
Tiago Bruno Duarte Durães

Identificação do Tipo e Quantidade de PCM
Adequado ao Clima Português – LISBOA

Ti
ag

o 
Br

un
o 

Du
ar

te
 D

ur
ãe

s

outubro de 2013UM
in

ho
 |

 2
01

3
Id

en
tif

ic
aç

ão
 d

o 
Ti

po
 e

 Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 P

C
M

Ad
eq

ua
do

 a
o 

C
lim

a 
Po

rt
ug

uê
s 

– 
LI

SB
OA

Universidade do Minho
Escola de Engenharia



outubro de 2013

Tese de Mestrado
Ciclo de Estudos Integrados Conducentes ao
Grau de Mestre em Engenharia Civil

Trabalho efetuado sob a orientação do
Professora Doutora Sandra Monteiro da Silva

Tiago Bruno Duarte Durães

Identificação do Tipo e Quantidade de PCM
Adequado ao Clima Português – LISBOA

Universidade do Minho
Escola de Engenharia



Identificação do tipo e quantidade de PCM adequado ao clima Português 

iii 
 

 

Agradecimentos 

O presente trabalho foi realizado sob a orientação da Professora Doutora Sandra 

Monteiro da Silva, a quem me cabe exprimir o meu sincero agradecimento pela 

disponibilidade e enriquecedora troca de ideias ao longo da realização deste trabalho.  

Quero também dirigir uma palavra de apreço aos meus familiares e amigos mais 

próximos que, durante este trabalho, me dedicaram apoio e disponibilidade e 

souberam compreender as minhas ausências. 

 



Identificação do tipo e quantidade de PCM adequado ao clima Português 

iv 
 

  



Identificação do tipo e quantidade de PCM adequado ao clima Português 

v 
 

 

Resumo 

Atualmente grande parte da energia consumida é proveniente de combustíveis fósseis. 

Estes são responsáveis por libertar para a atmosfera gases com efeito de estufa 

responsáveis pelo aquecimento global. Sendo os combustíveis fosseis um recurso finito 

é necessário preserva-lo e encontrar alternativas à sua utilização, principalmente no 

sector dos edifícios que é atualmente responsável por cerca de 40% do consumo total 

de energia na Europa. Uma vez que parte da energia consumida pelos edifícios é para 

o aquecimento e arrefecimento do ambiente interior torna-se necessário encontrar 

soluções para reduzir o consumo de energia com os sistemas de climatização 

mantendo ou aumentando o nível de conforto e bem-estar dos ocupantes.  

Com o objetivo de reduzir o consumo de energia com a climatização tem sido estudada 

a aplicação de materiais de mudança de fase (PCM) nos edifícios. Os PCM são materiais 

com a capacidade de alterar o seu estado físico para uma determinada gama de 

temperaturas, absorvendo ou libertando calor para o meio envolvente. 

O objetivo deste trabalho é estudar qual o tipo, a quantidade e o local de aplicação de 

PCM mais adequado ao clima Português, mais concretamente para a zona de Lisboa. 

Assim, simulou-se, com recurso ao programa EnergyPLus, o desempenho térmico de 

dois edifícios, com e sem a incorporação de PCM nas suas soluções construtivas. Numa 

primeira fase simulou-se um edifício com uma geometria simplificada com o objetivo 

de conhecer qual o tipo, a quantidade e o local de aplicação de PCM mais adequado ao 

clima em análise. Posteriormente, numa segunda fase aplicou-se a um edifício de 

habitação unifamiliar, com um sistema de climatização com 100% de eficiência, a 

solução definida na primeira fase como sendo a melhor solução. Assim, foi possível 

comparar as necessidades energéticas do edifício com e sem PCM.  

Concluiu-se que a utilização de PCM é vantajosa na estação de arrefecimento mas 

desvantajosa na estação de aquecimento, porque a temperatura de fusão não é 

atingida, acarretando um aumento com os custos com sistemas de aquecimento. 
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Abstract 

Currently most of the consumed energy comes from fossil fuels. And these are 

responsible for the release of greenhouse gases to the atmosphere.  Considering that 

fossil fuels are an ending resource, it is thus necessary to preserve them and find an 

alternative to its use, mainly in the building sector which is responsible for the use of 

40% of the total consumption of energy in Europe. Part of the energy used by buildings 

is to cool or heat the indoor atmosphere. So, it is necessary to find solutions to reduce 

the energy consumption with the acclimatization equipment by keeping or improving 

the level of comfort and well-being of the users. 

