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RESUMO 

Um dos principais responsáveis pelas emissões de gases para as atmosferas são os edifícios, 

decorrente das necessidades de climatização, pelo que importa nas várias estratégias bioclimáticas 

considerar o potencial contributo de Fachadas Ativas, como a Parede Trombe. Estas obtêm-se com 

recursos a variados equipamentos que passam a fazer parte da sua constituição, como é o caso dos 

painéis e concentradores solares, do vidro fotovoltaico e da Parede Trombe, principal foco desta 

dissertação. 

Apesar do potencial de eficiência da Parede Trombe ser bastante elevado, a sua utilização em 

edifícios portugueses é escassa, devido à falta de informação existente sobre este sistema. Com vista 

a contribuir para o conhecimento científico deste sistema, apresenta-se nesta dissertação uma 

comparação entre uma parede “comum” de alvenaria e uma Parede Trombe, avaliando a contribuição 

que este tipo de sistema possui para a eficiência energética dos edifícios, simulando o seu 

desempenho térmico com recurso à modelação tridimensional através do programa Revit e com o 

contributo de avaliações energéticas por parte do Insight 360. 

Esta tese permite identificar melhorias no desempenho energético dos edifícios, com a consequente 

poupança de energia e por sua vez, a redução das emissões de CO2; isto através da consciente 

escolha de materiais que sejam adequados às variadas circunstâncias, tirando todo o partido do 

sistema Parede Trombe. 

PALAVRAS-CHAVE: Fachadas Ativas, Parede Trombe, Eficiência Energética, Desempenho 

Energético, Desempenho Térmico. 
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ABSTRACT 

One of the main responsibles for the emission of gases into the atmosphere are the buildings, due to 

the acclimatization needs, therefore it is very important at bioclimatic matters, to have in consideration 

the contribution of the potential obtained by Ative Façades, such as Trombe Walls.This kind of façades 

are obtained by integrating equipments in its constitution, such as solar panels and solar 

concentrators, photovoltaic glass and Trombe Wall, the main focus of this dissertation. 

Although the efficiency potential of the Trombe Wall is quite high, its use in Portuguese buildings is 

scarce, due to the lack of information about this system. In order to contribute to the scientific 

knowledge of the Trombe Wall system, this dissertation presents a comparison between a “common” 

masonry wall and a Trombe Wall, evaluating the contribution that this type of system gives to the 

energy efficiency of buildings, simulating its thermal performance using three-dimensional modeling 

through the Revit program and with the contribution of some energy evaluations by Insight 360. 

Due to the realization of the present thesis it was possible to identify the improvement of the energetic 

performance of buildings, with the consequent energy saving and, in turn, the reduction of CO2 

emissions; under the conscious choice of materials that are suitable for each circumstances, taking full 

advantage of the Trombe Wall system. 

KEYWORDS: Active Façades, Trombe Wall, Energy Efficiency, Energy Performance, Thermal 

Performance. 

�vii



�viii



ÍNDICE 

Declaração                                                                                                                                               i 

Agradecimentos                                                                                                                                    iii  

Resumo                                                                                                                                                   v  

Abstract                                                                                                                                                 vii  

Índice de Figuras                                                                                                                                 xiii 

Índice de Tabelas                                                                                                                                xvii  

Acrónimos & Nomenclatura                                                                                                               xix  

1   INTRODUÇÃO                                                                                                                                   1                         

      1.1   Enquadramento Geral                                                                                                               1 

      1.2   Hipótese e Objetivo                                                                                                                   3 

      1.3   Metodologia                                                                                                                               4                                      

      1.4   Organização                                                                                                                              6 

2   FACHADAS ATIVAS E POTENCIAIS SOLUÇÕES                                                                           7 

      2.1   Importância e Tipologias                                                                                                            7 

              2.1.1   Tipologias de Soluções                                                                                                   9       

                       2.1.1.1   Sistemas Solares Ativos                                                                                     9 

                       2.1.1.2   Sistemas Solares Passivos                                                                                9                               

                                     2.1.1.2.1   Sistemas de Ganho Direto                                                                9 

                                     2.1.1.2.2   Sistemas de Ganho Indireto                                                            10 

                                     2.1.1.2.3   Sistemas de Ganho Isolado                                                            10 

      2.2   Painel Solar                                                                                                                             10 

              2.2.1   Painel Solar Fotovoltaico                                                                                              11           

                        2.2.1.1   Painel Solar Fotovoltaico de Silício Monocristalino (c-Si)                                13             

                        2.2.1.2   Painel Solar Fotovoltaico de Silício Policristalino (p-Si)                                  13                 

�ix



                        2.2.1.3   Painel Solar de Película Fina                                                                           14 

              2.2.2   Painel Solar Térmico                                                                                                    14 

                        2.2.2.1   Sistema Compacto                                                                                          15 

                        2.2.2.2   Sistema de Circulação Forçada                                                                       15 

              2.2.3   Desempenho                                                                                                                16 

              2.2.4   Integração na Fachada                                                                                                 17 

                        2.2.4.1   Desempenho                                                                                                   18 

                        2.2.4.2   Caso de Estudo: Solar XXI                                                                              19 

      2.3   Concentrador Solar                                                                                                                  20 

               2.3.1   Sistema Cilíndrico Parabólico                                                                                      21  

               2.3.2   Sistema de Torre                                                                                                          21 

               2.3.3   Sistema de Disco                                                                                                         22 

               2.3.4   Desempenho                                                                                                               22 

               2.3.5   Integração na Fachada                                                                                                23 

                        2.3.5.1   Desempenho                                                                                                   23 

                        2.3.5.2   Caso de Estudo: Façade Solar Concentrator Project                                      24 

      2.4   Vidro Fotovoltaico                                                                                                                    25 

               2.4.1   Desempenho                                                                                                               25 

               2.4.2   Caso de Estudo: Coca-Cola/Femsa Headquarter                                                       26 

      2.5   Parede Trombe                                                                                                                        27 

               2.5.1   Parede Trombe não Ventilada (PTNV)                                                                        28 

               2.5.2   Parede Trombe Ventilada (PTV)                                                                                  29 

               2.5.3   Desempenho                                                                                                               31 

               2.5.4   Caso de Estudo: Druk White Lotus School                                                                  32 

               2.5.5   Caso de Estudo: Academia de Ginástica Desportiva de Guimarães                           33 

      2.6   Síntese                                                                                                                                     34 

�x



3   SISTEMAS DE FACHADA ATIVA - PAREDE TROMBE                                                                 35 

      3.1   Conceito                                                                                                                                   35 

      3.2   Princípios de Dimensionamento                                                                                              35 

               3.2.1   Parede Acumuladora                                                                                                   36 

               3.2.2   Envidraçado                                                                                                                 39 

               3.2.3   Dispositivos de Sombreamento                                                                                   40 

               3.2.4   Caixa-de-Ar                                                                                                                  41 

               3.2.5   Sistemas de Ventilação                                                                                               41 

      3.3   Avaliação                                                                                                                                 43 

               3.3.1   Modos de Avaliação                                                                                                     43 

               3.3.2   Cálculo e Desempenho                                                                                               44 

               3.3.3   Adaptação dos cálculos                                                                                               45 

                         3.3.3.1   Cálculo da PTV na estação de Aquecimento                                                 45 

                                    3.3.3.1.1   Ganhos Solares                                                                                45 

                                    3.3.3.1.2   Transferência de Calor                                                                     48 

                         3.3.3.2   Cálculo da PTV na estação de Arrefecimento                                                49 

                         3.3.3.3   Cálculo da PTNV                                                                                            50 

               3.3.4   Abordagem em BIM                                                                                                     50 

4   APLICAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDO                                                                                          51 

      4.1   Caso de Estudo                                                                                                                       51 

      4.2   Modelação                                                                                                                               52 

               4.2.1   Modelação sem recurso à Parede Trombe                                                                  52 

                         4.2.1.1   Energy Optimization - “Energy Model”                                                            54 

                         4.2.1.2   Insight - “Heating/Cooling”                                                                              56                                           

                         4.2.1.3   Reports & Schedules - “Heating and Cooling Loads”                                     57 

               4.2.2   Modelação com recurso à PTNV                                                                                 60 

�xi



                         4.2.2.1   Energy Optimization - “Energy Model”                                                            61 

                         4.2.2.2   Insight - “Heating/Cooling”                                                                              63 

                         4.2.2.3   Reports & Schedules - “Heating and Cooling Loads”                                     64 

                         4.2.2.4   Escolha dos Materiais - Tijolo Cerâmico Maciço VS Betão                            67 

      4.3    Síntese                                                                                                                                    70 

5   DISCUSSÃO DE RESULTADOS                                                                                                     71 

      5.1   Abordagem                                                                                                                              71 

      5.2   Resultados                                                                                                                               71 

      5.3   Custos e Período de Retorno                                                                                                  72 

      5.4   Contribuição Arquitetónica                                                                                                       74 

      5.5   Limitações                                                                                                                                76 

6   CONCLUSÃO & RECOMENDAÇÕES                                                                                            77 

      6.1   Conclusão                                                                                                                                77 

      6.2   Recomendações                                                                                                                      78 

Referências Bibliográficas                                                                                                                  81 

Anexos                                                                                                                                                  91 

      Anexo I - Quadro-Síntese Vantagens/Desvantagens dos 4 Sistemas em Estudo                          91 

      Anexo II - Guia de Boas Práticas                                                                                                     92 

      Anexo III - Plantas do Caso de Estudo Original - Piso 0 e Piso 1                                                 110 

�xii



ÍNDICE DE FIGURAS 

1   INTRODUÇÃO 

Figura 1 - Workflow da Dissertação                                                                                                         5 

2   FACHADAS ATIVAS E POTENCIAIS SOLUÇÕES 

Figura 2 - Distribuição Aproximada dos Consumos Energéticos nas Habitações  

Fonte: Adaptado de Gomes, 2011                                                                                                           7 

Figura 3 - Constituição dos Geradores Fotovoltaicos  

Fonte: Adaptado de ABB, 2010                                                                                                             11 

Figura 4 - Funcionamento de um Termossifão  

Fonte: SunEnergy                                                                                                                                  15 

Figura 5 - Funcionamento de um Sistema de Circulação Forçada  

Fonte: SunEnergy                                                                                                                                  16 

Figura 6 - Posição do Sol ao longo do Ano  

Fonte: Adaptado de ABB, 2010                                                                                                             17 

Figuras 7 e 8 - Edifício da Federation of Korean Industrie, Seul, Coreia do Sul  

Fonte: Adrian Smith + Gordon Gil Architecture, 2014                                                                           19 

Figura 9 - Edifício Solar XXI  

Fonte: INETI, 2005                                                                                                                                19 

Figura 10 - Esquema de Funcionamento do Sistema Fotovoltaico com aproveitamento Térmico do 

Edifício Solar XXI  

Fonte: INETI, 2005                                                                                                                                20 

Figura 11 - Tipos de Sistemas de Concentradores Solares: (A) Sistema Cilíndrico Parabólico; (B)  

Sistema de Torre; (C) Sistema de Disco  

Fonte: Adaptado de Steinfeld e Meier, 2004                                                                                          20 

Figura 12 - Diagrama Esquemático de um Concentrador Cilíndrico Parabólico  

Fonte: Adaptado de Kalogirou, 2004                                                                                                     21 

Figura 13 - Diagrama Esquemático de um Concentrador Sistema de Torre  

Fonte: Adaptado de Kalogirou, 2004                                                                                                     22 

Figura 14 - Diagrama Esquemática de um Concentrador de Disco  

Fonte: Adaptado de Kalogirou, 2004                                                                                                     22 

Figuras 15 e 16 - Concentrador Solar de Fachada em diferentes alturas do Dia  

�xiii



Fonte: J-L Roche, 2014                                                                                                                         24 

Figura 17 e Figura 18 - Esquema do Concentrador Solar de Fachada; Utilização do Concentrador  

Solar de Fachada para Aquecimento de Comida  

Fonte: J-L Roche, 2014                                                                                                                         24 

Figura 19 - Funcionamento de uma Janela Fotovoltaica Dupla Ventilada  

Fonte: Adaptado de Chow et al., 2009                                                                                                  26 

Figura 20 - Fachada de Vidro Fotovoltaico da Sede da Femsa em Monterrey, México  

Fonte: Onyx Solar, 2014                                                                                                                        27 

Figura 21 - Pormenor Construtivo da Parede Trombe  

Fonte: Adaptado de Nayak e Prajapati, 2006                                                                                        28 

Figura 22 - Esquema de funcionamento da PTNV   

Fonte: Adaptado de Sá, 2011                                                                                                                29 

Figura 23 - Esquema de funcionamento da PTV durante a noite no Inverno   

Fonte: Adaptado de Sá, 2011                                                                                                                30 

Figura 24 - Aquecimento de uma PTV durante o Inverno 

Fonte: Adaptado de Nayak e Prajapati, 2006                                                                                        30 

Figura 25 - Percentagem de Eletricidade utilizada em casa para realização de tarefas  

Fonte: Adaptado de Bojić et al., 2014                                                                                                    31 

Figura 26 - Parede Trombe na zona dos dormitórios  

Fonte: Druk White Lotus School, 2010                                                                                                  32 

Figura 27 e Figura 28 - Parede Trombe durante o Dia; Parede Trombe durante a Noite  

Fonte: PitagorasGroup, 2017                                                                                                                33 

3   SISTEMAS DE FACHADA ATIVA - PAREDE TROMBE 

Figura 29 - “Casa-Trombe” criada por Félix Trombe e Jacques Michel  

Fonte: Michael, 1973                                                                                                                             35 

Figura 30 - Efeito da Massa Térmica na estabilização da Temperatura Interior  

Fonte: Adaptado de CCAA, 2010                                                                                                          36 

Figura 31 - Influência da Inércia Térmica de Paredes de Tijolo no valor da Temperatura Interior   

Fonte: Adaptado de Austral Bricks, 2006                                                                                               37 

Figura 32 - Comportamento do vidro face à Radiação Solar Incidente  

Fonte: Adaptado de Sá, 2011                                                                                                                39 

�xiv



Figura 33 - Distribuição percentual da energia incidente sob um vidro simples incolor em função do  

Ângulo de Incidência  

Fonte: Adaptado de Rodrigues et al., 2009                                                                                           40 

Figura 34 - Efeito de uma Pala de Sombreamento   

Fonte: Adaptado de Nayak e Prajapati, 2006                                                                                        41 

Figura 35 - Esquema de Funcionamento da PTV durante o dia, no Inverno  

Fonte: Adaptado de Mendonça, 2005                                                                                                    42 

Figura 36 e Figura 37 - Casa Térmicamente Otimizada; Casa Vale Sobral  

Fonte: LNEG, 2015; Simões, 1986                                                                                                        44 

4   APLICAÇÃO E ANÁLISE DE CASO 

Figuras 38 e 39 -  Modelos 3D da Moradia em Estudo                                                                         52 

Figura 40 -  Corte esquemático das Paredes Exteriores                                                                       53 

Figura 41 -  Tabela retirada do Revit, com as Especificações Atribuídas a cada Categoria                 53 

Figura 42 -  Esquema da Moradia efetuado no Programa Revit, com a sinalização das Divisões  

em Estudo                                                                                                                                              54 
  

Figura 43 -  Barra de Ferramentas do Revit, a demonstrar a Função “Generate”                                54 

Figura 44 -  Modelos 3D com esquema de cores demonstrando as respetivas Necessidades  

de Aquecimento                                                                                                                                     55 

Figura 45 -  Modelos 3D com esquema de cores demonstrando as respetivas Necessidades  

de Arrefecimento                                                                                                                                    55 

Figura 46 -  Barra de Ferramentas do Revit, a demonstrar a Função “Heating/Cooling”                      56 

Figura 47 -  Barra de Ferramentas do Revit, a demonstrar a Função “Heating and Cooling Loads”    57 

Figura 48 -  Esquema da Moradia efetuado no Programa Revit, com recurso à PTNV                        61 

Figura 49 -  Corte esquemático do Sistema PTNV utilizado                                                                 61 

Figura 50 - Modelos 3D com esquema de cores demonstrando as respetivas Necessidades    

de Aquecimento                                                                                                                                     62 

Figura 51 - Modelos 3D com esquema de cores demonstrando as respetivas Necessidades    

de Arrefecimento                                                                                                                                    62 

�xv



5   DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Figura 52 - Parede Trombe da Casa Shäffer, Porto Santo 

Fonte: Gonçalves et al., 1997                                                                                                                75 

Figuras 53 e 54 - Fachada Sul do Nature & Environment Learning Centre, Amesterdão                

Fonte: Bureau SLA, 2016                                                                                                                      75 

�xvi



ÍNDICE DE TABELAS 

2   FACHADAS ATIVAS E POTENCIAIS SOLUÇÕES 

Tabela 1 - Potencial de Energia Solar Térmica em alguns Países Selecionados  

Fonte: Adaptado de Queiró, 2012                                                                                                            8 

Tabela 2 - Componentes de um Sistema Fotovoltaico  

Fonte: Adaptado de Almeida et al., 2017                                                                                               12 

Tabela 3 - Características dos Tipos de Células de Silício  

Fonte: Adaptado de Correia, 2015; PortalEnergia, 2004; Green et al., 2010                                        12 
        

Tabela 4 - Eficiência dos vários tipos de Células Fotovoltaicas  

Fonte: Adaptado de Green et al., 2010                                                                                                  14 

3   SISTEMAS DE FACHADA ATIVA - PAREDE TROMBE 

Tabela 5 - Massa Volúmica, Calor Específico e Calor Específico Volumétrico de alguns Materiais  

Fonte: Adaptado de Baggs e Mortensen, 2006                                                                                     37 

Tabela 6 - Absorção, Refletividade e Emissividade de alguns Materiais  

Fonte: Adaptado de Rodrigues et al., 2009                                                                                           38 

Tabela 7 - Tempo de Atraso em Função do tipo de Material  

Fonte: Adaptado de Baggs e Mortensen, 2006                                                                                     38 

4   APLICAÇÃO E ANÁLISE DE CASO 

Tabela 8 - Alguns dos Dados Obtidos Através da Função “Heating/Cooling”, relativos à Moradia       56 

Tabela 9 - Restantes Dados Obtidos Através da Função “Heating/Cooling”, relativos à Moradia        57 

Tabela 10 - Dados referentes às Divisórias da Moradia, através da Função “Heating and  

Cooling Loads”                                                                                                                                       58 

Tabela 11 - Dados referentes ao Escritório, através da Função “Heating and Cooling Loads”             58 

Tabela 12 - Dados referentes ao Quarto a Oeste, através da Função “Heating and Cooling Loads”   59 

Tabela 13 - Dados referentes ao Quarto a Este, através da Função “Heating and Cooling Loads”     59 

Tabela 14 - Alguns dos Dados Obtidos Através da Função “Heating/Cooling”, relativos à Moradia     63 

Tabela 15 - Restantes Dados Obtidos Através da Função “Heating/Cooling”, relativos à Moradia      64 

Tabela 16 - Dados referentes às Divisórias da Moradia, através da Função “Heating and  

�xvii



Cooling Loads”                                                                                                                                       65 

Tabela 17 - Dados referentes ao Escritório, através da Função “Heating and Cooling Loads”             65 

Tabela 18 - Dados referentes ao Quarto a Oeste, através da Função “Heating and Cooling Loads”   66 

Tabela 19 - Dados referentes ao Quarto a Este, através da Função “Heating and Cooling Loads”     66 

Tabela 20 - Dados referentes à Moradia, constituída por Tijolo Cerâmico Maciço e por Betão            68 

Tabela 21 - Espessuras recomendadas para diferentes materiais e o seu efeito nas temperaturas  

interiores  

Fonte: Adaptado de Moita, 2010                                                                                                            69 

Tabela 22 - Dados referentes à Térmica da habitação utilizando o Tijolo Maciço e o Betão                69 

5  DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Tabela 23 - Dados referentes à Térmica dos 3 tipos de parede em estudo                                          71 

Tabela 24 - Dados obtidos anteriormente referentes aos Casos de Estudo                                         76 

�xviii



ACRÓNIMOS & NOMENCLATURA 

ACRÓNIMOS 

AVAC                Sistema de Aquecimento, Ventilação e/ou Ar Condicionado 

BIM                    Building Information Modeling (Modelação de Informações de Construção) 

CMMAD             Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento  

COP22               22º Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as   

GEE                  Gases com Efeito de Estufa 

ISO                    International Organization for Standardization (Organização Internacional para 

LNEG                Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

PTNV                 Parede Trombe não Ventilada 

PTV                    Parede Trombe Ventilada 

PTDV                 Parede Trombe Duplamente Ventilada 

PVC                   Policloreto de Vinila 

REH                  Regulamento de Desempenho Energético de Edifícios de Habitação 

RCCTE             Regulamento das Características do Comportamento Térmico de Edifícios 

RNC 2050          Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 

VAV                   Volume de Ar Variável 

VF                     Vidro Fotovoltaico 

 NOMENCLATURA 

CO2                            Dióxido de Carbono 

c-Si                   Silício Monocristalino 

p-Si                   Silício Policristalino 

a-Si                   Silício Amorfo 

CdTe                 Telurídeo de Cádmio  

CIS/CIGS          Cobre, Índio e Gálio Selênio 

�xix

Alterações Climáticas

Padronização)



OPC                  Células Solares Fotovoltaicas Orgânicas 

Aap                          Área de Concentração dos espelhos [m2]

Asw                     Área da Parede Trombe [m
2] 

Asol,k                   Área Efetiva da Parede Trombe [m
2] 

ASPV                  Valor atual das poupanças anuais (present value Annual Savings) 

btr                        Fator de Ajuste para o espaço adjacente não condicionado  

CDW                  Custo de demolição da parede em questão 

CSW                   Custo evitado da parede “comum” 

CTW                   Custo de construção de uma Parede Trombe 

ε                         Emissividade do vidro 

Fsh,ob,k                Fator de Obstrução 

Fh                         Fator de Sombreamento do horizonte por obstruções longínquas exteriores ao  

F0                       Fator de Sombreamento por elementos horizontais 

Ff                        Fator de Sombreamento por elementos verticais 

Fr,k                       Fator Forma entre a Parede Trombe e o céu 

Fsh,gl                   Fator de Redução Solar, devido à existência de dispositivos de oclusão nos 

fsh,with                  Fração do tempo em que o dispositivo de oclusão está ativo 

FF                              Influência da caixilharia na área efetiva da Parede Trombe 

Gsul                       Energia Solar incidente mensalmente a Sul [kWh/m2 mês] 

gw                              Transmissão total  da energia solar do envidraçado que cobre a caixa-de-ar 

ggl                              Fator Solar do vidro 

ggl+sh                        Fator Solar do envidraçado com o dispositivo de oclusão ativado a 100% 

Gb,ap                         DNI de projeto [W/m
2
] 

�xx

edifício

envidraçados



GD                      Graus-dia de aquecimento [◦C Dias] 

H                        Coeficiente de Transferência de Calor [W/◦C] 

H0                       Coeficiente de Transferência de Calor da PTNV [W/(m2 ◦C)] 

ht                          Distância entre os pontos médios das aberturas de ventilação [m] 

hr                         Coeficiente de Transferência de calor radiativo externo [W/(m2 ◦C)] 

hc                       Coeficiente de Transferência de calor por convecção [W/(m2 ◦C)] 

Iw                               Radiação Solar, a energia média da irradiação solar na estação de aquecimento   

Ir                                Radiação Solar, a energia média da irradiação solar na estação de arrefecimento

 

Isol,k                          Radiação Solar, a energia média da irradiação solar na estação de aquecimento  

 
INew                    Investimento necessário para a construção de uma Parede Trombe num edifício 

IRet                     Investimento necessário para substituir uma parede por uma Parede Trombe 

IRR                    Taxa interna de retorno (Internationl Rate of Return) 

ksw                      Parâmetro adimensional em função da taxa de fluxo de ar através da camada 

LCIPV                  Valor atual dos investimentos no ciclo de vida (present value Life Cycle Investments) 

M                          Duração da estação de aquecimento [Meses] 

NPV                    Valor atual líquido (Net Present Value) 

Pel                             Potência Elétrica Nominal Brutal [W] 

PP                               Período de Retorno (Payback Period) 

Qgain                        Ganhos Globais de Calor [MJ]       

Qht,al                        Perdas de Calor [MJ]       

Qsol                     Ganhos Solares [MJ]      

Qtrans                       Transferência de calor através da Parede Trombe [MJ]       
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qve,sw                 Caudal de ar na camada de ar ventilada, devido à convecção do ar [m3/s] 

Ri                        ResistênciaTérmica interior, entre a camada de ar e o ambiente interior [(m2ºC)W] 

Rsi                       Resistência Térmica superficial interior [(m2ºC)W]

Rei                       Resistência Térmica da parede acumuladora do sistema [(m2ºC)W] 

R1                        Resistência Térmica da camada de ar [(m2ºC)W] 

Re                        Resistência Térmica exterior, entre a camada de ar e o ambiente da exterior 

Rse                              Resistência Térmica superficial exterior [(m2ºC)W] 

Ree                       Resistência Térmica do envidraçado [(m2ºC)W] 

S                          Área do conjunto das aberturas de ventilação [m2] 

SIR                         Relação custo/benefício (Savings-to-Investment Ratio) 

SM                              Múltiplo Solar 

t                              Duração da Estação em consideração [Megasegundos] 

t1                                 Duração da Estação de aquecimento (h)  

t2                         Duração da Estação de arrefecimento (h)

U0                             Coeficiente de Transmissão térmica da PTV [W/(m2ºC)] 

Ui                        Coeficientes de Transferência de calor dos elementos internos da Parede Trombe

Ue                              Coeficientes de Transferência de calor dos elementos externos da Parede Trombe

LETRAS GREGAS 

α                         Coeficiente de Absorção Solar da superfície exterior da parede acumuladora 

δ                          Razão entre a diferença de temperatura interior e exterior acumulada 

Фsol,mn,k               Taxa média de fluxo de calor, proveniente da Parede Trombe [W] 
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Фr,k                            Fluxo de calor extra por radiação emitido pela Parede Trombe para o céu [W] 

γal                               Razão entre os ganhos solares e as perdas de calor 

θ1                        Temperatura média da caixa-de-ar [ºC] 

θi                         Temperatura no interior do compartimento [ºC] 

θe                         Temperatura no exterior do compartimento [ºC] 

Δθ                           Diferença entre a temperatura do ar exterior e a temperatura aparente do céu [11K] 

ρaca                              Capacidade de calor do ar por volume [J/(m3ºC] 

ω                          Fator de Utilização de ganhos solares 
 
η                                   Eficiência Global da usina

ηsf                                Eficiência do Campo Solar 

ηpb                               Eficiência do Sistema de Geração 
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1   INTRODUÇÃO 

1.1   ENQUADRAMENTO GERAL 

Cada vez mais há uma maior e mais consciente preocupação acerca da emissão de CO2 e outros 

gases de efeito de estufa (GEE) para a atmosfera, causada principalmente pela queima de 

combustíveis fósseis com o objetivo de produzir energia elétrica, indispensável ao nosso dia a dia 

(Sacht, et al., 2012). Um dos principais responsáveis pelas emissões de gases para as atmosferas 

são os edifícios, derivado pela procura de um elevado conforto do ambiente interior. A solução mais 

procurada para satisfazer esta procura são as instalações de equipamentos mecânicos para a 

climatização dos edifícios, pelo que se torna necessário alterar estas práticas, procurando uma 

solução adequada (Ürge-Vorsatz et al., 2007). 

O contínuo crescimento da exploração dos combustíveis fósseis exige que a sociedade de hoje inclua 

o conceito de sustentabilidade nos seus padrões de desenvolvimento. Pois nem sempre fora de todo, 

o meio ambiente, uma preocupação para a nossa sociedade. Numa perspetiva histórica, é possível 

entender-se que os recursos naturais têm sido extensivamente explorados pelo homem, implicando 

nas últimas décadas, uma grande preocupação, sendo objeto de estudo a qualidade ambiental das 

cidades. A I Conferência das Nações Unidas Sobre o Ambiente Humano , em Estocolmo (1972), foi a 1

primeira manifestação dos governos de todo o mundo com o objetivo de discutir as consequências da 

economia sobre o meio ambiente e de sublinhar a importância de se seguir um desenvolvimento que 

não afetasse negativamente o meio ambiente; o que “contribuiu significativamente para que o meio 

ambiente conquistasse a atenção da comunidade internacional, como desejavam os mais fervorosos 

ambientalistas” (Lago, 2006, p. 32). 

O desenvolvimento sustentável, de acordo com a publicação “Our Common Future”  (Comissão 2

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) - Comissão Brundtland, 1987), deve 

responder às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

satisfazerem as suas; o que exige uma procura de energias renováveis e a redução das quantidades 

de materiais e energia utilizados. Isto implica mudanças a vários níveis, nomeadamente: económicos, 

sociais e ambientais; existindo um equilíbrio entre ambos, sendo esta a base da sustentabilidade. O 

que exige que o crescimento económico das sociedades deva ser feito com o mínimo impacte 

negativo possível sobre o meio ambiente. Para a Comissão Brundtland, o desenvolvimento 

sustentável deve no mínimo, salvaguardar os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra 

(atmosfera, águas, solos e seres vivos); apresentando para tal medidas como a diminuição do 

consumo de energia e o desenvolvimento de tecnologias para uso de fontes energéticas renováveis . 

No final da década de 80 e início da década de 90, a ideia de sustentabilidade já se tinha solidificado, 

trazendo consigo uma revolução no modo de pensar o projeto e a forma de construir; Em 1992 dá-se 

 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, reunida em Estocolmo de 5 a 16 de junho 1

de 1972, atenta à necessidade de um critério e de princípios comuns que ofereçam aos povos do mundo 
inspiração e guia para preservar e melhorar o meio ambiente humano.

$  Em 1987, a comissão recomendou a criação de uma nova declaração universal sobre a proteção ambiental e 2
o desenvolvimento sustentável - o Relatório Brundtland. Foi publicado com o título "Nosso Futuro Comum”. Este 
documento apresentou a proposta de integrar a questão ambiental no desenvolvimento económico, surgindo não 
apenas um novo termo, mas uma nova forma de progredir.
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a consolidação da ideia do desenvolvimento sustentável, com a ocorrência da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, do qual nasceu a 

Agenda 21  (Eco-92 ou Rio-92), um programa de ação, no qual se baseia a cooperação entre países 3

para acelerar o desenvolvimento sustentável; tendo chegado a haver um termo de compromisso entre 

os arquitetos para a produção de projetos sustentáveis. Tomando-se consciência de que as soluções 

para os problemas ambientais necessitam de ter tanto uma escala local como global, pois seja qual 

for a escala onde o problema se inicia, irá sempre afetar o outro (Pinheiro, 2006). 

Assina-se em 1992 o Tratado de Maastricht , um documento que “proclamava a promoção do 4

desenvolvimento sustentável, realçando a necessidade de integração dos objetivos ambientais e da 

participação pública na execução da generalidade das políticas comunitárias” (Guerra, 2005, p.18). 

Seguiu-se em 1994 a Carta de Aalborg , documento que promove a participação das comunidades 5

locais, procurando sempre a compreensão às especificidades do local; ditando que a economia não 

se deve separar das preocupações pelo capital natural e pela sua conservação (Martins, 2013).  

Já em 2019, foi publicado o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050), através da 

Resolução do Conselho de Ministro nº 107/2019 de dia 1 de Julho, previamente aprovado pelo 

Governo Português dia 6 de Junho de 2019, pretendendo dar resposta ao objetivo definido a nível 

nacional na última COP22 , em Marraquexe (NOCTULA, 2019). 6

O RNC 2050 tem como finalidade alcançar a neutralidade carbónica em Portugal até 2050, sendo o 

objetivo geral do Roteiro identificar e apresentar alternativas viáveis que permitam alcançar a 

neutralidade das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em 2050, posicionando assim 

Portugal entre os países que assumem a liderança no combate às alterações climáticas 

(Portugal2020, 2019). O Roteiro contempla a definição de cenários macro-económicos até 2050 com 

a moderação de emissões para os setores de energia, transportes, indústria, resíduos, agricultura, 

florestas e eletroprodução (NOCTULA, 2019). 

Para se chegar a um desenvolvimento sustentável, há que haver uma redução do consumo de 

energia e a melhoria do desempenho energético de edifícios novos e dos já existentes, através da 

utilização de fontes de energia renováveis, como é o caso do sol, do vento, da água e da biomassa 

(Pacheco, 2006). Em Portugal a radiação solar média é elevada, possuindo condições bastante 

favoráveis para a exploração da energia solar, como fonte de energia renovável; tendo em conta que 

a radiação média incidente por metro quadrado é entre os 1350 e os 1950 kWh/ano (IPES, 2016). 

Dada a grande exposição solar do nosso país e a necessidade de implementar o uso de energias que 

não fósseis, ou de pelo menos, reduzi-las, pode haver um aproveitamento das fachadas para esta 

 Na Rio-92, ficou acordado que os países em desenvolvimento deveriam receber apoio financeiro e tecnológico 3

para alcançarem outro modelo de desenvolvimento que seja sustentável, inclusive com a redução dos padrões 
de consumo — especialmente de combustíveis fósseis.

$  O Tratado de Maastricht criou metas de livre movimento de produtos, pessoas, serviços e capital. Visava à 4
estabilidade política do continente. Como resultado deste tratado histórico foi criada a União Europeia tal como a 
conhecemos hoje e deu-se o primeiro passo para a introdução da moeda única - o euro.

 A Carta de Aalborg é uma carta feita em Aalborg, na Dinamarca, a 27 de Maio de 1994. Foi efetuada com o 5

objetivo de desenvolver o consumo responsável entre as Cidades Europeias.

 Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas.6
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redução energética, sendo dado o nome de Fachada Ativa. Fachada ativa é aquela que através da 

incidência dos raios solares sobre si mesma, vai utilizar essa energia de maneira a que seja 

transmitida e utilizada no seu interior de forma positiva. Podendo recorrer-se a várias soluções e/ou 

dispositivos, como é o caso dos Painéis Solares, dos Concentradores Solares e dos Vidros 

Fotovoltaicos, todos estes sistemas solares ativos, no entanto também se pode recorrer a sistemas 

solares considerados passivos, como é o caso do sistema Parede Trombe; o foco da dissertação. 

A Parede Trombe é um sistema solar passivo de ganhos indiretos, constituído por um envidraçado, 

caixa-de-ar, parede acumuladora e possivelmente ventilação. Utiliza-se em espaços onde se 

pretende o contributo de ganhos solares durante o Inverno, aproveitando o calor que fora transmitido 

durante o dia para o interior da habitação à noite, através de um lento processo (Pinto, 2015). Apesar 

da Parede Trombe ser classificada como uma solução passiva, pelo facto de não requerer um 

equipamento especial, pois a própria parede é a solução em si, pode-se encarar como ativa, pois não 

possui um papel passivo como as ditas “paredes" comuns, não servindo apenas como barreira contra 

as agressões exteriores, mas sim dando um contributo energético para o edificado.  

Em Portugal a utilização da Parede Trombe é limitada, tanto pela reduzida informação acerca da 

integração deste sistema nos edifícios, como na fase de projeto ou até na fase de construção. Para 

que este sistema contribua para a redução das necessidades de aquecimento e de arrefecimento por 

parte dos residentes, é essencial que a sua utilização seja prevista antecipadamente, ainda na fase 

de projeto, e adaptada ao edifício para que possa de facto, desempenhar a sua função 

adequadamente. No entanto, ainda são escassas as metodologias de cálculo na fase de projeto, pelo 

que ainda há certos parâmetros que necessitam de ser estudados e adaptados de modo a haver uma 

otimização do comportamento deste sistema, para que não hajam condicionamentos ao 

comportamento térmico da Parede Trombe (Sá, 2011). 

1.2   HIPÓTESE E OBJETIVO 

Uma das respostas mais adequados para os problemas referentes às emissões de substâncias 

poluentes para a atmosfera e do consequente efeito estufa, que nos afetam à anos, é o sistema 

Parede Trombe, que suporta as necessidades de aquecimento do edificado (e potencialmente, de 

forma menos significativa, as de arrefecimento e/ou a ventilação). O desenvolvimento da pesquisa 

prende-se também na comparações entre as várias variantes da Parede Trombe, salientando-se as 

principais características de cada um dos sistemas, sendo selecionados alguns destes sistemas para 

modelação e simulação computacional, procedendo-se a uma avaliação mais detalhada, tendo em 

vista a análise do seu comportamento térmico sujeito às condições climatéricas de Lisboa. 

Esta investigação tem como fim principal, preencher a lacuna existente relativa às Parede Trombe em 

Portugal, pois há uma compressão muito reduzida deste tipo de sistema no país, originando a atual 

baixa taxa de utilização deste sistema. Pelo que esta análise irá permitir adaptar e otimizar as 

características construtivas da Parede Trombe, respetivamente as características geométricas e 

dimensionais dos seus diversos constituintes. Pretende-se neste estudo, para além de uma 

contribuição a nível científico, criar um incentivo da aplicação do sistema Parede Trombe a nível 
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nacional e também a nível internacional, em países com características climáticas semelhantes a 

Portugal, contribuindo para a melhoria do desempenho térmico e energético do edificado. 

