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RESUMO  

Ao longo dos últimos anos, o consumo de energia no setor da construção civil tem vindo a aumentar, 

tornando-se uma das principais preocupações para a sustentabilidade do planeta. A principal razão para 

este aumento é devido à utilização de equipamentos de ar condicionado, que têm como objetivo de 

melhorar as condições térmicas de conforto nos edifícios. As projeções futuras apresentam um cenário 

ainda pior, uma vez que preveem um aumento da temperatura média anual o que irá levar a um aumento 

do risco de sobreaquecimento dos edifícios. Este efeito tem provocado um aumento da mortalidade 

principalmente para uma faixa etária acima dos 65 anos, uma vez que apresentam maior vulnerabilidade. 

As fachadas dos edifícios são as principais responsáveis para a ocorrência do sobreaquecimento nos 

edifícios, uma vez que a maior parte das transferências de calor, entre o interior e o exterior dos edifícios 

é proporcionada pelas fachadas.  Assim um edifício que apresente uma elevada resistência térmica tem 

tendência para um maior risco de sobreaquecimento.  

Várias soluções têm sido desenvolvidas na tentativa de mitigar o sobreaquecimento, sendo que nesta 

dissertação dá-se principal destaque a um sistema de parede dinâmico que tem a capacidade de controlar 

as transferências de calor através da fachada. Este sistema permite numa situação de inverno reduzir o 

coeficiente de transmissão térmica dificultando assim as trocas de calor com o meio exterior e numa 

situação de verão aumentar esse coeficiente para facilitar as trocas de calor. 

Em laboratório e com a ajuda de um protótipo de um sistema de parede dinâmico foram testadas 

diferentes situações de sobreaquecimento, através de uma câmara climática, para verificar os seus 

comportamentos térmicos. Este protótipo é composto por um sistema de ventilação que permite facilitar 

as trocas de fluxo de calor na caixa de ar, provocando assim uma diminuição da temperatura na 

superfície interna da parede.  

Numa análise mais geral dos resultados obtidos, pode-se afirmar que os ensaios onde era colocado o 

sistema de ventilação apresentaram uma resistência térmica mais baixa comparativamente com os 

ensaios onde o sistema de ventilação não estava em funcionamento. Estes resultados demonstram que 

este tipo de sistema de parede dinâmico pode ser utilizado para mitigar o sobreaquecimento, permitindo 

assim manter as condições ideais para o conforto dos ocupantes dentro dos edifícios, e proporcionando 

uma diminuição do consumo de energia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: sistema de parede dinâmico, sobreaquecimento, resistência térmica, ensaios em 

laboratório, fluxo de calor. 
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ABSTRACT  

Over the last years, the energy consumption in the civil engineering sector has been increasing, 

becoming one of the main worries regarding planet sustainability. The main reason for this increase is 

the use of air conditioning equipment that aims to improve the thermal comfort conditions of buildings. 

Future projections provide an even worse picture since it is predicted the increase in the annual average 

temperature leading to a higher risk of building overheating issues. This effect has been causing a rise 

in mortality, mainly in age groups above sixty-five (65) years old since they represent the most 

vulnerable group.  

The building fronts are the main responsible for the occurrence of overheating, since most of the heat 

transfers, between the interior and exterior of the building, are facilitated by them. So, a building that 

has high thermal resistance will have a higher risk of overheating. 

Several solutions have been developed in the effort to mitigate the overheating of buildings, and in this 

dissertation, it is given main highlight to a dynamic wall system that has the capability of controlling 

heat transfers through the building front. This system allows for the decrease of the heat transfer 

coefficient during Winter by reducing the heat exchanges between the interior and the exterior of the 

building and during Summer the increase of this coefficient by facilitating heat exchanges. 

With the use of a dynamic wall system prototype, in laboratory conditions, several overheating scenarios 

were tested, through a climatic chamber, to verify their thermal behaviours. This prototype is composed 

of a ventilation system that facilitates the exchange in the flux of air inside the box, causing a reduction 

of the internal wall surface temperature. 

In a more general analysis of the obtained results, it is possible to state that in the scenarios with the 

ventilation system a lower thermal resistance was verified, in comparison to the scenarios where the 

ventilation system was not in use. These results demonstrate that this type of dynamic wall system may 

be used to mitigate the overheating of buildings, allowing therefore to maintain the ideal conditions of 

comfort for the occupants of the building and provide a decrease in energy consumption. 

KEYWORDS: dynamic wall system, overheating, heat transfer, laboratory study, heat flux 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO  

Ao longo dos anos, tem se verificado um aumento da temperatura no planeta, que tem levado a várias 

complicações para a sociedade. Uma dessas complicações é o sobreaquecimento dos edifícios, sendo o 

principal responsável as fachadas, uma vez que a maior parte das transferências de calor entre os 

ambientes interior e exterior se realizam nas fachadas dos edifícios. Se durante a estação do inverno o 

objetivo é que o valor da resistência térmica, nos materiais utilizados nas fachadas, seja o mais elevado 

possível evitando assim as trocas de calor entre ambiente interno e ambiente externo já durante o verão 

o valor da resistência térmica deve ser baixo para facilitar essas mesmas trocas evitando assim o 

sobreaquecimento.  

O sobreaquecimento muitas das vezes é combatido com a utilização de um sistema de refrigeração que 

para o seu funcionamento consome grandes quantidades de energia, afetando assim a sustentabilidade 

do planeta. Várias soluções, ao longo dos últimos tempos têm sido desenvolvidas na tentativa de mitigar 

o sobreaquecimento nos edifícios e consequentemente a diminuição do consumo de energia, não pondo 

em causa o conforto térmico dos utilizadores.  

Uma das soluções desenvolvidas para mitigar o sobreaquecimento, não pondo em causa o 

comportamento térmico das fachadas no inverno, é um tipo de fachadas adaptativas que conseguem se 

adaptar às condições a que estão expostas, através de sistemas de parede dinâmico, dando assim uma 

melhor resposta às condições climatéricas numa situação de inverno ou verão. O desenvolvimento deste 

tipo de fachadas e a sua otimização são os grandes desafios presentes numa tentativa de diminuir os 

consumos de energia nos edifícios. 

 

1.2. OBJETIVOS 

O sistema de parede dinâmica é incorporado por mecanismos que permitem avaliar o meio exterior e 

dar uma resposta para contrariar esses efeitos. Basicamente este sistema de parede consegue controlar 

as trocas de calor, impedindo ou facilitando as mesmas, dependendo das necessidades do edifício, com 

o objetivo de reduzir a energia utilizada pelos sistemas de aquecimento e refrigeração dos edifícios. 

Com esta dissertação pretende-se fazer uma caraterização experimental do comportamento térmico de 

um sistema de parede dinâmico, através da ventilação da caixa de ar, que permite assim variar a sua 

resistência térmica. Esta caracterização experimental é obtida através de ensaios laboratoriais com a 

utilização de uma câmara climática que permite fazer variar as condições térmicas, avaliando assim a 

resposta dada pelo sistema de parede dinâmico e o seu impacto. Assim sendo os resultados que se espera 
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obter para os ensaios sem o sistema de ventilação são valores mais elevados da resistência térmica total 

da parede, comparativamente com os ensaios com o sistema de ventilação ligado onde se espera que 

estes valores sejam mais baixos para a resistência térmica total da parede. 

 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

A presente dissertação está dividida em cinco capítulos, sendo que a sua divisão foi realizada com a 

intenção de exprimir o seu conteúdo de uma forma metódica e clara. 

Neste primeiro capítulo que é a introdução, faz-se uma contextualização do tema do trabalho, onde se 

define o conceito de sistema de parede dinâmico. Posteriormente, mas ainda neste mesmo capítulo 

menciona-se os objetivos pretendidos com este estudo. E por fim exprime-se detalhadamente a estrutura 

do trabalho, onde se descreve o trabalho pelos vários capítulos que apresenta.  

No capítulo seguinte, capítulo 2 – Comportamento Térmico dos Edifícios – começa-se por fazer uma 

abordagem sobre o consumo de energia na construção civil e motivo principal para esse consumo. 

Segue-se uma descrição das previsões futuras e os acontecimentos que podem se suceder. Posto isto faz-

se uma descrição do sobreaquecimento referindo-se os motivos, fatores e problemas que podem suceder 

na ocorrência deste acontecimento. Finaliza-se este capítulo, ao fazer-se uma análise às possíveis 

soluções existentes para mitigar o sobreaquecimento, fazendo-se uma pequena descrição de cada 

solução e possíveis resultados já obtidos na sua utilização. 

