].  

 

3.5.2 Imersão 

A imersão é o método utilizado em materiais porosos. Os materiais são imersos em PCM 

previamente fundido e, por capilaridade, o PCM é absorvido pelos poros internos, endurecendo. 

Esta técnica permite aliar as propriedades do material poroso com as características do PCM. 

No entanto, é consideravelmente moroso, implica o desperdício de PCM durante a imersão e, 

durante a vida útil do material ao qual se adicionou PCM, poderá ocasionar-se situações de 

vazamento durante os ciclos térmicos do material absorvido [13, 47, 48]. 

 

3.5.3 Encapsulamento 

O encapsulamento evita o contacto direto entre o PCM e o material onde este está a ser 

incorporado. Assim, evita possíveis problemas de incompatibilidade entre os materiais, 

problema este que pode ocorrer nas técnicas apresentadas anteriormente. A cápsula que reveste 

o PCM funciona como uma barreira que garante proteção e isolamento ao material de mudança 

de fase. Ao recorrer ao encapsulamento, é necessário assegurar que não ocorre vazamento ou 

qualquer tipo de derrame na transição de fase sólida para líquida, mantendo, desta forma, as 

propriedades do produto na íntegra.  

Na Figura 23 encontra-se representado um esquema de uma cápsula de PCM. Facilmente se 

perceciona que a cápsula serve de fronteira para que o PCM, na mudança de fase, não vaze. 

Esta cápsula não pode oferecer resistência térmica. Além deste parâmetro, a estabilidade 

estrutural e a facilidade de aplicação destes devem também ser respeitados. Acrescenta-se 

também a necessidade de garantir a resistência mecânica adequada e a estabilidade química, 

em que se deve atentar principalmente à corrosão, e ainda a estabilidade térmica. O 

encapsulamento pode, conforme a dimensão, ser de dois tipos: macroencapsulamento e 

microencapsulamento [48]. 

 

 

Figura 23 - Esquema representativo do comportamento térmico do PCM microencapsulado [48]. 

 

3.5.3.1 Macroencapsulamento 

As macrocápsulas podem apresentar várias formas, como por exemplo, esféricas, cilíndricas, 

painéis, entre outros. Algumas destas formas encontram-se presentes na Figura 24. Estas 

cápsulas podem ser feitas de vários materiais, como folhas de alumínio ou polímeros, e são 

primeiramente concebidas e só depois incorporadas nos materiais de construção [47].   
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O macroencapsulamento acrescenta algumas valências ao PCM. Para além das que já foram 

referidas, como a retenção do material no estado líquido, impedido o derrame do mesmo, o 

facto de o PCM estar confinado pelo encapsulamento vai impedir alterações volumétricas 

significativas, o que previne diversos riscos, e assim garante a integridade do componente em 

que as cápsulas forem inseridas. Este tipo de aplicação é de fácil manuseamento, uma clara 

vantagem deste processo em relação aos métodos de incorporação direta e imersão 

Os custos associados a esta aplicação são consideravelmente elevados, sendo assim necessário 

realizar diversos estudos que garantam que a introdução de macrocápsulas é benéfica ao ponto 

de compensar esses custos de implementação [47, 48]. 

 

 

Figura 24 - Exemplos de macrocápsulas de materiais de mudança de fase [16, 47]. 

 

3.5.3.2 Microencapsulamento 

No microencapsulamento as cápsulas têm diâmetros inferiores ao milímetro, frequentemente 

com valores a rondar entre a unidade e os sessenta micrómetros.  Existem diversos processos 

de obtenção de microcápsulas de PCM: químicos, físico-químicos e ainda mecânicos. Cada um 

destes processos tem um grau de complexidade e de eficácia diferente. Desta forma, é possível 

obter diferentes resultados no que se refere à cápsula em si e na forma como os PCM estão 

aglomerados no interior da mesma. Relativamente às cápsulas, estas são feitas geralmente à 

base de polímeros, podendo ser também à base de compostos orgânicos ou inorgânicos. Como 

é possível observar na Figura 25, a morfologia das microcápsulas pode ser mononuclear, 

polinuclear e de matriz (solução de PCM em que se adicionam polímeros) [48]. 
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Figura 25 - Diferentes morfologias de cápsulas [48]. 

 

As cápsulas obtidas podem ser adicionadas diretamente aos materiais de construção ou podem 

ser conjugadas para obter outros tipos de componentes. Um exemplo são placas de gesso 

cartonado embutido de PCM microencapsulado. Tal como no caso das macrocápsulas, é 

necessário verificar se as cápsulas são adequadas ao material de construção aos quais são 

adicionadas, pois podem afetar as respetivas propriedades e características. Hunger et al. [65] 

demonstraram experimentalmente que as propriedades dos materiais de construção são afetadas 

com a incorporação dos PCM em microcápsulas. Os resultados da medição da resistência à 

compressão encontram-se apresentados na Figura 26. Os resultados experimentais evidenciam 

que o aumento da percentagem de PCM origina uma diminuição da resistência à compressão. 

As microcápsulas apresentam vantagens sobre as macrocápsulas, apesar de apresentarem um 

custo mais elevado [47, 48].   

 

 

Figura 26 - Resistência à compressão no final da experiência de acordo com a percentagem de PCM presente na 

mistura [65]. 

 

3.5.4 PCM estabilizador de forma 

Nos últimos anos, o PCM estabilizar de forma (Figura 27) tem atraído a atenção de 

investigadores [66-72].  Consiste num composto de parafina como PCM disperso e polietileno 

de alta densidade (HDPE - High Density Polyethylene) ou outro material como suporte [50, 73]. 
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Figura 27 - Fotos do PCM estabilizador de forma. (a) Foto da placa e (b) imagem microscópica eletrônica por 

microscópio eletrônico de varredura (SEM) [50]. 

 

Como a percentagem mássica de parafina pode chegar a 80%, a energia armazenada total é 

comparável à dos PCM tradicionais [50]. 

Portanto, o PCM com forma estabilizada tem atraído cada vez mais atenção devido ao seu 

grande calor específico aparente, condutibilidade térmica adequada, capacidade de manter a 

forma do PCM estabilizada no processo de mudança de fase, bem como um bom desempenho 

de vários ciclos térmicos por um longo período [68-70, 73]. 

Zhang et al. [66] demonstraram as vantagens dos PCM estabilizadores de forma. Entre as 

vantagens enumeradas encontram-se o elevado calor específico aparente para a gama de 

temperaturas de mudança de fase, a condutibilidade térmica adequada, a estabilização do 

esqueleto estrutural do material durante a mudança de fase e o facto de dispensar a existência 

de cápsulas.  

Zhou et al. [67] simularam a performance térmica de um espaço com placas de PCM 

estabilizador de forma como revestimento interior. Para isto, os autores necessitaram de ter em 

conta fatores de influência do comportamento térmico, tais como temperatura de fusão, calor 

de fusão, localização e espessura da placa de PCM. Na Figura 28 encontram-se os valores da 

temperatura interna diária registada no interior da casa durante 9 dias em janeiro. Analisando 

os resultados, foi possível concluir que, com a presença de placas com PCM estabilizador de 

forma, a temperatura interior se aproxima de valores mais confortáveis para os humanos 

(aproximadamente 20ºC no inverno). Tomando como exemplo o dia 6, é possível observar que 

a temperatura no interior, na situação sem PCM (without PCM), foi aproximadamente 10,5ºC. 

Com a utilização de placas com 25 mm de espessura (LPCM = 25), a temperatura interior já se 

aproximou dos 16ºC. Os autores concluíram então que o PCM estabilizador de forma 

introduzido no espaço é vantajoso em casas passivas com ganhos solares diretos. 
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Figura 28 - Temperatura interna diária para várias espessuras de placa de PCM estabilizador de forma (LPCM, 

mm) [67]. 
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4 Aplicação de Armazenamento Térmico com PCM em sistemas 

ativos: Leito recheado com PCM no armazenamento de energia 

térmica em sistemas solares 

 

4.1  Integração do Leito Recheado com PCM no armazenamento de energia 
térmica em sistemas solares térmicos 

Como exemplo de aplicação de armazenamento térmico em sistemas solares, de forma ativa, 

encontra-se o leito recheado com PCM (PBSS - Packed Bed Storage System). O PBSS é uma 

tecnologia de armazenamento térmico promissora simples, económica e aplicável numa larga 

gama de temperaturas, tornando-o bastante promissor quando combinado com fonte solar [74]. 

O contacto direto entre as cápsulas e o HTF durante o processo de carga e descarga providencia 

uma elevada área de contacto que promove a eficiência deste sistema de armazenamento [57, 

74]. 

O armazenamento térmico em PBSS deve considerar três aspetos [57]: 

- o meio de armazenamento, que permite, tal como o nome indica, armazenar energia; 

- o mecanismo de transferência de energia, que tem como objetivo fornecer ou extrair a 

energia armazenada através do fluído de transferência de calor (HTF – Heat Transfer Fluid); 

- o sistema de contenção, cuja principal função consiste em conter o meio de 

armazenamento, o mecanismo de transferência de energia e os variados elementos essenciais 

para o eficiente funcionamento do PBSS. 

Como esquematizado na Figura 29, o PBSS é essencialmente um tanque isolado que contém 

cápsulas fixas de um determinado material (packing elements), neste caso um material de 

mudança de fase, cuja utilidade é armazenar a energia e um suporte colocado na parte inferior 

do leito (screen for the support of packing element).  

O HTF passa através dos vazios existentes no leito recheado, carregando ou descarregando o 

leito recheado devido às trocas de calor entre o HTF e as cápsulas. Os modos de transferência 

de calor num leito recheado são [57]: 

- convecção forçada entre as paredes do recipiente que contém o leito recheado e o HTF; 

- convecção forçada entre as cápsulas e o HTF; 

- condução entre as cápsulas; 

- transferência de calor por convecção entre o recipiente que contém o leito recheado e 

o ambiente exterior (perdas de calor). 
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Figura 29 - Esquema de um típico PBSS [74]. 