O tema apresentado para esta dissertação, prende-se na compreensão das Fachadas Ativas e 

nomeadamente, do estudo e investigação de algumas soluções adequadas, referentes às mesmas, 

passando por temas como a sustentabilidade; o conceito base onde se debruça esta investigação, 

indo desde a sua origem até aos dias de hoje, mas tendo sempre em vista o futuro. 

1.3   METODOLOGIA 

O método baseia-se, primeiramente, num enquadramento histórico, cultural e social do conceito base, 

sustentabilidade, assim como no estudo da evolução da importância que este tema tem sobre a 

sociedade, pois nem sempre foi algo tido em conta ou que tivesse qualquer tipo de impacto na 

tomada de decisões, contrariamente aos dias de hoje. Pelo que se irá fazer uma retrospetiva, 

partindo dos anos 60, onde se deram os primeiros passos para a consciencialização ambiental, com 

trabalhos de Victor Olgyay, nomeadamente “Design with Climate” (1963), sendo considerado um dos 

livros mais pioneiros e no campo; até à atualidade. 

Devido à direta ligação que a sustentabilidade tem com as energias renováveis irá-se abordar esse  

tópico, com forte incidência no que diz respeito à energia solar; sendo uma das principais alavancas 

ou estímulos para a diminuição do uso dos combustíveis fósseis. Não podendo deixar de lado, uma 

análise das condições climáticas de Portugal, forte candidato à utilização da energia solar, tendo em 

conta o elevado número de horas de exposição solar que possui.  

Consequentemente, aborda-se o desempenho energético e térmico que são os fatores determinantes 

na escolha das Fachadas Ativas - a solução mais adequada aos dias de hoje para se obter conforto 

térmico e a inerente poupança de energia, pois utiliza as fachadas já existentes ou ainda por existir, 

para a criação de energia e de calor de forma limpa, através do aproveitamento da energia 

proveniente do sol; resultando na redução da necessidade de se recorrer a equipamentos mecânicos 

que nos tragam comodidades a nível de aquecimento e arrefecimento, causando uma redução direta 

das substâncias nocivas enviadas para a atmosfera que contribuem para o aquecimento global.  

Posteriormente procede-se à revisão e caracterização das soluções de Fachadas Ativas, 

descrevendo com maior precisão o sistema Parede Trombe, que será o principal foco desta 

dissertação. Para além de uma pesquisa detalhada sobre todos os seus componentes e variantes, 

propõe-se a análise de uma habitação comum com localização em Lisboa, simulando as diversas 

características energéticas através da modelação 3D no programava Revit , um dos softwares mais 7

utilizados que executa a tecnologia BIM  (Building Information Modeling). Para além do Revit irá-se 8

 Revit é um software BIM desenvolvido pela Charles River Software, empresa fundada em 1997. Em 2002 7

a Autodesk adquire a empresa e o Revit, onde permanece até hoje.

 Segundo Eastman et al., (2008): “BIM é uma filosofia de trabalho que integra arquitetos, engenheiros e 8

construtores na elaboração de um modelo virtual preciso, que gera uma base de dados que contém tanto 
informações topológicas como os subsídios necessários para orçamento, cálculo energético e previsão de 
insumos e ações em todas as fases da construção”.
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recorrer ao Insight 360; para que numa segunda fase, se efetue a substituição da fachada Sul, por 

uma fachada tipo Parede Trombe, realizando uma comparação entre as características térmicas de 

ambos os casos, de modo a verificar-se o impacto positivo que este tipo de sistema passivo possui a 

nível energético, para que haja uma maior quantidade de informação disponível e consequentemente, 

um aumento da integração deste tipo sistema nos edifícios portugueses. 

A escolha do programa Revit para modelação na presente dissertação reside essencialmente no facto 

de ser um dos softwares utilizados para BIM (Building Information Modeling) mais populares, em 

continuo crescimento, com inúmero recursos e que permite uma modelação consistente, coordenada 

e completa, permitindo desde logo detalhar diversas soluções e incorporar vários plugins. Como se 

pretende aferir em fase inicial de projeto, utilizou-se o Insight 360, um plugin externo ao Revit, 

ajustado para se obter acesso a mecanismos de análise e de desempenho energético e ambiental. 

Pretende-se assim, através das simulações e respetivas análises, agregar um conjunto coerente de 

dados e soluções que permitam de uma forma eficaz enfatizar a importância da implementação deste 

tipo de sistema nos edificados em Portugal. 

De maneira a efetuar-se um trabalho mais coerente e coeso estruturou-se um Workflow (ou em 

português “Fluxo de Trabalho”) que basicamente trata-se de um esquema/diagrama com o 

mapeamento dos vários processos pelos quais se passou de forma a se alcançar o objetivo 

pretendido com a presente dissertação (Figura 1). 

Figura 1 - Workflow da Dissertação 
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1.4   ORGANIZAÇÃO 

A presente dissertação encontra-se dividida em 6 capítulos, bibliografia e anexos, de modo a visar a 

temática da pesquisa de trabalho.  

No primeiro capítulo efetua-se uma abordagem introdutória do presente estudo, definindo-se os 

objetivos, a estrutura e a metodologia. Sendo feita uma revisão histórica do desenvolvimento 

sustentável e abordando a importância das energias renováveis, como é o caso da energia solar. 

No segundo capítulo é feita uma apresentação ao principal foco do trabalho, as Fachadas Ativas, 

abordando as diferentes tipologias e apresentando exemplos de caso. Já no terceiro capítulo é 

analisado mais detalhadamente o caso de estudo da presente dissertação, a Parede Trombe, onde é 

efetuada uma contextualização histórica deste tipo de sistema. São apresentados os princípios de 

dimensionamento, onde cada um dos elementos é abordado com detalhe e finaliza-se com 

informação acerca da forma como o sistema Parede Trombe pode ser avaliado; procedendo-se a 

uma adaptação dos cálculos. 

No quarto capítulo é desenvolvido o estudo do comportamento térmico da Parede Trombe através da 

modelação 3D no Revit e das análises elaboradas pelo Insight 360. Compara-se os resultados 

obtidos entre uma parede comum, uma Parede Trombe de alvenaria e uma Parede Trombe de betão, 

demonstrando não só o impacto que este tipo de sistema possui na térmica do edificado mas também 

como a utilização de diferentes materiais pode afetar os ganhos solares do sistema Parede Trombe. 

No quinto capítulo é retratada a abordagem que fora utilizada para a realização da presente 

dissertação, juntamente com uma discussão referente aos resultados obtidos e às limitações 

enfrentadas ao longo da tese. Efetuando-se um breve estudo sobre os custos e períodos de retorno 

relativos à Parede Trombe e acerca da contribuição arquitetónica deste sistema. 

Sendo por último, no sexto capítulo, retratadas as principais conclusões do trabalho e as 

recomendações referentes à presente dissertação, visando não só o aumento da aplicação das 

Fachadas Ativas, mas também a sua correta aplicabilidade, especialmente do sistema Parede 

Trombe que hoje em dia continua a não ser utilizado da maneira mais correta mas possui grande 

potencial energético.                                                                                       
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2   FACHADAS ATIVAS E POTENCIAIS SOLUÇÕES 

2.1   IMPORTÂNCIA E TIPOLOGIAS 

O contínuo crescimento do consumo energético verificado nas habitações deve-se, em geral, ao 

desconforto sentido pelos ocupantes no interior das mesmas. As diferenças de temperatura 

existentes no interior da habitação ao longo do ano criam desconforto nos ocupantes levando-os a 

utilizar sistemas de climatização frequentemente caros e de elevado consumo energético. Havendo a 

tendência para um contínuo aumento do consumo de energia elétrica devido ao crescimento do 

número de equipamentos elétricos utilizados correntemente nas habitações (Sousa, 2012). Segundo 

o Relatório Europeu da Eficiência Energética (JRC Scientific and Policy Reports, 2012), a média 

Europeia em 2012, para o consumo energético residencial é de 57% para equipamentos domésticos. 

Ao longo dos últimos anos, a qualidade dos edifícios e o conforto dos mesmos tem sofrido alterações, 

havendo uma diminuição das necessidades de conforto térmico (aquecimento e arrefecimento), pelo 

que hoje em dia são comodidades que foram sendo colocadas à disposição dos utilizadores. No 

entanto, este nível mais elevado de conforto traduz-se normalmente num acréscimo de investimento 

e num maior consumo de energia, havendo uma repercussão direta no aumento de gases que 

contribuem para o aquecimento global. O consumo de energia nos edifícios de habitação distribui-se 

aproximadamente por 50% nas cozinhas e águas quentes sanitárias, 25% para aquecimento e 

arrefecimento e os outros 25% para iluminação e utilização de equipamentos eletrodomésticos 

(ADENE, 2008), como se pode observar através da Figura 2. 

Figura 2 - Distribuição Aproximada dos Consumos Energéticos nas Habitações [Adaptado de Gomes, 2011] 

Há maneiras de reduzir estes consumos energéticos, nomeadamente através de: Painéis Solares 

para o aquecimento das águas sanitárias; Sistemas Solares Passivos como as Paredes Trombe, para 

reduzir gastos energéticos referentes ao aquecimento; Vidro Fotovoltaico que para além de produzir 
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energia “limpa” serve de impedimento à entrada direta de luz solar, reduzindo os ganhos térmicos e 

consequentemente a utilização de aparelhos de climatização. 

Sendo o sol a principal fonte de energia do planeta, pelo facto de ser um recurso inesgotável e 

constante, é também o responsável pela origem de outras fontes de energias. Pelo que não só é uma 

fonte de calor e de luz, mas também uma alternativa energética promissora para enfrentar os 

desafios energéticos futuros (Pacheco, 2006). 

Como se pode verificar pela Tabela 1, devido às características do nosso clima, Portugal possui um 

bom potencial no que diz respeito à energia solar, tendo Lisboa cerca de 2750 horas de sol por ano. 

Tendo sido já instalados em 2009 cerca de 90.000 m2 de coletores solares térmicos (ESTIF, 2010). No 

entanto ainda há um grande potencial de energia solar por aproveitar; de acordo com o European 

Renewable Energy Council (2004), o potencial atinge os 27.062.100 m2. 

Tabela 1 - Potencial de Energia Solar Térmica em alguns Países Selecionados [Adaptado de Queiró, 2012] 

Todos os métodos mencionados anteriormente que ajudam na redução dos gastos energéticos, 

juntamente com o grande potencial Português, relativamente às suas elevadas horas de exposição 

solar, podem ser uma boa solução para a maior parte das preocupações atuais, tanto a nível 

ambiental como económico; podendo haver um aproveitamento das fachadas para esta redução 

energética, sendo dado a este tipo de solução o nome de Fachada Ativa.  

Fachada Ativa é o tipo de fachada que podendo receber o sol ou diferenças climáticas vai conseguir 

que essa energia passe pela mesma e seja utilizada no interior de forma benéfica. Atualmente as 

fachadas são principalmente utilizadas de modo passivo, servindo apenas como uma barreira entre o 

interior e o exterior, como proteção de certas agressões vindas do exterior, de entradas ou saídas de 

luz ou de calor/frio, entre outros; não havendo um aproveitamento do potencial das mesmas. As 

País População
Potencial Absoluto 

[m2]
Potencial por 1000 

habitantes [m2]

  
Produção Anual de Energia 
[GWh]                        [Mtep] 

Alemanha 82 193 000 320 552 700 3 900 130 607 11,2

Áustria 8 121 000 31 671 900 3 900 11 193 1,0

Espanha 39 490 000 106 623 000 2 700 64 448 5,5

Itália 57 844 000 190 885 200 3 300 116 543 10,0

Portugal 10 023 000 27 062 100 2 700 16 237 1,4

França 59 521 000 232 131 900 3 900 139 279 12,0

Holanda 15 983 000 62 333 700 3 900 26 180 2,3

Suécia 8 883 000 55 962 900 6 300 16 849 1,4

Reino Unido 59 823 000 233 309 700 3 900 102 196 8,8
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fachadas podem incorporar certos elementos que as tornem aliadas não só da nossa atmosfera mas 

também dos próprios custos financeiros, nomeadamente soluções como Paredes de Trombe, onde a 

própria parede contribui para o conforto da habitação, passando lentamente o calor emitido pelo sol 

para o interior da residência; Painéis Solares que podem transformar a energia transmitida 

diretamente pelo sol em energia elétrica ou gerar o aquecimento das águas; Concentradores Solares 

que podem ser colocados em varandas e desta forma aquecer diretamente a roupa; e por último os 

Vidros Fotovoltaicos, que ao mesmo tempo que criam energia elétrica permitem a entrada de luz 

natural, conseguindo ser esteticamente mais agradáveis do que os Painéis Solares. 

Os vários tipos de soluções possíveis agrupam-se em Soluções Ativas, do qual fazem parte os 

Painéis Solares, os Concentradores Solares e os Vidros Fotovoltaicos; e em Soluções Passivas, das 

quais se destacam os Envidraçados e as Claraboias, as Paredes Trombe, as Parede de Água e os 

Espaço Estufa. 

2.1.1   TIPOLOGIAS DE SOLUÇÕES  

2.1.1.1   SISTEMAS SOLARES ATIVOS 

Os Sistemas Solares Ativos são soluções que utilizam equipamentos especiais de modo a processar 

a energia solar obtida, convertendo-a assim em outras formas de energia, tais como o calor ou como 

a energia elétrica. Estes equipamentos podem ser Painéis Solares, Concentradores Solares e Vidros 

Fotovoltaicos. 

2.1.1.2   SISTEMAS SOLARES PASSIVOS 

Os Sistemas Solares Passivos são soluções nas quais se pretende maximizar a captação da 

radiação solar proveniente do sol através de vãos envidraçados orientados e dimensionados 

corretamente, associando-se elementos de elevada massa térmica, permitindo armazenar a energia 

solar e posteriormente, utiliza-la (Gonçalves e Graça, 2004). 

As Soluções Passivas podem ser agrupadas em 3 tipos de Sistemas: 

- Sistemas de Ganho Direto: Envidraçado e Claraboia; 

- Sistemas de Ganho Indireto: Parede Trombe Ventilada - PTV; Parede Trombe não Ventilada - 

PTNV; e Parede de Água; 

- Sistemas de Ganho Isolado: Espaço Estufa. 

2.1.1.2.1   SISTEMAS DE GANHO DIRETO 

Cada envidraçado localizado numa divisão útil de uma habitação, pode funcionar como um sistema 

de ganho direto. A área/divisão onde se encontra deve estar orientada a Sul, com os espaços a 
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aquecer diretamente expostos à radiação solar e os paramentos interiores (paredes, lajes de teto e 

piso) utilizados como armazenamento de calor (Gonçalves e Graça, 2004). 

Nos sistemas de ganho direto os espaços a aquecer podem registar um aumento de temperatura 

muito rápido, dependendo da sua inércia, bem como a tendência para elevadas amplitudes térmicas 

diárias no interior dos espaços.  

Para o sistema de ganho direto obter um funcionamento eficiente é necessário respeitarem-se certas 

condições, nomeadamente: a correta orientação da janela, preferencialmente a Sul, para evitar que 

as perdas superem os ganhos no Inverno; o uso de dispositivos de sombreamento, como forma de 

prevenir o sobreaquecimento na estação do Verão; e a redução das perdas de calor, com a aplicação 

de isolamento térmico eficiente dos elementos opacos (Mendonça, 2005). 

2.1.1.2.2   SISTEMAS DE GANHO INDIRETO 

Nos sistemas de ganho indireto a radiação solar é absorvida pela massa transformando-se em 

energia térmica, sendo esta transferida para o interior do edifício através da condução de calor. Esta 

transferência de energia pode ser imediata ou lenta, dependendo do tipo de solução de ventilação 

que se utilize, ou até no caso de não se adotar nenhum (Gonçalves e Graça, 2004).  

Dentro deste tipo de sistema, as paredes Trombe são as mais utilizadas e conhecidas, as quais serão 

objeto de estudo da presente dissertação. O sistema Parede Trombe possui dois tipos de 

funcionamento distintos (Ventilada e não Ventilada). 

2.1.1.2.3   SISTEMAS DE GANHO ISOLADO 

O espaço estufa é um exemplo deste tipo de sistema e é uma combinação dos efeitos dos ganhos 

diretos e ganhos indiretos. Consiste na transmissão da energia solar ao espaço adjacente à estufa 

por condução, através da parede de armazenamento que os separa e também por convecção, caso 

hajam aberturas que permitam a circulação de ar. 

É construída uma estufa na fachada Sul da casa, captando a radiação solar e entre esta e o ambiente 

habitável coloca-se uma parede com elevada massa térmica. A radiação é absorvida pela parede 

onde é convertida em calor que será transmitido para o interior (Gonçalves e Graça, 2004). 

2.2   PAINEL SOLAR 

Painel Solar é um dispositivo desenhado para transformar a radiação solar em energia. Ao se 

alimentar exclusivamente do Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta, trata-se do método 

mais “limpo” de geração de energia (Fahrenbruch e Bube, 1983). Os Painéis Solares podem ser 

divididos em dois tipos: Painéis Solares Fotovoltaicos e em Painéis Solares Térmicos. 
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2.2.1   PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 

Painel Fotovoltaico é um tipo de painel solar, que é utilizado para converter a luz solar em energia 

elétrica. 

O dispositivo essencial para a conversão é a célula solar fotovoltaica, constituída por materiais 

semicondutores. Materiais estes que são caracterizados pela presença de bandas de energia, uma 

com excesso de eletrões e uma com falta de eletrões. O material semicondutor mais utilizado é o 

silício, que se carrega eletricamente quando exposto à luz solar, sendo a célula de silício cristalino a 

mais comum, encontrada em abundância no nosso planeta através da forma de areia sílica (Vázquez, 

2005). 

A potência máxima de uma única célula é de cerca de 2 ou 3 watts, valor considerado baixo, pelo que 

são agrupadas em série ou em paralelo, formando assim os módulos fotovoltaicos. Por sua vez, o 

agrupamento de vários módulos fotovoltaicos é denominado de painel fotovoltaico (Carneiro, 2010).  

A Figura 3 demonstra de modo esquemático a sequência desde as células até ao gerador 

fotovoltaico. 

Figura 3 - Constituição dos Geradores Fotovoltaicos [Adaptado de ABB, 2010] 

O efeito fotovoltaico acontece devido a uma reação eletrónica que se produz nas células de silício do 

painel quando os fotões (um tipo de partículas de energia libertadas pelo sol em grande quantidade) 

do sol chocam com as células. Quando a camada negativa de silício é exposta orientada para o sol, 

os fotões chocam contra esta camada e libertam uma grande quantidade de eletrões. Estes eletrões 

“movimentam-se" de modo a cobrir os espaços presentes na camada de silício positiva, gerando-se 

assim uma corrente elétrica entre ambas as camadas de cargas opostas (ABB, 2010). 
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No entanto, é necessário mais do que o painel solar para a produção de energia elétrica, como um 

inversor, as baterias e um regulador de carga. Sendo dado o nome de sistema fotovoltaico a este 

conjunto (PortalEnergia, 2004). 

Apresenta-se na Tabela 2, uma breve descrição dos vários componentes de um sistema fotovoltaico: 

Tabela 2 - Componentes de um Sistema Fotovoltaico [Adaptado de Almeida et al., 2017] 

Cerca de 60% da tecnologia fotovoltaica é baseada no uso de algumas variações de silício, devido ao 

seu baixo custo e às suas características de absorção, sendo a principal diferença entre os vários 

tipos de painéis a pureza do silício utilizado. Quanto mais puro for o silício, melhor se alinham as suas 

moléculas e assim, melhor converte a energia solar em energia elétrica. Estabelecendo-se uma 

relação direta entre a pureza do silício e a eficiência dos painéis solares (Vázquez, 2005). 

São três os principais tipos de configuração do silício cristalino utilizados em fachadas que recorrem à 

utilização de painéis solares, sendo eles: monocristalinas, policristalinas e de filme amorfo/fino (Sacht 

et al., 2012); que se encontram dispostos na Tabela 3, a baixo apresentada. 

Tabela 3 - Características dos Tipos de Células de Silício [Adaptado de Correia, 2015;  
PortalEnergia, 2004; Green et al., 2010] 

Componente Descrição

Painel
Conjunto de módulos ligados entre si, responsáveis 
por transformar a energia solar em energia elétrica. 

Baterias
Equipamentos que armazenam energia elétrica 
produzida pelos módulos para que o sistema possa 
ser utilizado na ausência de sol.

Regulador de Carga

Dispositivo eletrónico que regula a tensão das 
baterias, para evitar as sobrecargas e descargas 
profundas na bateria, aumentando a sua vida útil e o 
seu desempenho.

Inversor de Corrente
Transforma a corrente proveniente dos módulos em 
corrente contínua, ajustando a frequência e a tensão 
eficaz ao consumo.

Cabos

Interligam os componentes do sistema e promovem o 
fluxo de energia entre eles. Todos os condutores 
devem ser feitos de cobre, com isolamento 
termoplástico.

Tipo de Célula Silício Monocristalino Silício Policristalino Película Fina, de Silício Amorfo

Produção Processo de Czocharalski Fundição de Lingotes
Vaporização química num reator 

plasmático

Eficiência 25% 20,4% 16,7%

Forma

Redondas, semi-quadradas ou 
quadradas, dependendo da 

quantidade que é extraída do 
cristal único

Quadrada Escolha livre

Tipo de Célula
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2.2.1.1   PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE SILÍCIO MONOCRISTALINO (c-Si) 

A tecnologia monocristalina é a mais antiga e a que possui a eficiência mais elevada. Sendo as mais 

utilizadas na composição das células fotovoltaicas, atingindo cerca de 60% do mercado (Sacht et al., 

2012). 

Nos painéis solares monocristalinos, as células solares de silício monocristalino são bastante fáceis 

de reconhecer devido à sua coloração e aparência uniformes, o que indica uma alta pureza em silício.  

Estes são fabricados a partir de um único cristal de silício puro fatiado, obtendo-se assim lâminas de 

silício individuais, que são tratadas e transformadas em células fotovoltaicas (Rüther, 2004). 

Com o objetivo de reduzir os custos de fabricação das células fotovoltaicas monocristalinas e de 

otimizar o seu desempenho, os quatro lados dos blocos cilíndricos são cortados para fazer folhas 

de silício, dando-lhes o seu aspeto característico (PortalSolar, 2018). 

2.2.1.2   PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE SILÍCIO POLICRISTALINO (p-Si) 

Ambos os painéis, monocristalino e policristalino são feitos de silício; uma das formas mais simples 

de os distinguir é pelo formato das células; enquanto que no monocristalino estas possuem cantos 

arredondados, no policristalino estas são perfeitamente retangulares (PortalSolar, 2018). 

A diferença essencial entre uma célula solar monocristalina e uma célula solar policristalina é a 

composição do cristal de silício. No painel policristalino, os cristais são fundidos num bloco, obtendo 

um crescimento não controlado do cristal de silício, havendo a formação de vários cristais diferentes 

unidos. Já as células monocristalinas são formadas por um único cristal de silício, tendo tido um 

Tamanho
10 x 10 cm2 ou 12,5 x 12,5 cm2, 
diâmetro de 10, 12,5 ou 15 cm

10 x 10 cm2, 12,5 x 12,5 
cm2 e 15 x 15 cm2

Módulo standart máximo: 0,77 x 2,44 m2 
Módulo especial máximo: 2 x 3 m2

Espessura 0,3 mm 0,3 mm

1 - 3 mm para o substrato (plástico,  
metal ou vidro não solidificado), com um 

revestimento de silício amorfo de 
aproximadamente 0,001 mm

Estrutura Homogénea

Semelhante a cristais de 
gelo, durante a fundição 
formam-se cristais com 

várias orientações

Homogénea

Cor
Gama de azul-escuro para preto 
(com anti-reflexão) e cinza (sem 

anti-reflexão)

Azul (com anti-reflexão) 
ou cinza prateada (sem 

anti-reflexão)
Castanho avermelhado a preto

Aspeto

Silício Monocristalino Silício Policristalino Película Fina, de Silício AmorfoTipo de Célula
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crescimento controlado, formando-se numa só direção, conseguindo deste modo um alinhamento 

bastante perfeito (Rüther, 2004). 

O silício policristalino é formado por um elevado número de pequenos cristais da espessura de um 

cabelo humano, atingindo cerca de 30% da quota de mercado (Sacht et al., 2012). 

2.2.1.3   PAINEL SOLAR DE PELÍCULA FINA 

Estes painéis são feitos através da sobreposição de várias camadas finas de material fotovoltaico 

sobre um suporte de vidro ou de outra matéria sintética. Sendo um equipamento leve que permite 

grande portabilidade e que pode ser produzido por uma variedade de materiais (Sacht et al., 

2012). 

Os diferentes tipos de painéis solares de película fina são categorizados através do material 

fotovoltaico que é depositado sobre o substracto: 

- Silicío Amorfo (a-Si); 

- Telurídeo de Cádmio (CdTe); 

- Cobre, Índio e Gálio Selênio (CIS/CIGS); 

- Células Solares Fotovoltaicas Orgânicas (OPC). 

São mais baratos do que os painéis de silício cristalino, pois utiliza-se aproximadamente 100 

vezes menos material fotovoltaico para os produzir, e o processo de fabrico em si não é 

complexo. Possuem um rendimento menor do que as células cristalinas, no entanto a corrente 

produzida é considerada razoável (Sacht et al., 2012). Através da Tabela 4, apresentada a seguir, 

é possível verificar-se a eficiência que cada uma das tecnologias apresentadas possui. 

Tabela 4 - Eficiência dos vários tipos de Células Fotovoltaicas [Adaptado de Green et al., 2010] 

2.2.2   PAINEL SOLAR TÉRMICO  

Os painéis solares térmicos têm como propósito o aquecimento das águas quentes sanitárias e a 

climatização do edifício. Estes aos invés de converterem a energia solar em elétrica aproveitam a 

Tipo de Célula Eficiência da Célula [%]

Silício Monocristalino (c-Si) 25,0

Silício Policristalino (p-Si) 20,4

Silício Amorfo (a-Si) 16,7

Telurídeo de Cádmio (CdTe) 16,7

Cobre, Índio e Gálio Selênio (CIGS) 19,6

Orgânicas (OPC) 8,3
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energia térmica gerada pelo sol para aquecer ou até refrescar um ambiente. No interior do painel 

solar circula um fluido próprio que é responsável pelo transporte da energia captada até ao 

permutador  de calor, através do qual a energia é transferida para o depósito de água, aquecendo-a. 9

São especialmente úteis em climas frios, onde se pode economizar grandes quantidades de energia 

com aquecimento. Este sistema com painéis solares térmicos deve ser complementado por outro 

sistema convencional, de produção de energia. (PortalEnergia, 2004). 

Há dois tipos de sistemas térmicos, explicitados a seguir,  nomeadamente os Sistemas Compactos e 

os Sistemas de Circulação Forçada, na qual a escolha a ser efetuada entre ambos os sistemas 

dependerá da potência térmica necessária (INETI, 2007). 

2.2.2.1   SISTEMA COMPACTO 

Sistema Compacto ou Termossifão, é um sistema constituído por um ou mais painéis solares 

térmicos, depósito acumulador e elementos de segurança. Funciona com base na circulação do fluído 

térmico (água e anticongelante), através da alteração da densidade do fluido causada pela variação 

da sua temperatura (PortalEnergia, 2004). Tendo que o acumulador estar colocado no ponto mais alto 

da instalação. O fluido aquecido pelo painel acumula-se na parte superior do depósito, enquanto que 

o fluido mais frio se concentra na parte inferior do painel, criando o ciclo do aquecimento (Figura 4). 

Devido a este circuito, o acumulador tem que se situar acima dos painéis solares (Quaschining, 

2004). 

Este sistema possui a vantagem de ser autoregulado, isento de peças móveis e de controlos 

eletrónicos. 

Figura 4 - Funcionamento de um Termossifão [SunEnergy] 

2.2.2.2   SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADA 

Neste sistema, a circulação do fluido térmico ocorre por ação de um sistema de bombagem, 

controlado por um sistema de regulação eletrónico. A radiação solar causa um aumento da 

 Um permutador de calor é um dispositivo para transferência de calor eficiente de um meio para outro. Tem a 9

finalidade de transferir calor de um fluido para o outro, encontrando-se estes a diferentes temperaturas.
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temperatura dos painéis e quando atinge um determinado diferencial de temperatura entre o painel e 

o acumulador, o fluido térmico entra em movimento (INETI, 2007). 

Este sistema facilita a utilização de outras energias de apoio e permite maior controlo sobre a 

instalação; o seu campo de aplicações é mais vasto, o que possibilita a integração com sistemas de 

aquecimento central e aquecimento de piscinas. Também é um sistema que resiste melhor à corrosão 

em relação ao Sistema Compacto, pois o depósito de acumulação encontra-se protegido das 

condições atmosféricas, pelo facto de se localizar dentro da moradia (Figura 5); enquanto que no 

Sistema Compacto, o depósito encontra-se junto ao painel (Mexa, 2011). 

Figura 5 - Funcionamento de um Sistema de Circulação Forçada [SunEnergy] 

2.2.3   DESEMPENHO 

Para se retirar o melhor proveito possível de qualquer tipo de painel e concentrador solar, é essencial 

que estes se encontrem bem orientados, com o grau de inclinação correto, mais adequado à época 

de uso da instalação fotovoltaica.  

A posição aparente do sol em relação à Terra (Figura 6) é que determina o ângulo correto de 

instalação do painel, pelo que primeiro de tudo, é necessário ter-se uma noção de qual será a 

temporada em que irá haver um maior consumo elétrico; pois nem sempre o consumo se relaciona 

com as horas de exposição do sol. No Inverno é necessário energia para aquecer a casa mas no 

Verão poderá ser necessária energia para abastecer os frigoríficos, congeladores ou piscina. No caso 

dos consumos energéticos serem estáveis durante todo o ano ou maiores durante os períodos mais 

frios, deve-se utilizar a inclinação mais adequada ao mês de Dezembro (Reis, PortalEnergia, 2018). 

Isto pois há um menor número de horas de sol ao longo do dia, causada pela declinação solar 

(ângulo entre o plano do equador e a reta definida pelos centros da Terra e do Sol), variando esta 

entre - 23.45º (no Solstício do Inverno, a 21 de Dezembro) e + 23.45º (no Solstício de Verão, a 21 ou 

22 de Junho) (Falcão, 2008).
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 Figura 6 - Posição do Sol ao longo do Ano [Adaptado de ABB, 2010] 

De um modo geral, recomenda-se que a orientação e inclinação dos painéis e dos concentradores 

solares em Portugal seja voltada a Sul, com uma inclinação de 35º (Correia, 2015). Um desvio 

acentuado para Este ou Oeste prejudica a captação na ordem dos 5%, desde que a inclinação se 

reduza para cerca de 25º. Os ângulos com a horizontal superior a 35º favorecem o Inverno, e os 

ângulos inferiores a 35º favorecem o Verão, e para instalações de uso anual a inclinação correta será 

de 45º, sendo admissíveis desvios de cerca de 15º, tendo sempre especial tenção às sombras 

criadas, provenientes dos edifícios ou de árvores, que possam incidir sobre os painéis (DamiaSolar, 

2015). 

No entanto, é de referir que em certas habitações, por motivos estéticos, opta-se por colocar-se os 

painéis com a mesma inclinação das coberturas, o que em Portugal habitualmente é entre os 20º e os 

35º, podendo causar uma pequena perda de rendimento, que normalmente é compensada com a 

colocação de um painel a mais. 

2.2.4   INTEGRAÇÃO NA FACHADA 

As fachada com recurso aos painéis solares inserem-se no contexto de aumento da quota de 

energias renováveis e é uma das soluções utilizadas para se obter ganhos em eficiência energética e 

desempenho ambiental das edificações (Sacht et al., 2010). 

Quando se pretende aplicar painéis solares às fachadas as preocupações estéticas passam a ter 

praticamente a mesma importância que a eficiência, uma vez que os painéis existentes são 

normalmente fabricados apenas como simples equipamentos técnicos, quer seja para aquecimento 

das águas ou para a criação de energia elétrica, estes vão ter que se adaptar para que se integrem 

arquitetonicamente nos edifícios. A integração destes sistemas nas fachadas implica que estes se 

tornem um elemento arquitetónico, concebido para se integrar no edifício, pelo que deve existir 

alguma flexibilidade nas características dos painéis, nomeadamente no material que os compõe, na 

textura da superfície, na cor, na forma, no tamanho dos módulos e no tipo de juntas entre estes 

(Probst e Roecker, 2013) 
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A utilização dos painéis solares nas fachadas tem que cumprir diversas funções, tais como a 

produção de energia necessária para cobrir as necessidades desejadas, ou para o aquecimento de 

águas e de divisórias, melhorar o isolamento térmico do edifício e proteger a fachada dos agentes 

climatéricos. Também possuem um papel importante na redução das perdas de calor, pois os painéis 

solares produzem sempre energia calorífica, mesmo no Inverno, havendo assim uma redução da 

diferença das temperaturas exteriores e interiores, o que resulta numa considerável redução de 

custos (Probst e Roecker, 2013). Resumidamente, a integração destes elementos na fachada deve 

basear-se no desempenho térmico, estético e custo-benefício (Archibald, 1999). 

2.2.4.1   DESEMPENHO 

Tal como já fora referido anteriormente, o potencial solar de uma cidade não se limita às coberturas 

dos edifícios, pois as fachadas dos mesmos podem ser utilizadas para a recolha da energia solar. 

Atualmente com o desenvolvimento vertical dos edifícios em áreas urbanas, estes apresentam 

fachadas com áreas bastante mais superiores em relação às coberturas, apresentando também 

melhores condições de manutenção para os painéis solares, pois as superfícies verticais não 

acumulam tanta poeira ou no caso do Inverno, neve. Sendo cada vez mais notória a importância das 

deste tipo de fachada pelo facto da Diretiva Europeia 2018/844 estabelecer que até 2030 deverá 

haver uma redução de pelo menos 40% face aos valores de 1990, das emissões de gases com efeito 

estufa, o que implicará a necessidade de se utilizar áreas para painéis fotovoltaicos muito superiores 

às disponíveis em coberturas dos típicos prédios urbanos (Scognamiglio e Røstvik, 2012). 

Apesar das paredes exteriores dos edifícios apresentarem inclinações e orientações menos 

favoráveis à colocação de painéis fotovoltaicos em comparação às coberturas inclinadas a Sul, a área 

disponível permite duplicar a radiação solar recebida anualmente. Trazendo ainda poupanças nos 

materiais de reboco das paredes, como é o caso das tintas, pois uma vez que o elemento mais 

“exterior” à fachada serão os painéis, estes tomam o papel de “reboco”, sendo o elemento que trará 

na maioria, o valor estético ao edifício. Não esquecendo que há menos obstáculos à instalação dos 

painéis, como é o caso das antenas e das chaminés. (Redweik et al., 2013). 

As fachadas com recurso aos painéis solares fotovoltaicos produzem relativamente mais energia no 

Inverno e menos no Verão, e mais durante as primeiras e últimas horas do dia, quando o sol está 

mais baixo. De acordo com a localização geográfica de Portugal e as suas condições de acesso 

solar, a orientação mais favorável para painéis solares tanto em coberturas como em fachadas é a 

Sul (Amado, 2012), no entanto os edifícios têm normalmente quatro ou pelo menos duas das 

fachadas expostas com orientações opostas, pelo que as diferentes fachadas solares de um edifício 

irão produzir a potência máxima em diferentes alturas do dia. Levando a uma ampliação do pico de 

produção de energia ao longo do dia e consequentemente, do ano, possibilitando a redução da 

utilização de energia de “backup” baseada na queima de combustíveis fósseis (Redweik et al., 2013). 

O ideal seria tentar dar um pouco de inclinação às fachadas que possuem painéis solares, sendo no 

entanto pouco usual encontrarem-se fachadas que não sejam totalmente, ou parcialmente, verticais. 

Apesar dos ângulos das fachadas ditas comuns não serem os mais indicados para receber-se o 
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máximo de radiação solar possível, há que ter-se noção que mesmo nos pontos que se encontram à 

sombra, existe radiação difusa que também serve para a produção de energia fotovoltaica (Redweik 

et al., 2013). No entanto, há casos como o edifício da Federation of Korean Industrie, em Seul na 

Coreia do Sul, que possuem fachadas inclinadas com integração de painéis solares (Figuras 7 e 8).  