No capítulo 3 – Metodologia de Ensaios – apresenta-se a solução construtiva que se utilizou para a 

realização dos ensaios laboratoriais, seguindo-se de uma descrição de todos os equipamentos utilizados 

com indicações sobre os intervalos de medição e de precisão que cada um apresenta. Por fim detalha-se 

todos os ensaios com as várias caraterísticas que cada um expõe fazendo-se uma abordagem à resistência 

térmica total que será calculado.  

No capítulo 4 – Ensaios – exibe-se os gráficos e tabelas obtidos dos termopares e fluxímetros para cada 

ensaio. Expõe-se também o gráfico e os valores obtidos no cálculo da resistência térmica total para cada 

sistema de parede dinâmico de cada ensaio, com todas as conclusões e comparações que se podem tirar. 

Por fim, no capítulo 5 – Conclusões – faz-se uma análise total das principais conclusões que se retirou 

dos capítulos anteriores e por fim descreve-se alguns possíveis trabalhos que se poderá realizar no futuro 

para ter um conhecimento mais aprofundado deste tipo de sistema de parede dinâmico. Com o principal 

objetivo de chegar à melhor solução possível para mitigar o sobreaquecimento nos edifícios.   
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2 
COMPORTAMENTO TÉRMICO DOS EDIFÍCIOS 

 

 

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O ramo da construção civil tem uma relevância muito grande em termos económicos, sociais e 

ambientais. Relativamente à questão ambiental e perante os dados fornecidos pelo Eurostat em 2018 a 

indústria da construção civil na União Europeia era responsável por até 40% do consumo total de 

energia, sendo este valor dividido entre 27% no consumo residencial dos edifícios e 13% na fase de 

construção. Estes valores resultam na emissão de 35% das emissões de CO2 na União Europeia, sendo 

que a parte de operação tem um peso de 20% e a fase de construção um peso de 15%. Este percentual 

de consumo total de energia utilizada na União Europeia também é partilhado nos Estados Unidos da 

América [1]. Numa perspetiva futura a EIA – Energy Information Administration, nos Estados Unidos 

de América, aponta que entre os anos de 2019 e 2050, a utilização de energia neste setor irá sofrer um 

aumento de 7%, em grande parte devido à utilização de energia nos aparelhos de ar condicionado, 

eletrónicos e no aquecimento de água [2].  

Além destes 40% de energia consumida, o setor da construção é responsável pelo consumo de 32% dos 

recursos do planeta, causando 25% dos resíduos sólidos, usando 25% do consumo de água e sendo 

responsável por cerca de 35% do total das emissões de gases com efeito de estufa [3-8]. Estes números 

evidenciam que este setor é um dos mais impactantes em termos ambientais [9].  

Nos Estados Unidos da América, em termos de consumo de energia, nos edifícios, a maior fatia deve-

se à energia consumida para equipamentos de aquecimento, ventilação e ar-condicionado [10]. As 

projeções no futuro são ainda mais preocupantes, apesar da existência de ações que permitem a redução 

das emissões de gases de efeito de estufa, prevê-se que globalmente continuem a aumentar devido aos 

impactos das mudanças climáticas [11], prevendo-se um aumento da temperatura média anual. Segundo 

a Agência Europeia do Ambiente no decorrer dos anos de 2021 e 2050 haverá um aumento entre 1,0 e 

2,5ºC e entre os anos de 2071 e 2100 esse aumento poderá ser entre 2,5 e 4ºC, sendo que as regiões no 

sul da Europa serão as mais castigadas [12]. Segundo as projeções, estas regiões poderão sofrer 

temperaturas mais quentes um pouco à semelhança com as que já são encontradas em regiões do norte 

de África e Oriente Médio, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas [13].   

Existem dois grupos de fatores que podem influenciar o consumo de energia nos edifícios, um que 

depende das condições ambientais, onde a temperatura externa, quantidade de radiação solar, velocidade 

do vento e humidade influenciam fator decisivamente, e o outro fator refere-se às caraterísticas do 

projeto do edifício, onde fatores como a orientação do edifício, a transparência e opacidade do edifício, 
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as propriedades físicas dos materiais escolhidos, a distância entre edifícios, entre outros parâmetros 

fazem depender os consumos de energia de um edifício [14]. 

Num futuro próximo estima-se que as regiões tropicais albergarão 43% da população mundial e em 2050 

este valor poderá subir para mais de 50% [15-17], sendo que no último século estas regiões tiveram um 

aumento de temperatura entre os 0,7 e os 0,8ºC, e prevê-se que até 2050 estes valores tenham um 

aumento adicional de 1 a 2ºC [18], o que pode obviamente contribuir para o sobreaquecimento no 

interior dos edifícios. 

Como consequência do sobreaquecimento presente nos edifícios, os utilizadores têm aderido ao 

condicionamento para obterem temperaturas internas mais aceitáveis e possibilitando melhores 

condições de conforto aos utilizadores, resultando num aumento da energia consumida para arrefecer e 

aquecer os edifícios em cerca de 6,7% em relação ao total da energia mundial consumida [19-20]. Este 

aumento poderá ser ainda mais agravado para as regiões tropicais, onde a presença de altas temperaturas 

e uma humidade mais intensa obriga a um maior uso da ventilação mecânica. 

Uma situação que proporciona um maior agravamento do consumo de energia, nomeadamente nos 

sistemas de aquecimento e refrigeração, são os edifícios comerciais, sendo estes responsáveis por cerca 

de 7% do consumo total de energia mundial [21], sendo uma das principais preocupações relativamente 

à sustentabilidade, podendo esta situação agravar-se devido ao rápido crescimento económico de países 

com climas quentes como a Índia e a China, que irá resultar num maior número de edifícios comerciais 

nas próximas décadas [22-24].  

 

2.2. O SOBREAQUECIMENTO NOS EDIFÍCIOS 

Existem vários estudos que permitem concluir, a existência de vários problemas de saúde que estão 

relacionados com o sobreaquecimento. Em 2018, um estudo em Inglaterra estimou que as ondas de calor 

provocaram um excesso de 863 casos de mortalidade, sendo os principais afetados as pessoas 

correspondentes a uma faixa etária acima de 65 anos [25]. 

Um pouco pelo mundo, foram registados casos de mortalidade devido ao sobreaquecimento, em 1995 

em Chicago foram registadas 740 mortes [26], já em Paris no ano 2003 foram registadas 4870 mortes 

[27]. Até em zonas onde predomina o clima frio, como o Canadá, ocorreram ondas de calor que levaram 

a 106 mortes em 2010 e a 66 mortes em 2018 [28].  

As previsões apontam para um aumento da temperatura do ar terrestre nas áreas urbanas da Europa, com 

as temperaturas a aumentarem 2,68ºC entre os meses de dezembro e fevereiro e um aumento de 5,06ºC 

entre os meses junho a agosto. Estes aumentos de temperatura vão proporcionar um aumento do risco 

de sobreaquecimento do ambiente interno onde as pessoas passam a maior parte do seu tempo [29]. 

O sobreaquecimento e o envelhecimento progressivo da população potenciam o aumento da 

mortalidade, devido ao agravamento de doenças respiratórias e de mortes súbitas por problemas 

cardiovasculares [30-31]. Apesar de todos estes estudos realizados, ainda não existem dados suficientes 

para definir um limite máximo de temperatura interna, que possa provocar um agravamento na saúde 

humana.  

Por outro lado, as habitações modernas para darem uma resposta mais positiva em relação à eficiência 

energética durante os períodos onde as temperaturas são mais baixas, são construídas com critérios mais 

exigentes em termos de isolamento e estanquidade ao ar. Estes fatores associados ao comportamento 

dos utilizadores, podem contribuir para o aumento das ocorrências de sobreaquecimento. Assim sendo 
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existe uma necessidade de definir critérios adequados, nos projetos de construção, para minimizar o 

risco de ocorrência destes acontecimentos.  

Com o objetivo de compreender melhor o sobreaquecimento, vários estudos têm tentado definir 

parâmetros que permitam estabelecer limites a partir dos quais poderá ocorrer o sobreaquecimento e 

assim prevenir alguns danos que este possa provocar à saúde dos ocupantes dos edifícios. O 

sobreaquecimento ocorre especialmente na existência de eventos extremos de calor, provocando um 

desconforto térmico, e depende das características do edifício e do comportamento dos ocupantes. 

A CIBSE, desenvolveu parâmetros que delimitam a ocorrência do sobreaquecimento. Estes parâmetros 

variam consoante a classificação dos edifícios, a temperatura e as horas expostas a essa temperatura. 

Posteriormente estudos adicionais revelaram que seria necessário ter em conta a existência ou não de 

sistemas de arrefecimento, a vulnerabilidade dos ocupantes e o horário explícito a que eram sujeitos a 

essas temperaturas [32]. 