  

Relativamente à aplicabilidade do PBSS, esta tecnologia pode ser utilizada com o objetivo de 

armazenar energia térmica latente numa elevada gama de temperaturas. Assim, o leito recheado 

com PCM pode ser utilizado para aplicações de baixa temperatura, como aquecimento, ar 

condicionado e aquecimento de água quente e para aplicações de alta temperatura em 

concentrações de energia solar [74]. 

A parafina incorporada numa matriz porosa de material granular e o ar como fluido de 

transferência de calor pode ser utilizada com a finalidade de armazenar energia térmica em 

leitos recheados, segundo Izquierdo-Barrientos et al [75]. Várias parafinas estão disponíveis 

comercialmente com temperaturas de fusão no intervalo de -10 ° C a 90 ° C [76]. Karthikeyan 

et al. [77] realizaram alguns estudos com o objetivo de analisar o efeito de parâmetros como o 

diâmetro da esfera, a taxa de fluxo de ar e a temperatura de entrada no TES. A água pode ser 

utilizada como HTF com o objetivo de aquecer as águas sanitárias [78, 79]. A utilização de 

PBSS com hidratos de sal como PCM, com o auxílio de uma bomba de calor, para o 

aquecimento de edifícios é proposto por Saitoh and Hirose [74]. 

De acordo com Manfrida, Secchi e Stanczy, o leito recheado com PCM pode também ser 

aplicado em centrais termoelétricas com capacidades entre kilowatts e poucos megawatts, com 

base no ciclo de Rankine orgânico [80]. Almendros-Ibáñez et al. [76] concluíram que os PCM 

também podem ser incorporados na unidade de armazenamento de centrais termoelétricas, no 

entanto, foi observada uma resistência térmica durante o processo de carga e descarga devido à 

baixa condutibilidade térmica. De forma a contornar esta desvantagem, os PCM podem ser 

encapsulados e utilizados como packing elements num leito recheado de forma a aumentar a 

área de contacto entre o PCM e o HTF. 

 

4.2 Design do tanque de armazenamento 

O armazenamento de energia térmica influencia diretamente o custo e a eficiência dos sistemas 

de energia solar. Com efeito, é crucial que o método de armazenamento seja dimensionado da 

forma mais eficaz possível. Assim, para otimizar o método de armazenamento em estudo, o 

PBSS, torna-se essencial ter em consideração o seu design [74].  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890413006778?via%3Dihub#!
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Com efeito, os reservatórios de PCM podem ser de secção transversal retangular, em forma de 

cones truncados ou ainda cilíndricos [74, 81]. Comparativamente com a forma de cone truncado 

ou cilíndrica, o uso da secção transversal retangular resulta numa queda de pressão elevada 

devido à presença dos cantos [74]. O efeito do uso de cones truncados com a maior secção 

transversal no topo foi analisado por Zanganeh et al. [82]. Os autores concluíram que tanto as 

tensões termodinâmicas nas paredes como a perda de calor na parte superior do tanque são 

reduzidas. 

Os tanques cilíndricos são os formatos mais típicos para armazenar energia térmica em PCM. 

Isto deve-se ao facto de possuir menor área de superfície para um determinado volume, o que 

permite minimizar as perdas de calor para o ambiente [74, 81]. Cárdenas et al. [83] 

demonstraram que tanques de armazenamento cilíndricos onde a altura é maior que o diâmetro 

(L/D>1) são benéficos devido à menor perda de exergia, no entanto, apresentam como 

desvantagem a elevada queda de pressão, o que pode resultar num processo de baixa eficiência. 

Também a distribuição do fluxo na direção radial é melhor em tanques com esta configuração 

[74].  

A seleção dos parâmetros de design dos tanques de armazenamento encontra-se dependente da 

sua utilidade. De acordo com [82], a razão entre o volume e a área exterior do reservatório pode 

ser aprimorada mantendo o diâmetro e a altura do tanque em igual ordem de magnitude 

(L/D≈1), reduzindo assim as perdas térmicas. Através dos dados apresentados na Figura 30 que 

esboça as conclusões retiradas por Cárdenas et al. [83],  os autores concluíram que, as perdas 

de exergia num tanque de armazenamento para diferentes razões de L/D (aspect ratio) 

corresponderam ao somatório das perdas por auto-descarga (self-discharge), por transferência 

de calor (heat transfer), por queda de carga (pressure drops) e por escape (exhaust). Também 

constataram que, para pequenos valores de L/D (menores que 0,5), a auto-descarga foi o maior 

contribuinte para a destruição de exergia, enquanto que para grandes valores (maiores que 1,3), 

as quedas de carga foram as mais predominantes.  

 

 

Figura 30 - Perda total de exergia (Exergy Losses (normalized)) para diferentes rácios entre o comprimento e o 

diâmetro (aspect ratio) [83]. 
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Estudos realizados por Kuravi et al. [84] e Okello et al. [85] comprovam que as perdas térmicas 

ocorrem na sua grande maioria no topo do leito recheado devido à convecção natural e à maior 

diferença térmica comparativamente com o meio ambiente, por isso, deve ser cuidadosamente 

isolado [81]. 

Na Tabela 9 encontram-se alguns resultados obtidos em dois estudos realizados acerca do 

design do tanque de armazenamento. 

 

Tabela 9 - Estudos associados ao design do tanque de armazenamento. 

Objetivo Resultados Referência 

- Avaliar o efeito da altura 

do tanque em vários 

parâmetros do desemprenho 

- Ao diminuir a altura do 

tanque de armazenamento, a 

temperatura de descarga 

diminui; 

- Com o aumento da altura 

do tanque de 

armazenamento, a eficiência 

geral do PBSS aumenta, a 

eficiência na carga aumenta 

ligeiramente e a eficiência 

na descarga diminui; 

Hänchen et al. [86] 

- Analisar o efeito do ângulo 

no tanque de 

armazenamento em forma de 

cone truncado 

- Estudar o efeito provocado 

pelo rácio D/L no 

desempenho do PBSS 

- Ao aumentar o ângulo do 

cone do tanque de 

armazenamento, a 

temperatura de descarga 

diminui; 

- Com o aumento do rácio 

D/L em tanques cilíndricos, 

a potência de bombeamento 

e a temperatura de descarga 

diminuem. 

Zanganeh et al. [87] 

 

4.3 Critérios de seleção da dimensão das cápsulas de PCM 

O tamanho do elemento encapsulado a usar no leito recheado dependem de fatores como a 

aplicação e o custo. O tamanho e o formato do sistema afetam diretamente a fração vazia do 

leito recheado, interferindo assim na área de contacto entre o HTF e as cápsulas de material de 

mudança de fase [81]. Cápsulas de menores dimensões resultam numa maior área de contacto 

com o HTF, melhorando assim a transferência de calor. No entanto, requerem uma maior 

potência de bombeamento para que o HTF circule por causa das perdas de carga acrescentadas. 

De acordo com Gautam et al. [74], para tanques cilíndricos, a razão entre o diâmetro do tanque 

e o diâmetro das cápsulas deve ir de 30 a 40.  

 

4.4 Fluido de Transferência de Calor (HTF) 

Dependendo da aplicação e da temperatura de operação do leito recheado, o fluido de 

transferência de calor pode-se encontrar no estado líquido ou no estado gasoso. O HTF no 

estado líquido possui como vantagens a sua elevada capacidade térmica e condutibilidade 
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térmica, o que permite que o HTF circule a uma velocidade mais reduzida no PBSS [81]. De 

acordo com Yang e Garimella [88], a dispersão do fluxo é reduzida para baixos valores de 

Reynolds, o que resulta numa maior eficiência de armazenamento. No entanto, como a 

viscosidade no estado líquido é mais acentuada, o fluido de transferência de calor no estado 

líquido necessita de circular a uma velocidade mais baixa, caso contrário as potências de 

bombeamento necessárias serão consideráveis, o que tem efeito negativo no balanço energético 

do PBSS [74]. 

No caso dos fluidos de transferência de calor que se encontram no estado gasoso, o ar é a opção 

mais utilizada. Isto acontece pois, para além de não possuir custo associado (o que reduz o custo 

da instalação do PBSS), a sua utilização é segura, é quimicamente estável, não tóxico, não 

inflamável, utilizável numa elevada gama de temperaturas e está altamente disponível [81]. 

Todavia, para aplicações que necessitam de armazenamento a elevadas temperaturas (na faixa 

dos 400-800ºC), HTF no estado gasoso deixam de ser tão viáveis, dando-se preferência a sais 

fundidos e óleos (HTF no estado liquido) devido à sua alta condutibilidade térmica, alta 

capacidade térmica, baixa viscosidade, baixa pressão de vapor e natureza não tóxica e não 

inflamável [89, 90]. Uma lista de fluidos de transferência de calor que se encontram relatados 

na literatura são apresentados na Tabela 10, juntamente com a respetiva temperatura 

operacional máxima e capacidade de calor específica.  

 

Tabela 10 - Exemplos de HTF referidos na literatura. 

HTF 
Temperatura 

máxima limite [ºC] 
𝑪𝑷 [J kg-1 K-1] Referência 

Ar - 1075 Singh et al. [91] 

Água 100 4180 Esence et al. [81] 

Sal solar 600 1510 Esence et al. [81] 

Éter difenílico 393 - Xu et al. [92] 

Caloria HT 43 315 2700 Flueckiger et al. [93] 

Hitec XL 500 1445 Yang e Garimella [88] 

Dowtherm A 405 2725 Regin et al. [94] 

Therminol 66 345 2380 Bella net al. [95] 

Hitec 535 1790 Yang e Garimella [88] 

Jarytherm DBT 350 2350 Esence et al. [81] 

 

4.5 Modelos numéricos para simulação da transferência de calor em PBSS 

O uso de modelos numéricos para estudar o desempenho de um PBSS torna-se essencial devido 

ao regime complexo do armazenamento de energia latente e ao elevado custo das instalações. 