Figuras 7 e 8 - Edifício da Federation of Korean Industrie, Seul, Coreia do Sul [Adrian Smith + Gordon Gil 
 Architecture, 2014] 

2.2.4.2   CASO DE ESTUDO: SOLAR XXI 

O Solar XXI (Figura 9), edifício do Departamento de Energias Renováveis do LNEG , é exemplo 10

deste tipo de fachada, a fachada fotovoltaica. Houve nele uma procura da redução das necessidades 

energéticas simultaneamente de forma passiva e de forma ativa, através da introdução de painéis 

fotovoltaicos na fachada Sul. Agruparam-se módulos de painéis fotovoltaicos de silício policristalino 

em posição vertical, numa superfície total de 100 m, permitindo o fornecimento de cerca de 12 kWp, 

podendo produzir 12000 kWh/ano (INETI, 2005). 

Figura 9 - Edifício Solar XXI [INETI, 2005] 

Houve para além do fornecimento direto de energia elétrica ao edifício, o aproveitamento passivo do 

aquecimento do ar que circula entre os painéis e a parede do edifício. O calor aquece o espaço de ar 

existente entre ambos, potencializando correntes de convecção natural (Figura 10) (INETI, 2005). 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia.10
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Figura 10 - Esquema de Funcionamento do Sistema Fotovoltaico com aproveitamento Térmico do  

Edifício Solar XXI [INETI, 2005] 

2.3   CONCENTRADOR SOLAR 

Devido aos problemas energéticos que se têm enfrentando ao longo dos anos, a necessidade de 

desenvolver tecnologias que permitam o aumento da eficiência dos sistemas solares tornou-se cada 

vez mais importante, daí a necessidade da existência dos concentradores solares (Portal das 

Energias Renováveis, 2009). 

Os concentradores possuem o propósito de projetar a radiação solar que lhes incide na direção do 

recetor do sistema em que se encontram integrados. A concentração solar é uma tecnologia 

composta por espelhos ou outras películas refletoras responsáveis por direcionar a radiação recebida 

para um foco, levando a um aumento significativo da intensidade energética. Os concentradores 

solares são geralmente constituídos por um concentrador e por um recetor, podendo ser concebidos 

em diferentes formatos geométricos, cada um possuindo o seu fator de concentração associado. O 

recetor, posicionado no foco do concentrador, é onde se encontram as células fotovoltaicas e o 

absorsor (onde circula o fluido de refrigeração) e, consequentemente, onde se dará a produção de 

energia térmica e elétrica (Kalogirou, 2004). Assim, os concentradores são geralmente constituídos 

por materiais com elevada refletividade (acima de 90%), sendo os principais tipos de concentradores 

solares os de Sistema Cilíndrico Parabólico, os de Sistema de Torre e os de Sistema de Disco 

(Barbosa, 2015), representados na Figura 11. 

Figura 11 - Tipos de Sistemas de Concentradores Solares: (A) Sistema Cilíndrico Parabólico; (B) Sistema de Torre; (C) 
Sistema de Disco [Adaptado de Steinfeld e Meier, 2004] 
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O fator de concentração é usualmente medido na unidade de “sóis”, usando como referência a 

radiação solar, um “sol” é equivalente a 1 kW/m2 (Rodrigues, 2016). 

Os concentradores solares também são benéficos no sentido de redução de custos, pois para reduzir 

os custos de produção dos painéis solares há que diminuir a área ocupada por células fotovoltaicas 

(ou seja, diminuir a área útil dos painéis), pois são o componente mais dispendioso dos painéis 

solares. Para tal, utilizam-se os concentradores com o fim de aumentar a eficiência dos painéis 

(Wiesenfarth et al., 2017). 

De maneira a aumentar o rendimento dos sistemas de concentração solar, é necessário conectar um 

sistema de seguimento. Os seguidores solares posicionam o sistema por forma a captar a máxima 

quantidade de energia, existindo de modo grosso dois grupos de seguidores: seguidores de um eixo 

e de dois eixos. Os seguidores de um eixo efetuam apenas um movimento, ou no eixo horizontal ou 

no eixo vertical, dependendo da localização geográfica, e são utilizados em sistemas como o 

concentrador Cilíndrico Parabólico. Já os seguidores de dois eixos são utilizados nos Sistemas de 

Discos e nos Sistemas de Torre e podem ser aplicados em qualquer região do mundo (Barbosa, 

2015). 

2.3.1   SISTEMA CILÍNDRICO PARABÓLICO 

Sistema onde a radiação que atinge a superfície da secção parabólica é direcionada para um cilindro 

na linha de foco do concentrador (concentração de 30 a 100 sóis), onde um tubo preto absorve essa 

energia (Figura 12); este é coberto com outro tudo de vidro de modo a minimizar as perdas de calor, e 

pode atingir temperaturas da ordem dos 60ºC a 400ºC. No interior do tubo circula um fluído a ser 

aquecido, normalmente água (Kalogirou, 2004). 

Figura 12 - Diagrama Esquemático de um Concentrador Cilíndrico Parabólico [Adaptado de Kalogirou, 2004] 

2.3.2   SISTEMA DE TORRE 

O Sistema de Torre utiliza espelhos (helióstatos ) independentes planos, com segmentos côncavos, 11

posicionados de maneira a que toda a radiação seja refletida para um recetor no alto de uma torre 

(concentração de 500 a 5.000 sóis) (Figura 13), atingindo temperaturas da ordem dos 150ºC a 

 Helióstato é um conjunto de espelhos, geralmente planos, montados sobre uma estrutura fixada ao solo. 11

Possui um mecanismo, quase sempre controlado por computador, que acompanha a posição do sol para refletir 
a luz em direção a um alvo predeterminado.
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2000ºC. É um sistema que necessita de grande área de implementação, contudo permite atingir 

temperaturas bastante elevadas (Kalogirou, 2004). São uns dos mais utilizados, pois apesar da sua 

geometria não ser a mais eficiente são os que pela sua simplicidade construtiva possuem vantagens 

financeiras. São geralmente utilizados para produção elétrica e aquecimento de água (Tian e Zhao, 

2013), no entanto existem outras aplicações possíveis como, por exemplo, a produção de hidrogénio 

(Ratlamwala et al., 2012). 

Figura 13 - Diagrama Esquemático de um Concentrador Sistema de Torre [Adaptado de Kalogirou, 2004] 

2.3.3   SISTEMA DE DISCO 

Sistema que possuí espelhos posicionados em forma de parábola e o recetor encontra-se no seu foco 

(Figura 14), recebendo toda a radiação (1.000 a 10.000 sóis), sendo este tipo de sistema o mais 

eficiente de todos, pelo facto de estar sempre apontado em direção ao sol, atingindo temperaturas 

entre os 100ºC e os 1500ºC (Kalogirou, 2004). É sobretudo utilizado para produção de energia 

elétrica (Reddy e Veershetty, 2013). 

Figura 14 - Diagrama Esquemática de um Concentrador de Disco [Adaptado de Kalogirou, 2004] 

2.3.4   DESEMPENHO 

Os concentradores para que possam apresentar um desempenho satisfatório necessitam de radiação 

direta e de céu limpo, sem nebulosidades. À semelhança dos painéis solares, o desempenho dos 
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concentradores depende essencialmente do seu posicionamento. Visto que apenas podem aproveitar 

a radiação solar directa, para obterem um bom rendimento, é fundamental que a sua posição se vá 

modificando ao longo do dia, pelo que é necessário conectar-se um sistema de seguimento, que pode 

ser de um ou de dois eixos (Barbosa, 2015). 

O sistema de acompanhamento do movimento do sol pode ser feito de forma manual, no entanto o 

mecanismo automático de rastreamento permite a obtenção de valores mais elevados, para além de 

proporcionar um maior conforto ao usuário. 

Um dos fatores, que tem maior peso, para além da orientação do concentrador, é a geometria do 

mesmo. A construção de um concentrador com uma grande área e com consequentemente, uma 

maior abertura, irá proporcionar um aumento significativo do fator de concentração, levando assim à 

obtenção de maiores temperaturas. 

2.3.5   INTEGRAÇÃO NA FACHADA 

No que diz respeito às fachadas, a incorporação dos concentradores diretamente nas mesmas pode 

ser efetuada para simples tarefas como aquecer comida, secar roupa, aquecer uma divisão ou 

aquecer um tanque de água, sem necessidade de se utilizar células fotovoltaicas para tais efeitos. 

Podem ser colocados em varandas ou diretamente na fachada, sendo ainda um processo pouco 

comum, utilizando-se para isso concentradores com formatos semelhantes aos sistemas cilíndricos 

parabólicos ou aos sistemas de disco (Roche, 2014). 

Possuem uma alta eficiência energética e são de baixo custo, tanto pela ausência de painéis solares, 

como pela fácil manutenção e reciclagem. No entanto, de maneira a serem o mais eficientes 

possíveis necessitam de ser regulados manualmente (mudar a direção dos mesmos segundo a 

movimentação do sol) ou instalar um mecanismo que o faça automaticamente (Roche, 2014). 

2.3.5.1   DESEMPENHO 

Quando se incorpora este elemento na fachada de um edifício, os fatores que condicionam o seu 

desempenho são basicamente os mesmos do que quando se posicionam em terraços ou outros 

locais mais “planos”. No entanto há certos aspetos limitadores, como é o caso da área do 

concentrador. Quanto maior for a área do mesmo, maior a sua abertura e consequentemente maior 

será o seu desempenho, porém, numa fachada a área do mesmo está de certa forma condicionada.  

Tendo em conta que tem que se limitar a área do concentrador quando o mesmo está incorporado 

numa fachada há que tentar compensar com um bom sistema de seguimento, automático de 

preferência, para tirar o melhor proveito possível das horas de sol e da radiação direta do mesmo, de 

maneira a se tirar um uso considerável do concentrador. 
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2.3.5.2   CASO DE ESTUDO: FAÇADE SOLAR CONCENTRATOR PROJECT 

J-L Roche criou um projeto que lhe deu lugar a um prémio na “Exhibition of Inventions of Geneva 

2014”, onde criou um concentrador solar integrado à fachada (Figuras 15 e 16), sendo acessível a 

partir do interior do edifício, o que não era anteriormente possível com os habituais concentradores 

solares localizados em terraços. 

Figuras 15 e 16 - Concentrador Solar de Fachada em diferentes alturas do Dia [J-L Roche, 2014] 

É uma nova solução que permite ao refletor seguir o sol sem bater na fachada, para tal o 

concentrador consiste em dois eixos motorizados manualmente ou controlados eletronicamente, 

como uma antena parabólica, e o terceiro eixo é passivo (Figura 17), alimentado pelo próprio peso do 

concentrador, correspondendo ao eixo de simetria da parábola. Roche criou uma superfície refletora 

eficaz de 1,5 m2, com uma potência semelhante à de uma pequena ou média fogueira, que deve ser 

localizada numa área ensolarada, o que significa que teria que ficar longe da cozinha, pelo que não é 

usado com muita frequência, sendo indicado para pequenas tarefas, tais como o aquecimento 

pontual de comida (Figura 18) ou água ou para a secagem de roupa (Roche, 2014). 

Figura 17 e Figura 18 - Esquema do Concentrador Solar de Fachada; Utilização do Concentrador Solar de Fachada 
para Aquecimento de Comida  [J-L Roche, 2014] 
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2.4   VIDRO FOTOVOLTAICO 

A integração da energia fotovoltaica nas janelas dos edifícios ou nas fachadas envidraçadas dos 

mesmos tem se vindo a popularizar, pois para além de gerar eletricidade e de serem esteticamente 

agradáveis, podem atuar como persianas de modo a funcionarem como uma proteção contra a luz 

solar direta, podendo chegar a reduzir a necessidade de se utilizar aparelhos de climatização como o 

ar condicionado (possibilitando a redução de cerca de 65% dos ganhos de calor). Dado que podem 

funcionar como um “obstáculo” perante a entrada de luz solar direta, é importante que não se utilize 

um vidro fotovoltaico com uma percentagem de transparência muito baixa, para que no Inverno não 

prejudique os ganhos solares (Davidsson et al., 2010). 

Em semelhança aos painéis solares, também este tipo de vidro possui como material semicondutor o 

silício; pequenas lâminas de células fotovoltaicas de silício são instaladas em vidros simples, 

laminados ou duplos, dando origem aos vidros fotovoltaicos. A energia elétrica é conduzida através 

de fios instalados no interior dos perfis de alumínio dos painéis, até chegarem às baterias de 

armazenamento (Biyik et al., 2017). 

O vidro fotovoltaico apresenta algumas vantagens face aos típicos painéis solares, como o facto de 

funcionar melhor com níveis mais baixos de luz, pelo que possui um melhor comportamento face aos 

painéis solares quando colocado em orientações menos favoráveis ou em fachadas verticais, pois os 

painéis solares necessitam de absorver o máximo de luz direta possível, enquanto que o vidro 

fotovoltaico absorve para além da luz direta, a luz ambiente e a reflexiva, pelo que a sua posição não 

é tão importante quanto a dos ditos painéis originais (Chow et al., 2009).  

Possui um valor estético acrescentado, associado a um aspeto visual bastante próprio da tecnologia 

de silício, integrada em soluções construtivas como as fachadas ventiladas; tendo ainda o vidro 

fotovoltaico uma variedade de opções, incluindo cores, gradientes e padrões. A variação da eficiência 

fotovoltaica do vidro e da penetração de luz depende das escolhas arquitetónicas efetuadas (Biyik et 

al., 2017).  

Em semelhança aos painéis solares também o vidro fotovoltaico possui as mesmas configurações de 

silício (monocristalinas, policristalinas e de película fina), apresentando custos de fabrico 

semelhantes.  

2.4.1   DESEMPENHO 

À semelhança dos painéis solares, o vidro fotovoltaico terá melhor ou pior desempenho de acordo 

com o tipo de células de silício utilizadas na sua constituição, pelo que o seu desempenho será 

melhor quanto mais puro for o silício utilizado nas suas células, e respetivamente maior será o seu 

custo.  

A sua orientação também tem um impacto significativo, pois apesar de não necessitar de estar 

exposto a radiação direta para produzir eletricidade, se o estiver, melhor será o seu contributo. Por 

tanto, se a fachada envidraçada fotovoltaica for vertical, irá ainda obter uma boa quantidade de 
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energia devido à absorção de luz reflexiva e ambiente, mas se esta tiver alguma inclinação, maior 

será a obtenção de ganhos. 

Um aspeto bastante condicionante é a constituição do envidraçado, não em termos de células, mas 

sim se se trata de um vidro simples ou duplo, e se é laminado ou não. O uso do sistema de vidro 

duplo com fluxo de ar na cavidade, conhecido como “janela ventilada” (Figura 19), é um dos mais 

eficientes, tanto em vidro “comum” como em vidro fotovoltaico, pois já só por si, o vidro fotovoltaico 

reduz a transmissão solar, mas se este for usado num tipo de sistema em que o ar circule, ainda mais 

se consegue reduzir a transmissão solar. A característica mais distinta em relação aos tipos de janela 

de vidro simples, reside no livre ou forçado comportamento de convecção entre as camadas de vidro 

que formam a cavidade (Chow et al., 2009). 

Figura 19 - Funcionamento de uma Janela  Fotovoltaica Dupla Ventilada  [Adaptado de Chow et al., 2009] 

2.4.2   CASO DE ESTUDO: COCA-COLA/FEMSA HEADQUARTER 

A Fábrica da Femsa, fabricante de garrafas de Coca-Cola em Monterrey, México, instalou vidro 

fotovoltaico na sua fachada, esta solução consiste numa fachada ventilada que compreende uma 

dupla camada de vidro fotovoltaico e cada módulo de vidro é composto por silício amorfo, gerando 

energia que é distribuída por todo o edifício para suplementar parte das suas necessidades 

energéticas (Onyx Solar, 2014). 

Foram projetados 370 módulos de vidro de silício amorfo de tonalidade cinza de grande porte (Figura 

20), com grau de transparência a rondar os 20%, o que desta forma proporciona em simultâneo 

privacidade no espaço interior e permite a entrada de luz natural no edifício, diminuindo desta forma a 

necessidade de se recorrer a iluminação artificial (Onyx Solar, 2014). 
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Figura 20 - Fachada de Vidro Fotovoltaico da Sede da Femsa em Monterrey, México [Onyx Solar, 2014] 

O edifício é considerado energicamente eficiente, pois para além da produção de energia elétrica sem 

a queima de combustíveis fósseis através do envidraçado fotovoltaico, ainda possui um bom 

isolamento derivado da sua fachada ventilada, pelo que foi estimado que pode gerar uma poupança 

de energia que corresponde a 40% dos requisitos energéticos do edifício. De acordo com a Onyx 

Solar, empresa que fabricou o vidro fotovoltaico utilizado pela Sede da Femsa, o vidro solar da 

fachada gera cerca de 17.200 kWh e impede a libertação de mais de 11 toneladas de CO2 para a 

atmosfera. 

Para além da produção de energia elétrica, este vidro também melhora as propriedades térmicas dos 

edifícios, o que é ótimo particularmente em climas quentes como é o caso do México, onde o vidro 

solar chega a reduzir as necessidades de utilização de ar-condicionado até cerca de 50% a mais do 

que os isolamentos das fachadas tradicionais (Onyx Solar, 2014). 

2.5   PAREDE TROMBE 

De forma a obtermos condições ideias de conforto no interior dos edifícios deve-se conservar energia 

através de tecnologias solares passivas e ativas. O sistema solar passivo, encontra-se incorporado 

no próprio edifício, fazendo parte da sua estrutura. A massa (geralmente paredes) acumula e coleta a 

energia solar que nele incide e distribui o calor por meios naturais de transferência. Podendo 

controlar-se o nível de aquecimento no interior do edifício através de dispositivos de sombreamento 

(Gonçalves e Graça, 2004). 

Um dos principais sistemas solares passivos são as Parede Trombe (Figura 21), um sistema parede 

integrado na envolvente vertical exterior dos edifícios, constituído por um envidraçado devidamente 

orientado, ou seja, a Sul, que possui elevado nível de inércia térmica e uma grande capacidade de 

armazenamento de calor. É um sistema capaz de absorver a energia solar, armazená-la no interior da 

parede e libertar o calor para o interior da divisão que se pretende aquecer. Possuindo no seu interior 

uma parede maciça (normalmente em betão, pedra, tijolo maciço ou adobe) de espessura entre os 20 

e os 45 cm (Nayak e Prajapati, 2006). 

�27



 

Figura 21 - Pormenor Construtivo da Parede Trombe [Adaptado de Nayak e Prajapati, 2006] 

É por tanto um sistema no qual predomina o efeito estufa, podendo atingir temperaturas bastante 

elevadas (30 - 60ºC), no espaço entre a parede de armazenamento e o vidro. Pois este último ao ser 

atingido pela radiação solar forma um espaço altamente aquecido. Sendo a superfície exterior da 

parede geralmente pintada por uma cor escura, de modo a aumentar a absorção da radiação solar 

incidente na mesma (Mendonça, 2005). 

A Parede Trombe, de forma resumida, é um sistema solar passivo de ganhos indiretos, composto por 

um envidraçado, caixa-de-ar, parede acumuladora e possivelmente, ventilação. Utiliza-se em espaços 

onde se pretende o contributo de ganhos solares durante o Inverno, aproveitando o calor que fora 

transmitido durante o percorrer do dia, para o interior da habitação à noite, através de um lento 

processo. No entanto, nem todos os sistemas Parede Trombe são iguais, existindo dois tipos de 

sistema mais significativos, nomeadamente os PTNV e PTV, possuindo algumas diferenças de 

funcionamento, que são apresentadas resumidamente nos seguintes pontos. 

2.5.1   PAREDE TROMBE NÃO VENTILADA (PTNV)

O Sistema Parede Trombe não ventilado é o mais simples dos sistemas Parede Trombe, sendo 

composto por um vão envidraçado, por uma caixa-de-ar e pela parede acumuladora, não possuindo 

qualquer abertura para ventilação, pelo que não há circulação de ar dentro da caixa-de-ar (Ferreira, 

2015). 

A PTNV possui no geral um rendimento menor do que o de uma PTV, pois, apesar da temperatura da 

caixa-de-ar ser muito superior, a distribuição do calor para o interior não é tão uniforme (Mendonça, 
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2005). A radiação solar é absorvida e transmitida para o interior através da parede acumuladora por 

condução e radiação, e o tempo que o mesmo demora a ser transferido para o interior varia de 

acordo com a espessura e materiais constituintes da parede (Nayak e Prajapati, 2006). 

A superfície exterior da parede acumuladora deverá ser pintada de uma cor escura e orientada a Sul 

(geralmente), tapada com um envidraçado, devidamente afastado, de modo a evitar a perda da 

radiação térmica que ganhou durante o decorrer do dia (Anderson, 1985). 

Relativamente aos materiais de armazenamento e construção utilizados nas PTNV, deverão ter uma 

elevada capacidade térmica para armazenar energia durante o dia e libertá-la durante a noite (Figura 

22) e poderão ser de diferentes tipos. Os materiais utilizados nas PTNV, deverão ser densos com 

uma boa capacidade de armazenamento térmico, como é o caso do betão, do adobe e da pedra; com 

espessura variável, em função das propriedades do material a ser utilizado (densidade, calor 

específico e condutibilidade) e dos valores que se pretende obter (Nayak e Prajapati, 2006).  

 

Figura 22 - Esquema de funcionamento da PTNV  [Adaptado de Sá, 2011] 

Sendo este sistema normalmente desenhado de forma a obter um desfasamento de 8 a 12 horas, 

podendo assim garantir que durante a noite a parede devolva o calor que fora absorvido durante o 

dia. Devido ao processo de transferência de calor deste tipo de parede ter duração de várias horas é 

recomendada para espaços com ocupação noturna (Mendonça, 2005).

2.5.2   PAREDE TROMBE VENTILADA (PTV) 

Este sistema é bastante semelhante à Parede Trombe não ventilada, sendo a principal diferença, a 

existência de aberturas no topo e na base da parede acumuladora (Figura 23), permitindo assim a 

ventilação natural (Ferreira, 2015). 
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Figura 23 - Esquema de funcionamento da PTV durante a noite no Inverno  [Adaptado de Sá, 2011] 

Uma parte da radiação solar que atravessa o vidro é captada pela parede acumuladora e outra parte 

é transferida para o ar contido na caixa-de-ar. O calor absorvido será depois transmitido para o 

interior da divisão por condução e radiação através da parede acumuladora, e por convecção, através 

das aberturas de ventilação (Figura 24) (Martins, 2010). A escolha da colocação destas aberturas 

depende do período do dia em que se necessita de aquecer determinada divisão, sendo fundamental 

a sua colocação quando há a necessidade de entrada de ar quente para certa divisão durante o dia 

(Mitjá et al., 1986). 

Figura 24 - Aquecimento de uma PTV durante o Inverno [Adaptado de Nayak e Prajapati, 2006] 

Num sistema destes, em que há ventilação, o que acontece é que para além do calor que fora 

transmitido posteriormente por condução pela parede, também é transmitido por convecção; sendo 

possível controlar o tipo de transmissão que queremos através do fecho ou abertura dos orifícios, 

tornando-se muito mais versátil do que uma PTNV. A convecção de ar na parede permite o 

aquecimento durante o dia, e o calor transmitido por radiação e condução pela parede irá permitir o 

aquecimento durante a noite (Nayak e Prajapati, 2006). 

As aberturas de termocirculação devem ter entre 0,5% e 3% da superfície total da Parede Trombe, 

aumentando o tamanho das aberturas quando o calor durante o dia é mais necessário, sendo o 

caudal de ar quente regulado por persianas móveis situadas nestas aberturas. Podendo estas ainda 

dispor de redes mosquiteiras para evitar a entrada de insetos e uma válvula colocada nas aberturas 

superiores, impedindo assim que haja uma inversão do sentido de circulação do fluxo de ar durante a 

noite (Sá, 2011). 

�30



2.5.3   DESEMPENHO 

O desempenho da Parede Trombe é influenciado por vários fatores, como a sua localização, 

orientação, forma do edifício e pelas características dos seus constituintes (parede acumuladora, 

envidraçado, dispositivos de sombreamento, caixa-de-ar e sistema de ventilação). 

Devem estar preferencialmente orientadas a Sul, tal como acontece com os painéis e concentradores 

solares, pois é nesta orientação que conseguem captar uma maior quantidade de radiação solar. 

Devem possuir dispositivos de proteção solar ajustados, para que se evitem possíveis 

sobreaquecimentos durante o Verão, contribuindo para um maior conforto térmico e para a 

consequente redução das necessidades energéticas dos edifícios (Nayak e Prajapati, 2006). 

A utilização deste tipo de sistema em oposição à “parede base”, pode gerar uma poupança de 

energia primária operacional até 21%, como foi comprovado num estudo realizado em França. Na 

Figura 25 pode-se observar os resultados obtidos em relação à percentagem de energia elétrica 

utilizada em casa para a realização de diferentes tarefas (Bojić et al., 2014). 

Figura 25 - Percentagem de Eletricidade utilizada em casa para realização de tarefas [Adaptado de Bojić et al., 2014] 

A otimização e o dimensionamento do sistema Parede Trombe são traçados tendo em conta cada um 

dos seus vários constituintes. Como é o caso da parede acumuladora, na qual é necessário definir o 

material mais adequado em função da sua capacidade de armazenamento térmico, e definir a 

espessura necessária tendo em conta o tempo pretendido entre o período de acumulação e o de 

libertação de calor. Em relação ao envidraçado, a condutibilidade térmica do vidro a utilizar é a 

característica com maior peso para a sua escolha, assim como a ponderação de dispositivos de 

sombreamento e de ventilação; e por último, mas não com menor importância, o dimensionamento da 

caixa-de-ar, que deve basear-se na quantidade de ar quente que é necessário armazenar, para que 

depois possa ser transferido para o interior da divisão (Nayak e Prajapati, 2006). 

Assim sendo, a otimização da Parede Trombe relaciona-se com o dimensionamento da mesma, ou 

seja, com a escolha de cada um dos seus constituintes, que se deve basear num ponderado estudo 

dos seus vários parâmetros. 
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2.5.4   CASO DE ESTUDO: DRUK WHITE LOTUS SCHOOL 

A Druk White Lotus School é uma pequena escola budista fundada em 1992 em Ladakh na Índia, 

situa-se no alto do Himalia indiano, matriculando cerca de 750 estudantes. Foi projetada para otimizar 

o uso de recursos naturais, como é o caso da radiação solar, do sombreamento e da ventilação 

natural. Situa-se num campus de edifícios feitos com materiais e mão-de-obra locais, utiliza design 

passivo e produz a sua própria energia através de painéis solares que aproveitam ao máximo a alta e 

constante exposição à luz solar direta de Ladakh, pois ao se tratar de um clima desértico, mesmo 

durante o Inverno Ladakh fornece sol em abundância (Ingenia, 2010). 

As residências são orientadas a Sul, utilizando o sistema Parede Trombe (Figura 26) para armazenar 

calor ao longo do dia e libertando-o durante a noite para o interior dos dormitórios. Este sistema 

compreende uma camada de vidro duplo, com uma caixa-de-ar de 150 mm e uma parede 

acumuladora feita de tijolo de barro e granito, coberta pelo exterior por um material escuro, indicado 

para a absorção do calor, com aberturas móveis entre a caixa-de-ar e o interior dos dormitórios 

(Ingenia, 2010). 

Durante o dia, o calor proveniente do sol penetra o envidraçado e aquece o ar que se encontra na 

caixa-de-ar e consequentemente a parede acumuladora. O ar quente sobe e passa através das 

aberturas localizadas no topo da parede para o interior do dormitório; depois o ar flui do dormitório 

para as aberturas inferiores, voltando para o interior da caixa-de-ar, substituindo o ar, e o processo 

repete-se. Ao fim do dia, as aberturas são fechadas de maneira a “prender” o ar aquecido no interior 

do dormitório, e a parede acumuladora vai transmitindo o calor durante um determinado período de 

tempo (Ingenia, 2010). 

Figura 26 - Parede Trombe na zona dos dormitórios [Druk White Lotus School, 2010] 

Ganhou vários prémios internacionais de design, incluindo o World Architeture Awards 2002, para 

Melhor Edifício de Educação, Melhor Edifício na Ásia, e Melhor Edifício Verde. Os edifícios combinam 

o melhor da arquitetura tradicional de Ladakhi com a excelência da engenharia do século XXI e 

funcionam como um modelo para o desenvolvimento adequado, económico e sustentável.
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2.5.5   CASO DE ESTUDO: ACADEMIA DE GINÁSTICA DESPORTIVA DE 
GUIMARÃES 

A Academia de Ginástica Desportiva de Guimarães consiste numa infraestrutura desportiva 

concebida de forma a responder às exigências de conforto e de qualidade dos seus utilizadores. 

Destaca-se tanto a nível nacional como internacional pela sua capacidade de autossuficiência 

energética, alcançada através da implementação de um conjunto de tecnologias que funcionam de 

forma integrada, incluindo sistemas de climatização, ventilação, iluminação e produção de águas 

quentes sanitárias com elevada eficiência e assentes na utilização de energias renováveis (LiderA, 

2017). 

O pretendido era que este edifício dispusesse da classificação “Carbono Zero”, sendo assim dotado 

de algumas características próprias para produção e conservação de energia, não apenas através da 

escolha de materiais de fachada e de revestimento, mas também de equipamentos de elevada 

eficiência energética (LiderA, 2017). O seu desempenho levou à obtenção da classe máxima (Classe 

A++) no Sistema LiderA, constituindo um caso excecional de procura de sustentabilidade 

(PitagorasGroup, 2017). 

As soluções passivas são de facto uma das componente chave de uma abordagem eficiente e de 

redução das necessidades de consumo, pelo que a adoção de estratégias passivas é fundamental 

para reduzir as necessidades de energia, destacando-se o fator forma adequado, sombreamento pelo 

exterior efetuado através da pala localizada na cobertura que rodeia o edifício, fenestração seletiva, 

potenciação da ventilação natural e orientação a Sul privilegiada (LiderA, 2017).

Na parede orientada a Sul foi instalado o conceito de Parede Trombe (Figura 27 e Figura 28), que 

consiste numa cavidade com elementos móveis estrategicamente localizados, permitindo deste modo 

diferentes configurações para transferência de ar entre o interior, a cavidade e o exterior. A parede 

exterior da cavidade é envidraçada e funciona como uma espécie de coletor solar de grande porte 

que aquece o ar. Estas aberturas são controladas mecanicamente e o seu funcionamento é 

programado em função da estação do ano, permitindo diferentes modos de circulação natural do ar, 

visto que há a tendência natural do ar quente para criar um movimento ascendente e há diferentes 

combinações de abertura/fecho dos elementos móveis, sendo assim possível induzir diversos 

padrões de circulação do ar, possibilitando o aquecimento passivo durante o Inverno e a extração de 

ar de forma natural durante o Verão (LiderA, 2017). 

Figura 27 e Figura 28 - Parede Trombe durante o Dia; Parede Trombe durante a Noite [PitagorasGroup, 2017] 
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2.6   SÍNTESE 

Existem várias opções viáveis em oposição às energias que são provenientes da queima de 

combustíveis fósseis. Começando pelos painéis fotovoltaicos, utilizados atualmente em várias 

aplicações; desde à alimentação de semáforos e de sinais rodoviários, de telefones de emergência, 

na eletrificação rural, bombagem de água e irrigação, etc. A conversão de energia solar pode ser 

efetuada com o propósito de obtenção de energia elétrica ou com o propósito de energia térmica 

(calor). Para a energia elétrica utilizam-se Painéis Solares Fotovoltaicos, e no caso da produção de 

energia térmica utilizam-se Painéis Solares Térmicos (Correia, 2015). 

A integração destes sistemas nas fachadas tem o nome de Fachada Fotovoltaica, e implica que estes 

se tornem um elemento arquitetónico, concebido para se integrar no edifício. A utilização dos painéis 

solares nas fachadas deve cumprir algumas funções, nomeadamente a produção de energia para o 

aquecimento das águas e climatizarão da habitação, melhorar o isolamento térmico do edifício e 

reduzir as perdas de calor (Probst e Roecker, 2013). 

Alternativamente à utilização deste tipo de sistema, temos os Concentradores Solares, que à 

semelhança dos sistemas convencionais, convertem a energia da radiação solar em energia elétrica; 

estando a principal diferença presente na adição de um sistema ótico que concentra a radiação solar 

em cada célula, ampliando-a. Este tipo de sistema surgiu no âmbito da necessidade de reduzir a 

quantidade de material semi-condutor, pois necessita de menor quantidade de células fotovoltaicas 

para gerar a mesma quantidade de energia do que um painel solar convencional (Wiesenfarth et al.,  

2017). No entanto estes elementos podem ser utilizados sem o acompanhamento de células 

fotovoltaicos, servindo neste caso para a realização de pequenas tarefas, como aquecer comida ou 

secar roupa. 

O Vidro Fotovoltaico surge como uma espécie de “upgrade” em relação aos painéis fotovoltaicos em 

determinados aspectos, possuindo relativamente melhores vantagens em relação a este, no entanto 

possui um desempenho energético inferior. Para além de gerar eletricidade e de ser esteticamente 

agradável, o vidro fotovoltaico pode atuar como uma proteção contra a luz solar direta, reduzindo a 

necessidade de se utilizar o ar condicionado (Davidsson et al., 2010). Funciona melhor perante níveis 

de luz mais reduzidos, e consegue absorver a luz ambiente e a reflexiva, pelo que não necessita de 

luz direta para produzir energia elétrica (Chow et al., 2009). 

Por último, há a Parede Trombe, sistema de paredes exteriores, que surgiu no âmbito da arquitetura 

solar passiva, onde é tido em conta o clima do local de forma a se adaptar a construção através de 

meios naturais. É uma tecnologia que resulta numa opção confortável que vai de encontro a uma 

construção sustentável (Ferreira, 2015). No entanto, tal como os painéis solares, concentradores 

solares e vidros fotovoltaicos, apresenta diversas vantagens mas também alguns inconvenientes, 

apresentados em anexo num quadro-síntese (Anexo I - Quadro-Síntese Vantagens/Desvantagens 

dos 4 Sistemas em Estudo), que compara as 4 opções apresentadas ao longo do presente capítulo.
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3   SISTEMAS DE FACHADA ATIVA - PAREDE TROMBE 

3.1   CONCEITO 

Foi Edward Morse que desenvolveu o conceito de funcionamento da Parede Trombe em 1881, e mais 

tarde em 1957 foi popularizado e desenvolvido pelo Engenheiro francês Félix Trombe e pelo Arquiteto 

Jacques Michel, que construíram a “Casa-Trombe” em França em 1967 (Figura 29), a primeira casa 

com recurso a este sistema; sendo atualmente uma boa solução construtiva para se aplicar em 

projetos solares passivos (Simões et al., 2015). 

Figura 29 - “Casa-Trombe” criada por Félix Trombe e Jacques Michel [Michael, 1973] 

Inicialmente o sistema era baseado numa parede de elevada espessura com vidro à sua frente, em 

que a maior parte do calor não chegava ao interior do edifício, no entanto a versão mais moderna já 

possui ventilações no topo e na base da caixa-de-ar, maximizando os ganhos obtidos. O desempenho 

deste tipo de sistema pode cair cerca de 40%, caso não seja bem aberto para o ambiente interno, e 

deve estar livre de elementos que possam impedir a transferência de calor por condução e radiação 

da parede para a divisão, como por exemplo armários (Balcomb et al., 1998). 

Em Portugal, a primeira PTNV foi construída em 1986, na localidade de Vale Rosa na Charneca da 

Caparica. A Parede Trombe utilizada nesta habitação situa-se na fachada orientada a Sul, tem 400 

mm de espessura, é feita de betão e possui área de 3,5 m2. O envidraçado é simples e está separado 

da face exterior da parede por uma caixa-de-ar (Gonçalves et al., 1997).

3.2   PRINCÍPIOS DE DIMENSIONAMENTO 

A maximização do desempenho da Parede Trombe depende bastante do dimensionamento e 

consequentemente da otimização de cada um dos seus constituintes, nomeadamente do conjunto: 

parede acumuladora, envidraçado, dispositivos de sombreamento, caixa-de-ar e sistema de 

ventilação; constituindo o primeiro passo para a obtenção de edifícios energicamente mais eficientes 

e sustentáveis.  

A capacidade de armazenamento térmico dos materiais e o fenómeno de transmissão de calor têm 

que ser analisados e estudados, de modo a poderem contribuir de forma significativa para a redução 

�35



do consumo de energia nos edifícios, pelo que o estudo das características e do comportamento de 

cada um dos vários elementos do sistema é fundamental para se compreender de que forma estes 

constituintes podem condicionar o desempenho da Parede Trombe (Nayak e Prajapati ,2006). 

Pelo que se irá passar por uma análise de cada um destes elementos, de modo a se obter uma 

melhor compreensão do impacto que estes possuem no sistema Parede Trombe. 

3.2.1   PAREDE ACUMULADORA 

A capacidade de armazenamento térmico do material que constitui a parede acumuladora é 

fundamental para que se possa determinar qual o melhor material a utilizar tendo em conta as 

características climáticas em questão, nomeadamente qual a espessura necessária para se obter o 

tempo pretendido entre o período de acumulação e o de libertação de calor para o interior da divisão, 

pelo que a inércia térmica é uma das característica mais importantes no desempenho deste tipo de 

parede, podendo reduzir as necessidades de aquecimento e de arrefecimento durante o dia (Baggs e 

Mortensen, 2006). 