Existem vários outros estudos que apresentam outros critérios para determinar a existência de 

sobreaquecimento, ainda assim estes estudos revelam que ainda são necessários mais trabalhos de forma 

a unificar a definição e avaliação do sobreaquecimento. Estas dificuldades existem devido aos vários 

parâmetros existentes como por exemplo, a temperatura, os limites de excedência, limites de conforto, 

a duração da exposição, a fase do verão, a área do compartimento, a humidade relativa, a velocidade do 

ar, o nível de atividade dos ocupantes, a roupa utilizada pelas pessoas, a idade e vulnerabilidade dos 

ocupantes, entre outros, que fazem com que os critérios de sobreaquecimento sejam muito difíceis de 

determinar e de classificar, dependendo muitas vezes de pessoa para pessoa. 

  

2.3. As FACHADAS E A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS  

Eficiência energética pode ser definida pela relação entre a quantidade de energia empregada em uma 

atividade e aquela disponibilizada para a sua realização. O objetivo principal é utilizar a menor energia 

possível para a realização dessa mesma tarefa [33].  

No Japão, a baixa eficiência energética dos sistemas de arrefecimento, que resulta em grandes consumos 

de energia, tem provocado altas cargas de energia que são adicionadas aos sistemas de geração de 

energia e à rede [34]. Com o objetivo de limitar as altas cargas de pico, os fornecedores de energia 

elétrica fixaram tarifas de eletricidade mais altas durante esses períodos, pretendendo assim motivar os 

utilizadores para uma maior preocupação com a eficiência energética dos equipamentos de climatização.  

Com o objetivo de tornar os edifícios mais resistentes aos fluxos de calor e assim minimizar as perdas 

de calor durante o período de aquecimento, os países europeus têm estipulado requisitos de eficiência 

energética para a envolvente dos edifícios cada vez mais exigentes. Porém os edifícios com grande 

estanquidade ao ar e uma elevada resistência térmica da envolvente têm tendência para um maior risco 

de sobreaquecimento no interior [35]. 

Atualmente, na Europa, estima-se que existem até 110 milhões de edifícios a necessitar de renovação 

[36]. Novos conceitos e parâmetros devem ser estabelecidos sem prejudicar o conforto dos ocupantes 

com vista a evitarem o sobreaquecimento nos edifícios, permitindo assim a descarbonização do setor da 

construção, proporcionando uma maior sustentabilidade ambiental.  

Barozzi e Yan, em 2016 e 2020, respetivamente, determinaram que as fachadas dos edifícios eram 

responsáveis por mais de 40% da perda de calor durante a estação do inverno e era também a grande 

responsável pelo sobreaquecimento na estação do verão, sobretudo por causa dos envidraçados. Assim 
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sendo, a fachada assume um papel preponderante em relação ao desempenho de todo o edifício, com o 

objetivo de minimizar os efeitos ambientais, favorecer o conforto térmico dos ocupantes e diminuir os 

custos de construção.  

Yan em 2019 concluiu que a orientação da fachada influenciava significativamente o nível de impacto 

que a radiação solar direta provocava nos edifícios de escritórios com grandes vãos envidraçados. O 

excesso da radiação solar nestes envidraçados provoca um desconforto que afeta a produtividade dos 

trabalhadores. 

Os critérios que permitem classificar o nível de conforto visual de um edifício são a sua exposição solar 

direta, a visão externa dos ocupantes do edifício e o fornecimento de luz natural em espaços internos 

[37]. Com principal destaque para o fornecimento de luz natural [38], sendo esta a grande preferência 

dos utilizadores e aquela que é a mais valorizada no mercado imobiliário [39].  

Assim, aliar o conforto visual ao conforto térmico são os grandes desafios dos projetistas para as 

fachadas, sendo esta decisão cada vez mais complexa e exigente devido à grande variedade de soluções 

construtivas que apresentam diferentes desempenhos ambientais, económicos e técnicos. Estes fatores 

terão de ser considerados durante a fase do projeto, onde o propósito é obter uma fachada de alto 

desempenho em que precisa de bloquear os efeitos ambientais externos adversos, mantendo o conforto 

interno com o consumo mínimo de energia, promovendo assim melhores condições de saúde e de 

produtividade aos ocupantes do edifício.  

Aksamija em 2013 definiu que os fatores como a temperatura, a humidade, o vento, a radiação solar, a 

precipitação, entre outras caraterísticas climáticas devem de ser consideradas para criar projetos de 

fachadas construtivas com o objetivo de minimizar os impactos ambientais e aumentar a sustentabilidade 

do edifício. A não consideração destes fatores no projeto de uma fachada pode levar a uma baixa 

resiliência e baixa capacidade de sobrevivência passiva dos edifícios, provocando assim problemas de 

saúde e de produtividade. Esta baixa resiliência e baixa capacidade de sobrevivência passiva dos 

edifícios, consiste na capacidade de um edifício manter as temperaturas internas agradáveis na ausência 

de sistemas de climatização [40].  

Os principais atributos de desempenho de uma fachada de um edifício englobam a integridade estrutural, 

segurança, sustentabilidade, conforto humano, durabilidade e eficiência de custos proporcionando assim 

a redução do consumo de energia através do uso da luz natural, da circulação do ar e do controlo das 

transferências de calor [41]. Assim, um projeto de uma fachada tem uma importância relevante uma vez 

que a maioria das pessoas passa mais de 90% do tempo em ambientes fechados [42] e os edifícios têm 

como principal tarefa fornecer abrigo aos ocupantes, proporcionando uma separação entre os ambientes 

e protegendo os ocupantes e a estrutura do edifício dos efeitos de um ambiente agressivo.  

 

2.4. SOLUÇÕES PARA MITIGAR O SOBREAQUECIMENTO 

Existem dois grandes grupos de soluções com o objetivo de dar uma resposta ao sobreaquecimento nos 

edifícios, as soluções ativas e as soluções passivas. A grande diferença entre elas refere-se aos 

mecanismos que cada tipo de soluções utiliza. Enquanto as soluções passivas utilizam técnicas e 

caraterísticas dos materiais e dos edifícios para combater o sobreaquecimento, as soluções ativas 

utilizam técnicas de arrefecimento através de meios mecânicos. Assim, é de fácil entendimento que o 

objetivo deve ser aperfeiçoar e otimizar a utilização das soluções passivas, pois as soluções ativas 

consomem grandes quantidades de energia.  
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2.4.1. VENTILAÇÃO NATURAL 

A ventilação natural, só provoca arrefecimento quando a temperatura do ar exterior é inferior à 

temperatura do ar interior e consiste num processo onde é introduzido ar fresco dentro das habitações 

sem a utilização de nenhum sistema mecânico [43], tornando-se assim uma forma eficiente de reduzir o 

consumo de energia e de proporcionar uma melhoria na qualidade do ambiente interno. A ventilação 

natural utiliza o vento como força motriz, com o objetivo de movimentar o ar fresco para dentro das 

habitações. Este fenómeno ocorre devido às diferenças de pressão e de densidade entre o ar interior e 

exterior [44].  

Aflaki em 2015 determinou que a capacidade da ventilação natural para o arrefecimento do interior de 

uma habitação depende de vários fatores, tais como: o microclima externo, a localização e orientação 

do edifício, as técnicas e o design dos elementos construtivos utilizados, entre outros. Gil-Baez em 2017 

calculou que com a ventilação natural pode-se obter uma poupança da energia elétrica de cerca de 18% 

a 33%.  

Apesar destas vantagens, a eficiência da ventilação natural é relativamente baixa em condições extremas 

de calor.  

Uma estratégia de ventilação natural é a ventilação cruzada, que consiste em fornecer ar fresco para o 

interior do edifício através de uma fachada, enquanto se extrai o ar quente do interior para fora através 

de uma fachada oposta. Estas trocas são constantes, proporcionando uma diminuição da temperatura no 

interior dos edifícios e uma melhoria da qualidade do ar no interior dos edifícios, quando realizadas no 

verão durante a noite. Os corredores apresentam caraterísticas arquitetónicas que ajudam a potenciar 

este tipo de ventilação. Por fim, referir ainda a ventilação provocada pelas chaminés, onde o ar quente 

do interior dos edifícios sobe verticalmente e é expelido pelas chaminés.  

 

 

  

 

 

 

 

 

2.4.2. VÃOS ENVIDRAÇADOS E SOMBREAMENTO 

Cuce & Riffat em 2015, determinaram que nos edifícios uma grande parte das transferências de calor 

entre o meio externo e o interno ocorre nas janelas [46], sendo responsáveis por cerca de 47% das perdas 

de calor [47]. Este facto deve-se às propriedades do vidro, que apresentam um coeficiente de 

transferência de calor (U) mais elevado que os outros elementos utilizados na construção dos edifícios.   