Assim, vários modelos foram desenvolvidos de forma a prever numericamente o desempenho 

térmico de um sistema de armazenamento térmico de energia latente, baseados num leito 

cilíndrico recheado com esferas que contêm material de mudança de fase [96].  

Os modelos numéricos podem ser divididos em dois grupos: modelos monofásicos e modelos 

bifásicos [96]. Relativamente ao primeiro grupo (modelos monofásicos), a fase sólida e a fase 

fluida do PCM são consideradas uma fase única. Nesses casos, as temperaturas instantâneas das 

duas fases podem ser consideradas iguais [96]. Em relação ao segundo grupo (modelos 

bifásicos), a fase sólida e a fase fluida do PCM são tratadas separadamente e a fronteira entre a 
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interface das duas fases é descrita usando correlações empíricas. Nos modelos bifásicos existem 

ainda três abordagens frequentemente utilizadas: (i) o modelo de Schumann, (ii) o modelo de 

dispersão concêntrica e (iii) o modelo de fase sólida contínua [96, 97].  

Os quatro modelos mencionados assumem o fluxo de fluido entre os elementos encapsulados 

como uma espécie de fluxo no material poroso, onde a variação na área da secção transversal 

das passagens de fluxo não pode ser analisada com precisão. É também usada uma taxa de fluxo 

do fluido média. A precisão destes modelos depende da estimativa da condutibilidade térmica 

efetiva e do coeficiente de transferência de calor total entre fluido (HTF) e sólido (PCM), que 

geralmente são determinados a partir de correlações empíricas [96]. De seguida, analisar-se-ão 

os quatro modelos anteriormente mencionados.  

 

4.5.1 Modelos Monofásicos 

Os modelos monofásicos abordam a fase fluida e a fase sólida do PCM como uma fase só. A 

equação de energia pode ser escrita da seguinte forma [96, 97]: 

 

 

𝜀 ∙ 𝐶𝑝,𝑓 ∙ 𝜌𝐻𝑇𝐹 ∙
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ (1 − 𝜀) ∙ 𝜌𝑃𝐶𝑀

𝜕𝐻

𝜕𝑡
+ 𝐶𝑝,𝑓 ∙ 𝜌𝑓 ∙ 𝑢 ∙

𝜕𝑇

𝜕𝑦

= 𝑘𝑒𝑓𝑓,𝑦 ∙
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+ 𝑘𝑒𝑓𝑓,𝑟 ∙ (

𝜕2𝑇

𝜕𝑟2
+

𝜕𝑇

2 ∙ 𝜕𝑟
) 

(4) 

 

 

Em que, 

 𝜀: Porosidade 

 𝐶𝑝,𝑓: Capacidade térmica da fase fluida 

 𝜌𝐻𝑇𝐹: Densidade do HTF 

 𝑇: Temperatura 

 𝑡: tempo 

 𝜌𝑃𝐶𝑀: Densidade do PCM 

 𝐻: Entalpia volumétrica total 

 𝜌𝑓: Densidade da fase fluida 

 𝑢: Velocidade na direção axial y 

 𝑦: Direção axial 

 𝑘𝑒𝑓𝑓,𝑦: Condutibilidade térmica efetiva, direção axial 

 𝑘𝑒𝑓𝑓,𝑟: Condutibilidade térmica efetiva, direção radial 

 𝑟: Direção radial 

 

Analisando a Equação (4), os dois primeiros termos representam o termo acumulativo da 

transferência de calor do fluido e do PCM, respetivamente. O terceiro termo, representa o termo 

associado à convecção do HTF. Relativamente aos dois termos presentes do lado direito da 

equação, o primeiro está associado à condução axial e o segundo à condução radial [96].  

A utilização desta metodologia não é comum na descrição de leito recheados com PCM pois o 

suposto que o HTF e o PCM se encontram à mesma temperatura instantânea é apenas válida se 



Revisão de tecnologias existentes para o armazenamento de Energia Térmica em edifícios recorrendo a 

materiais de mudança de fase (PCM) 

45 

a condutibilidade térmica do sólido for muito elevada e, como é conhecido, a condutibilidade 

térmica dos materiais de mudança de fase é limitada [96]. No entanto, Nagano et al. [98] 

propuseram um modelo monofásico para estudar o desempenho de uma troca direta de calor 

entre grânulos de PCM e ar. A pequena dimensão das partículas justifica a utilização deste 

modelo numérico. Foi projetada uma configuração experimental de forma a validar o modelo, 

configuração esta que possuía sensores de temperatura a diferentes alturas dentro do tanque. O 

modelo considera que o fluxo é unidimensional e que o PCM e o ar se encontram à mesma 

temperatura. Os autores, com os resultados experimentais e numéricos, demonstraram que a 

quantidade de calor por unidade de tempo e por unidade de área pode ser elevada durante a 

mudança de fase no sistema. 

 

4.5.2 Modelo de Schumann 

O modelo de Schumann assume uma transferência de calor unidimensional e não considera a 

condução nem na fase sólida nem na fase fluida. Este modelo bifásico apenas tem em conta a 

convecção entre a fase sólida e a fase líquida do PCM e as perdas de calor para o ambiente [81, 

96]. Como em todos os modelos bifásicos, as equações de conservação de energia são escritas 

separadamente para o HTF e para as partículas sólidas (PCM encapsulado). Estas equações 

podem ser escritas [96, 97]:  

 

 𝜀 ∙ 𝐶𝑝,𝑓 ∙ 𝜌𝑓 ∙ (
𝜕𝑇𝑓

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑇𝑓

𝜕𝑦
) = ℎ𝑃𝐶𝑀−𝐻𝑇𝐹 ∙ (𝑇𝑃𝐶𝑀 − 𝑇𝑓) − 𝑈𝐿 ∙ (𝑇𝑓 − 𝑇𝐸𝑁𝑉) (5) 

 

 (1 − 𝜀) ∙ 𝜌𝑃𝐶𝑀 ∙
𝜕𝐻

𝜕𝑡
= ℎ𝑃𝐶𝑀−𝐻𝑇𝐹 ∙ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑃𝐶𝑀) (6) 

 

Em que,  

 𝑇𝑓: Temperatura da fase fluida 

 ℎ𝑃𝐶𝑀−𝐻𝑇𝐹: Coeficiente de transferência de calor entre PCM e HTF 

 𝑇𝑃𝐶𝑀: Temperatura do PCM 

 𝑇𝑓: Temperatura da fase fluida 

 𝑈𝐿: Transmitância térmica 

 𝑇𝐸𝑁𝑉: Temperatura da envolvente 

 

A Equação (5) encontra-se associada ao HTF, a Equação (6) encontra-se relacionada com o 

PCM encapsulado e necessitam de ser resolvidas simultaneamente. O modelo de Schumann foi 

uma das primeiras tentativas de descrever numericamente o comportamento dos sistemas de 

armazenamento térmico em leito recheado. Sanderson e Cunningham [99] utilizaram este 

modelo de forma a investigar como é que o diâmetro das partículas afeta o grau de dispersão 

axial e a queda de pressão 

A principal limitação deste modelo é a impossibilidade de considerar o gradiente térmico no 

interior da cápsula, logo, a condução não é considerada, sendo a convecção a única forma de 

transferência de calor. No entanto, como já afirmado anteriormente, o PCM é caracterizado por 

possuir uma baixa condutibilidade térmica, tendo assim a condução um papel importante na 

transferência de calor [96].  
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Regin et al. [94] adaptaram o modelo de Schumann com o objetivo de estudar o comportamento 

de um leito recheado com PCM no armazenamento de energia térmica em sistemas solares de 

aquecimento de água. O modelo inclui a resistência térmica de condução das camadas da 

cápsula e das partes sólidas do PCM na equação da energia na fronteira fluído-sólido, utilizando 

um coeficiente de transferência de calor geral na superfície externa U0. Este coeficiente varia 

conforme a fase em que se encontra o PCM: completamente líquida, completamente sólida e 

na transição de fase. U0 é definido da seguinte forma: 

 

 
𝑈𝑜 =

1

𝐴
∙

1

𝑅𝑒𝑥𝑡 + 𝑅𝐶 + 𝑅𝑖𝑛(𝑡)
 

(7) 

 

onde Rext é a resistência térmica convectiva, RC a resistência térmica devido à condução na 

cápsula, Rin(t) é a resistência devido à camada de PCM solidificada/fundida no interior da 

cápsula, que é função do tempo, e A é a área superficial da cápsula. A mudança de fase é tida 

em consideração pelos autores utilizando o método da entalpia. Os autores concluíram que o 

tempo necessário para que ocorra solidificação completa é maior que o tempo necessário para 

que o material funda completamente e que as taxas de carga e descarga são significativamente 

maiores nas cápsulas de menor diâmetro.  