Através da Figura 30 pode-se observar o efeito da massa térmica na estabilização da temperatura 

interior de uma divisão, comparando o comportamento do betão com inércia térmica forte e fraca, 

perante valores da temperatura exterior. Pode-se concluir assim, que elementos de massa elevada 

levam a uma redução das oscilações de temperatura no interior do compartimento. 

Figura 30 - Efeito da Massa Térmica na estabilização da Temperatura Interior [Adaptado de CCAA, 2010] 

O tijolo maciço também possui um bom desempenho térmico, sendo este também um material denso, 

capaz de transferir o calor lentamente. Na Figura 31 encontra-se uma comparação entre dois tipos de 

paredes exteriores de tijolo maciço. Tirando-se conclusões semelhantes às retiradas para o betão; 

que uma parede de tijolo de massa mais elevada leva a uma maior estabilização das temperaturas 

interiores. Isto porque ambos os materiais (betão e tijolo maciço) possuem uma elevada capacidade 

de armazenamento de calor, uma condutibilidade térmica moderada e uma elevada emissividade, 

permitindo uma maior absorção de radiação do que reflexão (Haglund e Rathmann, 1996). 
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Figura 31 - Influência da Inércia Térmica de Paredes de Tijolo no valor da Temperatura Interior 

 [Adaptado de Austral Bricks, 2006] 

As características térmicas dos materiais são determinadas tendo em contra quatro propriedades 

físicas: densidade ou massa volúmica, condutibilidade térmica, calor específico e emissividade. A sua 

densidade determina o grau de concentração de massa em determinado volume e a condutibilidade 

térmica quantifica a capacidade dos materiais em conduzir o calor. A condutibilidade térmica varia de 

material para material e depende bastante da temperatura, pois com o aumento da temperatura os 

materiais melhoram a sua capacidade de condução de calor. O calor específico define a variação 

térmica de um material ao receber determinada quantidade de calor e a emissividade rege a 

transmissão de radiação e condiciona a temperatura superficial da superfície (Anhas, 2018). Na 

Tabela 5 podemos observar valores de algumas características importantes a ter em conta na escolha 

dos materiais utilizados na construção. 

Tabela 5 - Massa Volúmica, Calor Específico e Calor Específico Volumétrico de alguns Materiais  
 [Adaptado de Baggs e Mortensen, 2006] 

Concluindo, para se obter o que é classificado como uma boa inércia térmica num material, é 

necessário que este tenha condutibilidade térmica moderada, densidade moderada, elevada 

capacidade calorífica e alta emissividade. Pelo que os materiais que se devem utilizar na constituição 

da parede acumuladora são o betão, a pedra, o tijolo maciço, os blocos de adobe e a água (Nayak e 

Prajapati, 2006). 

Material Massa Volúmica [Kg/m3] Calor Específico [KJ/kg.K]
Calor Específico Volumétrico 

[KJ/m3.k]

Água 1 000 4,186 4 186

Betão 2 240 0,92 2 060

Tijolo 1 700 0,92 1 360

Pedra 2 000 0,9 1 800

Adobe 1 550 0,837 1 300

Terra Armada 2 000 0,837 1 673

Blocos de Terra Comprimida 2 080 0,837 1 740
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Para além da escolha do material, a cor e a textura da superfície exterior da parede acumuladora são 

bastante importantes, pois possuem grande influencia na capacidade de absorção, como se pode 

verificar pela Tabela 6. Sendo fundamente a escolha por uma cor escura, como o preto, que permite 

uma maior quantidade de absorção de calor, ao invés da escolha por uma cor clara, como o branco, 

que tem uma maior capacidade de reflexão. 

Tabela 6 - Absorção, Refletividade e Emissividade de alguns Materiais 
 [Adaptado de Rodrigues et al., 2009] 

Para a Parede Trombe ser eficaz, o aproveitamento da inércia térmica dos materiais da parede 

acumuladora tem que ser conjugado com outras soluções passivas, como a localização e orientação 

do edifício, de modo a se obter a melhor exposição solar possível durante o período de baixas 

temperaturas; acontecendo precisamente o oposto durante o período de altas temperaturas, no qual 

deverá de haver uma minimização através de elementos de obstrução (sombreamentos) (Nayak e 

Prajapati, 2006).  

Por norma, quanto mais espesso for o material, maior será o tempo de libertação (Tabela 7) (Eoin et 

al., 1996). No entanto, a capacidade térmica e a condutibilidade térmica, como já fora referido, é que 

irão determinar o tempo para a ocorrência da devolução de calor ao edifício durante a noite. 

Tabela 7 - Tempo de Atraso em Função do tipo de Material [Adaptado de Baggs e Mortensen, 2006] 

Uma correta escolha dos materiais é necessária, de modo a não se afetar o conforto e os gastos de 

energia, pois pode ocorrer uma libertação excessiva de calor durante a noite no período de Verão, ou 

absorção e armazenamento de todo o calor durante uma noite de Inverno. 

Materiais
Absorção da Radiação 

Solar Refletividade da Radiação Solar Emissividade a Baixa Temperatura

Pedra Escura à Vista 0,65 - 0,80 0,95

Pedra Clara à Vista 0,50 - 0,70 0,85 - 0,95

Mármore Claro 0,56 0,93

Reboco Claro 0,30 - 0,50 0,85 - 0,95

Vidraça da Janela 0,05 0,08 0,90 - 0,95

Pintura - Branca 0,12 - 0,18 0,89 - 0,97

Pintura - Preta 0,97 0,96

Material (Espessura em cm) Tempo de Atraso (Horas)

Betão (25) 6,9

Parede Dupla de Tijolo Maciço (22) 6,2

Adobe (25) 9,2

Terra Armada (25) 10,3

Blocos de Terra Compactada (25) 10,5

Material Arenoso (100) 30 Dias
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3.2.2   ENVIDRAÇADO 

Para melhorar o desempenho térmico da parede acumuladora é necessária a colocação de um 

envidraçado pelo exterior a uma determinada distância da parede, que possibilite a admissão e 

conservação do calor na caixa-de-ar existente entre a parede e o envidraçado, criando o chamado de 

“efeito de estufa”; sendo de elevada importância a condutibilidade térmica do vidro a considerar. 

O vidro possui um papel crucial, devido à sua maior ou menor capacidade de reter o calor 

proveniente dos raios solares. Esta capacidade deriva das características do próprio envidraçado; 

nomeadamente da sua espessura e do tipo de vidro, da sua localização e da orientação na 

envolvente do edifício. Os vidros podem ser simples, duplos ou triplos; tendo o vidro duplo um melhor 

desempenho térmico que um vidro simples (devido ao coeficiente de transmissão térmica ser menor), 

tal como o vidro triplo também irá ter um melhor desempenho em relação ao duplo (Nayak e 

Prajapati, 2006). 

De toda a radiação solar que incide no envidraçado, nem toda é absorvida. Uma parte é transmitida 

para o interior, outra é refletida para o exterior e a restante é que será absorvida pelo vidro, 

correspondendo à energia acumulado no vidro (Figura 32). A quantidade de cada uma destas 

parcelas representa as propriedades solares ou óticas do vidro, nomeadamente: coeficiente de 

transmissão, coeficiente de reflexão e absorção (Jorge, 2010). 

 

Figura 32 - Comportamento do vidro face à Radiação Solar Incidente [Adaptado de Sá, 2011] 

O coeficiente de transmissão representa a percentagem de radiação solar que atravessa 

instantaneamente o vidro; quanto maior for, maior será a quantidade de luz no interior e 

consequentemente, menor será o consumo de energia; o coeficiente de reflexão representa a 

capacidade do vidro em refletir parte da radiação solar; por último, a absorção, é a percentagem de 

radiação solar incidente que é absorvida pelo vidro e que leva ao aumento da sua temperatura 

(Pilkington, 2011). 

Para além das característica do próprio envidraçado, também o movimento do sol influencia de forma 

significativa o seu desempenho térmico, pois os ângulos de incidência da radiação solar e as 

possíveis sombras projetadas vão causar alterações nos valores dos ganhos solares (Figura 33). 
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Figura 33 - Distribuição percentual da energia incidente sob um vidro simples incolor em função do Ângulo de  

Incidência [Adaptado de Rodrigues et al., 2009] 

3.2.3   DISPOSITIVOS DE SOMBREAMENTO  

A existência de dispositivos de sombreamento no edificado é fundamental para que haja um maior 

controlo dos ganhos solares, diminuindo assim o sobreaquecimento que pode ocorrer durante o 

Verão, e também diminuindo as perdas de calor que ocorrem durante as noites de Inverno. Assim, de 

maneira a que a Parede Trombe tenha um bom desempenho, é de elevada importância a análise da 

compatibilização das diversas características que os diferentes dispositivos de sombreamento 

possuem, e da sua consequente influência na redução do consumo de energia, quando conjugados 

com a envolvente de um edifício; para tal a escolha dos dispositivos deve basear-se no seu 

desempenho perante as diferentes posições do sol ao longo do ano (Sá, 2011).  

Há vários tipos de dispositivos de sombreamento solar que são classificados em função da sua 

localização, nomeadamente, exteriores ou interiores, e ainda subdivididos em relação ao seu 

manuseamento, ou seja, fixos ou móveis. O facto de poderem ser controlados é uma mais valia, pois 

têm um impacto bastante significativo nas necessidades de aquecimento dos edifícios, podendo 

reduzi-las para quase 50%. A coloração dos dispositivos também produz impacto; o recurso a cores 

claras contribui para a redução dos ganhos solares, pela sua capacidade de refletir uma maior 

quantidade de radiação solar incidente (Ferreira, 2015). 

Através da introdução destes elementos, pode haver o controlo do sobreaquecimento; durante o 

Verão, devem sombrear o envidraçado, e durante o Inverno devem permitir a entrada de luz. Os mais 

utilizados por norma, são as palas exteriores ou os estores (Figura 34), por se conseguir um maior 

desempenho quando se opta por combinar dispositivos interiores e exteriores. Também é bastante 

comum o aproveitamento das projeções provocadas sobre os edifícios, derivadas das saliências dos 

mesmo; isto através de varandas, palas, beirais e ombreiras. No entanto há que ter em atenção que 

apesar de terem influência na redução dos possíveis sobreaquecimentos que podem acontecer 

durante o Verão, não irão ter influência na diminuição das perdas de calor que se dão durante o 

período noturno. (Wulfinghoff, 1999). 
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Figura 34 - Efeito de uma Pala de Sombreamento  [Adaptado de Nayak e Prajapati, 2006]

3.2.4   CAIXA-DE-AR 

Tanto a espessura e a altura da caixa-de-ar como o tipo de superfície da parede acumuladora e do 

envidraçado que delimitam o espaço de ar são fatores que influenciam as temperaturas atingidas na 

mesma e consequentemente do calor armazenado na parede acumuladora, o que por sua vez irá 

influenciar as temperaturas obtidas no interior da divisão. 

Tendo isso em conta, a espessura da caixa-de-ar deve ser escolhida de forma a permitir gerar um 

aumento da quantidade de calor que nela se acumula, levando ao aumento dos ganhos e por tanto, à 

diminuição das perdas de calor. Também há que se ter em conta a altura que se dá à caixa-de-ar, 

pois esta influencia a circulação do ar e a respetiva velocidade. Tal como nos outros constituintes do 

sistema Parede Trombe já mencionados anteriormente, também é necessário ajustar as dimensões 

da caixa-de-ar em função das condições climáticas e do comportamento pretendido pelo sistema (Sá, 

2011). De acordo com um estudo realizado por Simões et al., (2015), a  espessura ideal para a caixa-

de-ar corresponde a 1/10 da altura da parede, devendo ter entre 20 a 30 cm.

3.2.5   SISTEMA DE VENTILAÇÃO 

Como já fora abordado no capítulo 2, há duas variantes do sistema Parede Trombe, nomeadamente a 

Parede Trombe não Ventilada (PTNV) e a Parede Trombe Ventilada (PTV), que como o próprio nome 

indica, o que as distingue uma da outra é a existência ou a ausência de dispositivos de ventilação. 

Por sua vez, a PTV pode possuir dois distintos tipos de sistemas de ventilação, dependendo da 

localização das suas aberturas. Se estas se localizarem apenas na parede acumuladora é a clássica 

PTV, no entanto se estas existirem simultaneamente na parede acumuladora e no envidraçado, 

designa-se por Parede Trombe Duplamente Ventilada (PTDV). 

Quanto à clássica PTV, a massa de ar quente que se encontra na caixa-de-ar irá entrar na divisória 

através das aberturas superiores, pelo facto de ser menos densa, e sairá da divisão pelas aberturas 

de ventilação inferiores, gerando a movimentação do ar por termocirculação, eliminando a 
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necessidade de ventilação através de meios mecânicos. O correto funcionamento deste sistema é 

muito importante, há que o adaptar às diferentes alturas do dia e diferentes estações (Ferreira, 2015). 

No Inverno, durante o dia, os dispositivos de ventilação apenas deverão ser abertos quando a 

temperatura do ar na caixa-de-ar é superior à temperatura da divisão e seja necessário o 

aquecimento da mesma, tirando o máximo potencial possível da radiação solar, mantendo os 

dispositivos de sombreamento (caso sejam móveis) abertos (Figura 35). Já durante a noite os 

dispositivos de sombreamento e de ventilação presentes na parede acumuladora deverão estar 

fechados (Sacht et al., 2012) 

<3fl 

Figura 35 - Esquema de Funcionamento da PTV durante o dia, no Inverno [Adaptado de Mendonça, 2005] 

No Verão, durante o dia, os dispositivos de ventilação, em oposição ao que acontece durante o 

Inverno, deverão permanecer fechados e deverá ser previsto o sombreamento do sistema, de 

maneira a que os efeitos de sobreaquecimento sejam eliminados. Para facilitar o arrefecimento da 

parede durante a noite, os sistemas de ventilação do envidraçado devem ser abertos e os da parede 

acumuladora devem ser fechados (Sacht et al., 2012). 

Apesar da PTV ser uma boa opção, há que ter em consideração a PTDV, pois tendo em conta que a 

clássica PTV foi inicialmente concebida para desempenhar a função de sistema passivo de 

aquecimento, há o problema do sobreaquecimento no Verão; que pode ser resolvido com a existência 

de dispositivos de ventilação no envidraçado exterior, permitindo assim o arrefecimento da caixa-de-

ar (Sá, 2011). 

Não só a localização destas aberturas é condicionante ao fluxo de calor, como também a sua 

dimensão em relação à área da parede, pois para que durante o Verão o efeito de estufa não se faça 

sentir, as aberturas do envidraçado devem ter uma área superior às aberturas existentes na parede 

acumuladora, de maneira a que o ar arrefeça. 
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3.3   AVALIAÇÃO 

3.3.1   MODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação efetuada ao desempenho térmico da Parede Trombe pode ser feita através de diversos 

métodos, quer sejam experimentais, paramétricos ou através de programas de simulação (o 

escolhido para análise nesta dissertação). Apesar de serem vários, é fundamental a adoção de uma 

metodologia o mais universal possível, permitindo assim obter uma clara resposta ao que a 

introdução deste sistema passivo num edifício pode afetar a nível das necessidades de aquecimento 

e arrefecimento.  

Para que haja uma maior aderência aos sistemas passivos, obtendo-se uma redução dos consumos 

energéticos, é fundamental que os mesmos sejam corretamente dimensionados e ajustados ao 

edifício em causa, para tal há a necessidade da existência de metodologias de cálculo, disponíveis 

através de documentos normativos ou regulamentares. A norma europeia e internacional UNE-EN 

ISO 13790  inclui um conjunto de metodologias de cálculo que permitem avaliar o desempenho 12

energético e térmico dos edifícios (Sá, 2011). 

Em Portugal, Ana Briga-Sá, et al., (2014) apresentaram um trabalho de pesquisa, onde criam uma 

metodologia de cálculo do desempenho térmico do sistema Parede Trombe, tendo por base o ISO 

13790:2008 (E), relacionada com o desempenho energético dos edifícios e com o cálculo do uso de 

energia para aquecimento e arrefecimento. Foi feita uma adaptação do mesmo para a realidade 

vivida em Portugal, tendo-se recorrido ao Regulamento das Características do Comportamento 

Térmico de Edifícios  (RCCTE), para determinação de alguns parâmetros. 13

Uma das razões que para além das que já foram mencionadas, contribui para a falta da utilização do 

sistema Parede Trombe em Portugal, é a falta de cálculo ou de simulação que permitam prever a 

influência da sua utilização num edifício, no entanto foi desenvolvido há alguns anos pelo LNEG  um 14

programa que apresenta e materializa um método de Análise Térmica Simplificada de Edifícios, 

dando especial atenção a sistemas solares passivos como é o caso da Parede Trombe. 

Foi por volta dos anos 80, que surgiram em Portugal as primeiras iniciativas relativas à introdução de 

sistemas solares passivos nos edifícios, sendo um dos primeiros estudos realizados nesta área 

acerca da “Casa Termicamente Otimizada” no Porto (Figura 36), construída em 1984, que incluía a 

Parede Trombe juntamente com outros sistemas solares passivos; outro dos edifícios residenciais 

alvo de estudo é a “Casa Vale Rosal” (Figura 37), construída em 1986, na Charneca da Caparica, já 

mencionada anteriormente (Gonçalves et al., 1997). 

 ISO 13790 fornece métodos de cálculo para a avaliação do consumo anual de energia para o aquecimento e 12

arrefecimento de um edifício residencial ou não residencial, ou parte dele.

 Este regulamento tem como finalidade melhorar a qualidade da construção e o conforto humano enquanto que 13

em simultâneo diminui o consumo de energia de fontes fósseis responsáveis pela emissão de gases com efeito 
estufa.

 O Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) é um laboratório do Estado que tem por missão 14

impulsionar e realizar ações de investigação, de demonstração e transferência de conhecimento, de assistência 
técnica e tecnológica e de apoio laboratorial dirigidas às empresas, nos domínios da energia e geologia.
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Figura 36 e Figura 37 - Casa Térmicamente Otimizada; Casa Vale Sobral [LNEG, 2015; Gonçalves, 1997] 

Nos edifícios portugueses, a espessura da parede acumuladora varia entre 15 e 40 cm e a maior 

parte delas não possui sistema de ventilação, usando normalmente vidro simples e as proteções 

solares (quando existem) são fixas ou móveis; o que demostra que apesar dos estudos sobre este 

tipo de sistema já se terem iniciado há mais de 30 anos, ainda são necessárias mais investigações de 

modo a potencializar o uso do sistema Parede Trombe (Gonçalves et al., 1997). 

Nesta dissertação a avaliação do desempenho térmico da Parede Trombe irá ser feita com recurso a 

modelações através do programa Revit e dos cálculos efetuados através do Insight 360. No entanto 

irá se abordar ainda neste capítulo a avaliação efetuada através de cálculos, para que haja uma 

melhor compreensão das alterações que tiveram que ser efetuadas de modo a se encaixar na 

realidade portuguesa. 

3.3.2   CÁLCULO E DESEMPENHO  

A legislação térmica portuguesa, mais especificamente, o REH , não especifica como se deve 15

contabilizar os ganhos e as perdas solares do sistema Parede Trombe, mencionando apenas que 

caso haja um destes tipos de sistema, para considerá-lo como neutro; querendo com isto dizer que 

iria-se considerar que este tipo de sistema contribui de forma positiva para o aquecimento na estação 

fria, não contabilizando qualquer perda de calor. No entanto, é necessário cumprir os requisitos 

mínimos para o sombreamento, de modo a evitar-se o sobreaquecimento durante o Verão. Esta 

simplificação desconsidera a alta contribuição que este tipo de sistema pode ter na redução do 

consumo energético dos edifícios, acabando por desencorajar o seu uso por parte dos projetistas 

(Briga-Sá et al., 2014).  

A norma internacional ISO 13790: 2008 (E), apresenta um conjunto de equações de forma a se obter 

valores referentes à transferência de calor e a ganhos solares de elementos especiais, como o caso 

da Parede Trombe, podendo ser a base para se definir uma metodologia de cálculo para o 

desempenho térmico deste tipo de parede. Pelo que foi efetuado um trabalho de pesquisa por Ana 

Briga-Sá, et al., (2014), em que se procede à aplicação e adaptação do ISO 13790: 2008 (E) à 

realidade portuguesa, definindo uma metodologia de cálculo para a PTV e para a PTNV, durante as 

estações de aquecimento e de arrefecimento. 

 Regulamento de Desempenho Energético de Edifícios de Habitação15
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3.3.3   ADAPTAÇÃO DOS CÁLCULOS 

Foi necessário efetuar-se certos ajustes nas fórmulas apresentadas no documento padrão, bem como 

a introdução de outras equações de forma a enquadrarem-se com as regulamentações térmicas 

portuguesas. A metodologia apresentada por Ana Briga-Sá, et al., (2014), permite calcular ganhos 

globais de calor através da Parede Trombe, tendo em conta perdas e ganhos de calor. 

O documento padrão apresenta o cálculo do desempenho energético do sistema com base na 

contribuição dos ganhos solares, Qsol, e na transferência de calor, Qtrans. As equações utilizadas para 

calcular os seus valores relacionam-se com coeficientes que representam a transferência de calor por 

condução, radiação e convecção. De modo a se obter o desempenho deste tipo de sistema, os 

ganhos globais de calor foram definidos como Qgain, e calculados pela adição das contribuições a 

cima referidas, resultando na Equação (1), que não se encontra presente no ISO 13790: 2008 (E). 

Qgain = Qsol + Qtrans  [MJ]                                                                                                                     (1) 

3.3.3.1   CÁLCULO DA PTV NA ESTAÇÃO DE AQUECIMENTO 

3.3.3.1.1   GANHOS SOLARES 

O cálculo do desempenho energético da Parede Trombe durante o Inverno baseia-se na contribuição 

dos ganhos solares e na transferência de calor através da parede acumuladora e através do sistema 

de ventilação. De acordo com a documentação oficial, os ganhos solares, Qsol, durante a estação de 

aquecimento são calculados através da Equação (2): 

   [MJ]                                                      (2) 

A primeira parcela da expressão Фsol,mn,k, corresponde à taxa média de fluxo de calor, provenientes 

da fonte de calor do elemento k, ou seja, da Parede Trombe, calculada através da Equação (3). 

   [W]                                                                                    (3) 

A segunda parcela da Equação (2) refere-se à contribuição de espaços adjacentes não aquecidos; 

uma vez que se assume que o compartimento apenas possui o elemento k, a segunda parcela é 

desprezada, e passa a ser definida pela Equação (4): 

   [MJ]                                                                                  (4) 

Onde Fsh,ob,k é o fator de obstrução, Asol,k é a área efetiva da Parede Trombe, Isol,k é a radiação solar 

incidente e Fr,k é o fator de forma entre a Parede Trombe e o céu,  variando o seu valor em função  da 

direção do fluxo de calor; no caso da Parede Trombe o fluxo tem uma direção horizontal, tomando o 

valor de 0,5. Фr,k é o fluxo de calor extra por radiação emitido pela Parede Trombe para o céu.  

Qsol = (∑
k

ϕsol,mn,k)t + (∑
l

(1 − btr,l)ϕsol,mn,u,l)t

ϕsol,mn,k = Fsh,oh,k Asol,k Isol,k − Fr,kϕr,k

Qsol = (Fsh,ob,k Asol,k Isol,k − Fr,kϕr,k)t
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O fator de obstrução Fsh,ob,k representa a redução da radiação solar que incide no envidraçado devido 

ao sombreamento causado por obstáculos externos. A Equação (5) foi definida tendo em 

consideração os códigos térmicos portugueses; variando o seu valor entre 0 e 1. 

           [MJ]                                                                                                      (5) 

No qual Fh é o fator de sombreamento do horizonte por obstruções longínquas exteriores ao edifício 

ou por outros elementos do edifício, F0 o fator de sombreamento por elementos horizontais e Ff  o 

fator de sombreamento por elementos verticais.  

Isol,k representa a radiação solar na estação de aquecimento; sendo o seu valor definido como Gsul e 

calculado para uma superfície orientada a Sul. O valor de Isol,k é obtido através da Equação (6), onde 

M e Gsul são definidos de acordo com a zona climática de Inverno. 

          [W/m2]                                                                                                   (6) 

Os ganhos solares são calculados tendo em conta a área coletora efetiva da superfície, 

correspondendo esta à área do envidraçado, sendo designado por Asol,k . A área efetiva da Parede 

Trombe ventilada é calculada pela Equação (7):  

     [m2]                                      (7)                              

Em que Asw é a área da Parede Trombe, α o coeficiente de absorção solar da superfície exterior da 

parede acumuladora, FF corresponde à influência da caixilharia na área efetiva da Parede Trombe e 

Fsh,gl é o fator de redução solar, devido à existência de dispositivos de oclusão nos envidraçados, 

calculado de acordo com a Equação (8):  

                                                                                             (8) 

ggl corresponde ao fator solar do vidro, ggl+sh ao fator solar do envidraçado com o dispositivo de 

oclusão ativado a 100% e fsh,with à fração do tempo em que proteção está ativa. O valor do parâmetro  

fsh,with não é definido no documento padrão para as condições climáticas de Portugal, pelo que na 

adaptação para as condições climáticas portuguesas assumiu-se o valor de 0,5, considerando que 

durante o Inverno as proteções encontram-se ativas 50% do tempo. 

Procedeu-se à adaptação da equação (7), modificando o produto de Fsh,gl.gw por gp, que contabiliza a 

variação do valor do fator solar devido à ativação ou não do dispositivo de sombreamento. Assim, a 

expressão (7) para calcular a área efetiva é modificada para a expressão (9).  

     [m2]                                            (9)       

Fsh,ob,k = Fh × Fo × Ff

Isol,k =
M . Gsul

t1
× 103

Asol,k = Asw . α . Fsh,gl . FF . gw[U0Re +
U2

0 Ri

UiUe
ρaca

qve,sw

Asw
Kswω]

Fsh,gl =
(1 − fsh,with)ggl + fsh,withggl+sh

ggl

Asol,k = Asw . α . FF . gp[U0Re +
U2

0 Ri

UiUe
ρaca

qve,sw

Asw
kswω]
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O documento padrão incorpora a influência da transferência de calor por condução, por convecção e 

por radiação. U0 é o coeficiente de transmissão térmica da PTV, calculado pela Equação (10): 

        [W/(m2º.C)]                                                                                                       (10)      

Onde o termo R1 corresponde à resistência térmica da camada de ar e Ri à resistência térmica 

interior, entre a camada de ar e o ambiente interior, calculado através da Equação (11): 

                  [(m2º.C)/W]                                                                                                       (11) 

Correspondendo o parâmetro Rsi à resistência térmica superficial interior e Rei à resistência térmica da 

parede acumuladora do sistema.  

Re é a resistência térmica exterior, entre a camada de ar e o ambiente da exterior, expresso pela 

Equação (12): 

                 [(m2º.C)/W]                                                                                                       (12) 

O termo Rse corresponde à resistência térmica superficial exterior e Ree à resistência térmica do 

envidraçado. 

Os valores de Ui e Ue representam os coeficientes de transferência de calor dos elementos internos 

(neste caso a parede maciça) e dos elementos externos (nomeadamente, o envidraçado) da Parede 

Trombe, através das Equações (13) e (14), respetivamente. 

       [W/(m2º.C)]                                                                                                             (13)      

      [W/(m2º.C)]                                                                                                             (14)      

O termo ρaca corresponde à capacidade calorífica do ar e qve,sw ao caudal de ar na camada de ar 

ventilada, devido à convecção do ar através das aberturas de ventilação. Pode ser calculado através 

da Equação (15), tendo em conta que as aberturas inferiores e superiores de ventilação da parede 

acumuladora possuem a mesma área. 

        [(m3/s]                                                                                      (15)                                                     

Na qual S representa a área do conjunto das aberturas de ventilação, ht a distância entre os pontos 

médios das aberturas de ventilação, θi a temperatura no interior do compartimento e θ1 a temperatura 

média da caixa-de-ar. 

U0 =
1

Ri + R1 + Re

Ri = Rsi + Rei

Re = Rse + Ree

Ui =
1

Ri +
R1
2

Ue =
1

Re +
R1
2

qve,sw = 0,16.S .
ht

2
(θi − θ1)
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De acordo com a norma, o termo ksw apresentado na Equação (9) é definido pela Equação (16), onde 

Z é um parâmetro calculado pela Equação (17): 

                                                                                                        (16)        

       [W/(m2º.C)]                                                                                  (17)   

Na expressão de cálculo (17), hr é o coeficiente de transferência de calor radiativo externo, podendo 

ser considerado igual a 5ε, em que ε é a emissividade do vidro e hc é o coeficiente de transferência de 

calor por convecção.  

No cálculo da área coletora efetiva da Parede Trombe também é considerado o parâmetro ω, que 

representa o fator de utilização de ganhos solares, calculado pela Equação (18):

                                                                                                                      (18)   

Onde γal representa a razão entre os ganhos solares Qgn,sw e as perdas de calor da camada de ar 

Qht,al, durante o período de teste, através das Equações (19) e (20): 

          [W]                                                                                                                   (19)   

        [MJ]                                                                                                    (20)   

Os ganhos solares, Qgn,sw, dependem da radiação solar, Iw, no entanto o seu cálculo não se encontra 

definido no documento padrão das condições climáticas portuguesas; tendo sido utilizada a Equação 

(21) para tal efeito: 

       [WMS/m2]                                                                                                  (21) 

Para calcular o fluxo de calor extra, Фsol,mn,k, definido na Equação (3), também foi necessário ter-se 

em conta o parâmetro Фr,k, referente ao fluxo de calor extra devido à radiação térmica emitida pela 

Parede Trombe para o céu, calculado através da Equação (22): 

       [W]                                                                                                           (22) 

Correspondendo Asw à área da Parede Trombe e Δθ é a diferença entre a temperatura do ar exterior e 

a temperatura aparente do céu.  

3.3.3.1.2   TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

A transferência de calor através da parede acumuladora inclui o cálculo da transferência de calor de 

uma PTNV, à qual se adiciona a parcela relativa à convecção natural proveniente das aberturas de 

ksw = [1 − exp( −AswZ
ρacaqve,sw

)]
1
Z

=
hr

hc(hc + 2hr)
+

1
Ui + Ue

ω = 1 − exp(−2,2γal)

Qgn,sw = Iw Asw

Qht,al = Ue Asw(θ1 − θe)t

Iw = 3.6 × M × Gsul

ϕr,k = RseU0 AswhrΔθ
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ventilação na parede acumuladora. O coeficiente de transferência de calor, H, é obtido pela Equação 

(23): 

        [W/ºC]                                                                                                                  (23) 

O coeficiente de transferência de calor da PTNV, H0, é calculado pela Equação (24): 

         [W/ºC]                                                                                                                  (24) 

Devido ao facto de se tratar de uma PTV, é necessário a introdução da contribuição adicional do 

fenómeno de convecção, * , através das saídas de ar na parede maciça, obtido pelas Equações 

(25) e (26):  

         [W/ºC]                                                                              (25)

                                                                                               (26)

O parâmetro δ corresponde à razão entre a diferença de temperatura interior e exterior acumulada, 

quando há ventilação. 

Os ganhos por transferência de calor através da Parede Trombe, Qtrans, são calculados dependendo 

do coeficiente de transferência de calor, H, e das condições climáticas da zona considerada, 

representada pelo valor do grau de dias, GD; através da Equação (27): 

      [MJ]                                                                                                       (27)   

Tendo assim, sido definidos todos os parâmetros necessários para calcular os ganhos globais de 

calor, Qgain, através da Equação (1). 

3.3.3.2   CÁLCULO DA PTV NA ESTAÇÃO DE ARREFECIMENTO 

O cálculo para a PTV durante a estação de arrefecimento é baseado nas fórmulas apresentadas 

previamente, para o Inverno, no capítulo 3.3.3.1., existindo no entanto algumas adaptações, 

nomeadamente a radiação solar incidente, Isol,k; a área coletora efetiva da superfície, Asol,k, e o 

coeficiente de transferência de calor, H. Onde Isol,k, neste caso, é o valor da irradiação solar para a 

estação de arrefecimento, obtido através da Equação (28): 

       [W/m2]                                                                                                               (28) 

Para que haja um melhor desempenho da Parede Trombe durante o Verão, é necessário que as 

aberturas sejam fechadas, pelo que qve,sw = 0 m3/s. Assim, a Equação (7) é reformulada para a 

Equação (29): 

H = H0 + ΔH

H0 = U0 . Asw

ΔH

ΔH = ρaca . qve,sw[ Ue

Ui
]

2
δ . ksw

δ = 0.3γal + 0.03(0.000γal − 1)

Qtrans = 0.0864.H . GD

Isol,k =
Ir

t2
× 103
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             [W/m2]                                                                      (29) 

Dado que as aberturas de ventilação permanecem fechadas durante o Verão, o componente 

relacionado com a transferência de calor por convecção é 0, logo,  = 0, assim, a Equação (23) 

assume a forma da Equação (30): 

            [W/ºC]                                                                                                                         (30) 

3.3.3.3   CÁLCULO DA PTNV  

Para se calcular o desempenho térmico da PTNV basta não considerar os fatores relacionados com a 

ventilação e transferência de calor por convecção do ar, através das aberturas existentes (visto que 

estas neste tipo de sistema não existem). Sendo também necessário ajustar todos os valores que 

variam com o Verão e com o Inverno. 

3.3.4   ABORDAGEM EM BIM 

BIM (Building Information Modeling) trata-se de um conceito que se traduz num processo de 

modelação que pode ser usado para projetar e até efetuar a gestão das atividades associadas aos 

projetos/construções. É por tanto uma metodologia, uma série de processos, métodos e tecnologia 

utilizados para melhorar a cooperação e comunicação desde as fases de construção de um edificado 

até à própria manutenção do mesmo (Durante, 2013). 

Um dos softwares mais utilizados e populares para executar o BIM é o Autodesk Revit, tendo sido o 

programa escolhido para modelação na presente dissertação. Revit é um software especificamente 

construído para BIM, sendo basicamente um programa computacional de concepção de projetos de 

arquitetura e em simultâneo um sistema de documentação do projeto, que suporta as várias fases 

associadas ao processo do mesmo (Justi, 2010). O qual se destaca por ser um dos poucos cujos 

ficheiros são possíveis de partilhar entre os vários utilizadores, ou seja, permite a interoperabilidade, 

sendo um programa que se encontra em constante crescimento, com múltiplos recursos e que 

permite uma modelação consistente e precisa, permitindo detalhar diversas soluções e incorporar 

vários plugins, como é o caso do Insight 360, sendo por sua vez, o plugin ao qual se irá recorrer neste 

trabalho de pesquisa (Martins, 2011). É um plugin externo ao Revit, ajustado de modo a se obter 

acesso a mecanismos de análise ao desempenho energético e ambiental de edifícios. 

Apesar do Insight 360 apresentar várias avaliações a nível energético, dai a escolha por este 

software, este apresenta determinadas limitações. Nomeadamente o facto de não contabilizar 

processos de ventilação como o que ocorre numa PTV, pelo que permite avaliar se uma Parede 

Trombe é ou não mais sustentável do que outros tipos de sistemas, mas por sua vez não irá 

conseguir especificar entre uma PTNV e uma PTV qual a melhor, sendo que os resultados obtidos 

não são cem por cento precisos mas são sim aproximações fiáveis. 

Asol,k = Asw . α . Fsh,gl . FF . gw[U0Re]

ΔH

H = H0
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4   APLICAÇÃO E ANÁLISE DE CASO 

O modelo utilizado para testar o papel que a utilização da Parede Trombe possui nas alterações dos 

gastos energéticos por parte de um edifício, foi uma habitação unifamiliar considerada típica, que 

pode ser aplicada a várias regiões de Portugal, mas neste caso, foram utilizados os dados 

climatéricos da região de Lisboa para o estudo da mesma. 

Irá se efetuar em primeiro lugar uma análise para a habitação dita “original”, sem Paredes Trombe, e 

depois uma análise com a substituição das paredes localizadas a Sul por paredes do tipo Trombe, de 

modo a se efetuar uma comparação entre os valores obtidos em cada um dos casos. 

É importante salientar que apenas se irá realizar uma análise para as divisões adjacentes à fachada 

orientada a Sul (em ambos os modelos, com e sem Parede Trombe), pois como já fora referido 

diversas vezes, a utilização da Parede Trombe num edificado só é determinante se for corretamente 

orientada, ou seja, posicionada a Sul. 

A modelação será feita no programa Autodesk Revit, programa utilizado para a BIM (Building 

Information Modeling, ou em português, Modelação de Informações de Construção), que se interliga 

ao Plugin Insight 360, programa de simulação de energia nos primeiros estágios do projeto, para 

eficiência energética, conforto térmico, energia fotovoltaica e iluminação.  