Assim sendo, e tendo como objetivo dificultar as transferências de calor, têm surgido janelas cada vez 

com melhor desempenho térmico [48]. 

Um estudo realizado no Reino Unido, em edifícios comerciais, permitiu concluir que a utilização de 

janelas com vidro duplo, em vez de janelas com vidro simples, significaria uma poupança entre os 39% 

e os 53% de energia [49]. 

Fig. 1: Métodos de ventilação natural: a) ventilação unilateral; b) ventilação cruzada [45] 
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Os dispositivos de sombreamento são um método de evitar o sobreaquecimento nos edifícios, através 

da colocação de uma barreira que impede a incidência direta da radiação solar. Apesar desta vantagem, 

estes dispositivos apresentam uma desvantagem, que corresponde a uma diminuição da iluminação 

natural.  

Atualmente, um dos objetivos é tornar estes dispositivos inteligentes, sendo acionados consoante a 

radiação solar que o edifício possa receber, impedindo assim que no inverno seja uma barreira para a 

radiação solar. 

 

2.4.3. ISOLAMENTO E FACHADAS COM MATERIAL DE MUDANÇA DE FASE 

Nos projetos dos novos edifícios é exigida a utilização de isolamento térmico com o objetivo de reduzir 

a perda ou o ganho de calor em toda a envolvente do edifício. Assim, o objetivo do isolamento na estação 

do verão é reduzir o ganho de calor, com a finalidade de manter o edifício mais fresco, enquanto no 

inverno o isolamento tem como objetivo minimizar a perda de calor, com o propósito de manter a 

temperatura no interior dos edifícios mais quente.  

Ardente em 2011, Alonso, Oteiza, García-Navarro e Martín-Consuegra em 2016, Blecich, Frankovic e 

Kristl também em 2016 e El-Darwish e Gomaa em 2017 juntamente com Eliopoulou e Mantziou em 

2017 estimaram que ao adicionar uma camada de isolamento provocaria uma redução da necessidade 

de aquecimento em cerca de 47% e uma necessidade de resfriamento até 24%. O motivo principal para 

estes valores apresentados serem altos deve-se à grande facilidade de transmissão de calor existente nas 

fachadas. 

Assim sendo, tornou-se essencial a utilização correta do isolamento térmico nos edifícios para diminuir 

as transmissões de calor, sendo habitualmente colocado isolamento nas fachadas e coberturas. Segundo 

um estudo feito em Kampala no Uganda, sendo esta uma cidade com um clima tropical, deve-se 

prevalecer a utilização de isolamento na cobertura, seguido das paredes exteriores, em relação a 

possíveis sombreamentos e utilização de isolamento nas paredes interiores [50-52]. 

Um outro método passivo para evitar o sobreaquecimento é a inclusão de materiais orgânicos ou 

inorgânicos de mudança de fase na fachada do edifício. Este tipo de materiais pode absorver e armazenar 

Fig. 2: Exemplo de edifício que apresenta dispositivo de sombreamento CINTESIS – Centro de Investigação em 
Tecnologias e Serviços de Saúde – Porto, Portugal 
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calor, que depois pode ser libertado durante a transição de fase em uma faixa de temperatura estreita 

[53]. Basicamente este tipo de materiais têm uma grande capacidade de absorver e armazenar o calor, 

mas também apresentam uma grande dificuldade em transmitir esse calor, o que é uma clara vantagem 

para a diminuição da energia de arrefecimento utilizada nos edifícios nos meses de verão. 

Zhou, analisou que o revestimento com materiais de mudança de fase na superfície interior das paredes 

e tetos, em Pequim, China, provocava uma diminuição da temperatura interna máxima diária de cerca 

de 2ºC. Também Biswas comprovou que a utilização de materiais de mudança de fase num painel de 

parede interna permitia a poupança de até 21,9% na energia utilizada para o arrefecimento.  

A poupança energética deste tipo de sistemas para um mesmo lugar depende das caraterísticas físicas 

do material, destacando-se a quantidade de material de mudança de fase, a temperatura de mudança de 

fase, a entalpia de fusão e a condutibilidade térmica do material.  

 

2.4.4. FACHADAS VENTILADAS 

Nos últimos anos tem existido um acréscimo da utilização de fachadas ventiladas, com o objetivo de 

melhorar o conforto térmico e energético dos edifícios.  

Este tipo de fachadas é constituído por duas camadas opacas e um espaço ventilado entre elas. A 

espessura da camada ventilada varia consoante os resultados esperados, sendo por vezes o mais 

recomendado uma espessura de pelo menos de 5 cm [54]. 

Gagliano em 2016 refere que o objetivo principal para a utilização de uma fachada ventilada consiste 

em dissipar o calor, sendo alcançado por intermédio da existência de uma camada exterior que absorve 

a radiação solar direta que nela incide e através da ventilação existente, conduz este calor por convecção 

natural na cavidade ventilada. No que diz respeito à camada interna esta pode-se comportar como 

elemento isolante do edifício ou massa térmica. O autor destaca ainda que as diferenças de densidade 

entre o ar interno e o ar externo das cavidades, por causa das diferenças de temperatura, de humidade, 

em conjunto com o efeito do vento, facilitam as trocas de ar, retirando assim o ar quente de dentro da 

cavidade.  

Stazi em 2020 conclui que o desempenho térmico de uma fachada ventilada depende de alguns fatores, 

como: a distância entre as duas camadas opacas (espessura da camada ventilada), as componentes físicas 

e do design do material de revestimento e a tipologia de juntas do revestimento externo, podendo ser 

abertas ou fechadas.  
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Fig. 3: Corte técnico de uma fachada ventilada [55] 

 

2.4.5. COBERTURAS E FACHADAS VERDES 

Jaffal em 2012 definiu um telhado verde como sendo um telhado de construção que era coberto por 

relva ou plantas, existindo uma membrana impermeável entre o telhado e a cobertura verde. 

A utilização de telhados verdes tem como objetivo permitir um melhor isolamento térmico, uma vez que 

é na cobertura que se encontra um dos principais responsáveis pelos ganhos de calor solar de um edifício. 

Assim, a utilização de telhados verdes permite a redução da condução do calor para o interior dos 

edifícios, havendo consequentemente uma diminuição da temperatura superficial. Além destas 

melhorias, estudos efetuados permitem concluir que a utilização de telhados verdes tem um impacto no 

microclima nas proximidades [56], existindo um decréscimo da temperatura do ar.  

Neste momento várias cidades do mundo têm como requisitos para novos edifícios a inclusão de 

telhados verdes em função da área bruta do edifício. tais como Córdoba na Argentina, Recife no Brasil 

e Coquitlam e Toronto no Canadá. Já em Guangzhou na China desde 1997, para edifícios públicos com 

grande dimensão, é exigido telhados verdes [57]. Num trabalho em Montreal no Canadá verificou-se 

que nos edifícios comerciais pode economizar-se até 11% da energia utilizada para o arrefecimento 

através da utilização de telhados verdes [58].  
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Fig. 4:  Telhado verde do edifício California Academy of Sciences – Califórnia, Estados Unidos da América [59] 

 

Existem dois tipos de fachadas verdes, sendo que a principal diferença consiste no modo de aplicação 

das plantas. Assim podemos distinguir os sistemas de parede viva onde são construídos com um 

substrato modular onde são colocadas as plantas, podendo ser montado um sistema de irrigação para 

fornecer as melhores condições para as plantas; ou então por outro tipo de sistema, a fachada verde que 

consiste na plantação da planta no solo junto à fachada. Geralmente utilizam-se espécies de plantas 

trepadeiras, que podem atingir alturas de até 25 metros, sendo que este tipo de sistema não necessita de 

substrato modular. Existem dois tipos de plantas utilizadas nas fachadas verdes, as plantas que crescem 

diretamente presas à fachada, como por exemplo as heras, e as que vivem separadas da parede, sendo 

que por vezes podem necessitar de elementos estruturais adicionais que ajudam no seu crescimento. 

Este tipo de fachadas tem sido utilizado com o objetivo de minimizar o calor nas áreas urbanas, sendo 

uma estratégia sustentável e de muito baixo custo comparativamente com outras estratégias. 

Relativamente às fachadas vivas, as fachadas verdes apresentam como vantagem o facto de serem mais 

baratas, uma vez que as fachadas vivas se não tiverem um sistema de irrigação eficaz, podem correr o 

risco de secar, enquanto as fachadas verdes não necessitam de tanto volume de irrigação e assim não 

correm tanto risco de secar.  

Bartesagli Koc em 2018 estudou a utilização deste tipo de fachadas para regular a temperatura através 

do bloqueio e da absorção da radiação solar, proporcionando assim o arrefecimento por via do efeito da 

evapotranspiração por parte das plantas. 