 

4.5.3 Modelo de dispersão concêntrica 

Este modelo bifásico considerar o leito recheado como um meio poroso isotrópico com 

partículas esféricas independentes. A condução térmica no interior do PCM é considerada e 

duas equações diferentes (uma para a fase sólida e outra para a fase fluida do PCM) são 

resolvidas simultaneamente. Este modelo assume um gradiente térmico no interior do PCM e a 

inexistência de transferência de calor entre partículas, ou seja, que o calor é apenas transferido 

entre o HTF e o leito recheado [100]. Nos modelos de dispersão concêntrica, o reservatório 

cilíndrico é dividido em camadas na direção axial, na qual a temperatura do fluido é considerada 

uniforme e todas as esferas à mesma cota são consideradas iguais. Comparado aos modelos 

apresentados, esta abordagem é a única que soluciona a distribuição térmica no interior das 

cápsulas e pode incluir a condução axial de calor no fluído de transferência de calor e/ou no 

PCM. Sendo assim, as equações de conservação de energia podem ser descritas da seguinte 

forma [96, 97]: 

 

 

𝜀 ∙ 𝐶𝑝,𝑓 ∙ 𝜌𝑓 ∙ (
𝜕𝑇𝑓

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑇𝑓

𝜕𝑦
)

= 𝜀 ∙ 𝑘𝑓 ∙
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+ ℎ𝑃𝐶𝑀−𝐻𝑇𝐹 ∙ (𝑇𝑃𝐶𝑀 − 𝑇𝑓) − 𝑈𝐿 ∙ (𝑇𝑓 − 𝑇𝐸𝑁𝑉) 

(8) 

 

 

 (1 − 𝜀) ∙ 𝜌𝑃𝐶𝑀 ∙
𝜕𝐻

𝜕𝑡
= (1 − 𝜀) ∙ 𝑘𝑃𝐶𝑀

𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+ ℎ𝑃𝐶𝑀−𝐻𝑇𝐹 ∙ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑃𝐶𝑀) (9) 

 

 
𝜌𝑃𝐶𝑀 ∙

𝜕𝐻

𝜕𝑡
=

1

𝑟2
∙

𝜕

𝜕𝑟
∙ (𝑘𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝑟2 ∙

𝜕𝑇

𝜕𝑟
) 

 

(10) 
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Em que, 

 𝑘𝑓: Condutibilidade térmica da fase fluida 

 𝑘𝑃𝐶𝑀: Condutibilidade térmica do PCM 

 

A Equação (8) para o HTF, a Equação (9) para o PCM na fronteira e a Equação (10) para o 

PCM no interior da cápsula.. Na maior parte dos casos, apenas uma esfera é discretizada e 

analisada, como é possível observar na Figura 31. Neste modelo bifásico, as perdas de calor no 

ambiente são facilmente implementadas, estando presentes no último termo da Equação (8) 

[96].  

 

 

Figura 31 - Esquematização da discretização do modelo de dispersão concêntrica [101]. 

 

Um modelo de dispersão concêntrica foi desenvolvido por Ismail e Henríquez [102], onde o 

tanque é dividido em camadas axiais e o fluido troca apenas calor com as partículas. Além 

disso, o modelo tem em consideração a convecção natural da fase líquida do PCM utilizando 

uma condutibilidade térmica efetiva. O modelo foi validado através de dados experimentais 

fornecidos pelos autores e resolvido através de um método das diferenças finitas e da moving 

grid technique. A temperatura de entrada do fluido de trabalho, o fluxo de massa e a temperatura 

da cápsula foram investigados.  

Da mesma forma, Wu et al. [103] optaram por uma abordagem semelhante, mas considerando 

a condução axial de calor no leito e no líquido. Este modelo também usa uma condutibilidade 

térmica efetiva para prever a convecção natural dentro das partículas do PCM. No entanto, as 

perdas de calor no ambiente não são consideradas e a mudança de fase é considerada a uma 

temperatura única. Os autores concluíram que a capacidade de armazenamento de calor latente 

das esferas de PCM é apenas cerca de 70% da capacidade total de armazenamento de calor do 

sistema, devido ao arrefecimento sensível do PCM e do HTF. 

 

4.5.4 Modelo de fase sólida contínua 

O modelo de fase sólida contínua considera o sistema como um meio contínuo e não como um 

meio composto por cápsulas [96]. Assim, mesmo que os gradientes térmicos no interior das 

cápsulas não possam ser modelados, a condução de calor no leito recheado pode ocorrer na 

direção axial ou na direção axial e radial. Mesmo que a adição de transferência de calor na 

direção radial aumente significativamente o custo computacional do modelo, este modelo é o 

único capaz de capturar gradientes térmicos nesta direção, o que pode ser importante em 
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sistemas com baixo caudal de HTF e sujeitos a perdas de calor para o ambiente ou em sistemas 

com caudais de HTF de entrada mal distribuídos. Como esta metodologia é um modelo bifásico, 

as equações de energia da fase fluida e da fase sólida do PCM são escritas separadamente [96, 

97].  

 

 

 

𝜀 ∙ 𝐶𝑝,𝑓 ∙ 𝜌𝐻𝑇𝐹 ∙ (
𝜕𝑇𝑓

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑇𝑓

𝜕𝑦
)

= 𝑘𝑓,𝑦 ∙
𝜕2𝑇𝑓

𝜕𝑦2
+ 𝑘𝑓,𝑟 ∙ (

𝜕2𝑇𝑓

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝑇𝑓

𝜕𝑟
) + ℎ𝑃𝐶𝑀−𝐻𝑇𝐹

∙ (𝑇𝑃𝐶𝑀 − 𝑇𝑓) − 𝑈𝐿 ∙ (𝑇𝑓 − 𝑇𝐸𝑁𝑉) 

(11) 

 

 

(1 − 𝜀) ∙ 𝜌𝑃𝐶𝑀 ∙
𝜕𝐻

𝜕𝑡

= 𝑘𝑃𝐶𝑀,𝑦 ∙
𝜕2𝑇𝑃𝐶𝑀

𝜕𝑦2
+ 𝑘𝑃𝐶𝑀,𝑟 ∙ (

𝜕2𝑇𝑃𝐶𝑀

𝜕𝑦2
+

1

𝑟

𝜕𝑇𝑃𝐶𝑀

𝜕𝑟
)

+ ℎ𝑃𝐶𝑀−𝐻𝑇𝐹 ∙ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑃𝐶𝑀) 

(12) 

 

Em que, 

 𝑘𝑓,𝑦: Condutibilidade térmica da fase fluida na direção axial 

 𝑘𝑓,𝑟: Condutibilidade térmica da fase fluida na direção radial 

 𝑘𝑃𝐶𝑀,𝑦: Condutibilidade térmica do PCM na direção axial 

 𝑘𝑃𝐶𝑀,𝑟: Condutibilidade térmica do PCM na direção radial 

 

A Equação (11) está associada à fase fluida e a Equação (12) à fase sólida. Um modelo de fase 

sólida contínua unidimensional foi desenvolvido por Aldoss e Rahman [104] com o intuito de 

comparar o desempenho de um PBSS com apenas um PCM ou com vários PCM. Um PBSS 

com vários PCM consiste num armazenamento de energia térmica onde o leito está dividido 

em secções e em cada uma dessas secções encontra-se um PCM com uma diferente temperatura 

de transição de fase. Os autores demonstraram que o uso de vários PCM garante um maior 

desempenho nos processos de carga e descarga. No entanto, o uso de mais de três secções de 

PCM no interior do leito recheado não fornece melhorias significativas. 

 

4.5.5 Comparação entre os modelos 

Comparando os modelos apresentados nas secções anteriores, o modelo monofásico é 

computacionalmente não exigente, no entanto, estes modelos só podem ser utilizados em 

sistemas nos quais o HTF e as partículas têm elevados valores de condutibilidade térmica e de 

capacidade térmica ou então em sistemas com partículas de reduzidas dimensões. 

Relativamente aos modelos bifásicos, o modelo de Schumann é o mais simples, pois pressupõe 

condutibilidade térmica infinita nas partículas, não permitindo assim a modelação do gradiente 

térmico. Já os modelos de dispersão concêntrica requerem elevado custo computacional, pois 

estes têm a capacidade de resolver o mapa térmico no interior das partículas de PCM, incluindo 
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o efeito de convecção natural em alguns casos. Por fim, os modelos de fase sólida contínua têm 

a capacidade de discretizar numa ou duas dimensões o leito recheado [96].  

Ismail e Stuginsky [97] compararam o desempenho dos quatro modelos apresentados para o 

mesmo caso de estudo e avaliaram os recursos computacionais necessários em cada caso. Os 

resultados obtidos encontram-se na Tabela 11. Estes demonstram o incremento no tempo 

computacional devido ao uso da abordagem bidimensional comparativamente com a 

abordagem unidimensional, sendo 20 vezes superior aquando da utilização do modelo 

monofásico e do modelo de fase sólida contínua. Assim, a adição de transferência de calor na 

direção radial no leito recheado é apenas recomendada se bem justificada, nomeadamente em 

casos de estudo detalhados com distribuição de entrada não uniforme ou em casos com 

reduzidas taxas de fluxo de massa e importantes perdas de calor para o ambiente.  

 

Tabela 11 - Tempo computacional obtido para cada modelo [97]. 

 

 

Karthikeyan e Velraj [105] compararam, contra dados experimentais, o desempenho de três 

modelos numéricos diferentes. O primeiro é um modelo de Schumman no qual todos os PCM, 

num determinado momento e a uma determinada cota do tanque são considerados à mesma 

temperatura e a condução ao longo da direção axial e radial é negligenciada. O segundo é um 

modelo de fase sólida contínua, no qual o efeito de condução ao longo da direção axial do HTF 

e PCM é incluído, mas o efeito radial não. Finalmente, o terceiro é um modelo de dispersão 

concêntrica, portanto, é possível simular gradientes térmicos no interior das cápsulas. O 

procedimento de validação revela que apenas o terceiro método é capaz de prever com precisão 

o desempenho do sistema. Isto é justificado porque a baixa condutibilidade térmica do PCM 

afeta drasticamente a resistência condutiva interna das esferas. Para além disso, não forem 

encontras diferenças significativas entre o modelo de Schumann e o modelo de fase sólida 

contínua unidimensional. 

Na Tabela 12, apresenta-se de forma sumária as considerações mencionadas anteriormente de 

cada um dos quatro modelos apresentados.  
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Tabela 12 - Comparação dos quatro modelos [96]. 