4.1   CASO DE ESTUDO           

A moradia insere-se num lote com cerca de 750 m2 (14,7 m x 51 m), ocupando uma área de 

implantação de 230 m2 e área bruta de construção equivalente a 450 m2, com orientação segundo o 

eixo Norte/Sul. É de tipologia T4, possuindo 2 pisos a cima da cota de soleira; o piso térreo 

corresponde às zonas comuns (cozinha, sala-de-estar, sala-de-jantar, instalações sanitárias e 

escritório), encontrando-se a maioria destes espaços dispostos em redor de um hall de entrada que 

possui uma zona com duplo pé-direito e iluminação do tipo zenital, e inclui os acessos verticais ao 

piso superior; os restantes espaços envolvem o pátio que se encontra no centro da moradia; já o piso 

superior acomoda as zonas mais privadas (dois quartos, uma instalação sanitária e uma suite), 

dispostos em torno do hall. Os quartos situam-se na zona Sul, possuindo ambos varandas 

independentes, enquanto que a suite localiza-se a Norte do hall, possuindo vista para o pátio através 

de um vão aberto a nascente, e para a zona da piscina através de uma varanda localizada a Norte. 

Originalmente trata-se de um modelo de uma moradia geminada, no entanto para a análise do caso 

de estudo não foi tratada como tal. 

Compõe-se por 3 distintos volumes, com diferentes cotas, contendo a Sul a Fachada Principal e a 

Norte a Fachada Posterior. O primeiro volume, com apenas um piso, alberga a zona coberta da 

garagem, com um barbecue e uma instalação sanitária de apoio à piscina. O segundo volume 

acomoda no piso térreo a cozinha, os acessos verticais ao piso superior e uma zona da sala-de-estar. 

Por último, o terceiro volume acomoda as restantes divisões da moradia. A cobertura de todos os 
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volumes é formada por zonas com duas águas e por uma zona com apenas uma água (Figuras 38 e 

39). Para melhor compreensão encontram-se em anexo as plantas dos dois pisos (Anexo III). 

 

 

Figuras 38 e 39 -  Modelos 3D da Moradia em Estudo 

4.2   MODELAÇÃO 

4.2.1   MODELAÇÃO SEM RECURSO À PAREDE TROMBE 

Numa primeira instância, foi efetuada a modelação da habitação dita “original”, sem o recurso ao 

sistema Parede Trombe, através dos ficheiros 2D adquiridos no formato Autocad e aos diversos 

alçados e cortes, sendo assim possível proceder-se ao levantamento tridimensional, através do 

programa Revit, especificando-se alturas e materiais para os diversos elementos.  

A estrutura da moradia é retangular, do tipo pilar-viga em betão armado, possuindo pilares de 

dimensão 0,30 m x 0,30 m; paredes exteriores de tijolo cerâmico maciço de 35 cm de espessura, 

correspondendo 28 cm ao tijolo, 4 cm ao isolamento interior , e 1,5 cm ao reboco, tanto para o 16

exterior como para o interior. Quanto às paredes interiores, estas são paredes de tijolo cerâmico de 

17 cm de espessura, nomeadamente 14 cm de tijolo e 1,5 cm de reboco interior e exterior (Figura 40).  

 Trata-se de um projeto já antigo, daí a colocação do isolamento térmico pelo interior.16
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Figura 40 -  Corte esquemático das Paredes Exteriores 

Através da Figura 41 pode-se verificar quais os materiais atribuídos a cada uma das diversas 

categorias (pavimento, parede, coberturas, entre outros) e o corresponde coeficiente de transmissão 

térmica (U), obtidos automaticamente através do programa Revit. 

 

Figura	41	-		Tabela	re/rada	do	Revit,	com	as	Especificações	Atribuídas	a	cada	Categoria	

Como já fora referido no início deste capítulo, pelo facto da Parede Trombe apenas vir a ser inserida 

na fachada principal (que se encontra a Sul), apenas faz sentido analisar-se algumas divisões que se 

encontrem adjacentes a esta, pelo que se escolheu três compartimentos: um no piso térreo 

(correspondente a um escritório) e 2 divisões no piso superior, nomeadamente, dois quartos; 

assinalados na Figura 42. 
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Figura 42 -  Esquema da Moradia efetuado no Programa Revit, com a sinalização das Divisões em Estudo 

Tendo isto em conta, e já com a atribuição de cada material ao devido elemento efetuada, é possível 

proceder-se a algumas análises através do próprio programa, Revit, e do programa a este associado, 

Insight 360, que apresenta várias funções de análise a nível energético, tanto a nível solar como de 

aquecimento e de arrefecimento.  

4.2.1.1   Energy Optimization - “Energy Model” 

Com o separador “Energy Optimization” é possível efetuar-se um Modelo Energético, basta para tal 

definir-se a localização, que neste caso foi Lisboa, com a Latitude de 38.73 e a Longitude de -9.2. 

Esta função disponibiliza não só um modelo tridimensional que determina a quantidade de energia 

necessária para arrefecer e aquecer os diversos espaços da habitação, através da opção 

“Generate” (Figura 43), como também calcula a energia total necessária por ano para tornar a 

habitação confortável, sendo este valor o de 189 kWh/m2/ano (valores algo elevados, devido ao facto 

da habitação não ser recente, não se encontrando otimizada). 

 

Figura 43 -  Barra de Ferramentas do Revit, a demonstrar a Função “Generate”  

�54

Escritório

Quarto Oeste

Quarto Este



Primeiramente foram identificadas as necessidades de aquecimento por parte da habitação, podendo 

observar-se as mesmas nos modelos a baixo apresentados, nos quais as tonalidades a verde 

identificam os espaços que possuem uma menor necessidade de aquecimento e os tons a azul os 

espaços que consumem mais energia (Figura 44). 

Figura 44 -  Modelos 3D com esquema de cores demonstrando as respetivas Necessidades de Aquecimento 

De seguida identificou-se as necessidades de arrefecimentos dos mesmos modelos, correspondendo 

os tons esverdeados aos espaços com baixo consumo de energia para arrefecimento e os tons 

vermelhos o oposto, consumindo mais energia para atingir o conforto humano (Figura 45). 

Figura 45 -  Modelos 3D com esquema de cores demonstrando as respetivas Necessidades de Arrefecimento 

Como se pôde verificar, o quarto localizado a Este no piso superior, apresenta elevadas necessidades 

tanto de aquecimento como de arrefecimento, sendo a divisão que apresenta um maior consumo 

energético em toda a moradia. Já o quarto localizado a Oeste e o escritório  (que também se encontra 

a Oeste) possuem necessidades médias-baixas de aquecimento e arrefecimento, encontrando-se 

aproximadamente no meio da escala. Tal como seria de esperar, as divisões mais “interiores” 

encontram-se mais resguardadas das ações exteriores, tanto do calor como do frio, possuindo baixa 

necessidade de consumo energético nas estações frias e nas quentes. 
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4.2.1.2   Insight - “Heating/Cooling” 

Após esta análise mais generalizada das necessidades energéticas da habitação, procedeu-se a um 

estudo mais detalhado, com recurso à ferramenta “Heating/Cooling”, representada na Figura 46, a 

qual revela dados relativos à térmica da moradia em si, não especificando para já divisões.  

Figura 46 -  Barra de Ferramentas do Revit, a demonstrar a Função “Heating/Cooling” 

Os dados obtidos foram calculados pelo programa admitindo que o sistema AVAC (Sistema de 

aquecimento, ventilação e/ou ar condicionado) utilizado fora o VAV (Volume de Ar Variável), que varia 

o fluxo de ar a uma temperatura constante, e considerando que se trataria do primeiro dia do mês de 

Agosto, mais precisamente, às 14 horas e 25 minutos. 

Foi desta maneira possível obter-se através desta função os dados que se encontram presentes na 

Tabela 8 e na Tabela 9. A primeira tabela revela dados como é o caso dos Setpoints (de arrefecimento 

e de aquecimento), que correspondem à temperatura que o sistema tentará alcançar, e manter, 

quando efetuar o arrefecimento ou o aquecimento de determinada divisão; da Humidade Relativa 

necessária, cuja pode ser definida como sendo a quantidade de vapor de água presente no ar; do 

Pico/Máximo de Carga de Arrefecimento/Aquecimento, que corresponde à carga energética total de 

arrefecimento/aquecimento necessário para os diversos cómodos da moradia, incluindo a condução, 

ventilação e ganhos das tubagens e condutas; e por último, da Densidade da Carga de 

Arrefecimento/Aquecimento, que é o Máximo da Carga de Arrefecimento/Aquecimento (já referido 

anteriormente) a dividir pela área analítica ocupada pela moradia. 

Tabela 8 - Alguns dos Dados Obtidos Através da Função “Heating/Cooling”, relativos à Moradia 

MORADIA

Setpoint de Arrefecimento [ºC] 23

Setpoint de Aquecimento [ºC] 21

Humidade Relativa [%] 44

Tipo de Cálculo do Volume de Ar VAV - Conduta Única

Mês e Hora do Pico de Arrefecimento 01/08 - 14:25

Pico de Carga de Arrefecimento [W] 4 824,25

Pico de Carga de Aquecimento [W] -6 393,98

Densidade da Carga de Arrefecimento [W/m²] 30,28

Densidade da Carga de [W/m²] -40,16
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A Tabela 9 apresenta dados referentes aos vários elementos que juntos constituem o edificado, desde 

os seus vários componente materiais como também a ocupação humana, nomeadamente o 

arrefecimento e aquecimento que estes proporcionam.  

Tabela 9 - Restantes Dados Obtidos Através da Função “Heating/Cooling”, relativos à Moradia 

Através da Tabela 9 é possível constatar que de facto o elemento que possui a maior influência nas 

necessidades energéticas da moradia são as janelas, sendo a única componente que tem tanta 

importância no arrefecimento como no aquecimento. Para além das janelas, outros dos elementos 

que possuem elevado peso nas necessidades de aquecimento são as paredes e a ventilação; 

enquanto que, relativamente às necessidades de arrefecimento, apenas as janelas possuem um 

impacto considerável. 

4.2.1.3   Reports & Schedules - “Heating and Cooling Loads” 

Por último, procede-se a uma análise dos 3 cómodos em estudo, desta vez através da ferramenta 

“Heating and Cooling Loads” (Figura 47), presente no separador “Report & Schedules”, que fornece 

várias tabelas referentes aos compartimentos pretendidos.  

 

Figura 47 -  Barra de Ferramentas do Revit, a demonstrar a Função “Heating and Cooling Loads” 

MORADIA

Componentes Arrefecimento Aquecimento

Carga [W] Percentagem Carga [W] Percentagem39

Parede -147,16 -3,05% -1 050,20 -293,39%

Janela 4 963,66 102,89% 1 678,50 468,92%

Cobertura 1 095,95 22,72% 30,26 8,45%

Divisão -373,13 -7,73% -295,44 -82,54%

Pavimento -1 334,35 -27,66% -26,40 -7,38%

Infiltração 169,18 3,51% -87,09 -24,33%

Ventilação 0,00 0,00% -352,21 -98,40%

Iluminação 194,65 4,03% 147,64 41,25%

Eleticidade 233,16 4,83% 229,16 64,02%

Pessoas 22,31 0,46% 0,00 0,00%

Total 4 824,27 100% 274,22 100%
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Para além das áreas e do volume das divisões, o programa fornece as Cargas Máximas de 

Arrefecimento e de Aquecimento, que correspondem à quantidade de calor ou de frio (dependendo da 

estação do ano) que deve ser removida por hora, de modo a se manter uma temperatura ambiente 

confortável, na altura mais quente do Verão ou mais fria do Inverno, e também nos fornece os Fluxos 

de Ar de Arrefecimento/Aquecimento, ou seja, os fluxos de ar quente/frio necessários para aquecer ou 

arrefecer determinada zona no ponto mais alto do Inverno/Verão; todos representados na Tabela 10. 

Tabela 10 - Dados referentes às Divisórias da Moradia, através da Função “Heating and Cooling Loads” 

Tal como anteriormente na função “Heating Cooling”, também foi possível obter-se dados referentes 

aos vários componentes de aquecimento e de arrefecimento, desta vez, de cada uma das divisórias 

em análise ao invés da totalidade da moradia (Tabelas 11, 12 e 13). 

Tabela 11 - Dados referentes ao Escritório, através da Função “Heating and Cooling Loads” 

Escritório Quarto Oeste Quarto Este

Área [m2] 16 13 19

Volume [m3] 42,88 43,94 64,22

Carga Máxima de Arrefecimento [W] 1 293 2 311 2 463

Fluxo de Ar de Arrefecimento [L/s] 70 125.2 133,4

Carga Máxima de Aquecimento [W] 455 579 688

Fluxo de Ar de Aquecimento [L/s] 31,7 32,2 38,3

ESCRITÓRIO

Componentes de 
Arrefecimento Total [W] Percentagem Norte [W] Sul [W] Este [W] Oeste [W]

Parede 29 2,37% -3 38 23 -29

Janela 1 146 93,70% 0 1 146 0 0

Luzes 57 4,66% - - - -

Ventilação -42 -3,43% - - - -

Ventoinha 28 2,29% - - - -

Pessoas 5 0,41% - - - -

Total 1 223 100% -3 1 184 23 -29

Componentes de 
Aquecimento Total [W] Percentagem Norte [W] Sul [W] Este [W] Oeste [W]

Parede 328 29,79% 12 88 68 160

Janela 126 11,44% 0 126 0 0

Ventilação 647 58,77% - - - -

Total 1 101 100% 12 215 69 160
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Tabela 12 - Dados referentes ao Quarto a Oeste, através da Função “Heating and Cooling Loads” 

Tabela 13 - Dados referentes ao Quarto a Este, através da Função “Heating and Cooling Loads” 

QUARTO OESTE

Componentes de 
Arrefecimento Total [W] Percentagem Norte [W] Sul [W] Este [W] Oeste [W]

Parede 25 1,10% 0 39 15 -29

Janela 2 151 94,42% 0 2 151 0 0

Cobertura 46 2,02% - - - -

Luzes 43 1,89% - - - -

Ventilação -40 -1,76% - - - -

Ventoinha 50 2,19% - - - -

Pessoas 3 0,14% - - - -

Total 2 278 100% 0 2 190 15 -29

Componentes de 
Aquecimento Total [W] Percentagem Norte [W] Sul [W] Este [W] Oeste [W]

Parede 288 24,02% 0 92 43 153

Janela 232 19,32% 0 232 0 0

Cobertura 59 4,89% - - - -

Ventilação 621 51,77% - - - -

Total 1 200 100% 0 324 43 153

QUARTO ESTE

Componentes de 
Arrefecimento Total [W] Percentagem Norte [W] Sul [W] Este [W] Oeste [W]

Parede 114 4,74% 0 39 83 -8

Janela 2 151 89,36% 0 2 151 0 0

Cobertura 61 2,53% - - - -

Luzes 66 2,74% - - - -

Ventilação -43 -1,79% - - - -

Ventoinha 53 2,20% - - - -

Pessoas 5 0,22% - - - -

Total 2 407 100% 0 2 190 83 -8

Componentes de 
Aquecimento Total [W] Percentagem Norte [W] Sul [W] Este [W] Oeste [W]

Parede 368 27,06% 0 92 234 43

Janela 232 17,06% 0 232 0 0

Cobertura 88 6,47% - - - -

Ventilação 672 49,41% - - - -

Total 1360 100% 0 324 234 53
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Mais uma vez é possível verificar-se através dos resultados obtidos que as janelas são de facto o 

elemento mais impactante no que diz respeito à térmica dos edifícios, sobretudo a nível do sobre-

aquecimento, daí a elevada importância da consciencialização da quantidade de envidraçado a 

utilizar. A influência das janelas a nível do aquecimento da moradia, como seria de esperar, é 

bastante elevada, variando entre os 89,36% e os 94,42% nas divisórias em estudo. Enquanto que a 

ventilação é a componente com maior peso nas necessidades de aquecimento da moradia, sendo 

cerca de metade ou mais a sua influência, variando entre os 49,41% e os 58,77%.  

4.2.2   MODELAÇÃO COM RECURSO À PTNV  

De maneira a que seja possível verificar-se o potencial energético do sistema Parede Trombe é 

essencial realizar-se uma comparação entre este tipo de sistema e uma parede comum. Assim, 

procede-se agora à análise da habitação analisada anteriormente mas com alteração da sua fachada 

principal para uma fachada com PTNV. 

Alterou-se a fachada Sul da habitação criada anteriormente no Revit, “transformando-a” numa PTNV, 

a dita Parede Trombe Clássica. A escolha por este tipo de sistema não ventilado ao invés do sistema 

ventilado, deveu-se principalmente, ao facto do plugin Insight 360 não se encontrar até agora 

preparado para receber informações relativas a um tipo de parede que possua ventilação, não 

entendendo qual o seu funcionamento, pelo que não efetua qualquer tipo de cálculo para uma 

possível PTV. 

A fachada Sul (Figura 48) passou a ter outro tipo de constituição (Figura 49), sendo esta composta 

(do exterior para o interior) por um vidro exterior, de 24 mm, uma caixa-de-ar de 26 cm colocada entre 

o envidraçado e a parede de tijolo maciço de 28 cm, rebocada a bordeau na face exterior, com 1,5 cm 

de espessura; e rebocada a branco na face interior, igualmente com 1,5 cm; não esquecendo o 

sombreamento exterior, de palas de alumínio. Toda a fachada a Sul possui este tipo de constituição à 

exceção da parede onde se insere a porta de entrada da habitação, que manteve a sua anterior 

constituição. Para melhor compreensão encontra-se na Figura 49 um esquema da PTNV aplicada no 

modelo. 
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Figura 48 -  Esquema da Moradia efetuado no Programa Revit, com recurso à PTNV 

Figura 49 -  Corte esquemático do Sistema PTNV utilizado 

4.2.2.1   Energy Optimization - “Energy Model” 

Seguindo-se o mesmo processo, procede-se à elaboração do Modelo Energético com recurso ao 

“Energy Optimization”, que disponibiliza informação relativa às necessidades energéticas da 
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habitação, através de modelos tridimensionais com esquemas de cores, e também calcula o consumo 

energético total para climatização da habitação unifamiliar por ano, que corresponde ao valor de 156 

kWh/m2/ano, tendo ocorrida uma descida de 17,46% em relação ao modelo anterior, o qual não 

recorre à utilização da Parede Trombe, tendo este último um consumo energético de 189 kWh/m2/

ano. Há que ter em atenção que de facto estes valores são bastante elevados tendo em conta os 

valores médios atuais em Portugal, no entanto a habitação utilizada como caso de estudo já não é de 

todo recente, não se encontrando de todo otimizada. 

O esquema tridimensional apresentado demonstra as necessidades de aquecimento por parte da 

habitação, através das tonalidades a verde, que identificam os espaços que consomem menos 

energia e os tons a azul, que por sua vez representam os espaços que possuem uma maior 

necessidade de aquecimento (Figura 50). 

Figura 50 - Modelos 3D com esquema de cores demonstrando as respetivas Necessidades de Aquecimento 

Após a identificação da energia necessária dispensar para aquecer os diversos espaços, identificou-

se as necessidades de arrefecimentos, correspondendo os tons de verde aos espaços com menor 

necessidade de arrefecimento e os tons alaranjados/avermelhados a uma maior necessidade de 

arrefecimento (Figura 51). 

Figura 51 - Modelos 3D com esquema de cores demonstrando as respetivas Necessidades de Arrefecimento 

É possível verificar através dos modelos apresentados nas Figuras 50 e 51 que o quarto a Este 

permanece o compartimento que apresenta as maiores necessidades tanto de aquecimento como de 

arrefecimento em relação aos três cómodos em análise neste capítulo, apesar de ter sofrido uma 
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descida nos seus valores face à utilização do sistema PTNV, sendo esta especialmente acentuada 

nas suas necessidades de aquecimento, tendo sofrido uma redução de 74,75 W/m2 para 38,54 W/m2. 

Todas as divisórias sofreram uma queda nas necessidades de aquecimento, já o mesmo não 

aconteceu nas necessidades de arrefecimento, onde o quarto a Oeste subiu ligeiramente de 38,63 W/

m2 para 40,31 W/m2; no entanto, o que se pode verificar é que apesar deste valor ter sofrido uma 

subida, houve uma uniformização dos valores, não havendo tanta oscilação de uma divisória para 

outra, as temperaturas estão a estabilizar, havendo uma aproximação dos seus valores. No caso do 

primeiro modelo referente às necessidades de aquecimento, os valores estão todos entre os 27,86 W/

m2 e os 38,54 W/m2, havendo uma diferença de cerca de 10 W/m2; enquanto que anteriormente os 

valores situavam-se entre os 32,9 W/m2 e os 74,75 W/m2. O mesmo aconteceu no modelo referente 

às necessidades de arrefecimento, em que os valores situam-se com o recurso à PTNV entre os 

40,31 W/m2 e os 55,49 W/m2 e anteriormente sem o uso desta, encontravam-se entre os 38,62 W/m2 

e os 66,41 W/m2, passando de uma diferença de 27,79 W/m2 para 15,18 W/m2. O que demonstra que 

a utilização do sistema Parede Trombe resulta na estabilização da temperatura interior das divisões, 

havendo uma redução das oscilações de temperatura no interior e no exterior. 

4.2.2.2   Insight - “Heating/Cooling” 

Seguindo-se as etapas utilizadas na análise da habitação com parede exterior de tijolo maciço, a dita, 

“comum”, procede-se nesta fase a um estudo mais detalhado da moradia com recurso à ferramenta 

“Heating/Cooling”, que fornece vários dados  tabelados a seguir (Tabelas 14 e 15), admitindo 17

novamente, que o sistema AVAC utilizado é o VAV e que se trata do primeiro dia do mês de Agosto, 

mais precisamente, às 14 horas e 25 minutos.  

Tabela 14 - Alguns dos Dados Obtidos Através da Função “Heating/Cooling”, relativos à Moradia 

MORADIA

Setpoint de Arrefecimento [ºC] 25,5

Setpoint de Aquecimento [ºC] 20

Humidade Relativa [%] 51,13

Tipo de Cálculo do Volume de Ar VAV - Conduta Única

Mês e Hora do Pico de Arrefecimento 01/08 - 14:25

Pico de Carga de Arrefecimento [W] 5 357,44

Pico de Carga de Aquecimento [W] -5 466,63

Densidade da Carga de Arrefecimento [W/m²] 31,20

Densidade da Carga de Aquecimento [W/m²] -31,83

 No Capítulo 4.2.1.1. foi especificado cada um dos dados presentes nas Tabelas 15 e 16.17
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Tabela 15 - Restantes Dados Obtidos Através da Função “Heating/Cooling”, relativos à Moradia 

Houveram algumas alterações nos resultados da Tabela 14, já esperadas, tendo em conta as análises 

feitas anteriormente. Os dados referentes às necessidades de arrefecimento tiveram uma subida e os 

dados referentes às necessidades de aquecimento sofreram uma descida, como é o caso da 

Densidade da Carga de Aquecimento, que passou de -40,16 W/m2 para -31,83 W/m2; o mesmo 

ocorreu nos Picos de Carga, tanto de Arrefecimento como de Aquecimento, com alterações na ordem 

dos 500 W e dos 1 000 W, respetivamente. 

Na Tabela 15, as diferenças são notórias, mais especificamente no caso da componente parede, que 

teve uma subida drástica no que diz respeito às necessidades de arrefecimento, passando dos 

-147,16 W para os 1 285,01 W, e também às necessidades de aquecimento, passando de -1 050,20 

W para -197,87 W. No entanto, as janelas permanecem como o elemento com a maior influência na 

térmica da moradia. 

4.2.2.3   Reports & Schedules - “Heating and Cooling Loads” 

Em último lugar, sucede-se a análise às 3 divisões em estudo, através da ferramenta “Heating and 

Cooling Loads”, que fornece informação em formato de tabela, sendo uma delas a Tabela 16, 

apresentada a seguir. 

MORADIA

Componentes Arrefecimento Aquecimento

Carga [W] Percentagem Carga [W] Percentagem39

Parede 1 285,01 23,99% -197,87 -53,82%

Janela 6 029,61 112,55% 2 263,24 615,61%

Cobertura 791,95 14,78% -162,10 -44,09%

Divisão -867,25 -16,19% -721,75 -196,32%

Pavimento -2 531,09 -47,24% -779,94 -212,15%

Infiltração 185,05 3,45% -70,09 -19,06%

Ventilação 0,00 0,00% -350,63 -95,37%

Iluminação 207,31 3,87% 154,71 42,08%

Eleticidade 234,79 4,38% 232,07 63,12%

Pessoas 22,13 0,41% 0,00 0,00%

Total 5 357,51 100% 367,64 100%
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Tabela 16 - Dados referentes às Divisórias da Moradia, através da Função “Heating and Cooling Loads” 

Mais uma vez verifica-se a tendência da estabilização das oscilações das temperaturas, tendo sido 

bastante notória a descida dos valores da carga máxima de arrefecimento, que se deu em todas as 

divisões, tendo esta sido entre aproximadamente os 550 W e os 1 000 W, levando a uma 

aproximação dos valores das cargas máximas de arrefecimento aos das cargas máximas de 

aquecimento. Tomando como exemplo o Quarto a Oeste, onde a discrepância entre a carga máxima 

de arrefecimento e a de aquecimento mais se sentia, posteriormente à utilização da PTNV, sendo 

esta de 1 732 W; e após a introdução deste sistema passou a ser de 825 W. 

Nos restantes compartimentos as descidas não foram tão acentuadas, no entanto todos obtiveram 

uma aproximação de valores, tanto referente às cargas máximas de arrefecimento e de aquecimento 

como em relação aos fluxos de ar, como se pode verificar pela informação tabelada. Nas tabelas 

seguintes procede-se à análise de cada um dos componentes das divisões em estudo (Tabelas 17, 

18 e 19). 

Tabela 17 - Dados referentes ao Escritório, através da Função “Heating and Cooling Loads” 

Escritório Quarto Oeste Quarto Este

Área [m2] 16 13 19

Volume [m3] 42,88 43,94 64,22

Carga Máxima de Arrefecimento [W] 736 1 297 1 368

Fluxo de Ar de Arrefecimento [L/s] 40,5 70,3 75,3

Carga Máxima de Aquecimento [W] 364 472 612

Fluxo de Ar de Aquecimento [L/s] 38,4 37,8 40,3

ESCRITÓRIO

Componentes de 
Arrefecimento Total [W] Percentagem Norte [W] Sul [W] Este [W] Oeste [W]

Parede 90 10,27% 0 19 22 49

Janela 538 61,42% 0 538 0 0

Luzes 52 5,94% - - - -

Ventilação 175 19,98% - - - -

Ventoinha 16 1,83% - - - -

Pessoas 5 0,56% - - - -

Total 876 100% 0 557 22 49

Componentes de 
Aquecimento Total [W] Percentagem Norte [W] Sul [W] Este [W] Oeste [W]

Parede 238 20,71% 12 32 54 140

Janela 126 10,97% 0 126 0 0

Ventilação 785 68,32% - - - -

Total 1 149 100% 12 158 54 140
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Tabela 18 - Dados referentes ao Quarto a Oeste, através da Função “Heating and Cooling Loads” 

Tabela 19 - Dados referentes ao Quarto a Este, através da Função “Heating and Cooling Loads” 

QUARTO OESTE

Componentes de 
Arrefecimento Total [W] Percentagem Norte [W] Sul [W] Este [W] Oeste [W]

Parede 11 0,89% 0 12 0 -1

Janela 1 157 93,68% 0 1 157 0 0

Cobertura 44 3,56% - - - -

Luzes 41 3,32% - - - -

Ventilação -50 -4,05% - - - -

Ventoinha 28 2,27% - - - -

Pessoas 4 0,33% - - - -

Total 1 235 100% 0 1 169 0 -1

Componentes de 
Aquecimento Total [W] Percentagem Norte [W] Sul [W] Este [W] Oeste [W]

Parede 184 14,80% 0 27 17 140

Janela 232 18,66% 0 232 0 0

Cobertura 56 4,51% - - - -

Ventilação 771 62,03% - - - -

Total 1 243 100% 0 259 17 140

QUARTO ESTE

Componentes de 
Arrefecimento Total [W] Percentagem Norte [W] Sul [W] Este [W] Oeste [W]

Parede 115 7,59% 0 21 85 10

Janela 1 014 66,89% 0 1 014 0 0

Cobertura 103 6,79% - - - -

Luzes 64 4,22% - - - -

Ventilação 184 12,14% - - - -

Ventoinha 30 1,98% - - - -

Pessoas 6 0,39% - - - -

Total 1 516 100% 0 1 035 85 10

Componentes de 
Aquecimento Total [W] Percentagem Norte [W] Sul [W] Este [W] Oeste [W]

Parede 295 20,56% 8 35 215 37

Janela 232 16,17% 0 232 0 0

Cobertura 86 5,99% - - - -

Ventilação 822 57,28% - - - -

Total 1 435 100% 12 267 215 37
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A utilização da Parede Trombe implica o aumenta da quantidade de envidraçado a utilizar pois é um 

dos componentes deste sistema passivo, apesar da sua influência na térmica de um edifício não ser a 

mesma do que a de um típico envidraçado. Nas tabelas o envidraçado da Parede Trombe aparece na 

componente “Janela”, pois o Insight 360 não efetua um novo separador somente para o vidro 

referente à Parede Trombe, estando os dois na mesma componente “janela”. Desta maneira pode-se 

observar que há uma diminuição bastante acentuada do contributo das janelas para o aquecimento 

da habitação, chegando a haver uma diminuição de entre 600 W a 1 100 W, no entanto, permanece 

como o elemento com maior percentagem nas componentes de arrefecimento de qualquer um dos 

cómodos. O que mais uma vez, demonstra a estabilização das oscilações da temperatura, sendo a 

diferença total entre as componentes de aquecimento e as de arrefecimento entre os 8 W e os 273 W, 

enquanto que sem a utilização do sistema PTNV a diferença chegava a alcançar os 1 000 W. 

4.2.2.4   ESCOLHA DOS MATERIAIS - TIJOLO CERÂMICO MACIÇO VS BETÃO 

A escolha dos materiais e das suas espessuras irá ditar em grande parte o desempenho da Parede 

Trombe, influenciando a quantidade de calor a ser armazenada no sistema, e posteriormente a ser 

libertada no interior da divisão. Pelo que a capacidade de armazenamento térmico do material que 

constitui a parede acumuladora é de elevada importância, determinando qual o melhor material a se 

utilizar perante determinadas características climáticas e a espessura necessária para se obter o 

resultado pretendido entre o período de acumulação e o de libertação de calor. Há que existir um 

certo cuidado com a escolha dos materiais, de modo a não se prejudicar o conforto e os gastos de 

energia, pois pode ocorrer uma libertação excessiva de calor durante a noite no período de Verão, ou 

absorção e armazenamento de todo o calor durante uma noite de Inverno.  

Materiais com uma elevada massa levam à redução das oscilações de temperatura no interior do 

compartimento, como é o caso do tijolo maciço e do betão, que para além de serem materiais 

densos, possuem um bom desempenho térmico, transferindo o calor lentamente para o interior e 

aquecendo a habitação durante o período noturno, daí ter-se optado por utilizar um destes materiais, 

neste caso o tijolo maciço, como o material constituinte da parede acumuladora da PTNV analisada 

no capítulo 4.  

No entanto a gama de materiais que podem fazer parte da constituição da Parede Trombe é bastante 

vasta, pelo que se irá efetuar uma comparação entre o sistema PTNV analisado ao longo do capítulo 

4 e o mesmo sistema PTNV mas substituindo o tijolo maciço da parede acumuladora por outro 

material, o betão, mantendo-se a mesma espessura, para que desta maneira se possa observar o 

impacto que uma escolha ponderada  e premeditada dos materiais deste sistema pode ter no 

desempenho térmico do edificado. Apesar de se saber à partida que o sistema Parede Trombe é para 

além de económico e confortável, protetor do ambiente, há que aplicá-lo com precaução, fazendo 

uma escolha acertada dos seus constituintes para que se possa tirar todo o partido deste sistema, de 

acordo com a localização geográfica onde se insere e com os resultados que se pretende obter. 

Como já fora mencionado em capítulos anteriores, os materiais que se devem utilizar na constituição 

da parede acumuladora são o betão, a pedra, o tijolo, os blocos de adobe e a água, isto porque 
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possuem boa inércia térmica devido às suas diversas características (Nayak e Prajapati, 2006). Pelo 

que se sabe desde já, que tanto o betão como o tijolo, postos aqui em análise e em comparação, são 

à partida semelhantes em termos de resultados. Pode-se observar as suas semelhanças na Tabela 

20, apresentadas a seguir. 

Tabela 20 - Dados referentes à Moradia, constituída por Tijolo Cerâmico Maciço e por Betão 

É possível verificar que com a utilização do betão há uma ligeira subida em relação às necessidades 

de arrefecimento e de aquecimento, sendo estas no entanto pouco significativas. Cenário este que se 

irá verificar ao longo das tabelas inseridas neste capítulo. Tal pode se dever ao facto da espessura 

dada aos dois elementos em estudo ser a mesma, pois apesar de ambos os materiais terem 

propriedades semelhantes não são iguais, pelo que o tempo que demoram a transmitir o calor para o 

interior da habitação será diferente. É por tanto fundamental adaptar-se a espessura ao material em 

questão. Se a espessura da parede acumuladora tivesse sido alterada em função do betão, os 

resultados desse cenário poderiam até ter sido melhores do que o cenário referente à utilização do 

tijolo maciço. 

Na seguinte tabela (Tabela 21) apresentam-se as espessuras recomendadas para a parede 

acumuladora em função dos materiais, demonstrando o efeito que a espessura da parede tem nas 

oscilações das temperaturas interiores. 

MORADIA - TIJOLO CERÂMICO MACIÇO MORADIA - BETÃO

Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento

Componentes
Carga 
[W] Percentagem

Carga 
[W] Percentagem

Carga 
[W] Percentagem

Carga 
[W] Percentagem

Parede 1 285,01 23,99% -197,87 -53,82% 1 395,33 25,30% -92,48 -16,54%

Janela 6 029,61 112,55% 2 263,24 615,61% 6 053,36 109,76% 2 302,60 411,92%

Cobertura 791,95 14,78% -162,10 -44,09% 880,31 15,96% -79,23 -14,17%

Divisão -867,25 -16,19% -721,75 -196,32% -873,52 -15,84% -731,11 -130,79%

Pavimento -2 531,09 -47,24% -779,94 -212,15% -2 596,36 -47,08% -811,60 -145,19%

Infiltração 185,05 3,45% -70,09 -19,06% 185,27 3,36% -70,22 -12,56%

Ventilação 0,00 0,00% -350,63 -95,37% 0,00 0,00% -351,13 -62,82%

Iluminação 207,31 3,87% 154,71 42,08% 210,03 3,81% 156,40 27,98%

Eleticidade 234,79 4,38% 232,07 63,12% 238,35 4,32% 235,76 42,17%

Pessoas 22,13 0,41% 0,00 0,00% 22,06 0,41% 0,00 0,00%

Total 5 357,51 100% 367,64 100% 5 514,83 100% 558,99 100%
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Tabela 21 - Espessuras recomendadas para diferentes materiais e o seu efeito nas temperaturas interiores  
[Adaptado de Moita, 2010] 

Como se pode verificar pela Tabela 21, não basta o material possuir um bom coeficiente de 

condutibilidade se a espessura não for adaptada em função deste. Neste caso, a PTNV modelada, 

em ambos os casos de estudo, possui 28 cm de espessura, ou seja, é bastante indicada para a 

utilização do tijolo maciço, onde as amplitudes térmicas são na ordem dos 7 k; já no caso do betão 

estas rondam os 10 k.  

Através da Tabela 22 pode-se observar a influência destes materiais nos 3 cómodos analisados ao 

longo desta pesquisa. 

Tabela 22 - Dados referentes à Térmica da habitação utilizando o Tijolo Maciço e o Betão 

Mais uma vez é notória a proximidade dos valores obtidos perante a utilização destes dois materiais, 

sendo muito pouco significativa a discrepância entre ambos. No entanto é possível verificar-se que o 

tijolo maciço apresenta um comportamento ligeiramente melhor face ao calor, possuindo um pico de 

carga de arrefecimento menor; já em relação ao frio comporta-se parcialmente pior, possuindo neste 

MATERIAL
Coeficiente de 

Condutibilidade 
Térmica [W/m2K]

Espessura de 
parede 

aconselhável 
[cm]

Amplitudes Térmicas Interiores [k] 
Relacionadas com a espessura da parede [cm]

20 30 40 50 60 cm

Tijolo Maciço 0,63 25 - 35 13 6 4 - - K

Betão 1,5 30 - 40 15 9 5 3 3 K

Água 0,58 15 ou mais 10 7 6 5 5 K

MORADIA - TIJOLO CERÂMICO MACIÇO MORADIA - BETÃO

Setpoint de Arrefecimento [ºC] 25,5 25

Setpoint de Aquecimento [ºC] 20 20

Humidade Relativa [%] 51,13 51,12

Tipo de Cálculo do Volume de Ar VAV - Conduta Única VAV - Conduta Única

Mês e Hora do Pico de 
Arrefecimento 01/08 - 14:25 01/08 - 14:25

Pico de Carga de Arrefecimento 
[W] 5 357,44 5 514,79

Pico de Carga de Aquecimento 
[W] -5 466,63 -5 400,45

Densidade da Carga de 
Arrefecimento [W/m²] 31,20 31,99

Densidade da Carga de 
Aquecimento [W/m²] -31,83 -31,33
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caso um pico de carga de aquecimento maior; o mesmo acontece em relação às densidades de 

carga.  