As fachadas verdes viabilizam a evapotranspiração, que consiste na combinação dos processos de 

evaporação da água do solo com a transpiração das plantas [60]. Este efeito depende muito das condições 

climatéricas, podendo ser facilitado ou dificultado pela radiação solar, temperatura do ar, velocidade do 

vento e a humidade relativa do ar. Além das condições climatéricas, as próprias características da planta 

influenciam a evapotranspiração, como por exemplo as dimensões da planta e das folhas, a espessura, a 

densidade, índice de área foliar e a própria espécie. Assim a evapotranspiração pode proporcionar que 

as temperaturas do meio ambiente baixem, aumentando assim as perdas de calor nas fachadas dos 

edifícios, provocando assim um decréscimo na utilização de meios de arrefecimento nos edifícios 

durante os tempos mais quentes [61].  
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Djedjig realizou um estudo para ver o impacto das fachadas verdes nos ganhos e perdas de calor e, 

utilizando um modelo à escala, comprovou que havia uma perda mínima de calor durante o inverno, 

mas, por sua vez, no verão teria um efeito bastante positivo através da redução dos ganhos de calor. 

 

 

Fig. 5: Fachada verde - parede viva, Museu Du Quai Branly Greenwall – Paris, França [62] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6. SISTEMAS DE ISOLAMENTO E FACHADAS DINÂMICAS 

No sentido de reduzir a utilização de energia para o aquecimento e a nos edifícios, a utilização de 

isolamento térmico é fundamental, fazendo com que a envolvente do edifício apresente uma melhor 

Fig. 6: Fachada verde – com herda [63] 
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resistência térmica (R), dificultando a transferência de calor entre o meio interno e o meio externo do 

edifício. Durante muito tempo, o objetivo era conseguir que o valor da resistência térmica fosse o mais 

elevado possível, mas alguns estudos demonstram que esse aumento da resistência térmica pode 

provocar um aumento do consumo anual de energia se não se controlarem os ganhos solares internos 

[64].  

Este aspeto tem dinamizado a pesquisa por sistemas de isolamento dinâmico, com o objetivo de fazer 

variar o valor da resistência térmica consoante os fatores externos, o que proporciona que a transferência 

de calor seja controlada perante as necessidades instaladas.  

Algumas técnicas utilizadas para este tipo de sistemas consistem em movimentar o ar externo dentro da 

fachada, junto ao isolamento, ou então na remoção física do isolamento, a utilização de esferas de 

espuma como isolamento para preencher ou esvaziar a cavidade do ar [65], o uso de ventilação do ar 

dentro de camadas de isolamento [66] e adicionar cavidades de ar [67].  

Estudos realizados em mais de 150 cidades dos Estados Unidos de América, demonstram que a 

utilização de sistemas de isolamento dinâmico podem originar uma poupança energética de até 45% do 

consumo total de energia para aquecimento e arrefecimento do meio interno em edifícios residenciais 

localizados em climas amenos [68].  

Em relação às fachadas dinâmicas existem 4 tipologias diferentes que se distinguem pelo movimento 

efetuado. Este tipo de movimentos condiciona, por exemplo, a incidência da radiação solar consoante a 

necessidade existente. Existem vários fatores que condicionam a utilização deste tipo de fachadas, como 

o desempenho esperado, as funções do edifício, os recursos financeiros disponíveis, o tipo de sistemas 

dinâmicos, a estética e as preferências dos utilizadores. Para além destes fatores que condicionam, deve 

prestar-se atenção às variáveis de projeto como a geometria do edifício, dimensões, os movimentos 

feitos pelos dispositivos de sombreamento externos ou outros elementos que constituem as fachadas.  
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3 
METODOLOGIA DE ENSAIO 

 

 

3.1. SOLUÇÃO CONSTRUTIVA 

A solução construtiva estudada, esquematizada na Fig. 7, tem um formato quadrangular com cada lado 

a ter um comprimento de 1,88 m e é constituída do interior (voltada para a nave) para o exterior (voltada 

para a câmara climática) por um painel de betão armado com 8 cm de espessura, uma caixa de ar com 

espessura de 10 cm, um painel de isolamento térmico em EPS com uma espessura de 10 cm e por fim 

um novo painel de betão armado com 8 cm de espessura. Tem duas aberturas quadradas com 9 cm de 

lado localizadas em cantos opostos no painel exterior para colocar os dispositivos de ventilação, criando 

um movimento de ar no interior da caixa de ar. Pelas suas características, este sistema de parede 

apresenta um bom comportamento térmico no inverno, onde o objetivo principal é que a fachada 

apresente uma baixa transmissão térmica, e no verão, apresente uma elevada transmissão térmica com 

o auxílio do sistema de ventilação [69]. O valor da resistência térmica do sistema de parede em estudo, 

calculado através de simulação numérica por, é de 3,03 m2.ºC/W [69]. 

 

 

 

Fig. 7: Sistema de parede em estudo: a) alçado frontal do painel exterior; b) alçado lateral do sistema de parede [69] 
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3.2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Para a realização dos ensaios, que foram realizados no Laboratório de Física das Construções (LFC), da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, seguindo as indicações das normas ISO 8990:1994 

[70] e ISO 9869-1:2014 [71]. Utilizou-se uma câmara climática modelo da Fitoclima 1000 EDTU (Fig. 

8), situada na nave do LFC, que permite variar a temperatura num intervalo entre os -50ºC até aos 180ºC 

tendo uma precisão de ±0,5ºC, já no que se refere à humidade relativa, esta pode variar entre os 10% e 

os 98% com uma precisão de ±2%. O sistema de parede foi instalado num aro metálico, ficando sujeito 

a um gradiente de temperatura que resulta da temperatura dentro da câmara climática e da temperatura 

na nave. 

 

 

Fig. 8: Câmara climática Modelo Fitoclima 1000 EDTU 

 

Utilizou-se, para medir as temperaturas das 4 superfícies do sistema de parede (parede interna, caixa de 

ar, isolamento térmico EPS e parede externa), termopares do Tipo T (cobre e constantan) (Fig. 9), que 

conseguem medir temperaturas entre os -200 a 350ºC tendo uma precisão de ±1,0ºC ou ±0,75ºC%. A 

sua distribuição nas diferentes superfícies do sistema de parede segue as indicações das normas ISO 

8990:1994 [70] e ISO 9869-1:2014 [71], onde é exigido que estejam afastados de zonas de 

heterogeneidades, pontes térmicas ou outras fontes de erro evitando assim perturbações nos valores 

obtidos. Outra exigência é os espaçamentos uniformes na mesma superfície e localizados frente a frente 

com termopares em faces opostas.  
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Fig. 9: Termopar do tipo T, Nº 7 instalado na superfície exterior do painel exterior do sistema de parede alinhado 
com o termopar Nº 6, instalado na superfície interior do EPS 

 

Para medir os fluxos de calor por condução foram colocados fluxímetros nas faces interna e externa do 

sistema de parede. Estes fluxímetros são do tipo TPD TND-TH (Fig. 10), podendo ser utilizados até 

temperaturas máximas de 90ºC e com uma precisão de ±5%. A sua distribuição teve de cumprir as 

exigências das normas ISO 8990:1994 [70] e ISO 9869-1:2014 [71], para evitar fontes de erro que 

influenciem os valores obtidos. Em relação aos espaçamentos, estes devem ser uniformes entre si e 

associados a um sensor de temperatura superficial. Para que os fluxímetros não tenham possíveis desvios 

nas medições foram protegidos por papel alumínio (Fig. 10). 

 

 

Fig. 10: Fluxímetro TPD TND-TH, protegido com papel de alumínio 

 

Outro equipamento de medição utilizado foi a sonda de temperatura PT100, que consegue medir 

temperaturas entre os -200ºC a 600ºC tendo uma precisão de ±0,05ºC, com o objetivo de medir a 

temperatura do ar no interior da caixa de ar.  

Foi utilizado o Datalogger Mikromec, (Fig. 11), para armazenamento dos dados medidos pelos 

termopares, fluxímetros e sonda de temperatura. Este equipamento tem uma capacidade de registar 

valores até 16 canais e os seus registos têm uma precisão de 0,1%. Este equipamento permite armazenar 

os dados mediante o intervalo de tempo predefinido, sendo possível observar estes valores em tempo 

real através do ecrã principal.   
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Fig. 11: Armazenador de dados, Datalogger Mikromec 

 

Para a circulação do ar na caixa de ar do sistema de parede, utilizaram-se duas ventoinhas de computador 

Tacens Anima, (Fig. 12) de forma quadrada com 8 cm de comprimento possibilitando um fluxo de ar 

máximo de 52m3/h. Este fluxo de ar é controlado por um potenciómetro ligado ao circuito de ligação e 

à corrente elétrica. 