Modelos 

Monofásicos 

Modelos Bifásicos 

Modelo de 

Schumann 

Modelo de 

dispersão 

concêntrica 

Modelo de fase 

sólida contínua 

Considera que o 

HTF e o PCM se 

encontram à mesma 

temperatura 

instantânea 

Considera a 

convecção entre a 

fase sólida e líquida 

e as perdas de calor 

para o ambiente 

Não considera a 

condução na fase 

sólida e líquida 

Considera o 

gradiente térmico no 

interior da partícula 

Não considera a 

transferência de 

calor entre partículas 

Considera gradientes 

térmicos na direção 

axial e radial 
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5 Aplicação de Armazenamento Térmico com PCM em sistemas 

passivos 

A utilização de materiais de mudança de fase, de forma a garantir inércia térmica, em 

simultâneo com o uso de sistemas de isolamento térmico e sombreamento, permite reduzir as 

perdas de calor no inverno e os ganhos de calor no verão. O aproveitamento dos ganhos solares, 

do arrefecimento noturno e da eletricidade em horas de vazio permite reduzir as flutuações de 

temperatura e aumentar o conforto no interior dos edifícios. Estas medidas reduzem o consumo 

anual de energia e o consumo máximo de energia, tanto para a estação de aquecimento como 

para a estação de arrefecimento, e podem ser aplicadas em edifícios residenciais e em 

escritórios, possuindo potencial para aplicação em projetos de modernização [50, 51].  

Aquando da seleção do PCM, a temperatura de mudança de fase deve estar próxima da 

temperatura de conforto do edifício e a temperatura diurna e a flutuação da radiação solar devem 

permitir que o material mude de fase. Adicionalmente, as condições climatéricas, a estrutura do 

edifício e as propriedades termofísicas do material são três pontos chave que influenciam a 

escolha do PCM [106]. 

Neste capítulo apresentar-se-ão as aplicações mais importantes de PCM em sistemas passivos. 

Com efeito, abordar-se-á a aplicação de PCM em elementos de construção como betão, tijolos 

e argamassas e em componentes de construção como painéis de gesso cartonado, ladrilhos 

cerâmicos, pavimento radiante, paredes de Trombe, tetos falsos, envidraçados e portadas e 

painéis de isolamento térmico. 

 

5.1 Elementos de construção 

 

5.1.1 Betão 

O betão é um material poroso, logo, a incorporação do PCM, não constitui um problema. Esta 

incorporação pode ser realizada por todas as técnicas mencionadas anteriormente: incorporação 

direta do PCM, imersão do betão em PCM ou incorporação de macrocápsulas ou microcápsulas 

de PCM no material. Vários estudos analisam a potencialidade de aliar a capacidade de 

armazenamento de calor latente do PCM à elevada densidade do betão pesado, com o objetivo 

de gerar poupanças energéticas com o aquecimento e arrefecimento. Entrop et al. [107] 

investigaram a utilização de PCM em pavimento de betão e comparou com casos de pavimento 

de betão sem recurso ao material de mudança de fase. Em ambos os casos a única fonte de calor 

foi o irradiado através do envidraçado. Os autores concluíram que a inclusão de PCM foi 

benéfica pois permitiu atenuar as flutuações de temperatura interior. Baetens et al. [29] 

reportaram que aumentar a massa térmica de uma parede de betão poderá ser mais eficiente na 

poupança energética que o uso de paredes mais leves (como por exemplo placas de gesso 

cartonado) no armazenamento de calor latente.  

Cabeza et al. [108] estudaram um novo e inovador tipo de cimento com PCM com o objetivo 

de desenvolver um produto que não interferisse com a resistência mecânica de uma parede de 

betão. Com efeito, os autores construíram dois cubículos de betão, um com PCM e o outro sem, 

e constataram que o betão com PCM atingiu uma tensão à compressão superior a 25 MPa e uma 

tensão à tração superior a 6 MPa, sendo que estes valores abrem uma oportunidade para a 

utilização deste material para fins estruturais. Foi também observado a inexistência de 

diferenças nos efeitos de PCM ao fim de 6 meses após a construção das amostras. Os resultados 

experimentais também demostraram que o armazenamento de energia nas paredes com este tipo 

de cimento com PCM origina uma inércia térmica melhorada e temperaturas internas mais 

baixas, comparativamente com o cimento convencional. Pela análise da Figura 32, onde é 
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possível observar as temperaturas da parede a sul de um cubículo com PCM e outro sem PCM, 

podem-se destacar as principais conclusões: 

- o cubículo sem PCM tem uma temperatura máxima 1ºC superior comparativamente 

ao caso com PCM e uma temperatura mínima 2ºC inferior ao caso com PCM; 

- a temperatura máxima da parede com PCM aparece duas horas depois 

comparativamente com a parede sem PCM, o que indica que a inércia térmica é superior na 

presença de PCM na parede. 

 

 

Figura 32 - Temperatura da parede a Sul de um cubículo com PCM (with PCM) e outro sem PCM (without 

PCM) [108]. 

 

5.1.2 Tijolos 

Zhang et al. [109] avaliaram a resposta térmica de uma parede de tijolo preenchida com PCM 

exposta a temperaturas exteriores flutuantes, utilizando um modelo de condução térmica com 

mudança de fase baseada na técnica de entalpia-porosidade. Os resultados obtidos demonstram 

que, comparativamente com uma parede de tijolo convencional, a capacidade de 

armazenamento térmico da parede de tijolos com PCM é superior e que a incorporação de PCM 

nos tijolos é benéfica para o isolamento térmico, permitindo a regulação da temperatura e o 

conforto térmico dos ocupantes. Pela observação da Figura 33 é possível constatar que a 

flutuação da temperatura interna, aquando da utilização de tijolos com PCM, é bastante inferior 

comparativamente com a utilização de tijolos convencionais, para a mesma variação da 

temperatura exterior. 
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Figura 33 – Efeito da utilização de PCM na temperatura interior: (a) flutuação da temperatura exterior (Tout), (b) 

temperatura interior para a situação com tijolo convencional (Tbrick) e para a situação com tijolos com PCM 

(TPCM) [109]. 

 

Castell et al. [110] testaram experimentalmente a implementação de PCM em dois materiais de 

construção típicos: tijolo convencional e tijolo alveolar. Com efeito foram construídos 

cubículos, com e sem PCM, e a performance térmica foi registada ao longo do tempo. Para cada 

tipo de material de construção utilizado, um PCM macroencapsulado foi adicionado a um 

cubículo. Os cubículos possuem uma bomba de calor doméstica como sistema de arrefecimento 

e o consumo de energia é registado para determinar a economia de energia alcançada. Ao 

considerar uma bomba de calor para definir e controlar a temperatura interna dos cubículos 

experimentais, os resultados mostraram que o consumo de energia dos cubículos que contêm 

PCM foi reduzido em cerca de 15% em comparação aos cubículos sem PCM. 

Silva et al. [111] avaliaram o potencial de incorporar parafina macroencapsulada numa parede 

de alvenaria de tijolos de barro, bastante comum em Portugal. Os resultados experimentais 

revelaram que a incorporação do PCM contribuiu para a atenuação da variação da temperatura 

interior num espaço fechado, reduzindo a amplitude térmica de 5 a 10ºC.  

A modelação é um dos métodos frequentemente utilizados para analisar a incorporação de PCM 

em tijolos [112]. No entanto, a precisão dos resultados simulados depende fortemente do correto 

dimensionamento das propriedades termofísicas do conjunto tijolo-PCM. Assim, Cheng et al. 

[112] salientaram a importância da medição correta e precisa das propriedades termofísicas de 

um conjunto tijolo-PCM  para a simulação e avaliação do seu desempenho na economia de 

energia. Com efeito, os autores propuseram um novo método baseado no problema inverso, 

associado à medição da condutibilidade térmica e ao calor específico do tijolo durante a 

mudança de fase. 

 

5.1.3 Argamassas 

O estudo efetuado por Sá [49] compara as características de uma argamassa de formulação L 

(com 15% de ligantes – cimento e cal, e 85% de “agregados” – agregado industrial e PCM) 

com uma argamassa corrente, denominada por argamassa de referência. A autora concluiu que 

ocorrem alterações na massa volúmica, não muito significativas, e que a condutibilidade 

térmica sofre uma redução de 0,31 W/m.K (de 0,61 W/m.K para 0,30 W/m.K) relativamente à 

argamassa de referência. Em relação às características mecânicas, estas mantiveram-se iguais, 

e estimou-se uma capacidade de armazenamento calorífico, da argamassa melhorada, em redor 

dos 25 kJ/kg.  
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Kheradmand et al. [113] corrobora o trabalho efetuado por Sá. Neste estudo elaboraram-se dois 

protótipos cúbicos, com uma dimensão volumétrica de 0,46 m3, um concebido com uma 

argamassa melhorada com PCM e outro com uma argamassa de referência. A temperatura 

registada no interior dos protótipos para ambas as argamassas, no verão e no inverno, 

encontram-se na Figura 34 . Em relação aos dados registados no verão, a amplitude da 

temperatura diária no interior do protótipo com argamassa de referência (REFM prototype) foi 

de 13ºC (entre os 33ºC e os 20ºC), enquanto que a amplitude da temperatura diária no protótipo 

com argamassa melhorada com PCM (HPCMM prototype) foi de 8,9ºC (entre 31,5ºC e os 

22,6ºC). Relativamente aos dados registados no inverno, mais uma vez se verificou que a 

amplitude térmica no interior do protótipo era inferior no caso da argamassa melhorada com 

PCM (4ºC) comparativamente com registada no protótipo com a argamassa de referência, que 

registou uma amplitude térmica igual a 5,6ºC. Com efeito, comparando os dois protótipos, os 

autores concluíram que o PCM provocou uma melhoria nas condições térmicas interiores, 

atenuando as oscilações de temperatura. No entanto, este efeito benéfico só foi verificado na 

estação de arrefecimento. 