4.3   SÍNTESE 

Durante este capítulo foi possível verificar-se o impacto positivo que a utilização da Parede Trombe 

tem na térmica de uma habitação, sendo notória a redução dos gastos energéticos, especialmente 

durante as estações frias; isto mesmo tendo em consideração que a habitação em análise apresenta 

valores muito altos tendo em conta os valores médios atuais em Portugal. 

No entanto, um dos problemas que de facto pode vir a surgir com a adoção deste tipo de sistema, é o 

possível sobreaquecimento durante o Verão, pois apesar de ter havido uma descida generalizada dos 

gastos energéticos, houve em certos casos uma subida das necessidades de arrefecimento; pelo que 

foram colocados dispositivos de proteção solar, nomeadamente palas de alumínio, que são possíveis 

de controlar, podendo desta forma evitar a penetração de radiação solar direta durante os meses de 

calor, reduzindo a necessidade de se recorrer a meios mecânicos de arrefecimento como é o caso do 

ar condicionado. 

A utilização do sistema PTNV permitiu que houvesse uma estabilização das oscilações referentes às 

temperaturas interiores, criando um ambiente ameno tanto durante as estações quentes como 

durante as frias, havendo uma redução dos picos de temperatura, causando mais uma vez a redução 

da necessidade de se recorrer ao ar condicionado, que por sua vez tem um impacto direto nas 

redução dos custos com a eletricidade, e uma diminuição das substâncias nocivas enviadas para a 

atmosfera. Houve uma redução de aproximadamente 17,46% dos gastos energéticos por ano ao 

utilizar-se este tipo de sistema passivo, podendo esta poupança ser ainda superior recorrendo à 

utilização de painéis solares fotovoltaicos ou de painéis térmicos; outra alternativa para causar uma 

diminuição dos gastos energéticos seria a utilização de uma PTV ao invés da PTNV ou a utilização de 

diferentes materiais ou espessuras na constituição da Parede Trombe, que possui uma vasta gama 

de possibilidades, pelo que foi abordado não só a PTNV com recurso ao tijolo maciço, como também 

com recurso ao betão, de modo a se estudar futuras possibilidades de melhorias térmicas da Parede 

Trombe. Concluindo assim que para se obter um bom comportamento térmico com recurso a 

determinado material não basta este possuir boa inércia térmica, é necessário haver uma adaptação 

da espessura tendo em conta o material em questão. 
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5   DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

5.1   ABORDAGEM 

A abordagem utilizada nesta dissertação foi tanto teórica como experimental, partindo do geral para o 

particular, começando por uma integração do tema da sustentabilidade desde o seu início até aos 

dias de hoje, contribuindo para este quadro com a integração das Fachadas Ativas nos edificados. 

Listando uma gama de opções, até se chegar ao ponto fulcral da dissertação, a Parede Trombe. 

Após se efetuar uma revisão aos vários constituintes da Parede Trombe foi possível absorver-se 

vários conhecimentos fundamentais para a seguinte fase, a modelação de um sistema Parede 

Trombe que contribuísse de forma positiva para a térmica da habitação em análise. Desta forma, foi 

possível confirmar-se que o correto ajustamento deste tipo de sistema pode contribuir de forma 

bastante benéfica para o conforto dos habitantes, tanto pelos benefícios económicos como os 

térmicos, e não esquecendo de referir, os ambientais. 

5.2   RESULTADOS 

A implementação do sistema Parede Trombe através da sua adequada projeção numa habitação, 

tendo em conta fatores como a localização e a poupança de energia pretendida, pode ser bastante 

benéfica. Para demonstrar e verificar a sua eficácia, utilizou-se numa primeira instância uma 

habitação-tipo comum localizada em Lisboa, sem a aplicação deste tipo de sistema; de seguida a 

mesma habitação mas com a implementação do sistema PTNV com uma parede acumuladora de 

tijolo maciço; e por fim a mesma habitação mas desta vez com a utilização de uma PTNV com uma 

parede acumuladora de betão. Os resultados encontram-se expostos na Tabela 23. 

Tabela 23 - Dados referentes à Térmica dos 3 tipos de parede em estudo 

MORADIA - PAREDE COMUM 
DE TIJOLO MACIÇO

MORADIA - PTNV DE TIJOLO 
MACIÇO MORADIA - PTNV DE BETÃO

Necessidades 
de 

Aquecimento

Necessidades 
de 

Arrefecimento

Necessidade
s de 

Aquecimento

Necessidades 
de 

Arrefecimento

Necessidades 
de 

Aquecimento

Necessidades 
de 

Arrefecimento

Divisão Carga [W/m2] Carga [W/m2] Carga [W/m2] Carga [W/m2] Carga [W/m2] Carga [W/m2]

Escritório 38,20 44,84 32,35 41,16 31,24 42,73

Quarto Oeste 32,90 38,62 27,86 40,31 27,79 43,02

Quarto Este 74,75 66,41 38,54 55,49 37,69 58,06

Dados

Média 48,62 49,96 32,92 45,65 32,24 47,94

Totalidade de 
cada 

Necessidade
145,85 149,87 98,75 136,96 96,72 143,81

Total das 
Necessidades 295,72 235,71 240,53
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É de facto, bastante notória, a queda das necessidades de aquecimento por parte das 3 divisórias ao 

ser aplicado o sistema Parede Trombe, tanto com o recurso ao tijolo como ao betão, tendo havido 

descidas entre os 5,04 W/m2 e os 37,06 W/m2. Sendo a queda mais acentuada tanto nas 

necessidades de aquecimento como nas de arrefecimento, ao se adotar a utilização da PTNV com o 

uso do tijolo maciço, chegando a haver uma descida de 32,3%. Para além dos valores de ambas as 

necessidades terem baixado, também houve uma baixa das oscilações das temperaturas interiores 

entre as divisões, tendo por tanto havido uma uniformização dos valores, estando as temperaturas a 

estabilizar à medida que os seus valores se aproximam. No caso das necessidades de aquecimento 

do primeiro caso de estudo, os valores das 3 divisórias encontram-se entre os 32,9 W/m2  e os 74,75 

W/m2; enquanto que no segundo modelo estão entre os 27,86 W/m2  e os 38,54 W/m2, pelo que a 

diferença de valores passou de mais de 40 W/m2 para aproximadamente 10 W/m2. O mesmo se 

sucede no caso das necessidades de arrefecimento, onde se passou de uma diferença de 28 W/m2  

para 15,18 W/m2. O que demonstra que a utilização do sistema Parede Trombe resulta na 

estabilização da temperatura interior das divisões, havendo uma redução das oscilações de 

temperatura no interior e no exterior. 

Como já foi mencionado inúmeras vezes, o material que se utiliza na constituição da parede 

acumuladora da Parede Trombe tem um impacto direto no seu comportamento térmico, o que pode 

ser observado pela diferença de valores presentes na Tabela 23. As diferenças no entanto não são 

muito acentuadas, isto devido ao tijolo e ao betão terem comportamentos similares, devido a serem 

ambos materiais que possuem boa inércia térmica. Ao utilizar-se neste caso específico, o tijolo 

maciço, a descida das necessidades energéticas é de 20,3% e utilizando o betão é de 18,67%. 

Mesmo considerando que os valores correspondestes às necessidades anuais energéticas relativos à 

climatização são bastante elevados, pelo facto da habitação não estar de todo otimizada, a Parede 

Trombe consegue ser um grande contributo para a baixa das necessidades; pelo que os resultados 

são bastante positivos, havendo uma poupança de energia derivada da baixa das necessidades de 

aquecimento e de arrefecimento, ao se obter um ambiente interno mais ameno e confortável que irá 

resultar na diminuição do uso de aparelhos mecânicos de climatização. 

5.3   CUSTOS E PERÍODO DE RETORNO 

Por norma, a Parede Trombe é um dos sistemas mais económicos utilizados nas Fachas Ativas, tanto 

pelo facto de não serem sistemas demasiados complexos, uma vez que fazem parte do próprio 

elemento estrutural do edifício, não necessitando assim de ser um investimento “extra” que vai para 

além da construção do edificado. No entanto, é de notar que apesar do sistema Parede Trombe 

eventualmente poder ser de uma arquitetura bastante banal, como por exemplo uma simples parede 

de betão ou de alvenaria pintada de cor escura com um envidraçado exterior a esta, e uma caixa-de-

ar, pode se optar por efetuar uma Parede Trombe mais complexa, com diversas texturas, jogos de 

cor, diferentes materiais, vários tipos de envidraçado, entre outros. Depende em grande medida do 

orçamento e do gosto pessoal de cada um, pois pode-se optar simplesmente pela funcionalidade, 

obtendo-se deste modo uma Parede Trombe de baixo custo ou por uma junção de funcionalidade e 
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de aspeto estético, tendo-se que balancear o equilíbrio entre ambos, que provavelmente, irá gerar 

custos superiores em relação a opções mais simples. De um modo bastante sucinto, pode-se dizer 

que o custo depende da solução e do tipo de construção pelo qual se optou, e pode-se medir a 

viabilidade do investimento através não só do custo como do período de retorno do mesmo 

(payback), que por sua vez dependerá do clima e do tipo de uso. 

Existem por tanto vários parâmetros que podem afetar a viabilidade económica de um sistema 

Parede Trombe, não só a dimensão, quantidade e o tipo de material utilizado durante a construção, 

mas também se este sistema foi incorporado durante a construção da casa ou introduzido 

posteriormente, num edificado já existente; e que método de aquecimento é o utilizado no edificado 

para além da própria Parede Trombe. Sabe-se à partida, que a  viabilidade económica do sistema 

torna-se melhor à medida que a sua área aumenta, no entanto, isso poderá levar ao aumento da 

temperatura ambiente de uma forma que possa já exceder os níveis de conforto dos ocupantes, pelo 

que é de extrema importância que a área da Parede Trombe permaneça entre determinadas 

dimensões, para que não se exceda a temperatura de conforto ideal (Özdenefe et al. 2018). 

De acordo com vários estudos, as performances da Parede Trombe são consideradas como 

vantajosas, contudo é evidente a falta de estudos sobre a viabilidade económica deste tipo de 

sistema, principalmente tendo em consideração não só os consumos energéticos como o conforto 

térmico dos ocupantes. Como exemplo de alguns dos estudos mais recentes acerca desta temática, 

há Chel et al. (2008), que investigou a conservação de energia, a mitigação de CO2 e o potencial 

económico relativo à modernização de um edifício de armazenamento de mel, através da introdução 

de uma Parede Trombe, tendo um período de retorno de cerca de 7 meses, tornando a aplicação 

deste tipo de sistema bastante viável a nível económico; e Bojić et al. (2014), que estudaram a 

otimização da Parede Trombe tendo em consideração a espessura da parede de uma casa em 

França, tendo os resultados revelado que a espessura ideal do tijolo de argila utilizado no sistema 

passivo seria de 0,35 m, sendo o período de retorno de 8 anos, caso a eletricidade seja utilizada de 

modo a atender às necessidades de aquecimento (Özdenefe et al. 2018). 

Um dos pontos mais fulcrais na tomada de decisões de viabilidade é a avaliação da economia do 

projeto, e respetivamente os seus custos e o seu período de retorno. Esta avaliação pode ser 

efetuada tendo em consideração o valor temporal dos investimentos e as poupanças durante o ciclo 

de vida do projeto. Os parâmetros económicos que podem ser utilizados de forma a se tomarem 

decisões a nível económico são o valor atual líquido (Net Present Value - NPV), a relação custo-

benefício (Savings-to-Investment Ratio - SIR), taxa interna de retorno (Internationl Rate of Return - 

IRR) e o período de retorno (Payback Period - PP), sendo este um método bem conhecido e já 

utilizado anteriormente noutros estudos (Agboola et al., 2015; Atikol et al., 2013; Özdenefe et al. 

2018), expressos nas seguintes Equações (31, 32 e 33): 

                                                                                                        (31) 

,          onde SIR = 1       ou             NPV = 0                                                          (32) 

NPV =
n

∑
1

ASPV −
n

∑
1

LCIPV

SIR =
∑n

1 ASPV

∑n
1 LCIPV
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                                                                                           (33)                                                                                                 

Onde ASPV é o valor atual das poupanças anuais (present value annual savings), LCIPV é o valor atual 

dos investimentos no ciclo de vida (present value life cycle investments) e n é o número de anos 

necessários para a vida útil económica do projeto. O SIR resume o valor geral do dinheiro num 

projecto, basicamente quanto maior for a proporção, melhor será o investimento, pelo que regra geral, 

se a proporção for superior a 1, o projeto poderá ser aceite como economicamente viável. 

Quando se efetua a estimativa do investimento necessário para a construção de uma Parede Trombe, 

é necessário ter em consideração o custo da parede de betão/tijolo/adobe ou seja de que material for, 

e da janela de alumínio ou de PVC colocada sobre esta. Em edifícios recém-construídos o 

investimento líquido é estimado tendo em consideração o custo evitado da parede dita “comum”, que 

teria sido construída ao invés da Parede Trombe, através da Equação (34): 

$                                                                                                                             (34) 

Onde INew é o investimento necessário para a construção de uma Parede Trombe num edifício recém-

construído, CTW é o custo de construção de uma Parede Trombe e CSW é o custo evitado da parede 

“comum”. 

Em projetos de reabilitação, a demolição da parede “comum” existente, onde a Parede Trombe será 

posteriormente construída possui um custo, que deverá ser acrescentado ao custo da Parede 

Trombe, expresso pela Equação (35): 

$                                                                                                                              (35) 

Onde IRet é o investimento necessário para substituir uma parede “comum” por uma Parede Trombe, 

e CDW é o custo de demolir a parede em questão. 

O PP refere-se ao tempo necessário para o retorno de um investimento, de modo a se pagar a 

quantia investida inicialmente, sendo este em média o de 5/6 anos no caso das Paredes Trombe;  isto 

tendo por base um artigo escrito por BRANZ (2018), onde quatro sistemas Parede Trombe foram 

examinados, tendo o SIR sido em média o de 2,1 e o PP o de 5,4 anos; resultando num óptimo 

investimento. 

5.4   CONTRIBUIÇÃO ARQUITETÓNICA 

Uma das razões pela escassez da utilização do sistema Parede Trombe é a falta de informação 

referente ao mesmo, no entanto, outro dos motivos para tal é o seu aspecto estético, pois este 

inicialmente tendia a não ser muito apelativo. De início, quando esta solução passiva surgiu, a sua 

aparência não era algo tido em consideração, dando-se apenas ênfase à sua funcionalidade, 

resultando a Parede Trombe no sistema mais simples possível, uma parede de betão/adobe/argila 

INew = CTW − CSW

IRet = CTW + CDW
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muitas vezes nem caiada, com um envidraçado colocado a uns centímetros desta, como é o caso da 

Casa Shäffer, em Porto Santo (Figura 52). 

Figura 52 - Parede Trombe da Casa Shäffer, Porto Santo [Gonçalves et al., 1997]  

No entanto à medida que a importância dada à sustentabilidade foi progressivamente aumentando, 

também a adopção de medidas solares passivas nos edifícios cresceu, e como tal houve uma 

adaptação estética do sistema Parede Trombe. Foram surgindo novas materialidades, texturas, cores 

e formatos.  O Nature & Environment Learning Centre em Amesterdão demonstra que para além da 

Parede Trombe conseguir ser bastante funcional e benéfica a nível energético, também pode ser um 

detalhe arquitetonicamente agradável a nível estético. Na fachada Sul foram misturadas com as 

“tradicionais” janelas, oito lajes de betão escuro, posteriores a uns envidraçados (Figuras 53 e 54). 

Nestas lajes de betão foi gravado um padrão que pode ser lido em braille, como uma antologia da 

poesia holandesa da natureza (Bureau SLA, 2016). 

Figuras 53 e 54 - Fachada Sul do Nature & Environment Learning Centre, Amesterdão [Bureau SLA, 2016] 

Através deste exemplo é possível verificar-se que o sistema Parede Trombe pode de facto reger-se 

não só pela funcionalidade e ligação à sustentabilidade do edificado como em simultâneo contribuir 

para o seu valor e aspeto estético. As opções são várias, desde a introdução de materiais como a 

cortiça, utilizada na Academia de Ginástica Desportiva de Guimarães, que para além de contribuir 

para uma maior uniformização com a envolvente também contribui na demanda pela sustentabilidade 

ao ser um material com componente sustentável, de baixo impacte; até como a aposta em pequenos 
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detalhes, nomeadamente a introdução de padrões ou gravuras (Nature & Environment Learning 

Centre).  

Não só este sistema passou por uma adaptação à realidade vivida atualmente através da introdução 

de diferentes materiais mais apelativos e sustentáveis como também pelas diferentes configurações 

que se podem dar tanto ao vidro exterior, que não necessita de revestir obrigatoriamente toda a 

fachada Sul, ou mesmo às localizações das cavidades, que podem ser estrategicamente localizadas 

em diferentes pontos. 

5.5   LIMITAÇÕES 

Ao longo deste trabalho foram-se encontrando certos obstáculos à sua realização, não que tenha sido 

impedimento à sua execução mas que de certa forma foram limitadores em determinados aspetos. 

Um deles é a lacuna de informação referente ao sistema Parede Trombe, especialmente com 

aplicação em Portugal. Apesar de ser um sistema que teve origem já há alguns anos ainda não 

possui informação suficiente de modo a se efetuar uma pesquisa ainda mais extensa, não só em 

termos teóricos mas também em termos de cálculos, pelo que foi necessário efetuar-se determinadas 

adaptações. 

Outro aspeto limitador foi a falta de incorporação do sistema de ventilação associado à PTV por parte 

do plugin Insight 360, não executando qualquer tipo de cálculo ou análise tendo em consideração 

este processo, pelo que fica o desejo futuro de replicar-se as análises energéticas elaboradas 

previamente mas em “versão” PTV. 

O plugin Insight 360 efetua algumas adaptações, que por si só podem ser bastante limitativas, 

afetando os resultados finais; nomeadamente os valores referentes aos Set Points (tanto de 

Arrefecimento como de Aquecimento), em que dá valores diferentes para as duas modelações 

efetuadas, apesar de a altura do ano ser exactamente a mesma; e os valores referentes à Humidade 

Relativa, onde foram obtidos os valores de 44% e de 51,13%, face aos 77% que deveria ter obtido, 

tendo em consideração os dados climáticos em questão (correspondentes à zona de Lisboa). Os 

dados mencionados encontram-se expostos na Tabela 24. 

Tabela 24 - Dados obtidos anteriormente referentes aos Casos de Estudo 
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MORADIA ORIGINAL - SEM RECURSO À 
PAREDE TROMBE

MORADIA COM RECURSO À 
PAREDE TROMBE

Setpoint de Arrefecimento [ºC] 23 25,5

Setpoint de Aquecimento [ºC] 21 20

Humidade Relativa [%] 44 51,13

Mês e Hora do Pico de 
Arrefecimento 01/08 - 14:25 01/08 - 14:25



6   CONCLUSÃO & RECOMENDAÇÕES 

6.1   CONCLUSÃO 

Cada vez mais há uma maior e mais consciente preocupação acerca da emissão de CO2 para a 

atmosfera, causada principalmente pela queima de combustíveis fósseis com o objetivo de produzir 

energia elétrica, indispensável ao nosso dia a dia. Um dos principais responsáveis pelas emissões de 

gases para as atmosferas são os edifícios, derivado pela procura de um elevado conforto do 

ambiente interior. A solução mais procurada para satisfazer esta procura são as instalações de 

equipamentos mecânicos para a climatização dos edifícios. Pelo que se torna necessário alterar 

estas práticas, procurando uma solução adequada. 

As atuais preocupações, não só ambientais mas também económicas, levam à procura de 

alternativas, como as energias renováveis. Sendo o sol a principal fonte de energia do planeta, pelo 

facto de ser um recurso inesgotável e constante, é também o responsável pela origem de outras 

fontes de energias. Pelo que não só é uma fonte de calor e de luz, mas também uma alternativa 

energética promissora para enfrentar os desafios energéticos futuros. Aliando-se a isso o elevado 

número de horas de sol que Portugal possui por ano, pode-se chegar a bons resultados energéticos, 

recorrendo-se à utilização de Fachadas Ativas nos edifícios. Estas obtêm-se com recursos a variados 

equipamentos, como painéis ou concentradores solares integrados na fachada ou até com vidro 

fotovoltaico, todos estes sistemas solares ativos, no entanto também é possível utilizar-se sistemas 

solares passivos como contributo para a redução de consumos energéticos nos edifícios, como é o 

caso do sistema Parede Trombe, o principal foco desta dissertação. Apesar da Parede Trombe ser 

considerada uma solução passiva pelo facto de não requerer um equipamento especial, pois a 

própria parede é a solução em si, pode-se encarar como ativa, pois não tem um papel passivo como 

as ditas “paredes comuns”, não servindo apenas como barreira contra as agressões exteriores, mas 

sim dando um contributo energético para o edificado. 

Apesar do potencial de eficiência da Parede Trombe ser bastante elevado, a sua utilização em 

edifícios portugueses é escassa, devido à falta de informação existente sobre este sistema, 

especialmente no que diz respeito ao seu desempenho energético e às suas características 

construtivas. Com vista a contribuir para o conhecimento científico deste sistema, apresenta-se nesta 

dissertação uma comparação entre uma parede “comum” de alvenaria e uma Parede Trombe não 

ventilada, numa primeira instância de tijolo cerâmico maciço e numa segunda de betão, orientadas a 

Sul, sujeitas às condições climatéricas de Lisboa, avaliando a contribuição que este tipo de sistema 

possui para a eficiência energética dos edifícios, simulando o seu desempenho térmico com recurso à 

modelação tridimensional através do programa Revit e com o contributo de avaliações energéticas 

por parte do Insight 360. 

A análise dos resultados obtidos experimentalmente foi efetuada tendo em conta o funcionamento de 

uma Parede Trombe sem sistema de ventilação, ou seja, considerando apenas a transferência de 

calor por condução, e a introdução de dispositivos de sombreamento exteriores. Verificando-se que 

estes elementos influenciam de forma decisiva o comportamento térmico da Parede Trombe e 
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consequentemente, os valores das temperaturas nas várias camadas do sistema, o fluxo de calor e 

as temperaturas do ar interior.

Através da análise dos valores obtidos perante as diferentes simulações tridimensionais efetuadas, 

comprovou-se que com a implementação de um sistema Parede Trombe é possível haver um menor 

consumo de energia ao longo do ano de forma a garantir temperaturas interiores confortáveis, 

nomeadamente entre os 20ºC e os 25ºC, face às soluções mais simples como a parede de tijolo 

cerâmico maciço, tendo havido uma descida de 17,46% dos gastos energéticos anuais. Possibilitando 

desta forma confirmar-se que mesmo perante a utilização deste sistema numa habitação que está  

longe de ser adjetivada como de “otimizada”, este sistema consegue contribuir para a melhoria da 

térmica da habitação, resultando na baixa das necessidades relativas à climatização. 

Os resultados experimentais possibilitaram ainda a análise de uma propriedade importante da Parede 

Trombe, que diz respeito à estabilização das oscilações de temperatura no interior dos edifícios, que 

foi de facto notória, possibilitando desta forma a criação de um ambiente interior mais ameno, tanto 

durante as estações mais quentes como nas mais frias. 

Para além deste sistema passivo contribuir de forma irrefutável para a melhoria da performance 

energética dos edifícios também não necessita obrigatoriamente de ser dispendioso, pois os seus 

custos dependem efetivamente do tipo de solução e do tipo de construção pelo qual se optou, sendo 

um sistema que de certa forma é bastante adaptável aos orçamentos definidos pelos respetivos 

indivíduos. Podendo ou não, ter um preço de investimento considerável, este sistema irá no entanto 

ter um período de retorno consideravelmente rápido, sendo este em média de 6 anos, variando de 

acordo com o clima e o tipo de uso, sendo na maioria dos casos um projecto viável. Dando ainda, à 

maioria dos casos, um crescente valor estético ao edificado, pois com o incremento da importância 

dada à sustentabilidade nos tempos decorrentes, houve uma adaptação estética do sistema Parede 

Trombe, não servindo só da sua função como também da sua agradável aparência. 

Com a realização deste trabalho, foi evidente a clara melhoraria do desempenho energético dos 

edifícios, com a consequente poupança de energia e por sua vez, a redução das emissões de CO2; 

isto através consciente escolha de materiais que sejam adequados às variadas circunstâncias, 

tirando todo o partido do sistema Parede Trombe, causando a redução dos picos de temperatura. 

Poderá assim a realização desta dissertação constituir um relevante contributo para o conhecimento 

do desempenho térmico da Parede Trombe, mais precisamente na cidade de Lisboa, podendo os 

resultados obtidos servirem como indicadores do seu comportamento em outras regiões de clima 

semelhante a este, simultaneamente sensibilizando os diversos agentes do setor da construção 

relativamente à integração deste tipo de sistema nos edifícios. 

6.2   RECOMENDAÇÕES

O estudo desenvolvido contribuiu não só para o conhecimento do desempenho térmico da Parede 

Trombe tendo em consideração os dados climáticas da região de Lisboa, como também para a 
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exploração de uma nova “temática” que remete para uma arquitetura mais sustentável, as Fachadas 

Ativas. 

Seguindo-se as temáticas abordadas, há um conjunto de pesquisas que poderão ser desenvolvidos 

em futuros trabalhos de investigação, contribuindo para um maior conhecimento científico do sistema 

Parede Trombe, nomeadamente: 

- Estudo do rendimento da Parede Trombe quando sujeita a outras condições climáticas exteriores, 

com o objetivo de se aproximar da obtenção da solução construtiva “ótima” do sistema a integrar 

em diferentes localizações geográficas, sabendo que materiais utilizar e quais as suas espessuras, 

obtendo a sua otimização face à função pretendida; 

- Desenvolvimento do Insight 360 face à sua performance quanto à compreensão da utilização dos 

sistemas Parede Trombe, podendo desta forma efetuar-se um estudo com as mesmas soluções 

construtivas utilizadas nesta dissertação mas desta vez integrando um sistema de ventilação, 

comparando-se assim os rendimentos de uma PTNV e de uma PTV face à utilização de uma 

parede simples de tijolo cerâmico maciço; ou o desenvolvimento de um novo plugin que permita a 

simulação térmica de diversos tipos de Parede Trombe; 

- Investigação mais aprofundada referente às diversas formas de criar sombreamento, de modo a se 

controlar o potencial sobreaquecimento obtido através do inerente posicionamento a Sul das 

fachadas que acomodam Paredes Trombe. 

�79



�80



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

LIVROS & ARTIGOS 

ABB [2010] Technical Application Papers No.10. Photovoltaic Plants. Disponível em: <http://

www04 .abb .com/g loba l / se i t p / se i t p202 .ns f / c71c66c1 f02e6575c125711 f004660e6 /

d54672ac6e97a439c12577ce003d8d84/$file/vol.10.pdf> [16.03.2019] 

ADENE [2008] Eficiência Energética nos Edifícios Residenciais - Manual do Consumidor, Lisboa. 

Disponível em: <https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/

documents/enerbuilding_portuguese_guide_edificios_residenciais_pt.pdf> [10.03.2019] 

Agboola, O.P., Atikol, U., Assefi, H., [2015] Feasibility Assessment of Basin Solar Stills. International 

Journal o f Green Energy, 12, pp. 139 – 147. Disponível em: <ht tps: / /do i .org/

10.1080/15435075.2014.889006> [04.10.2019] 

Almeida, T. C., Mendes, M. S., Gomes, J. G. F., Esteves, E. dos S. J. [2017] Análise de Viabilidade da 

Instalação de Sistemas Fotovoltaicos para Geração de Energia Elétrica no Nordeste Brasileiro com o 

uso da Metodologia PMBOK. XXXVVII Encontro Nacional de Engenharia de Produção, Brasil. 

Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/TN_WIC_238_383_33513.pdf> [18.03.2019] 

Amado, M., Poggi, F. [2012] Towards Solar Urban Planning. A New Step for Better Energy 

Performance. Energy Procedia, pp. 1261 - 1273.  

Anderson, B. [1985] Passive Solar Design Handbook. Van Nostrand Reinhold Company. 

Anhas, F. [2018] Emissividade de Materiais de Construção. Métodos de Determinação e Influência da 

Humidade. Dissertação de Mestrado, Universidade do Porto. 

Archibald, J. [1999] Building Integrated Solar Thermal Roofing System History, Current Status, and 

Future Promise. Disponível em: <http://www.roofreplacementcostestimator.com/Images/Pdf/

solar%20thermal%20roofing%20systems.pdf> [28.03.2019] 

Atikol, U., Abbasoglu, S., Nowzari, R., [2013] A Feasibility Integrated Approach in the Promotion of 
Solar House Design. International Journal of Energy Research, 37, pp. 378 – 388. Disponível em: 
< h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n /
264251213_A_feasibility_integrated_approach_in_the_promotion_of_solar_house_design> 
[04.10.2019] 

Austral Bricks [2006] The Role of Thermal Mass in Energy-Efficient House Design. Background Paper 

of Austral Bricks. 

Baggs, D., Mortensen, N. [2006] Thermal Mass in Building Design. BPS Environment Design Guide. 

Disponível em: <https://www.academia.edu/9106613/Ther_mal_Mass_in_Building_Design> 

[14.07.2019] 

Balcomb, J. D., Barker, G., Hancock, C. E. [1998] An Exemplary Building Case Study of the Grand 

Canyon South Rim Residence. NREL/TP-550- 24767, Golden, CO: National Renewable Energy 

Laboratory. Disponível em: <http://ibpsa.org/proceedings/BS2011/P_1487.pdf> [17.07.2019] 

�81

http://www04.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/c71c66c1f02e6575c125711f004660e6/d54672ac6e97a439c12577ce003d8d84/$file/vol.10.pdf
http://www04.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/c71c66c1f02e6575c125711f004660e6/d54672ac6e97a439c12577ce003d8d84/$file/vol.10.pdf
http://www04.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/c71c66c1f02e6575c125711f004660e6/d54672ac6e97a439c12577ce003d8d84/$file/vol.10.pdf
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/enerbuilding_portuguese_guide_edificios_residenciais_pt.pdf
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/enerbuilding_portuguese_guide_edificios_residenciais_pt.pdf
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/enerbuilding_portuguese_guide_edificios_residenciais_pt.pdf
https://doi.org/10.1080/15435075.2014.889006
https://doi.org/10.1080/15435075.2014.889006
http://www.abepro.org.br/biblioteca/TN_WIC_238_383_33513.pdf
http://www.roofreplacementcostestimator.com/Images/Pdf/solar%20thermal%20roofing%20systems.pdf
http://www.roofreplacementcostestimator.com/Images/Pdf/solar%20thermal%20roofing%20systems.pdf
http://www.roofreplacementcostestimator.com/Images/Pdf/solar%20thermal%20roofing%20systems.pdf
https://www.researchgate.net/publication/264251213_A_feasibility_integrated_approach_in_the_promotion_of_solar_house_design
https://www.researchgate.net/publication/264251213_A_feasibility_integrated_approach_in_the_promotion_of_solar_house_design
https://www.researchgate.net/publication/264251213_A_feasibility_integrated_approach_in_the_promotion_of_solar_house_design
https://www.academia.edu/9106613/Ther_mal_Mass_in_Building_Design
http://ibpsa.org/proceedings/BS2011/P_1487.pdf


Barbosa, F. V. [2015] Desenvolvimento de um Concentrador Solar com Sistema de Seguimento. 

Dissertação de Mestrado, Escola de Engenharia, Universidade do Minho. 

Barros, N. [2012] Projecto de Climatização e Preparação de AQS de um Hotel de Quatro Estrelas. 

Dissertação de Mestrado, Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. 

Biyik, E., Araz, M., Hepbasli, A., Shahrestani, M., Yao, R., Shao, L., Essah, E., Oliveira, A. C., Caño, T. 

del, Rico, E., Lechón, J. L., Andrade, L., Mendes, A., Ath, Y. B. [2017] A Key Review of Building 

Integrated Photovoltaic (BIPV) Systems. Engineering Science and Technology Journal, Volume 20, 

Issue 3, pp. 833 - 858. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/

10216/103612/3/183063.1.pdf> [05.05.2019] 

Bojić, M., Johannes, K., Kuznik, F. [2014] Optmizing Energy and Environmental Performance of 

Passive Trombe Wall. Energy and Buildings, 70, pp. 279 - 286. 

BRANZ [2018] Trombe Walls. BRANZ Facts, Sustainable Construction #3, 2, pp. 1 - 5. Disponível em: 

< h t t p s : / / w w w . b r a n z . c o . n z / c m s _ s h o w _ d o w n l o a d . p h p ?

id=fc3ba793e9172e9f496803c4b19ea66a5c7371d4> [04.10.2019] 

Briga-Sá, A., Martins, A., Boaventura-Cunha, J., Lanzinha, J. C., Paiva, A. [2014] Energy performance 

of Trombe walls: Adaptation of ISO 13790:2008(E) to the Portuguese reality. Energy Build., vol. 74, pp. 

111 –119. Disponível em: <https://cmadeubi.files.wordpress.com/2015/10/energy-and-

buildings-74-111-119.pdf> [05.06.2019] 

Cardoso, A., Maia, B., Santos, D., Neves, J., Martins, M. [2013] BIM: O que é ? Mestrado Integrado 

em Engenharia Civil, Universidade do Porto. Disponível em: <https://paginas.fe.up.pt/~projfeup/bestof/

12_13/files/REL_12MC08_01.PDF> [22.10.2019] 

Carneiro, J. [2010] Electromagnetismo B. Módulos Fotovoltaicos. Características e Associações. 

Universidade do Minho. Disponível em: <https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/16961/1/

M%25C3%25B3dulos%20Fotovoltaicos_Caracteristicas%20e%20Associa%25C3%25A7%25C3%25B

5es.pdf> [15.03.2019] 

CCAA - Cement Concrete & Aggregates Australia [2010] Thermal Mass in Building Design. Thermal 

Mass Benefits for Housing. Disponível em: <https://www.ccaa.com.au/imis_prod/documents/

Library%20Documents/CCAA%20Technical%20Publications/CCAA%20Briefings/Briefing12.pdf> 

[28.06.2019] 

Chow, T., Qiu, Z., Li, C. [2009] Performance Evaluation of PV Ventilated Glazing. Eleventh 

International IBPSA Conference, Glasgow, Scotland July. Disponível em: <https://

pdfs.semanticscholar.org/3a6f/441580b688efd373a077d5e0da50aca8eeb2.pdf> [05.05.2019] 

CMMAD – Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. [1991] Nosso Futuro Comum. 

2 edição; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas. 

�82

https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/103612/3/183063.1.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/103612/3/183063.1.pdf
https://www.branz.co.nz/cms_show_download.php?id=fc3ba793e9172e9f496803c4b19ea66a5c7371d4
https://www.branz.co.nz/cms_show_download.php?id=fc3ba793e9172e9f496803c4b19ea66a5c7371d4
https://www.branz.co.nz/cms_show_download.php?id=fc3ba793e9172e9f496803c4b19ea66a5c7371d4
https://paginas.fe.up.pt/~projfeup/bestof/12_13/files/REL_12MC08_01.PDF
https://paginas.fe.up.pt/~projfeup/bestof/12_13/files/REL_12MC08_01.PDF
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/16961/1/M%25C3%25B3dulos%20Fotovoltaicos_Caracteristicas%20e%20Associa%25C3%25A7%25C3%25B5es.pdf
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/16961/1/M%25C3%25B3dulos%20Fotovoltaicos_Caracteristicas%20e%20Associa%25C3%25A7%25C3%25B5es.pdf
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/16961/1/M%25C3%25B3dulos%20Fotovoltaicos_Caracteristicas%20e%20Associa%25C3%25A7%25C3%25B5es.pdf
https://www.ccaa.com.au/imis_prod/documents/Library%20Documents/CCAA%20Technical%20Publications/CCAA%20Briefings/Briefing12.pdf
https://www.ccaa.com.au/imis_prod/documents/Library%20Documents/CCAA%20Technical%20Publications/CCAA%20Briefings/Briefing12.pdf
https://www.ccaa.com.au/imis_prod/documents/Library%20Documents/CCAA%20Technical%20Publications/CCAA%20Briefings/Briefing12.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/3a6f/441580b688efd373a077d5e0da50aca8eeb2.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/3a6f/441580b688efd373a077d5e0da50aca8eeb2.pdf


Conferência Europeia sobre Cidades Sustentáveis. [1994] Carta das Cidades Europeias para a 

Sustentabilidade. Aalborg, Dinamarca Disponível em: < https://www.cm-seixal.pt/sites/default/files/

documents/carta_de_aalborg1.pdf> [07.03.2019] 

Conferência das Nações Unidas Sobre o Ambiente Humano, Estocolmo. [1972] Disponível em: 

< h t t p s : / / f e n i x . t e c n i c o . u l i s b o a . p t / d o w n l o a d F i l e / 3 7 7 9 5 7 1 2 5 1 6 6 6 /

declaração%20de%20estocolmo%201972.pdf> [07.03.2019] 

Conferência nas Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento [1992] Declaração do Rio Sobre 

Ambiente e Desenvolvimento. Agenda 21: Programa de Acção para o Desenvolvimento Sustentável; 

Rio de Janeiro. Disponível em: < https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779571251668/

Agenda21-PT.pdf> [07.03.2019]. 