 

 

Fig. 12: Ventoinha Tacens Anima 

 

Foi também utilizado um sensor HOBO® Temp/HR (UX100-011) (Fig. 13), este equipamento pode 

medir temperaturas compreendidas entre os -20ºC a 70ºC tendo uma precisão de ±0,21ºC e em termos 

de humidade relativa, este equipamento pode medir valores de humidades relativas compreendidas entre 
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o 1% e 95% com uma precisão de ±2,5%. Este equipamento mediu e armazenou a temperatura e a 

humidade relativa do ar na nave do LFC, onde se situa a câmara climática, durante os dias dos ensaios.  

 

 

Fig. 13: Sensor de temperatura e humidade relativa HOBO® Temp/HR (UX100-011) 

 

3.3. ENSAIOS REALIZADOS 

Os ensaios realizaram-se entre 13 de abril e 13 de maio de 2022, com a temperatura interior, 

correspondente à temperatura na nave, sempre superior à temperatura exterior, correspondente à 

temperatura na câmara climática. Foram simulados 2 gradientes de temperatura para avaliar o 

comportamento da parede, com e sem o sistema de ventilação da caixa de ar acionado. Tendo em conta 

que a temperatura média da nave para os meses de abril e maio foi de 19,7ºC, com um mínimo de 15,3ºC 

e um máximo de 24,7ºC, como demonstra a Fig. 14, os valores para a câmara climática foram definidos 

para 5ºC ou 10ºC nos diferentes ensaios realizados.  

 

 

Fig. 14: Variação da temperatura no laboratório durante os ensaios realizados 

 

Em primeiro lugar definiu-se as superfícies e os ambientes onde se mediram as temperaturas, para estes 

ensaios Fig. 15, posteriormente os termopares foram distribuídos da seguinte forma pelas várias camadas 

do sistema de parede: os termopares 3, 7 e 11 ficaram localizados na face exterior do painel exterior, 

voltado para a câmara climática; os termopares 8 e 10 foram fixados na face interior do painel interior, 
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voltado para a nave do LFC; os termopares 2, 4 e 9 ficaram na face exterior do painel interior; os 

termopares 1 e 6 foram fixados na face interior da camada de EPS (Fig.16 e Fig. 17). De referir que não 

se utilizou o termopar 5, fixado na face interior do painel interior, porque mediu valores muito diferentes 

comparativamente com os restantes. Utilizaram-se também 3 fluxímetros, sendo que dois se encontram 

na face interior do painel interior do protótipo, voltados para a nave, enquanto o outro fluxímetro se 

encontra na face exterior do pano exterior do protótipo, voltada para a câmara climática (Fig.18). De 

referir também a utilização de uma sonda de temperatura para medir a temperatura do ar no interior da 

caixa de ar. Esta sonda foi colocada suspensa na parte central do provete, presa no varão roscado. 

 

 

Fig. 15: Definição das superfícies e ambientes nos quais se mediram as temperaturas [69] 

 

 

Fig. 16: Distribuição dos termopares nas faces exteriores: a) do painel interior; b) do painel exterior [69] 
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Fig. 17:  Distribuição dos termopares nas faces interiores: a) face interior do painel interior; b) face interior do 
painel exterior em isolamento térmico EPS [69] 

 

 

Fig. 18: Distribuição dos fluxímetros nas superfícies exteriores: a) do painel interior; b) do painel exterior [69] 

 

Foi efetuada uma aferição relativa dos termopares utilizados, tendo sido necessário fazer ajustes em 

alguns deles. Assim, nos valores medidos pelo termopar 4 aplicou-se um ajuste +0,6ºC; no termopar 9 

um ajuste -2,3ºC e nos termopares 10 e 11 uma correção de -1,8ºC.  

Tal como referido anteriormente, realizaram-se 4 ensaios, cujas características estão descritas na Tabela 

1, com uma duração de 7 dias para cada um deles. para seguir as condições da norma ISO 8990:1994 

[70]. Nos ensaios em que se acionou o sistema de ventilação da caixa de ar, as duas ventoinhas utilizadas 

foram colocadas na abertura debaixo menor cota, condição que apresentou os melhores resultados para 

o arrefecimento nos ensaios realizados por Teixeira (2021) [69]. De salientar que a norma ISO 8990: 

1994 [70] recomenda uma variação de temperatura de 20ºC para este tipo de ensaios, mas tendo em 

conta que só se consegue variar a temperatura de um dos lados do sistema de parede e também devido 

a se pretender utilizar valores de gradientes térmicos mais próximos da realidade do Porto, os gradientes 

impostos no sistema de parede foram de cerca de 15ºC para o primeiro grupo de ensaios e de cerca de 

10ºC para o segundo grupo. De referir que para todos estes ensaios não se considerou o primeiro dia 
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devido ao facto de a câmara climática demorar algum tempo a estabilizar nos valores desejados para a 

temperatura. 

 

Tabela 1: Plano de ensaios e suas caraterísticas 

 

 

De referir que para estes ensaios além da medição das temperaturas superficiais nas várias camadas do 

sistema de parede e dos fluxos de calor, também se calculou a resistência térmica de todo o sistema ou 

de parte dele, de acordo com a seguinte fórmula e para as condições da Fig. 19. 

 

 

onde: 

Tsi  temperatura superficial interior, [K]; 

Tse  temperatura superficial exterior, [K]; 

qj  fluxo de calor, [W/m2]. 

 

 

Fig. 19: Esquema demonstrativo para o cálculo das resistências térmicas total 

Ensaios
Temperatura da 

Nave

Humidade Relativa 

Nave

Temperatura da 

Câmara Climática

Humidade Relativa 

Câmara Climática

Utilização de 

Ventoinhas
Duração

1.1 ± 20 °C ± 60% 5 °C 60% Não 7 dias

1.2 ± 20 °C ± 60% 5 °C 60% Sim 7 dias

2.1 ± 20 °C ± 60% 10 °C 60% Não  7 dias

2.2 ± 20 °C ± 60% 10 °C 60% Sim 7 dias
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4 
RESULTADOS 

 

 

4.1. ENSAIO 1.1 

Este ensaio irá servir como ensaio de teste, uma vez que não se utilizaram as ventoinhas e as aberturas 

existentes foram tapadas com isolamento térmico de forma a evitar as transferências de calor através 

das mesmas (Fig. 20). A Fig. 21 representa a variação das temperaturas no decorrer do ensaio medidas 

pelos termopares, enquanto a Tabela 2 mostra os valores médios, máximos e mínimos dessas 

temperaturas. De referir que apenas para este ensaio não foi considerado o termopar 7, que está 

localizado na face da parede voltada para câmara climática por ter apresentado valores inadequados.  

 

 

Fig. 20: Colocação do isolamento térmico nas aberturas  
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Fig. 21:  Variação da temperatura para o ensaio 1.1 

 

Tabela 2: Análise estatística de temperatura durante o ensaio 1.1 

 
 

Da análise ao gráfico apresentado na Fig. 21 e da Tabela 2 pode-se verificar que a temperatura medida 

pelos termopares aumenta do pano exterior para o pano interior. 

Pode-se também verificar que a temperatura na câmara climática só influenciou significativamente a 

temperatura na superfície exterior do painel exterior, sendo que nas restantes superfícies a temperatura 

seguiu um padrão idêntico à temperatura da ambiência interior. Neste ensaio verificou-se que existe uma 

diferença média de temperatura de 8,25°C entre a superfície exterior do painel exterior e a superfície 

interior do EPS.  

Superfície Exterior do Painel 

Interior

18,50

17,40

14,70

14,40

14,10

13,50

14,10

12,30

14,30

16,35

16,20

18,50

17,90

17,60

17,80

15,40

14,50

15,65

15,40

15,60

16,90

Superfície Interior do EPS

Superfície Interior do Painel 

Interior 

Termopar 3

Termopar 11

Termopar 1

Termopar 6

Termopar 2

Termopar 4

Termopar 9

Superfície Exterior do Painel 

Exterior

Termopar 8

Termopar 10

6,30

6,10

MínimoMáximoMédia
Temperatura [ºC]

6,75

6,65

7,20

6,90
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A Fig. 22 representa a variação dos valores de fluxo de calor medidos pelos fluxímetros colocados no 

sistema de parede.  

 

 

Fig. 22: Variação do fluxo de calor durante o ensaio 1.1 

 

Por observação do gráfico pode-se concluir que ambos os fluxímetros aplicados na face interior do 

painel interior, voltada para a nave, apresentam valores semelhantes, mas muito menos constantes 

comparativamente com o fluxímetro aplicado na face exterior do painel exterior, voltada para a câmara 

climática, o que resulta da variação de temperatura na nave, que sofre flutuações significativas durante 

o dia, em função do clima exterior.  