 

 

Figura 34 - Temperaturas registadas no interior dos protótipos com argamassa de referência (REFM prototype) e 

com argamassa melhorada com PCM (HPCMM prototype): à esquerda no verão e à direita no inverno [113] . 

 

5.2 Componentes de construção 

 

5.2.1 Painéis de gesso cartonado 

No armazenamento de energia solar nos edifícios, os painéis de gesso cartonado são 

considerados um substituto eficaz e económico das tradicionais massas térmicas. Geralmente 

aplicadas em paredes e tetos, as placas de gesso são ideais para a aplicação de PCM, sendo uma 

das soluções construtivas com PCM mais analisada [114-124]. 

Foram produzidas placas com 20% a 30% de PCM incorporados por imersão direta (Scalat et 

al. [125]) ou por microencapsulamento (Borreguero et al. [115]) com características térmicas 

distintas em função da aplicação desejada. As propriedades térmicas das placas de gesso com 

PCM são muito próximas das dos PCM individuais.  

Na Figura 35 encontram-se placas disponíveis no mercado, com uma temperatura de fusão de 

23 °C e uma entalpia de fusão de 22 kJ/kg.  
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Figura 35 - Painéis de gesso cartonado com PCM microencapsulado [49]. 

 

Schossig et al. [126] descrevem o trabalho efetuado entre 2000 e 2005 na Fraunhofer ISE, 

enquadrado num projeto financiado pelo governo alemão, que visou desde simulações do 

comportamento térmico de edifícios a medições de espaços de tamanho real que contém PCM 

incorporado nas paredes. Os resultados obtidos evidenciam o potencial dos PCM em reduzir a 

demanda de arrefecimento e em aumentar o conforto térmico em edifícios leves. 

Um estudo realizado por Darkwa e O’Callaghan [127] comparou o comportamento térmico de 

duas placas de gesso cartonado contendo PCM: uma composta por uma folha de PCM com 

2mm de espessura e 10 mm de placa de gesso cartonado; a outra, uma placa uniforme de 12 

mm composta por gesso cartonado e PCM aleatoriamente disperso. O ensaio foi realizado num 

edifício passivo confinado, com incidência de luz solar através de uma janela. Após um período 

de ensaio de 120 horas os autores constataram que a placa laminada foi a mais eficiente na 

obtenção de temperaturas mais razoáveis durante a noite, já que o PCM laminado aumentou a 

temperatura noturna do espaço em mais 17 % que a placa de gesso com PCM aleatoriamente 

misturado. As temperaturas foram registadas em graus Celsius.  

Kuznik et al. [128] realizaram um estudo que consistia na comparação entre dois quartos, um 

contendo placas de gesso cartonado com PCM e outro com placas de gesso cartonado sem 

PCM. De acordo com os valores registados, a temperatura do ar interior no quarto com placas 

de gesso cartonado sem PCM variou entre os 36,6 e os 18,9ºC enquanto que no quarto com 

placas de gesso cartonado com PCM variou entre os 32,8 e os 19,8ºC. Esta experiência mostrou 

que o material de mudança de fase reduziu as variações de temperatura do ar, diminuiu o efeito 

dos picos de calor, solidificou corretamente com a redução da temperatura e proporcionou 

sempre uma temperatura boa garantindo o conforto térmico.  

Athienitis et al. [129]  realizaram um estudo experimental e de simulação numérica numa sala 

de testes à escala real com placas de gesso com PCM como revestimento interno da parede. Um 

modelo explícito de diferenças finitas foi desenvolvido para simular o processo transitório de 

transferência de calor nas paredes. Os autores observaram concordância razoável entre a 

simulação e os resultados experimentais, tendo demonstrado que a utilização da placa de gesso 

com PCM pode reduzir a temperatura ambiente máxima em cerca de 4°C durante o dia e reduzir 

significativamente a carga de aquecimento durante a noite. 

Vários autores investigaram métodos de impregnação de gesso e outros PCM [119, 121, 122, 

130-135]. Poucos estudos analíticos sobre paredes com PCM foram realizados, no entanto, 

algumas regras gerais relacionadas com a dinâmica térmica das paredes com PCM estão 

disponíveis [136]. Foi documentado que os materiais de gesso podem ser combinados em até 

45% do seu peso com PCM aquando do reforço da estrutura com alguns aditivos [50].  

Voelker et al. [137] desenvolveram uma placa de gesso com PCM microencapsulado integrado, 

agregados minerais e adicionaram algumas misturas para melhorar as propriedades da placa. O 

PCM incorporado apresentou um intervalo de fusão entre os 25ºC e os 28ºC. O calor sensível e 
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latente do material foi medido por DSC com uma taxa constante de aquecimento e 

arrefecimento de 2K/min. A condutibilidade térmica do gesso modificado por PCM foi 

determinada com o uso de um instrumento de flash a laser. As placas PCM desenvolvidas foram 

testadas em câmaras especiais. As duas câmaras de teste foram construídas próximas uma da 

outra e, na primeira, as paredes foram cobertas com placas de gesso com PCM e na segunda, 

com placas de gesso comuns. A espessura da placa de gesso variou entre 1 cm e 3 cm. Os testes 

foram realizados sob condições variáveis controladas. Os autores verificaram que, durante os 

dias quentes, na sala que contém PCM, ocorre uma redução da temperatura máxima de cerca 

de 3K em comparação com a temperatura atingida na sala sem PCM. Por outro lado, a 

temperatura na câmara de teste oscila desde temperaturas muito baixas a temperaturas muito 

altas (aproximadamente de 14ºC a 35ºC). Em condições reais de construção, esta amplitude 

elevada de temperaturas não seria aceitável e, portanto, o aproveitamento do calor latente do 

PCM nas placas de gesso seria reduzido.  

 

5.2.2 Ladrilhos cerâmicos 

Os ladrilhos cerâmicos são produzidos a partir da mistura de PCM microencapsulado em pó 

com as restantes matérias-primas, substituindo parcialmente o pó de quartzo. No final, obtém-

se uma aparência semelhante à dos ladrilhos comuns. Segundo Hittle [138], os ladrilhos com 

PCM apresentam uma capacidade de armazenamento de calor superior aos ladrilhos 

convencionais, com uma entalpia de 130 kJ/kg e uma temperatura de fusão de 29 °C. 

Cerón et al. [139] relataram a produção, o desenvolvimento e o método experimental para testar 

o desempenho de um protótipo de ladrilho cerâmico com PCM. Os autores concluíram 

experimentalmente que a introdução de ladrilhos com PCM complementados com isolante 

térmico num espaço confinado (cuja secção transversal se encontra na Figura 36 e imagem real 

na Figura 37), representa uma solução vantajosa do ponto de vista de armazenamento de energia 

solar durante a estação de aquecimento, na medida em que estabiliza a temperatura do espaço 

e reduz a energia necessária para o condicionamento da temperatura interior noturna. A sua 

utilização na estação de arrefecimento é igualmente viável, sendo necessária a escolha de um 

PCM com temperatura de fusão superior. 

 

 

Figura 36 - Secção transversal do protótipo de ladrilho cerâmico [139]. 
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Figura 37 – Protótipo de ladrilho cerâmico [139]. 

 

Os ladrilhos cerâmicos combinados com PCM apresentam um potencial considerável na 

melhoria do conforto térmico no interior dos edifícios devido à sua capacidade de reduzir 

flutuações da temperatura do ambiente interno. Além disso, se associado a sistemas elétricos 

subterrâneos, o consumo de energia pode ser transferido para períodos fora do pico, 

proporcionando economia de energia substancial [50]. 

 

5.2.3 Pavimentos radiantes 

Os PCM são utilizados em pavimentos radiantes de modo a racionalizar o uso de energia no 

aquecimento. Os materiais de mudança de fase funcionam como um limitador de fluxo de calor 

emitido pelo piso radiante. O sistema de aquecimento deverá apenas funcionar no período 

noturno, durante o qual a tarifa de eletricidade é mais reduzida, podendo o calor armazenado 

durante a noite ser libertado durante o dia [47].  

Lin et al. [140] estudaram, numérica e experimentalmente, o desempenho térmico de um novo 

sistema elétrico de piso radiante com PCM.  Os autores concluíram que, aplicando PCM sobre 

um pavimento radiante, existe uma redução significativa dos consumos energéticos com uma 

adaptação construtiva simples. Uma camada de isolamento térmico deverá ser introduzida sob 

o pavimento radiante, de modo a evitar perdas de calor para o exterior como ilustra a Figura 38. 

 

Figura 38 - Representação esquemática de um pavimento radiante com PCM, adaptado de [140]. 

 

5.2.4 Paredes de Trombe 

Uma parede de Trombe é uma técnica construtiva passiva em que se constrói uma parede na 

face do edifício mais exposta à radiação solar na estação de aquecimento. A parede é composta 

por uma camada exterior de vidro, uma camada intermédia de ar e uma estrutura interior com 

elevada capacidade de armazenamento de calor [47]. Os materiais de mudança de fase são 

considerados bons substitutos dos elementos alvenaria que compõe uma parede de Trombe, 

visto que, para uma dada quantidade de energia armazenada, o PCM requer menos espaço e é 

muito mais leve do que a parede convencional [73]. Geralmente, a eficiência da parede de 
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Trombe aumenta com o aumento da radiação solar. Adicionalmente, para um edifício com 

paredes de Trombe localizado no hemisfério norte, a fachada voltada para o sul (com variações 

de 45°) parece possuir a orientação mais eficaz na captação do ganho solar. A velocidade e a 

direção do vento estão relacionadas com o coeficiente de perda de calor e com a pressão do 

vento. A parede de Trombe tende a possuir um melhor desempenho se a velocidade do vento 

for reduzida e, nesse sentido, são necessárias mais investigações relativas a esse tópico [50]. 