In order to reduce the consumption of energy with acclimatization, the application of 

phase change materials (PCM) in the buildings has been studied. The PCM materials 

have the capacity to change its physical status to a certain range of temperatures, by 

absorbing or releasing heat to the surrounding environment. 

The objective of this work is to study the most appropriate PCM to the Portuguese 

climate, more specifically to the Lisbon area, concerning the type, the quantity and 

area of application. Therefore, by using the EnergyPlus program, there is a simulation 

of the thermal performance of two buildings, with and without incorporation of PCM 

in the constructing solutions. In the first phase, there is a simulation in a simplified 

geometry building to understand the PCM type, the quantity and area of application, 

according to the climate characteristics of the studied area. Later, in a second phase, 

the process is applied to a unifamily house building with a 100% acclimatization 

efficiency and the solution presented in the first phase is the best option. So, it is 

possible to compare the energetic needs with and without PCM. 

It is concluded that the PCM use is advantageous in the cooling seasons but it is 

disadvantageous in the heating seasons because the melting temperature is not 

reached resulting in an increases with the costs of heating systems. 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento 

O desenvolvimento das sociedades conduziu a um aumento mundial do consumo de 

energia. Este aumento de consumo levou a que atualmente haja uma grande 

preocupação não só económica mas também ambiental, devido ao facto de grande 

parte da energia consumida, ser proveniente de combustíveis fósseis (Ferreira da Silva, 

2009).  

O problema da utilização dos combustíveis fósseis reside no facto de a sua queima 

libertar para a atmosfera gases com efeito de estufa responsáveis pelo aquecimento 

global. 

Para além de libertarem gases de efeito de estufa os combustíveis fósseis são um 

recurso finito, e um bem cada vez mais escasso em todo o mundo. É assim necessário 

reduzir o seu consumo principalmente no setor dos edifícios que na Europa é 

responsável por cerca de 40% do consumo total de energia (EPBDrecast, 2010) e em 

Portugal por cerca de 29% (DGEG, 2013). 

Sendo os recursos naturais de energia cada vez mais escassos, Portugal importou cerca 

de 78% da energia consumida em 2011 (DGEG, 2013), e o seu preço cada vez mais 

elevado a eficiência com que a energia é utilizada tornou-se um fator importante da 

competitividade (DQA, 2013). 

Com o objetivo de reduzir o consumo de energia no setor dos edifícios a Comissão 

Europeia introduziu em 2002 a Diretiva relativa ao Desempenho Energético de 

Edifícios (EPBD). Esta diretiva estabelecia que os Estados membros da União Europeia 

deviam implementar um sistema de certificação energética como forma de informar o 

cidadão da qualidade térmica dos edifícios. Para além da certificação dos edifícios a 

diretiva obrigou a que fossem definidos requisitos mínimos de desempenho térmico 

tanto para os edifícios novos como para edifícios sujeitos a reabilitações (Diretiva 

2002/91/CE, 2002). 
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Em 2010 foi adotada a reformulação da Diretiva relativa ao Desempenho Energético de 

Edifícios dando origem à EPBD-recast (Diretiva 2010/31/EU, 2010). Esta diretiva 

pretendeu reforçar os requisitos de desempenho energético dos edifícios assim como 

clarificar e simplificar algumas das disposições da diretiva anterior. Um dos desafios 

desta diretiva prende-se com o facto de, o mais tardar, em 31 de Dezembro de 2020, 

todos os edifícios novos sejam edifícios com necessidades quase nulas de energia 

(Diretiva 2010/31/EU, 2010).  

Como uma parte da energia consumida pelos edifícios é para o aquecimento e 

arrefecimento do ambiente é necessário encontrar soluções para reduzir o consumo 

de energia com os sistemas de climatização mantendo ou aumentando o nível de 

conforto e bem-estar dos ocupantes.  

Assim, com o objetivo de reduzir o consumo de energia com a climatização tem sido 

estudada a aplicação de materiais de mudança de fase (PCM) nos edifícios. Os PCM são 

materiais com a capacidade de alterar o seu estado físico para uma determinada gama 

de temperaturas, absorvendo ou libertando calor sob forma de calor sensível (Ferreira 

da Silva, 2009). O calor sensível é a quantidade de calor que um material deve receber 

ou perder para alterar o seu estado físico sem alterar a sua temperatura. Durante o 

processo de transição de estado fÍsico, a temperatura do PCM mantém-se 

praticamente constante. 

