
Resumo 

O potencial de poupança de energia resultante da incorporação de sistemas solares passivos em 

edifícios domésticos e industriais é elevado. A quantificação do desempenho térmico destes 

componentes é um passo extremamente importante no sentido do aumento da sua difusão. Até ao 

principio dos anos 80 muito pouco se conhecia sobre o desempenho térmico destes sistemas, alguns 

dos quais foram desenvolvidos recentemente, tais como envidraçados com coeficientes de 

transmissão e reflexão da radiação solar variáveis, etc..  

No sentido de ultrapassar esta lacuna a Comissão Europeia financiou o projecto PASSYS ("Passive 

Solar Componentes and System Testing"), cujos objectivos se prendem com o desenvolvimento de 

uma metodologia fiável e economicamente razoável que permita conhecer com a precisão as 

características térmicas de sistemas solares passivos.  

Esta metodologia preconiza o cálculo das características térmicas dos componentes através da 

análise da informação recolhida durante a realização de um teste em que o componente em questão 

é sujeito a condições reais de funcionamento. Para permitir a realização deste teste, foram 

concebidas e construídas, no âmbito do projecto PASSYS, uma série de células de teste de baixa 

capacidade de armazenamento térmico e com um grau de isolamento térmico elevado, com base nas 

quais se desenvolveu toda a referida metodologia.  

Estas células são extremamente caras. A existência nas instalações do "campus" do I.N.E.T.I. (porto) 

de quatro células de teste de construção tipicamente Portuguesa, com grande capacidade de 

armazenamento térmico e um grau de isolamento térmico bastante inferior ao das células PASSYS, 

forneceu a oportunidade de realizar um teste a um componente solar passivo usando uma destas 

células, cujo custo é cerca de dez vezes inferior ao das células PASSYS.  

Este trabalho constou da realização de um teste a um componente solar passivo de ganho directo 

usando uma célula maciça. Uma vez que este teste foi realizado tendo por base a metodologia de 

teste desenvolvida no âmbito do projecto PASSYS, dedicam-se os quatro primeiros capítulos deste 

texto à descrição desta metodologia. Nos restantes será descrito o teste realizado, os resultados 

obtidos e as conclusões daí extraídas.  