Conselho das Comunidades Europeias. Comissão das Comunidades Europeias. [1992] Tratado da 

União Europeia. Disponível em: < https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/

treaty_on_european_union_pt.pdf> [07.03.2019] 

Correia, M. J. C. [2015] Sistemas de Bombagem de Água utilizando Energia Solar Fotovoltaica. 

Dissertação de Mestrado, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. 

Davidsson, H., Perers, B., Karlsson, B. [2010] Performance of a Multifunctional PV/T Hybrid Solar 

Window. Sol. Energy, 84, pp. 365 - 372. 

Durante, F. K. [2013] O Uso da Metodologia BIM (Building Information Modeling) para Gerenciamento 

de Projetos: Gerente BIM. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Londrina. 

Eoin, O., John, A., Olley, J, Owen, L. [1996] The Climate Dwelling. Sn introduction to climate-

responsive residential architecture. James & James (Science Publishers) Ltd, Londres. 

Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., Liston, K. [2008] BIM Handbook: A Guide to Building Information 

Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. 2nd Edition, Wiley, NJ. 

European Renewable Energy Council. [2004] Renewable Energy in Europe: Building Markets and 

Capacity. Londres, Reino Unido. 

European Solar Thermal Industry Federation [2010] Solar Thermal Markets in Europe - Trends and 

Market Statistics 2009. Bruxelas, Bélgica. Disponível em: <http://www.estif.org/fileadmin/estif/content/

market_data/downloads/2009%20solar_thermal_markets.pdf> [13.03.2019] 

Fahrenbruch, A. L., Bube, R. H. [1983] Fundamentals os Solar Cells. Academic Press Inc., New York. 

D i s p o n í v e l e m : < h t t p s : / / b o o k s . g o o g l e . p t / b o o k s ? h l = p t - P T & l r = & i d = e h 7 H - 9 c z -

IoC&oi=fnd&pg=PP1&dq=introduction+to+solar+photovoltaic+energy&ots=wj45lga1Fx&sig=lsvtIOU-

GQrMysWoW0kc5gUsciM&redir_esc=y#v=onepage&q=introduction%20to%20solar%20photovoltaic%

20energy&f=false> [18.03.2019] 

Falcão, A. F. O. [2008] Recursos Energéticos Renováveis. Energia Solar. Movimento e 

Posicionamento Relativos Terra-Sol. Instituto Superior Técnico. 

�83

https://www.cm-seixal.pt/sites/default/files/documents/carta_de_aalborg1.pdf
https://www.cm-seixal.pt/sites/default/files/documents/carta_de_aalborg1.pdf
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779571251666/declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20estocolmo%201972.pdf
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779571251666/declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20estocolmo%201972.pdf
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779571251666/declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20estocolmo%201972.pdf
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779571251668/Agenda21-PT.pdf
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779571251668/Agenda21-PT.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_pt.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_pt.pdf
http://www.estif.org/fileadmin/estif/content/market_data/downloads/2009%20solar_thermal_markets.pdf
http://www.estif.org/fileadmin/estif/content/market_data/downloads/2009%20solar_thermal_markets.pdf
http://www.estif.org/fileadmin/estif/content/market_data/downloads/2009%20solar_thermal_markets.pdf
https://books.google.pt/books?hl=pt-PT&lr=&id=eh7H-9cz-IoC&oi=fnd&pg=PP1&dq=introduction+to+solar+photovoltaic+energy&ots=wj45lga1Fx&sig=lsvtIOU-GQrMysWoW0kc5gUsciM&redir_esc=y#v=onepage&q=introduction%20to%20solar%20photovoltaic%20energy&f=false
https://books.google.pt/books?hl=pt-PT&lr=&id=eh7H-9cz-IoC&oi=fnd&pg=PP1&dq=introduction+to+solar+photovoltaic+energy&ots=wj45lga1Fx&sig=lsvtIOU-GQrMysWoW0kc5gUsciM&redir_esc=y#v=onepage&q=introduction%20to%20solar%20photovoltaic%20energy&f=false
https://books.google.pt/books?hl=pt-PT&lr=&id=eh7H-9cz-IoC&oi=fnd&pg=PP1&dq=introduction+to+solar+photovoltaic+energy&ots=wj45lga1Fx&sig=lsvtIOU-GQrMysWoW0kc5gUsciM&redir_esc=y#v=onepage&q=introduction%20to%20solar%20photovoltaic%20energy&f=false


Ferreira, A. I. C. [2015] Desempenho Térmico de Paredes de Trombe em Soluções Estruturais Leves 

com Aço. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de 

Coimbra. 

Gazoli, J. R., Junior, N. P., Souza, S. P. de, Paschoalotto, L. A. C., Souza, J. de. [2018] 

Dimensionamento Básico do Campo Solar de Concentradores Cilíndrico-Parabólico da Usina 

Termosolar Porto Primavera. VII Congresso Brasileiro de Energia Solar, Gramado. 

Gonçalves, H., Graça, J. M. [2004] Conceitos Bioclimáticos para os Edifícios em Portugal. DGGE/

IP-3E, Lisboa. Disponível em: <https://www.lneg.pt/download/4117/Conceitos%20Bioclimáticos.pdf> 

[16.03.2019] 

Gonçalves, H., Oliveira, M., Patrício, A., Cabrito, P. [1997] Passive Solar Buildings in Portugal: 

Experiences in the Last 20 years. Department of Renewable Energies-INETI Instituto Nacional de 

Engenharia, Tecnologia e Inovação. 

Green, M. A., Emery, K., Hishikawa, Y., Warta, W. [2010] Solar Ceel Efficiency Tables (Version 37). 

Progress in Photovoltaics: Research and Applications. John Wiley & Sons. Disponível em: <https://

onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/pip.1088> [22.03.2019] 

Guerra, J., Schmidt, L., Nave, J. G. [2005] Autarquias e Desenvolvimento Sustentável, Agenda 21 e 

Novas Estratégias Ambientais. Fronteira do Caos, Porto. 

Günther, M., Joemann, M., Csambor, S. [2011] Advanced CSP Teaching Materials: Chapter 5 – 

Parabolic Trough Technology. EnerMENA, DLR. Disponível em: <http://edge.rit.edu/edge/P15484/

p u b l i c / D e t a i l e d % 2 0 D e s i g n % 2 0 D o c u m e n t s /

S o l a r % 2 0 T r o u g h % 2 0 P r e l i m i n a r y % 2 0 a n a l y s i s % 2 0 r e f e r e n c e s /

Parabolic%20Trough%20Technology.pdf> [17.08.2019] 

Haglund, B., Rathmann, K. [1996] Thermal Mass in Passive Solar and Energy-Conserving Buildings.  

Vital Signs Curriculum Materials Project. Disponível em: <http://www.solaripedia.com/files/1218.pdf> 

[27.05.2019] 

INETI [2007] Curso de Instaladores Solares Térmicos. Lisboa. Disponível em: <http://

www.marioloureiro.net/tecnica/energSolar/SolarTermico2007INETI.pdf>  [25.03.2019] 

INETI [2005] Edifício Solar XXI. Um Edifício Energeticamente Eficiente em Portugal. Disponível em: 

<http://www.lneg.pt/download/4078/BrochuraSolarXXI_Dezembro2005.pdf> [30.03.2019] 

Ingenia. [2010] Druk White Lotus School. Ingenia, Issue 44. Disponível em: <https://

www.ingenia.org.uk/getattachment/Ingenia/Issue-44/Druk-White-Lotus-School/Cornwell_Angdus.pdf> 

[25.07.2019] 

IPES: Cavaco, A., Silva, H., Canhoto, P., Neves, S., Neto, J., Pereira, M. C. [2016] Radiação Solar 

Global em Portugal e a sua variabilidade, mensal e anual. Disponível em: <http://www.ipes.pt/ipes/wp-

content/uploads/2017/10/Radiação-Solar-Global-em-Portugal-e-a-sua-variabilidade.pdf> [10.03.2019] 

�84

https://www.lneg.pt/download/4117/Conceitos%20Bioclim%C3%A1ticos.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/pip.1088
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/pip.1088
http://edge.rit.edu/edge/P15484/public/Detailed%20Design%20Documents/Solar%20Trough%20Preliminary%20analysis%20references/Parabolic%20Trough%20Technology.pdf
http://edge.rit.edu/edge/P15484/public/Detailed%20Design%20Documents/Solar%20Trough%20Preliminary%20analysis%20references/Parabolic%20Trough%20Technology.pdf
http://edge.rit.edu/edge/P15484/public/Detailed%20Design%20Documents/Solar%20Trough%20Preliminary%20analysis%20references/Parabolic%20Trough%20Technology.pdf
http://www.solaripedia.com/files/1218.pdf
http://www.marioloureiro.net/tecnica/energSolar/SolarTermico2007INETI.pdf
http://www.marioloureiro.net/tecnica/energSolar/SolarTermico2007INETI.pdf
http://www.lneg.pt/download/4078/BrochuraSolarXXI_Dezembro2005.pdf
https://www.ingenia.org.uk/getattachment/Ingenia/Issue-44/Druk-White-Lotus-School/Cornwell_Angdus.pdf
https://www.ingenia.org.uk/getattachment/Ingenia/Issue-44/Druk-White-Lotus-School/Cornwell_Angdus.pdf
https://www.ingenia.org.uk/getattachment/Ingenia/Issue-44/Druk-White-Lotus-School/Cornwell_Angdus.pdf
http://www.ipes.pt/ipes/wp-content/uploads/2017/10/Radia%C3%A7%C3%A3o-Solar-Global-em-Portugal-e-a-sua-variabilidade.pdf
http://www.ipes.pt/ipes/wp-content/uploads/2017/10/Radia%C3%A7%C3%A3o-Solar-Global-em-Portugal-e-a-sua-variabilidade.pdf
http://www.ipes.pt/ipes/wp-content/uploads/2017/10/Radia%C3%A7%C3%A3o-Solar-Global-em-Portugal-e-a-sua-variabilidade.pdf


Jorge, F. da C. S. [2010] Análise do Impacte dos Vãos Envidraçados no Desempenho Térmico dos 

Edifícios. Dissertação de Mestrado, Instituto Superior Técnico. 

JRC [2012] Energy Efficiency Status Report 2012. Electricity Consumption and Efficiency Trends in 

the EU-27. European Commission. 

Justi, A. [2010] Revit Architecture 2010. Rio de Janeiro: Ciência Moderna. 

Kalogirou, S. A. [2004] Solar thermal collectors and applications. Progress in Energy and Combustion 

Science 30, pp. 231 - 295. Disponível em: <http://www.ercba.ntu.edu.tw/weifang/eBook/

h e a t % 2 0 p u m p / H P % 2 0 f o r % 2 0 d e s a l i n a t i o n /

Solar%20thermal%20collectors%20and%20applications.pdf> [03.04.2019] 

Lago, A. A. C. do. [2006] Estocolmo, Rio, Joanesburgo – O Brasil e as três Conferências Ambientais 

das Nações Unidas. Brasília/DF: Ministério das Relações Exteriores; Fundação Alexandre de Gusmão 

(Funnag). 

LiderA [2017] Academia de Ginástica Desportiva. Costa, Guimarães.Avaliação de Posicionamento do 

Desempenho Ambiental. Relatório LiderA. 

Martins, C. E. de S. [2013] O Desafio das Cidades Sustentabilidade, Resiliência e Complexidade. 

Dissertação de Mestrado, Instituto Superior Técnico - Universidade Técnica de Lisboa. 

Martins, P. C. F. [2011] A interoperabilidade entre sistemas BIM e simulação ambiental computacional: 

estudo de caso. Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília, p. 229. 

Medici, P. [2017] The Trombe Wall as a Tool for the Architect in European Housing during the 1970s. 

The Tools of Architect, EAHN Conference. Disponível em: <https://www.academia.edu/37572520/

The_Trombe_Wall_as_a_Tool_for_the_Architect_in_European_Housing_during_the_1970s> 

[09.05.2019] 

Mendonça, P. J. F. de A. U. de. [2005] Habitar sob uma Segunda Pele. Estratégias para a Redução do 

Impacto Ambiental de Construções Solares Passivas em Climas Temperados. Tese de Doutoramento, 

Universidade do Minho. 

Mexa, N. F. dos S. [2011] Sistemas Solares Térmicos - Simulação de Perfis de Consumo e Cálculo do 

Comportamento Térmico a Longo Prazo. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Ciências, 

Universidade de Lisboa. 

Michael, J. [1973] Chauffage par rayonnement solaire. Architecture d´Aujourd´hui, 167, pp. 88 - 93. 

Mitjá, A., Esteve, J., Escobar, J. J. [1986] Estalvi d’Energia en el Disseny d’Edificis. Generalitat de 

Catalunya/Departament d’Indústria i Energia, Barcelona. 

Moita, F. [2010] Energia Solar Passiva 1. Direção Geral da Energia. Disponível em: <http://monte-

aton.org/downloads/files/Energia%20Solar%20Passiva%201.pdf> [11.05.2019] 

�85

http://www.ercba.ntu.edu.tw/weifang/eBook/heat%20pump/HP%20for%20desalination/Solar%20thermal%20collectors%20and%20applications.pdf
http://www.ercba.ntu.edu.tw/weifang/eBook/heat%20pump/HP%20for%20desalination/Solar%20thermal%20collectors%20and%20applications.pdf
http://www.ercba.ntu.edu.tw/weifang/eBook/heat%20pump/HP%20for%20desalination/Solar%20thermal%20collectors%20and%20applications.pdf
https://www.academia.edu/37572520/The_Trombe_Wall_as_a_Tool_for_the_Architect_in_European_Housing_during_the_1970s
https://www.academia.edu/37572520/The_Trombe_Wall_as_a_Tool_for_the_Architect_in_European_Housing_during_the_1970s
https://www.academia.edu/37572520/The_Trombe_Wall_as_a_Tool_for_the_Architect_in_European_Housing_during_the_1970s
http://monte-aton.org/downloads/files/Energia%20Solar%20Passiva%201.pdf
http://monte-aton.org/downloads/files/Energia%20Solar%20Passiva%201.pdf


Nayak, J. K., Prajapati, J. A. [2006] Handbook of Energy Conscious Buildings. R & D project no. 

3/4(03)/99-SEC, Indian Institute of Technology, Bombay and Solar Energy Centre, Ministry of Non-

conventional Energy Sources, Government of India. Disponível em: <https://issuu.com/

supplementarytechetv2035/docs/handbook_on_energy_conscious_buildings> [08.05.2019] 

Özdenefe, M., Atikol, U., Rezaei, M. [2018] Trombe Wall size-determination based on Economic and 

Thermal Comfort Viability. Solar Energy, 174, pp. 359 - 372. 

Pacheco, F. [2006] Energias Renováveis: breves conceitos. Economia em Destaque; Conjuntura e 

Planejamento, Salvador; pp. 4 - 11. Disponível em: <http://files.pet-quimica.webnode.com/

200000109-5ab055bae2/Conceitos_Energias_renováveis.pdf> [10.03.2019] 

Pilkington [2011] Glass Handbook 11, Global Range Architectural Products. Disponível em: <https://

cms.esi.info/Media/documents/45992_1337779272376.pdf> [05.07.2019] 

Pinheiro, M. D. [2006] Ambiente e Construção Sustentável. Instituto do Ambiente. Disponível em: 

<http://www.lidera.info/resources/ACS_Manuel_Pinheiro.pdf>  [26.03.2019] 

Pinto, A. R., Dias, B. [2015] Aquecimento Solar Passivo - Ganhos Diretos, Indiretos e Isolados. 

Revista Arquitectura Lusíada, nº7, pp. 77 - 92. Disponível em: <http://files.pet-quimica.webnode.com/

200000109-5ab055bae2/Conceitos_Energias_renováveis.pdf> [10.03.2019] 

PortalEnergia. [2004]  Energia Fotovoltaica. Manual sobre Tecnologias, Projecto e Instalação. 

Disponível em: <https://www.portal-energia.com/downloads/guia-tecnico-manual-energia-

fotovoltaica.pdf> [15.03.2019] 

Probst, M. C. M., Roecker, C. [2013] Report T.41.A.3/1: IEA SHC Task 41 Solar Energy and 

Architecture. Designing Solar Thermal Systems For Architectural Integration. Criteria and Guidelines 

for Product and System Developers. SHC. Disponível em: <http://task41.iea-shc.org/Data/Sites/1/

publications/T.41.A3-1%20Designing%20Solar%20Thermal%20Systems%20for%20Arch%20Integr-

%20final%205-2-2014.pdf> [28.03.2019] 

Quasching, V. [2004] Solar Thermal Water Heating: Technology Fundamentals. Renewable Energy 

World, pp. 95 - 99. Disponível em: <http://www.volker-quaschning.de/articles/fundamentals4/

index_e.ph> [24.03.2019] 

Queiró, P. P. B. R. [2012] Sistema solar térmico activo para melhoria do conforto habitacional. 

Dissertação de Mestrado, Instituto Superior Técnico. 

Ratlamwala T.A.H., Dincer I., Aydin M. [2012] Energy and Energy Analyses and Optimization Study of 

an Integrated Solar Heliostat Field System for Hydrogen Production. Internation Journal of Hydrogen 

Energy, 37, pp. 18 704 - 18 712. 

Reddy K.S., Veershetty G. [2013] Viability Analysis of Solar Parabolic Dish Stand-Alone Power Plant 

for Indian Conditions. Applied Energy, 102, pp. 908 - 922. 

�86

https://issuu.com/supplementarytechetv2035/docs/handbook_on_energy_conscious_buildings
https://issuu.com/supplementarytechetv2035/docs/handbook_on_energy_conscious_buildings
http://files.pet-quimica.webnode.com/200000109-5ab055bae2/Conceitos_Energias_renov%C3%A1veis.pdf
http://files.pet-quimica.webnode.com/200000109-5ab055bae2/Conceitos_Energias_renov%C3%A1veis.pdf
https://cms.esi.info/Media/documents/45992_1337779272376.pdf
https://cms.esi.info/Media/documents/45992_1337779272376.pdf
http://www.lidera.info/resources/ACS_Manuel_Pinheiro.pdf
http://files.pet-quimica.webnode.com/200000109-5ab055bae2/Conceitos_Energias_renov%C3%A1veis.pdf
http://files.pet-quimica.webnode.com/200000109-5ab055bae2/Conceitos_Energias_renov%C3%A1veis.pdf
https://www.portal-energia.com/downloads/guia-tecnico-manual-energia-fotovoltaica.pdf
https://www.portal-energia.com/downloads/guia-tecnico-manual-energia-fotovoltaica.pdf
http://task41.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/T.41.A3-1%20Designing%20Solar%20Thermal%20Systems%20for%20Arch%20Integr-%20final%205-2-2014.pdf
http://task41.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/T.41.A3-1%20Designing%20Solar%20Thermal%20Systems%20for%20Arch%20Integr-%20final%205-2-2014.pdf
http://task41.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/T.41.A3-1%20Designing%20Solar%20Thermal%20Systems%20for%20Arch%20Integr-%20final%205-2-2014.pdf
http://www.volker-quaschning.de/articles/fundamentals4/index_e.ph
http://www.volker-quaschning.de/articles/fundamentals4/index_e.ph


Redweik, P., Catita, C., Brito, M. [2013] Solar energy potential on roofs and facades in an urban 

landscape.  Solar Energy 97, pp. 332 - 341. Disponível em: <http://idl.campus.ciencias.ulisboa.pt/wp-

content/uploads/2016/09/PDF.pdf> [30.03.2019] 

República Portuguesa [2019] Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. Vol.1: Trajetórias para a 

Neutralidade Carbónica da Economia Portuguesa em 2050 | Opções Tecnológicas e Custos. 

Disponível em: <https://descarbonizar2050.pt/uploads/RNC2050_Consulta_Publica_Vol1.pdf> 

[08.03.2019] 

Rodrigues, A., Piedade, A., Braga, A. [2009] Térmica de Edifícios. Edições Orion, 1ª Edição. 

Rodrigues, J. R. H. [2016] Projeto e Construção de um Simulador Solar Concentrador. Dissertação de 

Mestrado, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

Rüther, R. [2004] Edifícios Solares Fotovoltaicos. O Potencial da Geração Solar Fotovoltaica 

Integrada a Edificações Urbanas e Interligada à Rede Elétrica Pública no Brasil. Labsolar, 1º Edição, 

Florianópolis.   

Sá, A. C. B. [2011] Parede de Trombe: Análise Experimental e Simulação de Desempenho Térmico. 

Tese de Doutoramento, Universidade da Beira Interior, Covilhã. 

Sacht, H. M., Bragança, L., Almeida, M., Caram, R. [2012] Eficiência Energética de Fachadas 

Fotovoltaicas destinadas a diferentes Latitudes de Portugal; Juiz de Fora: XIV ENTAC - Encontro 

Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. 

Scognamiglio, A., Røstvik, H. N. [2012] Photovoltaics and Zero Energy Buildings: a New Opportunity 

and Challenge for Design. Progress in Photovoltaics: Research and Application. Disponível em: 

<https://www.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/STC-2013-Alessandra-Paper.pdf> [30.03.2019] 

Simões, N., Simões, I., Manaia, M. [2015] Study of Solar and Trombe Walls uns a Mediterranean 

Climate, Installed in Residencial Buildings. Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia, 

Portugal. Disponível em: <http://www.dem.ist.utl.pt/cmn2015/html/CD-Proceedings/PDF/Papers/

CMN_2015_submission_393.pdf> [17.07.2019] 

Smith, A., Gill, G. [2014] Federation of Korean Industries. Seoul, Korea. Disponível em: <http://

smithgill.com/media/pdfs/Fki_for_web_4.pdf> [05.05.2019] 

Solaripedia. [2010] Druk White Lotus School. Disponível em: <http://www.solaripedia.com/files/

639.pdf> [25.07.2019] 

Sousa, P. M. da S. [2012] Construção Sustentável – Contributo para a Construção de um Sistema de 

Certificação. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa. 

Steinfeld, A., Meier, A. [2004] Solar Fuels and Materials. Encyclopedia of Energy. C. Cleveland Ed., 

Elsevier Inc., Vol. 5, pp. 623 - 63. 

�87

http://idl.campus.ciencias.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2016/09/PDF.pdf
http://idl.campus.ciencias.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2016/09/PDF.pdf
https://noctula.pt/roteiro-para-a-neutralidade-carbonica-2050/
https://descarbonizar2050.pt/uploads/RNC2050_Consulta_Publica_Vol1.pdf
https://www.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/STC-2013-Alessandra-Paper.pdf
http://www.dem.ist.utl.pt/cmn2015/html/CD-Proceedings/PDF/Papers/CMN_2015_submission_393.pdf
http://www.dem.ist.utl.pt/cmn2015/html/CD-Proceedings/PDF/Papers/CMN_2015_submission_393.pdf
http://www.dem.ist.utl.pt/cmn2015/html/CD-Proceedings/PDF/Papers/CMN_2015_submission_393.pdf
http://smithgill.com/media/pdfs/Fki_for_web_4.pdf
http://smithgill.com/media/pdfs/Fki_for_web_4.pdf
http://www.solaripedia.com/files/639.pdf
http://www.solaripedia.com/files/639.pdf


Tian, Y., Zhao, C. Y. [2013] A Review of Solar Collectors and Thermal Energy Storage in Solar 

Thermal Applications. Applied Energy, 104, pp. 538 - 553. 

Torcellini, P., Pless, S. [2004] Trombe Walls in Low-energy Buildings: Practical Experiences. World 

Renewable Energy Congress VIII and Expo - National Renewable Energy Laboratory, Colorado. 

Torres, D. M. C. [2009] Sistemas Fotovoltaicos. Desenvolvimento de uma Ferramenta de Apoio ao 

Projectista e de um Manual de Instalação. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Ciências e 

Tecnologias da Universidade de Coimbra. 

Ürge-Vorsatz, D., Harvey, L. D. D., Mirasgedis, S., Levine, M. D. [2007] Mitigating CO2 emissions from 

energy use in the world's buildings; Building Research & Information, 35:4, pp. 379 - 398.  

Vásquez, M. C. T. [2005] Energia Solar Fotovoltaica. Editorial Técnica, 2º Edição. 

Olgyay, V. [1963] Design with Climate. Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism - New and 

expanded Edition. Princeton University Press. 

Wiesenfarth, M., Philipps, S. P., Bett, A. W., Horowitz, K., Kurtz, S. [2017] Current Status of 

Concentrator Photovoltaic (CPV) Technology. Fraunhofer, Version 1.3. Disponível em: <https://

www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/cpv-report-ise-nrel.pdf> 

[04.04.2019] 

Wulfinghoff, D. R. [1999] Reducing Cooling Load: Windows & Skylights - Install External Shading 

Devices Appropriate for Each Exposure of the Glazing. Energy Efficiency Manual. Disponível em: 

<https://www.tboake.com/powerpoint/shading_wulfinghoff.pdf> [30.05.2019] 

SITES 

Amitlzkpa - Analysis of Druk White Lotus School. <https://amitlzkpa.wordpress.com/2013/10/02/

analysis-of-druk-white-lotus-school/> [acedido a 25 de Julho de 2019] 

ARUP -  Druk White Lotus School, Ladakh. Creating an Education Community in a Remote part of 

India. <https://www.arup.com/projects/druk-white-lotus-school> [acedido a 25 de Julho de 2019] 

Bureau SLA - Natuur & Milieu educatiecentrum Amsterdam. <https://www.bureausla.nl/project/natuur-

milieu-educatiecentrum-amsterdam> [acedido a 05 de Outubro de 2019] 

DamiaSolar - Qual deve ser a Orientação e a Inclinação dos Painéis Solares ? <https://

www.damiasolar.com/apresentar/blog/articulos-sobre-la-energia-solar-y-sus-componentes/orientacao-

e-a-inclinacao-dos-paineis-solares_1> [acedido a 28 de Março de 2019] 

Erfolconter - Energia Solar Térmica - Termossifão <https://erfolconter.pt/energia-solar-termica/energia-

solar-termica-termossifao/>, [acedido a 26 de Março de 2019] 

�88

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/cpv-report-ise-nrel.pdf
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/cpv-report-ise-nrel.pdf
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/cpv-report-ise-nrel.pdf
https://www.tboake.com/powerpoint/shading_wulfinghoff.pdf
https://amitlzkpa.wordpress.com/2013/10/02/analysis-of-druk-white-lotus-school/
https://amitlzkpa.wordpress.com/2013/10/02/analysis-of-druk-white-lotus-school/
https://www.arup.com/projects/druk-white-lotus-school
https://www.bureausla.nl/project/natuur-milieu-educatiecentrum-amsterdam
https://www.bureausla.nl/project/natuur-milieu-educatiecentrum-amsterdam
https://www.damiasolar.com/apresentar/blog/articulos-sobre-la-energia-solar-y-sus-componentes/orientacao-e-a-inclinacao-dos-paineis-solares_1
https://www.damiasolar.com/apresentar/blog/articulos-sobre-la-energia-solar-y-sus-componentes/orientacao-e-a-inclinacao-dos-paineis-solares_1
https://www.damiasolar.com/apresentar/blog/articulos-sobre-la-energia-solar-y-sus-componentes/orientacao-e-a-inclinacao-dos-paineis-solares_1
https://erfolconter.pt/energia-solar-termica/energia-solar-termica-termossifao/
https://erfolconter.pt/energia-solar-termica/energia-solar-termica-termossifao/


Ingenia - Druk White Lotus School. <https://www.ingenia.org.uk/Ingenia/Articles/588f3f75-

d8f9-4ac8-90fb-3d070b4be412> [acedido a 25 de Julho de 2019]Solaripedia - Druk White Lotus 

S c h o o l S c a l e s H e i g h t s . < h t t p : / / w w w . s o l a r i p e d i a . c o m / 1 3 / 2 8 0 / 3 0 6 7 /

druk_white_lotus_school_trombe_walls.html> [acedido a 25 de Julho de 2019] 

J-L Roche - Façade Solar Concentrator. <https://www.soleilproche.fr>, [acedido a 04 de Abril de 2019] 

NOCTULA - Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. <https://noctula.pt/roteiro-para-a-

neutralidade-carbonica-2050/> [acedido a 08 de Março de 2019] 

Onyx Solar - Coca-Cola/Femsa Headquarters: Photovoltaic Façade. <https://www.onyxsolar.com/hq-

coca-cola-femsa> [acedido a 05 de Abril de 2019] 

Paul Raff Studio - Cascade House. <https://paulraffstudio.com/portfolio-item/cascade-house> [acedido 

a 05 de Outubro de 2019] 

PitagorasGroup - Academia de Ginástica de Guimarães. <http://www.pitagorasgroup.com/project/

academia-de-ginastica-de-guimaraes/?lang=pt-pt> [acedido a 28 de Setembro de 2019] 

Portal das Energias Renováveis - Entrevista: Júlio Chaves <http://www.energiasrenovaveis.com/

DetalheNoticias.asp?ID_conteudo=267&ID_area=15> [acedido a 02 de Abril de 2019] 

PortalSolar - Tipos de Painel Solar Fotovoltaico. <https://www.portalsolar.com.br/tipos-de-painel-solar-

fotovoltaico.html> [acedido a 23 de Março de 2019] 

Portugal2020 - Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. <https://www.portugal2020.pt/content/

roteiro-para-neutralidade-carbonica-2050> [acedido a 08 de Março de 2019] 

Reis, PortalEnergia - Qual a Inclinação que um Painel Solar deve ter ? <https://www.portal-

energia.com/qual-inclinacao-painel-solar/> [acedido a 26 de Março de 2019] 

Reis, PortalEnergia - Como Dimensionar um Sistema Solar Fotovoltaico <https://www.portal-

energia.com/dimensionamento-de-sistemas-solares-fotovoltaicos/>, [acedido a 14 de Agosto de 2019] 

S C I - F a ç a d e S o l a r C o n c e n t r a t o r . < h t t p s : / / s o l a r c o o k i n g . f a n d o m . c o m / w i k i /

Façade_Solar_Concentrator> [acedido a 04 de Abril de 2019] 

SmithGill - FKI Tower. <http://smithgill.com/work/fki/>, [acedido a 30 de Março de 2019]  

SunEnergy - Água Quente Solar, Painéis Solares Térmicos. <https://www.sunenergy.pt/particulares/

paineis-solares-termicos/> [acedido a 26 de Março de 2019] 

SunLab Power Division - Dimensionamento Solar Fotovoltaico. <http://www.sunlab.com.br/

Dimensionamento_solar_fotovoltaico.htm> [acedido a 14 de Agosto de 2019] 

�89

https://www.ingenia.org.uk/Ingenia/Articles/588f3f75-d8f9-4ac8-90fb-3d070b4be412
https://www.ingenia.org.uk/Ingenia/Articles/588f3f75-d8f9-4ac8-90fb-3d070b4be412
http://www.solaripedia.com/13/280/3067/druk_white_lotus_school_trombe_walls.html
http://www.solaripedia.com/13/280/3067/druk_white_lotus_school_trombe_walls.html
http://www.solaripedia.com/13/280/3067/druk_white_lotus_school_trombe_walls.html
https://www.soleilproche.fr/index.html
https://noctula.pt/roteiro-para-a-neutralidade-carbonica-2050/
https://noctula.pt/roteiro-para-a-neutralidade-carbonica-2050/
https://noctula.pt/roteiro-para-a-neutralidade-carbonica-2050/
https://www.onyxsolar.com/hq-coca-cola-femsa
https://www.onyxsolar.com/hq-coca-cola-femsa
https://paulraffstudio.com/portfolio-item/cascade-house
http://www.pitagorasgroup.com/project/academia-de-ginastica-de-guimaraes/?lang=pt-pt
http://www.pitagorasgroup.com/project/academia-de-ginastica-de-guimaraes/?lang=pt-pt
http://www.energiasrenovaveis.com/DetalheNoticias.asp?ID_conteudo=267&ID_area=15
http://www.energiasrenovaveis.com/DetalheNoticias.asp?ID_conteudo=267&ID_area=15
https://www.portalsolar.com.br/tipos-de-painel-solar-fotovoltaico.html
https://www.portalsolar.com.br/tipos-de-painel-solar-fotovoltaico.html
https://noctula.pt/roteiro-para-a-neutralidade-carbonica-2050/
https://www.portugal2020.pt/content/roteiro-para-neutralidade-carbonica-2050
https://www.portugal2020.pt/content/roteiro-para-neutralidade-carbonica-2050
https://www.portal-energia.com/qual-inclinacao-painel-solar/
https://www.portal-energia.com/qual-inclinacao-painel-solar/
https://www.portal-energia.com/dimensionamento-de-sistemas-solares-fotovoltaicos/
https://www.portal-energia.com/dimensionamento-de-sistemas-solares-fotovoltaicos/
https://solarcooking.fandom.com/wiki/Fa%C3%A7ade_Solar_Concentrator
https://solarcooking.fandom.com/wiki/Fa%C3%A7ade_Solar_Concentrator
http://smithgill.com/work/fki/
https://www.sunenergy.pt/particulares/paineis-solares-termicos/
https://www.sunenergy.pt/particulares/paineis-solares-termicos/
http://www.sunlab.com.br/Dimensionamento_solar_fotovoltaico.htm
http://www.sunlab.com.br/Dimensionamento_solar_fotovoltaico.htm


�90



ANEXOS  

ANEXO I - QUADRO-SÍNTESE VANTAGENS/DESVANTAGENS DOS 4 SISTEMAS EM ESTUDO 

VANTAGENS DESVANTAGENS

- Fonte de energia contínua e limpa; 
- Permitem cobrir parte das necessidades 

energéticas, havendo assim poupança a nível 
económico; 

- Aumentam o valor da habitação no mercado 
imobiliário; 

- Longa duração, grande autonomia e forte 
resistência; 

- Facilidade de transportar e de adaptar os painéis 
consoante as necessidades ou desejos; 

- Manutenção simples e praticamente inexistente; 
- Recuperação do valor investido em poucos anos.

- Elevado valor comercial; 
- Necessitam de estar virados a Sul para um 

aproveitamento total; 
- Elevados custos de instalação; 
- Dependem da radiação do sol, sendo necessário 

recorrer a energias convencionais caso o céu não 
esteja limpo; 

- Necessita de um sistema de armazenamento de 
energia solar para utilizar nos períodos noturnos; 

- A capacidade de armazenamento de energia é baixa 
em comparação a outras fontes de energia; 

- Pouca eficiência nos períodos frios do ano; 
- Interferência negativa na natureza envolvente, 

perturbando o funcionamento dos habitats e causando 
mortes aos animais devido às elevadas temperaturas.

- Funcionam como um telescópio que amplia a 
radiação solar que as células recebem; 

- Redução nos custos das células que são a 
principal fonte  de custo nos sistemas fotovoltaicos; 

- Necessitam de menos área de implantação para 
produzir a mesma quantidade de energia que  os 
painéis; 

- Melhor performance energética quando sujeitos a 
temperaturas muito elevadas, relativamente à 
maior degradação da eficiência dos módulos que 
recorrem ao silício; 

- Os materiais utilizados pelas células multi-junção 
apresentam uma resposta mais estável às 
diferentes temperaturas.

- Pelo fato de funcionarem como telescópios, necessitam 
de um ângulo de aceitação no qual a ótica do sistema 
tem o seu modo de funcionamento ótimo, necessitando 
para tal de um sistema auxiliar de seguimento solar; 

- O ângulo de aceitação será tanto mais “apertado” 
quanto maior for o fator de concentração, podendo 
necessitar de um seguidor de 2 eixos; 

- Apenas utiliza a radiação direta (excluindo a difusa), 
pois necessita de um ângulo de visão muito restrito, 
resultando na descida da potência de saída; 

- Aconselhável em locais onde as condições climáticas 
sejam predominantemente de céu limpo, com muito 
sol, situação em que a radiação direta incidente é 
maximizada.