Um elevado número de estudos experimentais e teóricos tem vindo a ser realizado de forma a 

investigar o desempenho energético e a fiabilidade a longo prazo dos componentes de 

armazenamento de calor de mudança de fase que constam na parede de Trombe. Os 

desempenhos térmicos da parede de Trombe dependem de vários parâmetros, como o tamanho 

da camada de ar e dos respiradouros, a área da parede e orientação da mesma, a espessura da 

parede, o vidro, o isolamento e a estratégia de operação [141].  

Bourdeau [142] estudou o comportamento de uma parede de Trombe com cloreto de cálcio 

hexahidratado como material de mudança de fase. Os resultados experimentais demonstraram 

que uma parede de Trombe com armazenamento de calor latente era mais eficiente do que uma 

parede de betão convencional. 

Benson et al. [143] realizaram uma análise sobre poliálcoois utilizados como PCM. Os autores 

realizaram análises numéricas em paredes de Trombe aprimoradas com PCM em comparação 

com estruturas de betão convencionais. Os autores concluíram que a temperatura de fusão ideal 

do PCM rondava os 27°C. A análise numérica realizada demonstrou que um aumento na 

difusividade térmica do PCM pode ser benéfico para o desempenho térmico das paredes solares 

com PCM. Consequentemente, testes de laboratório demonstraram que esta difusividade pode 

ser aumentada através da adição de 2% de grafite, o que deve originar uma melhoria de cerca 

de 30% no desempenho. Os autores concluíram também que uma parede de Trombe que 

contenha PCM pode ser quatro vezes mais fina e nove vezes mais leve que uma parede 

equivalente de betão.  

Stritih e Novak [144] estudaram, numérica e experimentalmente, uma parede solar para a 

ventilação do edifício, parede esta que absorve a energia solar através de parafina preta (ponto 

de fusão entre os 25ºC e os 30ºC). O calor armazenado foi utilizado para aquecer o ar próprio 

para a ventilação da casa. Experimentalmente os autores verificaram que eficiência da absorção 

foi de 79%. O resultado da simulação numérica revelou que o ponto de fusão do PCM tem 

influência na temperatura de saída do ar. Para a estação de aquecimento, a análise permitiu 

concluir que a espessura ideal do PCM era de 50 mm e que o ponto de fusão se deveria encontrar 

alguns graus acima da temperatura ambiente. 

Z. Hu et al. [145] efetuaram uma revisão bibliográfica relativa à aplicação de paredes de Trombe 

em edifícios e chegaram às principais conclusões:  

- quanto maior a área da parede de Trombe, maior a eficiência;  

- materiais maciços e espessura da parede contribuem fortemente para a eficiência da 

capacidade de armazenamento e libertação de calor da parede. Qualquer material caracterizado 

por alta capacidade de armazenamento pode ser utilizado para construir paredes de Trombe. No 

entanto, o uso de materiais leves com alta capacidade de armazenamento em volumes 

relativamente pequenos, como é o caso dos PCM, é preferível.  

 

5.2.5 Tetos falsos 

Os tetos falsos com PCM são utilizados no arrefecimento de zonas interiores durante a estação 

quente, com recurso ao arrefecimento noturno. O teto falso dispõe de grelhas reguláveis que 

estão em contato com o exterior. Estas grelhas encontram-se abertas durante a noite para deixar 

entrar o ar frio que arrefece a placa do teto falso e, consequentemente, a temperatura do PCM 
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baixa consideravelmente. Durante o dia, com as grelhas já fechadas, faz-se circular o ar através 

da superfície superior do teto falso onde o PCM (com uma temperatura inferior à temperatura 

ambiente) absorve o calor até mudar de fase para o estado líquido [73]. Pode-se observar o 

sistema descrito na Figura 39. 

 

 

Figura 39 - Representação esquemática de tetos falsos com PCM: esquerda – representação diurna; direita – 

representação noturna [73]. 

 

Koschenz e Lehmann [146] desenvolveram um estudo que descreve o desenvolvimento de um 

painel de teto ativado termicamente para incorporação em edifícios leves e reformados. O foco 

do estudo consistia em minimizar a espessura geral do painel ao mesmo tempo que este era 

capaz de fornecer ampla capacidade de armazenamento. Foi demonstrado, por meio de 

simulação e testes, que uma camada de 5 cm de PCM microencapsulado e gesso é suficiente 

para manter uma temperatura ambiente confortável em prédios comerciais padrão.  

 

5.2.6 Envidraçados e portadas 

Os envidraçados são um componente de ligação entre o espaço interior e o espaço exterior. Em 

climas frios, estes são responsáveis por perdas de calor para o exterior e em climas quentes são 

responsáveis pela entrada de calor para o interior. Estas duas situações aumentam 

significativamente o consumo de energia, pois fazem com que seja necessário aquecer e 

arrefecer, respetivamente, o interior [47, 48]. As áreas envidraçadas e os dispositivos de 

sombreamento têm um papel significativo no consumo energético, portanto, muitos estudos e 

protótipos foram desenvolvidos nos últimos anos para aumentar a eficiência térmica e 

energética destes. A melhoria do desempenho térmico dos envidraçados pode ser realizada com 

recursos a novos materiais, geometrias e técnicas para produzir soluções com maior eficiência 

energética [50]. 

Goia et al. [147] compararam um protótipo de sistema de envidraçamento com PCM 

(DGU_PCM) com uma unidade convencional de vidro duplo (DGU_CG) no que concerne o 

conforto térmico anual. A unidade de vidro duplo com PCM (DGU_PCM) é constituída por 

duas camadas (8 mm e 6 mm) de vidro e a cavidade de ar (15 mm) entre as duas camadas de 

vidro foi preenchida com parafina comercial. A área deste elemento é de cerca de 1 m2  

(1,4x0,72 m2), inserida numa célula de teste experimental com 3,6 m de largura, 5,4 de 

comprimento e 3,0 de altura. O PCM foi introduzido na cavidade do ar e o volume de PCM foi 

de 13 dm3. Os autores realizaram uma análise de DSC para caracterizar as propriedades 

térmicas do PCM. A configuração da instalação experimental encontra-se na Figura 40. Os dois 

sistemas de envidraçamento foram analisados durante um período experimental de seis meses 

e os dados recolhidos foram usados para avaliar numericamente o ar interior de um escritório. 

No estudo foi destacada a importância de selecionar a correta temperatura de fusão do PCM, 

pois, caso não seja otimizado, pode afetar negativamente o sistema. Goia et al. concluíram que 

as condições interiores atingidas com a aplicação da solução DGU_PCM melhoraram 

consideravelmente o conforto térmico comparativamente com a solução convencional 

(DGU_CG), na maior parte do tempo e nas diferentes estações do ano. No entanto, em dias 
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nublados, os dois sistemas apresentaram propriedades semelhantes no conforto térmico. Os 

autores sugerem a aplicação de PCM com baixa temperatura de fusão para climas frios e 

inverno e a aplicação de PCM com alta temperatura de fusão para climas quentes e verão.  

 

 

Figura 40 - Teste experimental com dois sistemas de envidraçado (DGU_PCM e DGU_CG) [147]. 

 

Goia et al. [148] realizaram um trabalho experimental em escala real de um protótipo de 

envidraçamento PCM. O teste foi realizado numa parede virada a sul durante o verão, meia 

estação e inverno, num clima sub-continental e os resultados foram comparados com um vidro 

duplo convencional de referência. A experiência revelou que o vidro com PCM pode reduzir o 

ganho de energia no verão em mais de 50%. No inverno, foi observada uma redução da perda 

de calor durante o dia; no entanto, esta tecnologia pode não ser eficaz se o objetivo for obter 

ganhos de calor solar.  

As portadas, por sua vez, são componentes de edifícios que estão tipicamente expostas à 

radiação solar e por isso tem um relevante interesse na aplicação de PCM. De acordo com Scalat 

et al.  [125] as portadas deverão ser colocadas no exterior do envidraçado e durante o dia estas 

deverão estar abertas para exposição solar. Quando o PCM atingir o seu ponto de fusão, este 

armazenará calor.  Consequentemente, durante o período noturno, ao se fecharem as portadas e 

abrindo as janelas, a face interior da portada fica em contacto com o interior do compartimento, 

libertando o calor armazenado. 

Alawadhi [149] investigou a possibilidade de implementar PCM em persianas. O objetivo era 

estudar a possibilidade de o calor ser absorvido antes de atingir o espaço interior. Os resultados 

indicaram que a quantidade de PCM e a sua temperatura de fusão têm um efeito significativo 

no desempenho térmico das persianas com PCM. A temperatura de fusão do PCM deve-se 

encontrar próxima da temperatura máxima atingida pelas janelas durante o dia, impedindo que 

o PCM derreta completamente e a sua quantidade deve ser suficiente para que este absorva 

grandes quantidade de calor durante o dia. No caso em estudo, a temperatura das janelas 

máxima registada foi igual a 61,4ºC, tendo o autor optado por um PCM com temperatura de 

mudança de fase próxima dos 47ºC. O autor concluiu que a incorporação deste PCM, com uma 

espessura de 0,03 m, reduziu cerca de 23% o calor atravessado pelo envidraçado quando 

comparado com outros sistemas de oclusão sem PCM.  
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5.2.7 Painéis de isolamento térmico 

Recentemente, a incorporação de PCM em materiais de isolamento térmico fibroso tem 

recebido bastante atenção. Kosny et al. [150] analisaram experimental e numericamente uma 

parede de madeira que continha isolamento de fibra aprimorado com PCM, com um R total de 

4,14 (m2K)/W. Para o isolamento fibroso cujos 30% do peso total são PCM, nas condições de 

verão e nas horas de pico, os resultados revelaram uma diminuição do ganho de calor de 23% 

a 37% em Marselha e de 21% a 25% no Cairo e Varsóvia. 