Por fim, calculou-se a resistência térmica do sistema de parede, que está representada na Fig. 23 na 

Tabela 3. 
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Fig. 23: Resistência térmica total no ensaio 1.1 

 

Tabela 3: Valores da resistência térmica para o ensaio 1.1 

 

 

Perante estes valores e comparando com o valor teórico presente no capítulo anterior (R=3,03 m2.ºC/W), 

pode-se verificar que o valor do R2 é o que se encontra mais próximo. A diferença do R1 para esse 

mesmo valor teórico pode ser devido à influência das condições ambiente na nave sofrerem flutuações 

significativas ao longo do dia. Caso a temperatura na nave se tivesse mantido constante, os valores de 

R1 e R2 seriam mais próximos. O valor R3 traduz a resistência térmica do painel interior, 

significativamente mais baixa do que os restantes valores, porque é constituído apenas por uma camada 

de 8 cm de betão. O valor R4 traduz a resistência térmica do painel exterior, superior ao R3 porque é 

constituído por 8 cm de betão e 10 cm de EPS. 

 

4.2. ENSAIO 1.2 

A diferença deste ensaio para o anterior é a colocação de duas ventoinhas na abertura inferior, com a 

abertura superior aberta, para facilitar a extração do ar da caixa de ar (Fig. 24). Com este ensaio pretende 

verificar-se o impacto das ventoinhas na resistência térmica da parede. A Fig. 25 representa a variação 

das temperaturas no decorrer do ensaio medidas pelos termopares, enquanto a Tabela 4 mostra os valores 

médios, máximos e mínimos dessas temperaturas.  

 

R3 0,3355

R4 2,4260

R2 2,7322

R1 6,1447
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Fig. 24: Colocação de 2 ventoinhas em série na abertura inferior do sistema de parede 

 

 

Fig. 25: Variação da temperatura para o ensaio 1.2 
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Tabela 4: Análise estatística de temperatura durante o ensaio 1.2 

 

 

Por observação da Fig. 25 e da Tabela 4 pode-se verificar que o funcionamento da ventoinha não altera 

a tendência das medições face ao ensaio 1.1, no entanto, os valores nas camadas intermédias apresentam 

valores inferiores, mesmo para condições semelhantes nas ambiências interior e exterior, como é o caso 

do dia 18 de abril (Fig. 21) e do dia 25 de abril (Fig.25). 

Analisando os valores obtidos pelo termopar 6 verifica-se que são um pouco diferentes dos obtidos pelo 

termopar 1, apesar de estarem ambos na face interior do painel de EPS, o que se deve à colocação das 

ventoinhas muito próximas do termopar 6, apresentando assim valores de temperatura muita mais baixa 

que o termopar 1.  

Devido à utilização do sistema de ventilação, neste ensaio verificou-se que existe uma diferença média 

de 4,925°C entre a superfície exterior do painel exterior e a superfície do EPS. Ao comparar-se com o 

valor equivalente no ensaio 1.1, verifica-se uma diferença muito relevante. Neste ensaio também se 

verifica que a diferença entre a temperatura na nave (ambiência interior) e a temperatura da superfície 

interior do painel interior é maior do que no ensaio anterior, o que aponta para a eficácia do sistema de 

ventilação. Esta diferença poderia ainda ser maior se a temperatura na nave não tivesse diminuído neste 

ensaio face ao ensaio anterior.  

A Fig. 26 representa a variação dos valores de fluxo de calor medidos pelos fluxímetros colocados no 

sistema de parede.  

  

 

6,82 7,10

15,30

Termopar 10 14,77 16,20

Superfície Exterior do Painel 

Interior

Termopar 2

Superfície Interior do Painel 

Interior 

Termopar 8 13,68

Superfície Interior do EPS

Termopar 6 10,04 12,00 9,20

12,40

13,10

13,60 11,10

Termopar 9 13,86 15,30 12,30

13,98 15,30 12,60

Termopar 4 12,19

Superfície Exterior do Painel 

Exterior

Termopar 3 6,49 6,80 6,20

Termopar 7 6,50

Temperatura [ºC]
Média Máximo Mínimo

Termopar 11 6,40 6,60 6,20

Termopar 1 12,95 14,30 11,80



Caraterização experimental do comportamento térmico de um sistema de parede dinâmico 

 

29 

 

Fig. 26: Variação do fluxo de calor durante o ensaio 1.2 

 

Verifica-se que ambos os fluxímetros voltados para a nave apresentam valores com uma evolução 

semelhante, mas variando entre si de forma mais evidente do que no ensaio 1.1, o que poderá estar 

relacionado com a influência da ventilação da caixa de ar. Ambos estes fluxímetros apresentam 

oscilações muito significativas quando comparadas com o fluxímetro voltado para a câmara climática, 

condição também verificada no ensaio anterior. 

Por fim calculou-se a resistência térmica da parede, representada na Fig. 27 e na Tabela 5. 

 

 

Fig. 27:  Resistência térmica total no ensaio 1.2 
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Verifica-se que o valor R1 diminui consideravelmente face ao ensaio 1.1, provavelmente devido ao 

efeito da ventilação da caixa de ar. Esta diminuição da resistência térmica não se verifica para o valor 

de R2, o que poderá estar relacionado com a posição do fluxímetro no sistema de parede e com o facto 

da temperatura na caixa de ar se aproximar mais da temperatura do ar interior do que da do ar exterior. 

A variação entre os valores de R1 e R3 pode ser associada à dissipação de calor por convecção através 

das aberturas da caixa de ar. Neste ensaio, esta diferença é de 1,4813 m2.ºC/W, enquanto no ensaio 1.1 

é de 5,8092 m2.ºC/W, o que comprova o efeito da ventilação na dissipação de calor. R4 representa a 

dissipação do calor por condução entre a caixa de ar e o exterior, que idealmente deveria tender para 

zero, uma vez que as temperaturas da superfície do EPS e da superfície exterior do sistema de parede 

seriam muito próximas se a ventilação fosse totalmente eficaz. Apesar do valor de R4 ser de 1,9884 

m2.ºC/W e, portanto, ainda bastante elevado, ele diminuiu cerca de 20% face ao ensaio 1.1, realizado 

com as ventoinhas desligadas.  

 

4.3. ENSAIO 2.1 

Este ensaio é idêntico ao ensaio 1.1, realizado com as ventoinhas desligadas, sendo a única diferença a 

temperatura da câmara climática, uma vez que se definiu para este ensaio 10°C em vez dos 5°C do 

ensaio 1.1, o que faz com que tenhamos uma situação mais realista em termos de noite de verão. A Fig. 

28 representa a variação das temperaturas no decorrer do ensaio medidas pelos termopares, enquanto a 

Tabela 6 mostra os valores médios, máximos e mínimos dessas temperaturas.  

  

 

Fig. 28:  Variação da temperatura para o ensaio 2.1 

 

R3 0,1897

R4 1,9884

R1 1,6710

R2 3,0779

Análise Estatística da Resistência Térmica
Tabela 5: Valores da resistência térmica para o ensaio 1.2 
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Tabela 6: Análise estatística de temperatura durante o ensaio 2.1 

 

 

Pode observar-se que neste ensaio a temperatura na nave apresentava valores mais elevados do que no 

ensaio 1.1, o que fez com que as temperaturas registadas na superfície interior do EPS, na superfície 

exterior do painel interior e na superfície interior do painel interior apresentasse valores mais elevados 

do que no ensaio 1.1. Neste ensaio verificou-se que existe uma diferença média de 8,58°C entre a 

temperatura da superfície exterior do painel exterior e a superfície interior do EPS. Comparando este 

valor com o do ensaio 1.1 verifica-se que é ligeiramente maior, o que, à partida não faz sentido, uma 

vez que se aumentou a temperatura na câmara climática em 5°C. No entanto, este valor é também 

condicionado pela temperatura na nave, que aumentou face ao ensaio 1.1.  

A Fig. 29 representa a variação dos valores de fluxo de calor medidos pelos fluxímetros colocados no 

sistema de parede. Tal como no ensaio 1.1, continua a verificar-se neste ensaio uma sobreposição dos 

valores medidos 2 pelos fluxímetros voltados para a nave, apesar da grande variabilidade diária, 

resultado da flutuação da temperatura e radiação nessa ambiência.  