- Possui melhor comportamento em relação aos 
Painéis Solares, quando expostos a níveis de luz 
mais baixos; 

- Pode ser colocado em Fachadas Verticais sem 
afetar significativamente o seu desempenho; 

- Para além da luz direta, também absorve a luz 
reflexiva e a luz ambiente; 

- Actua como persiana, funcionando como proteção 
contra a luz solar direta; 

- Reduz os ganhos térmicos e as perdas de calor; 
- Contribui para o valor estético do edifício devido ao 

seu visual bastante próprio e ainda possui uma 
vasta gama de opções (cores e padrões).

- À semelhança dos Painéis Solares, necessita de um 
sistema de armazenamento de energia solar para 
utilizar nos períodos noturnos; 

- Elevado valor comercial.

- Reduz o consumo de energia necessário para 
efetuar o aquecimento (possui vantagens 
ambientais e económicas); 

- Proteção contra a degradação ultravioleta e 
privacidade no compartimento interior; 

- Sistema solar passivo de baixa manutenção;  
- As oscilações de temperatura no interior da 

habitação são menores, aumentando o conforto 
interior das habitações ao longo do ano; 

- Atua como sistema de aquecimento durante o 
Inverno e como sistema de arrefecimento durante o 
Verão. 

 

- Sobreaquecimento na estação de arrefecimento caso 
não sejam aplicadas soluções de sombreamento 
eficazes (palas de sombreamento e persianas); 

- Espessura total da parede elevada diminuindo o 
espaço útil da habitação;  

- Na parede Trombe ventilada, o correcto funcionamento 
não é de fácil implementação junto dos utilizadores;

- Ausência de iluminação natural e torna-se um 
impedimento da vista para o exterior; 

- Podem ocorrer formações de condensação no 
envidraçado; 

- Para uma maior eficiência deve estar orientada a Sul; 
- Elevadas perdas térmicas noturnas caso o isolamento 

não seja bem efetuado. 
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GUIA DE BOAS PRÁTICAS 

1   VALERÁ A PENA OPTAR POR UMA FACHADA ATIVA ?  

As Fachas Ativas para além de não utilizarem energias fósseis como “combustível” ainda diminuem a 

necessidade de se recorrer a aparelhos mecânicos de climatização, o que implica diretamente uma 

diminuição de substâncias nocivas para a atmosfera. São por tanto uma boa opção para quem 

pretender obter uma diminuição do valor das contas no final do mês e em simultâneo, proteger o 

ambiente. São uma opção bastante viável especialmente em Portugal, cuja radiação solar média é 

elevada, possuindo condições bastante favoráveis para a exploração da energia solar e 

consequentemente, deste tipo de fachadas. 

São ideais para quem pretenda aumentar o conforto térmico no interior de determinado edifício 

através da redução dos ganhos térmicos e das perdas de calor; para quem queira diretamente 

produzir eletricidade ou aquecer as águas; ou até para quem pretenda um sistema que atue como 

aquecimento durante o Inverno e como arrefecimento durante o Verão. As possibilidades são várias e 

todas funcionam com base na energia proveniente do sol, no entanto tem as suas implicações, como 

o valor comercial e a necessidade de a maior parte das Fachadas Ativas necessitarem de estar 

direcionadas a Sul para haver um aproveitamento total do seu potencial. 

2   QUE TIPO DE FACHADA ESCOLHER ? 

O tipo de Fachada Ativa pelo qual optar relaciona-se essencialmente com o resultado final que se 

pretende obter. Este tanto pode ser a produção de energia elétrica, o aquecimento de águas ou o 

aquecimento ou arrefecimento de determinada divisão.  

Outros aspetos que têm impacto direto na escolha do tipo de fachada são: a quantidade de energia 

que se pretende produzir, o investimento monetário que se pretende efetuar e o valor estético do 

edificado. 

          2.1  FACHADA FOTOVOLTAICA 

Os motivos pelos quais se deverá optar por este tipo de fachada é o desejo de produzir energia 

elétrica ou gerar o aquecimento de águas, ambos de forma contínua e limpa, sem prejudicar o 

ambiente, através da conversão de luz solar. Esta produção irá permitir cobrir parte das necessidades 

energéticas pelo que haverá uma poupança a nível económico, pois apesar de possuir um elevado 

valor de instalação este pode ser facilmente recuperável caso sejam instalados numa fachada 

corretamente orientada, de preferência com alguma inclinação, e numa quantidade significativa de 

área da fachada, aumentando assim o seu desempenho. Outro fator que poderá contribuir para o 

aumento da eficiência dos painéis e consequente recuperação mais rápida do valor investido, é o tipo 
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de silício utilizado para fabricar as células fotovoltaicas, pois quanto mais puro este for, melhor 

converterá a energia solar em energia elétrica (Vázquez, 2005). Apesar de ter um custo inicial algo 

pesado a sua manutenção é bastante simples e praticamente inexistente, possuindo ainda um longo 

período de vida útil, aproximadamente de 20 a 25 anos. 

         2.2  FACHADA COM CONCENTRADOR SOLAR 

A escolha de uma fachada que possua a incorporação direta de concentradores é indicada para 

pequenas tarefas como aquecer comida, secar roupa, aquecer determinada divisão ou até aquecer 

um tanque de água, sem a necessidade de se recorrer a painéis solares (Roche, 2014). São no 

entanto pouco utilizados desta forma, a sua forma mais recorrente é a de se unir às fachadas que 

recorrem à utilização de painéis solares, funcionando como seus aliados, aumentando a sua 

eficiência e assim diminuindo a área útil dos painéis (que são bastantes dispendiosos devido às 

células fotovoltaicas que os constituem); sendo por tanto bastante benéficos na redução de custos 

(Wiesenfarth et al., 2017). 

São elementos de alta eficiência energética e de custos bastante baixos, tanto pela ausência de 

painéis como pela fácil manutenção, instalação e reciclagem. No entanto, de forma a serem o mais 

eficientes possíveis necessitam de ser regulados manualmente ao longo das mudanças de direção do 

sol ou instalar um mecanismo que o faça automaticamente, pois são sistemas que precisam de 

radiação direta do sol, não sendo eficazes em dias nublados e de pouca luz (Roche, 2014). 

       2.3  FACHADA COM VIDRO FOTOVOLTAICO 

Esta fachada apresenta diversas semelhanças às fachadas que recorrem à utilização de painéis 

solares fotovoltaicos, nomeadamente o seu fim e parte da sua constituição. Ao se optar por este tipo 

de fachada iremos gerar energia eletricidade limpa, através da energia proveniente do sol. Sendo 

cada vez mais utilizada hoje em dia, pois para além de apresentar as vantagens que as típicas 

fachadas fotovoltaicas possuem, tem outras mais. Começando pelo facto de funcionar melhor com 

níveis mais baixos de luz, pois absorve não só a radiação direta como também a luz ambiente e a 

reflexiva, pelo que a sua orientação não é tão determinante no seu desempenho, tendo um melhor 

comportamento face a orientações menos favoráveis (Chow et al., 2009). Para além disso, funciona 

como proteção contra a luz solar direta, apresentando um comportamento semelhante ao das 

persianas, reduzindo desta forma os ganhos térmicos e as perdas de calor (Davidsson et al., 2010). 

Por funcionar com base na energia proveniente do sol, durante o período noturno é necessário 

recorrer-se a um sistema de armazenamento de energia solar ou aos meios convencionais de 

obtenção de energia (Biyik et al., 2017). É mais dispendiosa do que as fachadas que integram painéis 

solares, no entanto possui um valor estético acrescentado devido ao seu distinto visual que pode 

variar bastante, desde cores a gradientes e a padrões (Biyik et al., 2017). 
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  2.4  FACHADA PAREDE TROMBE 

Este tipo de fachada difere-se dos outros essencialmente por ser um sistema solar passivo, enquanto 

que os restantes previamente abordados eram sistemas solares ativos, ou seja, este sistema em 

contraste aos restantes, não necessita de nenhum dispositivo para funcionar, a própria parede é o 

sistema em si, pelo que irá de imediato ser mais económica do que as restantes fachadas, não só 

pelo facto de não necessitar de nenhuma instalação como a manutenção é mínima, como a de 

qualquer parede (como por exemplo a necessidade de ser novamente pintada). 

Opta-se por este tipo de fachada quando o objetivo não é a geração de eletricidade ou a de 

aquecimento de águas, mas sim o arrefecimento ou aquecimento de determinada divisão. Ao ser um 

sistema que absorve a radiação solar ao longo do dia, armazenando-a e mais tarde, durante o 

período noturno, libertando-a para o interior da divisão, funciona só e apenas através da absorção da 

energia solar, pelo que necessita de ser devidamente orientada, a Sul, e controlada através de 

dispositivos de sombreamento, de modo a neutralizar qualquer sobreaquecimento (Ferreira, 2015). 

 2.5  SÍNTESE 

Para tornar o processo de escolha do tipo de Fachada Ativa a utilizar mais simples, encontra-se de 

seguida na Tabela 1 sumarizados os prós e contras das várias configurações que estas podem ter. 

Tabela 1 - Tabela síntese dos prós e contras das Fachadas Ativas 
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POR QUAL OPTAR ?

FACHADA ATIVA

Painel Solar
Concentrador 

Solar
Vidro 

Fotovoltaico
Parede 
Trombe

Fotovoltaico Térmico

Funcionamento à base de uma fonte de energia 
limpa e contínua: o Sol ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Destina-se à produção de eletricidade ✖ ✖ ✖

Destina-se ao aquecimento de águas ✖ ✖

Funciona como método de aquecimento ou 
resfriamento de determinado/s compartimento/s ✖ ✖

Aspeto estético apelativo ✖ ✖ ✖ ✖

Pode provocar sobreaquecimento ✖

Elevados custos de instalação ✖ ✖ ✖

Pouca eficiência nos períodos frios do ano ✖ ✖ ✖

Correto posicionamento para bom desempenho ✖ ✖ ✖ ✖

Necessidade de se recorrer a um sistema de 
armazenamento de energia durante a noite ✖ ✖ ✖ ✖
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3   COMO DIMENSIONAR ?  

Os vários tipos de Fachadas Ativas dimensionam-se essencialmente tendo em conta a quantidade de 

energia que queremos obter, como é o caso das fachadas que integram painéis fotovoltaicos e vidro 

fotovoltaico; a quantidade de água que necessitamos aquecer, tal como nos painéis térmicos; e a 

quantidade de calor que queremos passar para o interior do edifício e o tempo que isso demorará a 

ocorrer. 

3.1  FACHADA FOTOVOLTAICA - PAINEL SOLAR 

O primeiro passo para dimensionar os painéis fotovoltaicos que irão ser integrados na fachada é 

saber a quantidade de eletricidade que queremos produzir para suportar os gastos energéticos do 

edifico, ou seja, se queremos apenas cobrir parte destes ou a sua totalidade, de modo a ter-se noção 

da quantidade de energia que os painéis terão que gerar, e por tanto a área que têm que abranger 

para o fazer. Em suma, o primeiro passo é determinar que equipamentos se pretende ligar ao 

sistema, verificando o consumo destes em Watts (W) e a quantidade de horas que cada um ficará 

ligado por dia, multiplicando estes valores, obtendo-se desta forma o consumo diário de energia que 

se pretende cobrir. De seguida divide-se o valor obtido pela tensão do sistema em Voltts (V), e irá-se 

obter a corrente/dia necessária em Amperes (A). Este último valor obtido deverá ser dividido pelas 

horas de insolação, obtendo-se assim os Ampere Hora (Ah), que correspondem à corrente máxima 

consumida por hora, tendo que se escolher um painel ou um conjunto de painéis que gerem no 

mínimo essa quantidade de energia (Reis, PortalEnergia, 2019).  

Na escolha do painel a opção da tecnologia (c-Si, p-Si, a-Si, etc.) dependerá da área ocupada, tipo de 

superfície, durabilidade e estabilidade pretendidas. É de elevada importância ter-se a noção de que 

não se conjugam painéis de diferentes potências, tensões ou correntes num mesmo sistema, e que 

as baterias escolhidas não podem ter características de tensão e de corrente de carga menores que 

as dos painéis, pois o controlador não permitirá que passem para a bateria (SunLab Power Division, 

2018).  

Isto apenas para o dimensionamento do painel em si, pois um sistema fotovoltaico é constituído não 

só pelo painel, mas também por um controlador de cargas, baterias e ainda um inversor. Na Tabela  2 

apresentada a seguir encontram-se alguns dos valores referentes aos painéis solares fotovoltaicos 

mais eficientes do mercado (Figuras 1, 2, 3, 4 e 5). 
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                                                              Tabela 2 - Principais Painéis Solares do mercado 

Aspeto dos respetivos Painéis Solares 

3.2  FACHADA FOTOVOLTAICA - PAINEL TÉRMICO 

Em semelhança ao caso anterior, torna-se necessário saber que gastos queremos cobrir, ou seja, 

fazer uma recolha dos registos de consumos de maneira a saber quantos litros de água será 

necessário aquecer em média por dia. Tendo em conta que o sistema aquece (muito provavelmente) 

durante todo o dia, para que à noite, em 1 ou 2 horas ocorra o consumo diário total, é necessário 

dimensionar os painéis tendo em conta o volume de acumulação. Em média um painel térmico tem 2 

m2, e 1 m2 de painel aquece cerca de 40 litros de água acumulada. Imagine-se por tanto que de 

acordo com o consumo diário é necessário 120 m2 de painéis solares “padrão”, seria neste caso 

necessário utilizar-se 60 painéis ao todos (Barros, 2012). 

Faltando dimensionar os outros elementos do sistema, nomeadamente as tubagens e condutas, a 

quantidade de fluido da instalação e os vasos de expansão. 

PAINEL SOLAR

SunPower 
Baseado no Modelo: 

SPR-X21-345-COM

Panasonic 
Baseado no 

Modelo :VBHN325SJ47

Aleo Solar 
Baseado no Modelo:  

X59L310

QCells 
Baseado no Modelo: 

QCellsQ.Peak-G4.1 305

REC 
Baseado no Modelo: 

REC280TP

Potência [Wp/m2] 214,00 194 184 176 171

Potência [WP] 345,00 325 310 305 280

Tecnologia das Células Solares Monocristalinas Monocristalinas Monocristalinas Monocristalinas Policristalinas

N.º de Células Solares 96 96,00 60 96 120

Eficiência [%] 21,5 19,70 18,9 18,6 17,3
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Figura 1: 
SunPower 

Modelo: SPR-X21-345-COM 
Fonte: SunPower [2017]

Figura 2: 
Panasonic 

Modelo: VBHN325SJ47 
Fonte: Panasonic [2019]

Figura 3: 
Aleo Solar 
Modelo: X59L310 

Fonte: Aleo Solar [2016] 

Figura 4: 
QCells 

Modelo: QCellsQ.Peak-G4.1 305 
Fonte: Hanwha Q Cells [2017] 

Figura 5: 

REC 
Modelo: REC280TP 

Fonte: RecGroup [2016] 



3.3  FACHADA COM CONCENTRADOR SOLAR 

Os concentradores solares adequados para as fachadas são os cilíndricos-parabólicos e os de disco; 

sendo o seu dimensionamento, mais uma vez, em função das necessidades que este terá que cobrir.  

Irá se exemplificar o dimensionamento de um concentrador cilíndrico-parabólico, calculando a sua 

área através da abertura e do comprimento do concentrador, sendo a área real de espelhos 

desprezada, uma vez que a irradiação normal direta é medida numa superfície plana perpendicular 

aos raios solares, representada na Figura 6 (Gazoli, et al., 2018).

Figura 6 -  Esquema da Área de Concentração Solar de um Concentrador Cilíndrico Parabólico  

[Adaptado de Gazoli, et al., 2018] 

Utilizando-se a Equação (1) (Günther et al., 2011) para estimar a área de concentração dos espelhos  

(Aap) que é necessária para atingir a potência desejada. 

                 [m2]                                                                                                                (1) 

Correspondendo o parâmetro Pel à potência elétrica nominal bruta, SM ao múltiplo solar, η à eficiência 

global da usina e Gb,ap à DNI de projeto. 

A eficiência global da usina (η) pode ser tratada como o produto das eficiência do campo solar (ηsf) e 

do sistema de geração (ηpb), expresso pela Equação (2): 

                                                                                                                                               (2) 

Os próximos passos são a determinação da quantidade de concentradores, caso não seja possível 

com apenas um obter-se a quantidade de energia pretendida e de seguida a determinação da 

distância entre as linhas dos concentradores. 

No entanto se o pretendido é um concentrador apenas para a realização de pequenas tarefas, sem 

qualquer necessidade de se recorrer a células fotovoltaicas, o caso torna-se bem mais simples. Basta 

colocar um concentrador que seja ora de disco ou parabólico, com um tamanho considerável (não 

necessitando de se efetuar concretamente contas) e que o instalemos na fachada, orientado 

Aap =
Pel . SM
η . Gb,ap

η = ηsf . ηpb
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manualmente (no entanto também pode possuir um sistema mecânico de seguimento) quando for 

necessário utilizá-lo. 

3.4   FACHADA COM VIDRO FOTOVOLTAICO 

O processo de dimensionamento deste tipo de Fachada Ativa é bastante idêntico ao 

dimensionamento da fachada que possui painéis solares. As contas a se efetuar e os parâmetros a 

ter em conta são praticamente os mesmos, o que difere é o facto de ser necessário mais área de 

vidro fotovoltaico para cobrir as mesmas necessidades energéticas que certos painéis fotovoltaicos 

solares cobririam, pois apesar do vidro solar possuir melhor desempenho em baixos níveis de 

radiação solar, não absorve tanta energia solar como o painel fotovoltaico.  

Na tabela apresentada a seguir estão dispostos alguns dos tipos de vidro fotovoltaico (Figuras 7, 8 e 

9) que se poderá tomar como base para o planeamento do dimensionamento da fachada em questão. 

É de notar que apesar da eficiência das células de película fina ser menor do que a das células de 

silício monocristalino e policristalino, estas funcionam melhor com níveis de radiação mais baixos pelo 

que  não exigem luz solar direta e degradam-se mais lentamente do que as células cristalinas, pelo 

que são as mais utilizadas recorrentemente no fabrico do vidro fotovoltaico, daí os dados presentes 

na tabela (Tabela 3) apenas se referirem a células de película fina. 

                                Tabela 3 - Principais Vidros Fotovoltaicos do mercado [Adaptado de PortalEnergia] 

Aspeto dos respetivos Vidros Fotovoltaicos  

VIDRO FOTOVOLTAICO

Silício Amorfo (a-Si) Telurídeo de Cádmio (CdTe) Silício Amorfo Tandem (a-Si/uc-Si)

Transparência [%] 0 a 20 0 a 50 0 a 50

Eficiência [%] 6 a 10 5 a 12 6 a 16

Potência Máxima [W/m2] 66 a 101 50 a 118 65 a 155

Cores Âmber Cinzento a Preto Preto
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Figura 7: 
Silício Amorfo (a-Si) de 15.7 kWp,  

Sainsbury's Petrol Station, Bishop's Waltham 
Fonte: Spirit Energy [2017] 

Figura 8: 
Telurídeo de Cádmio (CdTe) de 7.68 kWp,  

Donnington Park Farmhouse Hotel 
Fonte: Spirit Energy [2017] 

Figura 9: 
Silício Amorfo Tandem (a-Si/uc-Si)  

de100 kWp, Enzian Office, Italy 
Fonte: Eurac Research [2012] 



3.5  FACHADA PAREDE TROMBE 

É um tipo de sistema que necessita de ser muito bem projetado de forma a ser eficaz, pois cada um 

dos seus constituintes influencia de certa maneira a absorção e transmissão do calor, dependendo 

também da zona climática onde se insere, pelo que não há uma “fórmula” considerada correta, todos 

os casos têm que ser adaptados às circunstâncias, tanto a escolha do material de cada um dos 

componentes como as suas espessuras, orientações e até colorações. 

No caso da parede acumuladora, é necessário definir o material mais adequado, tendo em 

consideração a sua capacidade de armazenamento térmico, assim como a espessura necessária 

para se obter o desfasamento ideal entre o período de acumulação e o de libertação do calor para o 

interior da habitação. Em relação ao envidraçado, a condutibilidade térmica é o fator mais importante, 

assim como a acertada escolha dos dispositivos de sombreamento e de ventilação (caso existam). O 

espaço existente entre a parede acumuladora e o envidraçado é a caixa-de-ar, cuja deve ser 

projetada tendo em conta a quantidade de ar quente que é necessário armazenar para mais tarde ser 

transferida para o interior (Sá, 2011). 

3.5.1  PAREDE ACUMULADORA 

A escolha do material a utilizar na composição da parede acumuladora reside basicamente na inércia 

deste. Um material com uma boa inércia possui condutibilidade térmica moderada, densidade 

moderada, elevada capacidade calorífica e alta emissividade. Tenho isto em conta os materiais pelos 

quais se deve optar são o betão, a pedra, o tijolo maciço, os blocos de adobe e a água (Nayak e 

Prajapati, 2006). 

Após a escolha do material a utilizar, há que saber que espessura dar à parede acumuladora, esta irá 

depender do tempo pretendido entre o período de acumulação e o de libertação de calor para o 

interior do edifício. A Tabela 4 e a Tabela 5 podem servir como referência na escolha do material a se 

utilizar na parede acumuladora do sistema Parede Trombe. 

                        Tabela 4 - Massa Volúmica, Calor Específico e Capacidade Calorífico de alguns Materiais  
                      e respetivo Tempo de Atraso  [Adaptado de Baggs e Mortensen, 2006] 

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL
Massa Volúmica 

[Kg/m3]
Calor Específico 

 [KJ/kg.K]
Capacidade Calorífica 

[KJ/m3.k]
Tempo de Atraso 

(Horas)

Betão 2 240 0,92 2 060 6,9 (25 cm de esp.)

Tijolo 1 700 0,92 1 360 6,2 (22 cm de esp.)

Adobe 1 550 0,837 1 300 9,2 (25 cm de esp.)

Terra Armada 2 000 0,837 1 673 10,3 (25 cm de esp.)

Blocos de Terra 
Comprimida 2 080 0,837 1 740 10,5 (25 cm de esp.)
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Tabela 5 - Atraso Térmico teórico para diversos Materiais [Adaptado de Sastre, 2000] 

A cor e a textura da superfície exterior da parede acumuladora também são bastante importantes, 

pelo facto de possuirem um grande impacto na capacidade de absorção do material. Há que ter o 

cuidado entre escolher uma cor escura, como o preto, que absorve mais calor, ou uma cor clara, 

como o branco, que tem uma maior reflexão (Tabela 6). 

                                     Tabela 6 - Absorção e Emissividade de alguns Materiais  
                                            [Adaptado de Rodrigues et al., 2009] 

3.5.2  ENVIDRAÇADO 

No vidro, a capacidade de retenção do calor proveniente dos raios solares deriva de características 

como a espessura, tipo de vidro, localização e orientação na envolve do edifício. Os vidros podem ser 

MATERIAL 
(espessura = 1 m)

ATRASO TÉRMICO  
(horas)

Aço 18,80

Água 61,80

Alumínio 2,50

Ar em Repouso [10ºC] 5,45

Argamassa de Cimento 25,85

Betão Normal 29,00 - 30,00

Betão Leve 33,70

Borracha 80,00

Madeira 58,00 - 74,00

Pedra 21,8 - 23,12

Tijolo Maciço 30,28

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL Absorção da Radiação Solar Emissividade a Baixa Temperatura

Pedra Escura à Vista 0,65 - 0,80 0,95

Pedra Clara à Vista 0,50 - 0,70 0,85 - 0,95

Reboco Claro 0,30 - 0,50 0,85 - 0,95

Pintura - Branca 0,12 - 0,18 0,85 - 0,97

Pintura - Amarela 0,30 - 0,48 0,74 - 0,95

Pintura - Vermelha 0,74 0,96

Pintura - Preta 0,97 0,96
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simples, duplos ou triplos; tendo o vidro duplo um melhor desempenho térmico que um vidro simples 

(devido ao coeficiente de transmissão térmica ser menor), tal como o vidro triplo também irá ter um 

melhor desempenho em relação ao duplo (Nayak e Prajapati, 2006). 

Algo a ter em conta é o facto de que nem toda a radiação solar que incide no envidraçado é 

absorvida. Uma parte é transmitida para o interior (coeficiente de transmissão), outra é refletida para 

o exterior (coeficiente de reflexão) e a restante é que será absorvida pelo vidro (absorção) (Jorge, 

2010). A Tabela 7 tem como exemplo um vidro duplo da empresa Saint-Gobain de maneira a 

demonstrar como estes fatores se relacionam entre si. 

                         Tabela 7 - Características de um Vidro Duplo da Empresa Saint-Gobain  
                         [Adaptado de Saint-Gobain, 2017] 

3.5.3  DISPOSITIVOS DE SOMBREAMENTO  

De maneira a que a Parede Trombe tenha um bom desempenho, é de elevada importância a 

implementação de dispositivos de sombreamento, de maneira a diminuir o sobreaquecimento que 

pode ocorrer durante as estações quentes e em simultâneo a diminuir as perdas de calor que podem 

ocorrer durante as noites de Inverno. 

Os vários tipos de dispositivos de sombreamento são classificados em função da sua localização, 

nomeadamente, exteriores ou interiores, e ainda subdivididos em relação ao seu manuseamento, ou 

seja, fixos ou móveis. A coloração dos dispositivos também tem elevada importância, pelo que mais 

uma vez, o recurso a cores claras será o ideal, pois irá contribuir para a redução dos ganhos solares, 

pela sua capacidade de refletir uma maior quantidade de radiação solar incidente (Ferreira, 2015). 

Para além dos dispositivos de sombreamento, o aproveitamento das projeções provocadas sobre os 

edificados também é uma boa maneira de controlar os sobreaquecimentos, nomeadamente através 

de saliências dos mesmo: varandas, palas, beirais e ombreiras (Wulfinghoff, 1999). 

VIDRO DUPLO EMPRESA SAINT-GOBAIN

SISTEMA SGG CLIMATI SGG CLIMATI SGG CLIMATI SAFE SGG CLIMATI PROTECT

Vidro SGG PANICLEAR 

      Exterior                              [mm] 
  
      
      Interior                               [mm]

     6 

      
    4

     6 

      
    6

     6 

      
    44,1

     6 

      
    44,2

Caixa-de-Ar                             [mm] 10 | 12 | 14 | 16 10 | 12 | 14 | 16 10 | 12 | 14 | 16 10 | 12 | 14 | 16

Energia Luminosa 

      Transmissão                        [%] 
  
      
      Reflexão                               [%]

    

  82 

      
    15

     81 

      
    15

      

81 

      
    15

     80 

      
    15

Energia Solar 

      Transmissão                        [%] 
  
      
      Reflexão                               [%] 
  
      
      Absorção                              [%]

    75 
  
      

      13 
  
      

      8

    73 
  
      

      13 
  
      

      8

    67 
  
      

      13 
  
      

      8

    66 
  
      

      13 
  
      

      8
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3.5.4  CAIXA-DE-AR 

Tal como nos outros componentes do sistema Parede Trombe, também é necessário ajustar as 

dimensões da caixa-de-ar em função das condições climáticas e do comportamento pretendido pelo 

sistema (Sá, 2011). 

De acordo com um estudo realizado por Simões et al. (2015), a  espessura ideal para a caixa-de-ar 

corresponde a 1/10 da altura da parede, devendo ter entre 20 a 30 cm, de forma a permitir a geração 

de um aumento da quantidade de calor que nela se acumula, levando ao aumentos dos ganhos. 

Também há que se ter em conta a altura que se dá à caixa-de-ar, pois esta influencia a circulação do 

ar e a respetiva velocidade (Mendonça, 2005). 

Numa caixa-de-ar não ventilada, quanto mais espessa esta for, maior será a transferência de calor 

por convecção. Pelo que a espessura máxima deverá ser de 50 mm, não devendo ser ultrapassada, 

pois caso contrário começará a perder eficiência em termos térmicos. Na caixa-de-ar acontece um 

processo de transferência de calor combinado: um fluxo de calor por condução, por radiação e por 

convecção, sendo a combinação destes 3 processos de transferência caracterizado por resistência 

térmica, apresentados na Tabela 8 (Mendonça, 2005). 

                                                         Tabela 8 - Resistências Térmicas equivalentes de Caixas-de-Ar não ventiladas 
                                                       [Adaptado de Pina dos Santos, 1990] 

Já nas caixas-de-ar ventiladas predomina sempre o processo de convecção, mesmo em espaços de 

baixa espessura, dependendo a intensidade de ventilação da posição e da área das aberturas de 

ventilação, caracterizando-se pela relação entre a secção total dos orifícios de ventilação S, expressa 

em cm2 , e o comprimento do cerramento L da fachada, expresso em metros (Mendonça, 2005). 

Pode-se considerar três casos: 

1. S/L < 20 cm2/m (muito pouco ventilado);  

2. 2. 20 ≤ S/L ≤ 500 cm2/m (pouco ventilado);  

3. 3. S/L ≥ 500 cm2/m (fortemente ventilado).  

CARACTERÍSTICAS

Sentido do Fluxo de Ar
Espessura da Caixa-de-Ar 

 [mm]
Resistência Térmica  

[m2.ºC/W]

Horizontal
10 
20 

50 a 100

0,14 
0,16 
0,17

Vertical

Ascendente
10 
20 

50 a 100

0,13 
0,14 
0,14

Descendente
10 
20 

50 a 100

0,15 
0,18 
0,21
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3.5.5  SISTEMA DE VENTILAÇÃO 

O sistema Parede Trombe possui duas variantes, nomeadamente a Parede Trombe não Ventilada 

(PTNV) e a Parede Trombe Ventilada (PTV), que como o próprio nome indica, o que as distingue uma 

da outra é a existência ou a ausência de dispositivos de ventilação. Por sua vez, a PTV pode possuir 

dois distintos tipos de sistemas de ventilação, dependendo da localização das suas aberturas. Se 

estas se localizarem apenas na parede acumuladora é a clássica PTV, no entanto se estas existirem 

simultaneamente na parede acumuladora e no envidraçado, designa-se por Parede Trombe 

Duplamente Ventilada (PTDV). 

A PTDV possui possui a vantagem de apenas necessitar de aberturas na parte superior do 

envidraçado, pois as aberturas presentes na parede acumuladora permitem a passagem de ar fresco 

para a caixa-de-ar; enquanto que a PTV pelo facto de ter sido inicialmente desenhada para 

desempenhar a função de sistemas passivo de aquecimento tem a tendência a sobreaquecer durante 

o Verão, necessitando de dispositivos de ventilação no envidraçado exterior de modo a permitir o 

arrefecimento da caixa-de-ar. Não só a localização das aberturas é condicionante ao fluxo de calor, 

como também a sua dimensão em relação à área da parede, pois para que durante o Verão o efeito 

de estufa não se faça sentir, as aberturas do envidraçado devem ter uma área superior às aberturas 

existentes na parede acumuladora, de maneira a que o ar arrefeça  (Sá, 2011). 

3.5.6  SÍNTESE 

Reuniu-se de forma resumida alguns prós e contras dos vários tipos de Parede Trombe, de modo a 

tornar mais simples a escolha do tipo de sistema adequado para determinada situação. 

                     Tabela 9 - Tabela síntese dos prós e contras dos vários sistemas Parede Trombe   
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POR QUAL OPTAR ?

PAREDE TROMBE

PTV
PTNV

Clássica Duplamente 
Ventilada

Sistema simples ✖

Facilidade de controlo dos ganhos energéticos ✖ ✖

Funciona como método de Aquecimento durante o Inverno ✖ ✖ ✖

Pode funcionar como método de Arrefecimento durante o Verão ✖

Necessita de dispositivos de sombreamento ✖ ✖ ✖

Pouca eficiência nos períodos frios do ano ✖ ✖

Correcto posicionamento para bom desempenho ✖ ✖ ✖

Pode provocar sobreaquecimento ✖ ✖
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4   COMO GERIR GANHOS E CONTROLAR O SOBREAQUECIMENTO ? 

Como já fora mencionado diversas vezes, a obtenção dos ganhos baseia-se principalmente na 

orientação das Fachadas Ativas. No entanto, em casos como as fachadas com sistema Parede 

Trombe podem ocorrer sobreaquecimentos, pois a energia obtida irá ser por meios naturais absorvida 

pela parece acumuladora e passada para o interior da habitação em forma de calor. No entanto há 

algumas formas de prevenir que isto aconteça, uma dessas formas é a implementação de sistemas 

de sombreamento, que podem ser fixos ou móveis, interiores ou exteriores. Sendo que os móveis são 

os mais benéficos, podendo haver um maior controlo dos ganhos solares, de forma a sombrear 

durante o Verão e a permitir a entrada de luz durante o Inverno. A coloração destes dispositivos 

também tem impacto nos ganhos, pois ao se utilizar cores claras estas irão refletir uma maior 

quantidade de radiação solar incidente do que as de cores escuras (Ferreira, 2015). 

Outra forma bastante comum de controlar o sobreaquecimento é através do aproveitamento das 

projeções provocadas sobre a fachada em questão, através das saliências dos edifícios, como é o 

caso das varandas, palas, beirais e ombreiras (Wulfinghoff, 1999). 

Já em fachadas com painéis fotovoltaicos, concentradores solares ou vidro fotovoltaico não há 

tendência a ocorrer sobreaquecimentos, pois não são dispositivos que contribuam diretamente para o 

aquecimento ou arrefecimento do edifico. O único que poderia encaminhar-se para tal tendência seria 

o vidro fotovoltaicos, mas visto que este não é totalmente transparente também funciona como 

proteção contra o sol, funcionando como uma espécie de persiana (Davidsson et al., 2010). 

5   COMO USAR E QUE LIMITAÇÕES EXITEM ? 

Todas as Fachadas Ativas possuem uma limitação em comum: a orientação. É essencial que todas 

possuam boas orientações para conseguirem receber o máximo de luz direta de modo a absorve-la 

ou a transforma-la em energia. Pelo que é fulcral que estejam orientadas a Sul, especialmente no 

caso das fachadas Parede Trombe e nas fachadas com concentradores e painéis solares, pois a 

fachada que recorre ao vidro fotovoltaico consegue absorver não só radiação direta mas também luz 

ambiente e reflexiva, não sendo um fator tão limitador quanto é para as restantes Fachadas Ativas.  

As fachadas que incorporam concentradores solares são as que se encontram mais limitadas, pois 

estes têm que ir seguindo a rotação do sol de maneira a captarem a maior quantidade de energia 

solar possível, visto que a sua abertura não é muito grande, não só pelo facto de quão mais 

“apertado” for o seu ângulo de aceitação maior é o fator de concentração, mas também por a sua 

área estar condicionada devido a estar agregado a uma fachada. Pelo que se torna essencial a 

instalação de um mecanismo de seguimento de 1 ou de 2 eixos (mecânico ou manual), de modo a se 

superar esta limitação.  
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6   CONCLUSÕES 

As atuais preocupações, não só ambientais mas também económicas, levam à procura de 

alternativas, como as energias renováveis, que funcionam à base de energias limpas, como é o caso 

do sol. Sendo este uma fonte de energia inesgotável e constante, é uma das melhores alternativas 

para combater os desafios ambientais e energéticos atuais, dai a necessidade de se optar cada vez 

mais por soluções como as Fachadas Ativas, através do uso de Fachadas Fotovoltaicos (com o 

recurso a painéis solares fotovoltaicos ou painéis térmicos), Fachadas com Concentradores Solares, 

Fachadas com Vidro Fotovoltaico e Fachadas com Parede Trombe. 

A correta aplicação de determinado tipo de Fachada Ativa provém desde o início de uma premeditada 

escolha do género de fachada a aplicar tendo em conta certo fim; quer seja a criação de energia 

elétrica limpa, aquecimento de águas ou até o aquecimento ou resfriamento de certa divisória, visto 

que apenas faz sentido optar-se por uma Fachada Ativa se esta servir a finalidade em questão. Para 

garantir que a fachada funcione corretamente tendo em vista o cumprimento de determinada função é 

essencial que seja dimensionada acertadamente, analisando cada um dos seus componentes e o 

ambiente em que esta se insere, pois a localização geográfica onde a fachada se insere irá também 

ditar vários aspetos importantes a ter em consideração na sua projeção. Não só o deliberado 

dimensionamento é fundamental para que se obtenham os resultados pretendidos mas  também para 

que em simultâneo se evite o sobreaquecimento e se possibilite o controlo de ganhos. 

O dimensionamento dos diversos tipos de Fachada Ativa depende essencialmente e não só, da 

quantidade de energia (quer seja calorifica ou elétrica) que se pretende obter. Daí é essencial saber 

que tipo de mecanismos ou materiais se encontram no mercado que possam corresponder às 

quantidades de energia necessárias para o funcionamento do edifício em questão. Devido ao 

aumento da utilização de sistemas solares passivos e ativos já é possível encontrar-se uma variada 

gama dos mesmos em mercado, sendo possível corresponder não só aos fins energéticos 

pretendidos como também à estética pretendida. 
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ANEXOS  

ANEXO III - PLANTAS DO CASO DE ESTUDO ORIGINAL - PISO 0 E PISO 1  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