Kuznik et al. [151] investigaram um método experimental focado no desempenho térmico de 

um PCM-copolymer-composite em três climas diferentes. O PCM testado manteve a 

temperatura do ar interior entre valores da zona de conforto e a temperatura máxima do ar da 

sala podia ser reduzida em até 4,2°C, comparativamente com o desempenho térmico do 

isolamento sem PCM. 

Evola et al. [152] relataram uma metodologia de avaliação com o objetivo de otimizar a 

utilização de PCM no aumento do conforto térmico no verão em edifícios de inércia térmica 

leve. Adicionalmente, eles investigaram a duração do conforto térmico para os ocupantes. Por 

fim, analisaram um novo caso de estudo, que se baseava em incluir PCM orgânicos no 

isolamento de um edifício de escritórios com inércia térmica leve. Este estudo foi útil pois 

permite auxiliar a seleção do PCM mais adequado e qual o melhore método de instalação, em 

função das condições climáticas de operação e dos requisitos de conforto. 

Jin et al. [153] estudaram experimentalmente a influência da posição do PCM no desempenho 

térmico das paredes de um edifício. O PCM em estudo tinha uma gama de temperaturas de 

fusão entre os 25 e os 34ºC. Os efeitos da fase do PCM na eficiência da transição de fase foram 

investigados através de DSC e experiências de arrefecimento. Durante as experiências existiram 

seis locais para instalar a camada de PCM na parede, como exemplificado na Figura 41, onde 

L corresponde à distância entre a placa de gesso cartonado e a superfície interior da parede 

exterior. Os resultados experimentais demostraram que a fase em que o PCM se encontrava 

teve impacto no grau de sobrearrefecimento e no desempenho térmico deste. Quando o PCM 

se encontrava parcialmente na fase líquida antes do arrefecimento, este foi capaz de libertar o 

calor latente rapidamente, enquanto que quando o PCM se encontrava totalmente na fase líquida 

antes do arrefecimento, o grau de sobrearrefecimento era elevado. Os autores demonstraram 

que o PCM estava inteiramente no estado líquido antes do arrefecimento quando o PCM se 

encontrava a 2/5L (perto da camada interna), 3/5L, 4/5L e L. Quando o PCM se encontra a 

1/5L, o PCM encontrava-se parcialmente fundido antes do arrefecimento. Assim, a posição 

1/5L é a posição mais favorável. 
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Figura 41 - Esquema representativo da construção da parede (a) parede de controlo sem PCM (b) posição 0/5L 

(c) posição 1/5L (d) posição 2/5L (e) posição 3/5L (f) posição 4/5L (g) posição L [153]. 
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6 Conclusões  

 

6.1 Resumo das principais conclusões 

Esta dissertação almejou a revisão bibliográfica de sistemas de armazenamento de calor latente 

com materiais de mudança de fase em edifícios. Para isso, inicialmente foram abordados os 

métodos de armazenamento de calor existentes. Depois foi realizada uma distinção entre os 

dois sistemas de aplicação de TES em edifícios, nomeadamente entre sistema ativo e passivo. 

Posteriormente foram estudados os materiais de mudança de fase, designadamente os critérios 

a aplicar a estes materiais, as categorias de PCM existentes (com respetivas vantagens e 

desvantagens), as técnicas de melhoria da condutibilidade térmica e as técnicas de incorporação 

dos PCM em materiais de construção. Por fim, foi revista bibliografia existente relativa a leitos 

recheados com PCM (sistema ativo) e a incorporação de PCM em materiais de construção 

(sistemas passivos). 

Embora ainda existam alguns problemas associados a estes materiais, nomeadamente a 

separação de fase, o sobrearrefecimento e o risco de chama, que precisam de ser abordados 

antes de estes sistemas se tornarem económica e tecnicamente favoráveis como sistemas de 

armazenamento de energia de calor latente e possam ser disponibilizados para uso generalizado, 

a sua utilização pode ser extremamente vantajosa. Existem vários materiais que podem ser 

usados como materiais de mudança de fase. Uma maneira comum de distingui-los é dividindo-

os em PCM orgânicos, inorgânicos e eutéticos. Os orgânicos possuem como vantagem o facto 

de possuírem um baixo ou nulo sobrearrefecimento, de terem uma vasta gama de temperaturas 

de fusão e de serem estáveis quimicamente. No entanto, a significativa variação de volume na 

transição de fase é uma grande desvantagem. Os inorgânicos possuem uma elevada entalpia de 

fusão, não são inflamáveis e não se encontram associados a grandes variações de volume 

durante a mudança de fase. Como desvantagem têm o facto de serem corrosivos e a ocorrência 

de sobrearrefecimento. Os eutécticos possuem também uma elevada entalpia de fusão, são 

quimicamente estáveis e possuem uma temperatura de mudança de fase exata. O custo elevado 

e a necessidade de mais informação comprovada cientificamente surgem como pontos 

negativos. A reduzida condutibilidade térmica, associada às três categorias de PCM, pode levar 

à necessidade de utilização de técnicas de melhoria desta. As técnicas revistas foram a utilização 

de alhetas, o encapsulamento e a dispersão de nanopartículas. O encapsulamento revelou ser a 

técnica mais promissora. Em relação às técnicas de incorporação dos PCM em materiais de 

construção, como a maioria dos PCM projetados para aplicações de construção passa pela fase 

líquida, é necessário o encapsulamento ou a utilização de PCM estabilizador de forma para 

evitar complicações como o derrame de PCM. Portanto, métodos como incorporação direta e 

imersão de PCM em materiais de construção não são tão eficazes. 

O leito recheado com PCM pode ser utilizado tendo como objetivo o armazenamento de energia 

térmica latente numa elevada gama de temperaturas. Assim, o PBSS pode ser utilizado em 

aplicações como o aquecimento, o ar condicionado, AQS e concentrações de energia solar. 

Relativamente ao design do tanque de armazenamento, embora tenha sido possível concluir que 

os tanques cilíndricos são os mais comuns, não foi possível estabelecer um critério que satisfaça 

todas as aplicações de uma forma geral. Com efeito, é necessário avaliar a aplicação e os aspetos 

económicos. As cápsulas de PCM a utilizar no leito recheado de menores dimensões resultam 

numa maior área de contacto com o HTF, melhorando assim a transferência de calor. No 

entanto, exigem uma maior potência de bombeamento para que o HTF circule por causa das 

perdas de carga acrescentadas. De uma maneira geral, um critério que se pode adotar é que, 

para tanques cilíndricos, a razão entre o diâmetro do tanque e o diâmetro das cápsulas deve ir 

de 30 a 40. Os PBSS podem funcionar com HTF no estado líquido ou no estado gasoso. Os 

HTF que se encontram no estado líquido possuem como vantagens a sua elevada capacidade 

térmica e condutibilidade térmica, permitindo atingir elevada eficiência. No caso dos HTF que 
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se encontram no estado gasoso, o ar é a opção mais utilizada. Isto deve-se ao facto de estar 

altamente disponível, não possuir um custo associado, ser seguro, não tóxico e utilizável num 

elevada intervalo de temperaturas. Como o desempenho do armazenamento em leito recheado 

com PCM depende das condições operacionais e de muitos fenómenos físicos em interação, a 

modelação numérica é uma boa forma de estudar e otimizar o projeto do PBSS. Com efeito, 

foram analisados quatro modelos numéricos para simulação do desempenho do PBSS: os 

modelos monofásicos, o modelo de Schumann, o modelo de dispersão concêntrica e o modelo 

de fase sólida contínua.   

Com a análise da aplicação de PCM em elementos de construção (betão, tijolos e argamassas) 

e em componentes de construção (painéis de gesso cartonado, ladrilhos cerâmicos, pavimento 

radiante, paredes de Trombe, tetos falsos, envidraçados e portadas e painéis de isolamento 

térmico), foi possível verificar que, de uma forma geral e para as condições de estudo, a 

incorporação de materiais de mudança de fase pode permitir a redução das perdas de calor no 

inverno e dos ganhos de calor no verão e o aproveitamento dos ganhos solares, do arrefecimento 

noturno e da eletricidade em horas de vazio. Isto permite reduzir as flutuações de temperatura 

e aumentar o conforto no interior dos edifícios. Estas medidas reduzem o consumo anual de 

energia e o consumo máximo de energia, tanto para a estação de aquecimento como para a 

estação de arrefecimento. O que torna a utilização de sistemas passivos particularmente 

interessante é o facto de a incorporação de PCM em materiais de construção não necessitar de 

técnicas complexas ou diferentes das convencionais para ser realizada.  

 

6.2 Propostas de trabalhos futuros 

Apresentam-se algumas sugestões para desenvolvimentos futuros:  

- Analisar de que forma se poderá introduzir os PCM nos diferentes elementos 

construtivos já existentes, de forma a modernizar e melhorar a eficiência energética de edifícios 

já existentes.  

- Embora existam já diversos estudos sobre o tema, são poucos os projetos que 

implementaram este material de mudança de fase na sua constituição e, com pouca informação 

referenciada sobre os respetivos resultados energéticos, é consideravelmente complexo 

correlacionar os resultados obtidos com os apontados por diversos estudos. Assim, sugere-se 

acompanhar um projeto que implemente produtos PCM para se entender o método de aplicação 

do material, mas seria de maior relevo, a apresentação de resultados a nível de consumo 

energético para vários intervalos de tempo, detalhando a colocação do material, o clima do 

local, entre outros detalhes essenciais para efetuar uma avaliação correta. 

- Avaliar financeira e economicamente o impacto da introdução de PCM em materiais 

de construção. Como na realização da dissertação não se atingiu o objetivo que pretendia 

estudar a redução de custos associada à utilização de materiais de mudança de fase, seria 

importante incidir neste tópico. 

- Por último, mas não menos importante, desenvolver um sistema de armazenamento de 

energia térmica com recurso a PCM, retornando assim ao objetivo original desta dissertação.  
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