 

Superfície Exterior do Painel 

Interior

Termopar 2 20,36 21,40 19,00

Termopar 4 20,26 21,30 18,90

Termopar 9 20,49 21,70 19,00

Superfície Interior do Painel 

Interior 

Termopar 8 20,87 22,10 19,50

Termopar 10 21,00 22,20 19,60

Superfície Interior do EPS

Termopar 1 20,10 21,10 18,80

Termopar 6 19,54 20,60 18,20

Temperatura [ºC]
Média Máximo Mínimo

Superfície Exterior do Painel 

Exterior

Termopar 3 11,03 11,30 10,80

Termopar 7 11,36 11,70 11,00

Termopar 11 11,34 15,50 11,20
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Fig. 29: Variação do fluxo de calor durante o ensaio 2.1 

 

A resistência térmica está representada na Fig. 30 e na Tabela 7. Verifica-se que os valores são muito 

semelhantes aos do ensaio 1.1, pelo que se pode concluir que a menor diferença de temperatura entre a 

ambiência interior e exterior não influencia os resultados. 

 

 

Fig. 30: Resistência térmica total no ensaio 2.1 

 

 

 

 

R3

R4

0,3886

2,9666

R1 6,5196

R2 3,3564

Tabela 7: Valores da resistência térmica para o ensaio 2.1 
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4.4. ENSAIO 2.2 

Neste ensaio foi colocado em funcionamento o sistema de ventilação da caixa de ar, tal como no ensaio 

1.2, mantendo-se uma temperatura no interior da câmara climática de 10ºC. Na Fig. 31 representa a 

variação das temperaturas no decorrer do ensaio medidas pelos termopares, enquanto a Tabela 8 mostra 

os valores médios, máximos e mínimos dessas temperaturas. Verifica-se que os resultados são muito 

semelhantes aos do ensaio 1.2, notando-se, contudo, um aumento quer da temperatura das camadas mais 

interiores, porque aumentou a temperatura no interior da câmara climática, quer das camadas mais 

exteriores, porque aumentou a temperatura na nave. 

 

 

Fig. 31: Variação da temperatura para o ensaio 2.2 
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Tabela 8: Análise estatística de temperatura durante o ensaio 2.2 

 

 

Devido à utilização do sistema de ventilação, neste ensaio verificou-se que existe uma diferença média 

de temperatura de 3,753°C entre a superfície exterior do painel exterior e a superfície interior do EPS. 

Ao comparar-se com o valor obtido no ensaio 2.1 a diferença é significativa. Comparando este valor 

com o obtido no ensaio 1.2, verifica-se uma pequena diferença que pode ser justificada pelo aumento 

da temperatura nas ambiências interior e exterior.  

A Fig. 32 representa a variação dos valores de fluxo de calor medidos pelos fluxímetros colocados no 

sistema de parede. Tal como no ensaio 1.2, também neste se observa um maior desfasamento entre os 

valores medidos pelos 2 fluxímetros voltados para a nave, confirmando a hipótese anteriormente 

referida, de que a ventilação da caixa de ar poderá estar a influenciar a medição do fluxo de calor em 

pontos diferentes da parede. 

  

 

Superfície Exterior do Painel 

Interior

Termopar 2 17,08 18,30 16,00

Termopar 4 15,50 16,60 14,60

Termopar 9 17,20 18,70 15,90

Superfície Interior do Painel 

Interior 

Termopar 8 16,84 18,20 15,80

Termopar 10 18,00 19,70 16,60

Superfície Interior do EPS

Termopar 1 16,31 17,30 15,40

Termopar 6 13,71 14,40 13,10

Temperatura [ºC] Média Máximo Mínimo

Superfície Exterior do Painel 

Exterior

Termopar 3 11,11 11,40 10,80

Termopar 7 11,39 11,70 11,00

Termopar 11 11,27 11,40 11,10
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Fig. 32: Variação do fluxo de calor durante o ensaio 2.2 

A resistência térmica é representada na Fig. 33 e na Tabela 9. Apesar do objetivo deste ensaio ser avaliar 

os valores de resistência térmica para uma diminuição do gradiente de temperatura entre o interior e o 

exterior do sistema, este objetivo não foi conseguido uma vez que existiu um aumento da temperatura 

da nave o que provocou que a diferença de gradiente de temperatura entre o interior e o exterior do 

sistema apresenta-se valores muito próximos aos valores obtidos pelo grupo de ensaio 1, o que fez com 

que os valores apresentados na Tabela 9 fossem semelhantes com os valores obtidos na Tabela 5. Não 

podendo assim concluir os efeitos de uma diminuição do gradiente de temperatura interior e exterior do 

sistema para o cálculo da resistência térmica.  

 

Fig. 33: Resistência térmica total no ensaio 2.2 

 

Tabela 9: Valores da resistência térmica para o ensaio 2.2 

 

R3 0,1999

R4 1,9653

Análise Estatística da Resistência Térmica

R1 1,4696

R2 3,2274
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5 
CONCLUSÕES 

 

 

5.1. CONCLUSÕES PRINCIPAIS 

Uma vez que é no interior dos edifícios que as pessoas passam maior parte do seu dia a dia, estes têm 

de possuir condições térmicas ideais de conforto, que muitas vezes são garantidos através de 

equipamentos de ar condicionado. Este tipo de equipamentos consome muita energia, o que faz com que 

o ramo da construção seja um dos maiores responsáveis pelos consumos globais de energia, afetando e 

colocando em causa a sustentabilidade do planeta. Assim, os critérios sobre o comportamento térmico 

dos edifícios são cada vez mais exigentes. No passado, o objetivo principal dos edifícios era que 

possuíssem um coeficiente de resistência térmica total o mais elevado possível, de forma a evitar as 

trocas de calor com o meio externo, mas com o passar dos anos o aumento do valor deste coeficiente, 

tem vindo a provocar o sobreaquecimento dos edifícios, abrindo a discussão e o aumentando o interesse 

nas fachadas adaptativas.  

No capítulo 2, fez-se uma análise de possíveis técnicas para mitigar o sobreaquecimento, fazendo uma 

análise do seu funcionamento e das suas vantagens. Em relação à ventilação natural, trata-se de uma 

técnica bastante simples que consiste na abertura janelas para circulação de ar. Outro método para 

mitigar este efeito é melhorar as condições térmicas dos vãos envidraçados e colocação de dispositivos 

de sombreamento. A colocação de isolamento ou fachadas com material de mudança de fase ou fachadas 

ventiladas, são outros métodos para evitar o sobreaquecimento. Uma estratégia mais ecológica são os 

telhados verdes e as fachadas verdes, que consistem em isolar a cobertura ou as fachadas com vegetação. 

Por fim, temos as fachadas dinâmicas que têm como objetivo fazer variar o valor da resistência térmica 

consoante os fatores externos, o que proporciona que a transferência de calor seja controlada perante as 

necessidades instaladas.  

O trabalho experimental desenvolvido nesta dissertação consistiu num estudo sobre o comportamento 

térmico de um sistema de parede dinâmico. Este sistema inclui um sistema de ventilação no seu interior, 

que permite alterar a sua resistência térmica global. Um protótipo do sistema foi testado no Laboratório 

de Física das Construções (LFC) sob diferentes condições fronteira. As conclusões que se podem tirar 

a partir destes ensaios, e atendendo que estes são sempre afetados das incertezas comuns dos trabalhos 

em laboratório, é que este tipo de mecanismo pode ser uma solução para a diminuição da resistência 

térmica do sistema de parede, tentando assim mitigar o efeito do sobreaquecimento. O protótipo foi 

testado em dois grupos de variações térmicas, onde a única diferença entre eles era a diferença de 

temperatura que se verificava entre a câmara climática e a temperatura do laboratório. Esta diferença 

não se conseguiu obter devido à temperatura no interior da nave ter sofrido um aumento o que provocou 



Caraterização experimental do comportamento térmico de um sistema de parede dinâmico  

 

38 

que o gradiente de temperatura entre o interior e o exterior do sistema fosse muito idêntico ao primeiro 

grupo, obtendo assim valores de resistência térmica muito semelhantes.  

 

5.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Estes ensaios elaborados nesta dissertação têm um handicap de não se conseguir manter as condições 

ambientais do LFC. Posto isto não irá adiantar de nada fazer novos estudos se não se conseguir arranjar 

uma solução para minimizar as variações de temperatura presentes no laboratório. O ideal seria utilizar 

duas câmaras climáticas uma em cada lado do sistema de parede para permitir assim que não houvesse 

fatores externos que fizessem variar as condições térmicas, medidas pelos termopares e fluxímetros. 

Este sistema de parede, foi construído com a particularidade de poder variar a espessura da caixa de ar, 

através dos varões roscados fixos no painel interior que atravessam o sistema de parede. Durante o 

estudo desta dissertação optou-se por não fazer variar a espessura da caixa de ar, mas em trabalhos 

futuros poderá ser estudado a influência da espessura da caixa de ar.   
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