Devido à sua elevada capacidade de armazenamento de calor os PCM permitem que 

os edifícios possuam elevada inércia térmica sem um aumento significativo do seu 

peso próprio e sem necessidade de alterações significativas na sua geometria.  

Com a introdução de PCM nos edifícios é possível assegurar conforto térmico dos 

ocupantes, reduzir os custos com os sistemas de climatização, o consumo de 

combustíveis fósseis e as emissões de gases com efeito de estufa. 

Este trabalho pretende contribuir para o conhecimento do efeito da incorporação de 

PCM em edifícios localizados em Portugal, mais concretamente na região de Lisboa. 
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1.2 Objetivos 

Com este trabalho pretende-se contribuir para o conhecimento de qual o tipo e a 

quantidade de PCM que mais se adequa ao clima Português, mais concretamente na 

região de Lisboa, e quais as poupanças energéticas que podem ser obtidas com sua 

incorporação nos edifícios. 

Para tal, simulou-se, utilizando o programa de simulação dinâmica EnergyPlus, a 

incorporação de PCM em soluções construtivas correntes em Portugal.  

Apesar de existirem diversos trabalhos que contribuem para o conhecimento da 

aplicação de PCM em edifícios, não existem trabalhos que estudem qual o PCM mais 

adequado ao clima Português. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação  

A dissertação encontra-se estruturada em 5 capítulos, sendo que a presente 

introdução corresponde ao primeiro capítulo. Neste capítulo é efetuado um 

enquadramento do estudo realizado, assim como são apresentados os objetivos 

pretendidos. 

No segundo capítulo é feita uma abordagem à evolução histórica do consumo de 

energia em Portugal e na Europa, particularmente no setor dos edifícios. É neste 

contexto que surge o conceito de material de mudança de fase. Neste capítulo são 

apresentadas as suas principais características, os diferentes tipos de materiais de 

mudança de fase e formas da sua aplicação no setor da construção. 

No terceiro capítulo é apresentado o procedimento seguido na realização do estudo. 

Nele consta a caracterização dos edifícios estudados, das soluções construtivas que os 

constituem e das propriedades dos materiais utilizados. 

No quarto capítulo apresentam-se os resultados das duas fases do estudo realizado 

para os edifícios analisados, assim como os custos da aplicação do PCM. 
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Finalmente, no quinto capítulo são apresentadas as conclusões obtidas com a 

realização da presente dissertação assim como as perspetivas futuras relacionadas 

com o tema estudado. 
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2 Estado da Arte 

2.1. Eficiência Energética 

Como consequência do desenvolvimento das sociedades o consumo mundial de 

energia aumentou significativamente nas últimas décadas. A título de exemplo, pela 

análise da Figura 1, verifica-se que entre 1971 e 2010 o fornecimento mundial de 

energia primária proveniente de Biocombustível e Resíduos, Carvão e Óleo duplicou. O 

maior aumento foi registado pelo Gás Natural que triplicou o seu fornecimento (IEA, 

2012).  

 

Figura 1 – Fornecimento Mundial de Energia Primária (Adaptado de (IEA, 2012)) 

À semelhança do que acontece no Mundo, Portugal é muito dependente das fontes 

tradicionais de energia (Ferreira da Silva, 2009).  

Em Portugal, o consumo de energia primária tem diminuído, por exemplo, entre o 

período de 2005 e 2011 verificou-se um decréscimo de 5000 ktep (quilotonelada 

equivalente de petróleo), conforme se pode verificar pela análise do Figura 2. A 

diminuição do consumo de energia primária proveniente do Carvão e do Petróleo 

contribuiu para o decréscimo registado (DGEG, 2013). Este decréscimo está 

relacionado com a atual crise económica mas também com o investimento nas 

energias renováveis.  
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Figura 2 – Consumo de Energia Primária em Portugal (Adaptado de (DGEG, 2013)) 

Entre 2000 e 2011, o consumo de energias renováveis aumentou cerca de 8%, 

enquanto o consumo de petróleo, apesar de continuar a ser o que tem maior 

percentagem de consumo, diminuiu cerca de 15,5% (DGEG, 2013). Este é um aspeto 

positivo uma vez que, com a cada vez maior escassez de recursos não renováveis, é 

necessário apostar no recurso a energias provenientes de fontes renováveis. 

Os recursos naturais de energia são um bem escasso em Portugal, sendo o seu preço 

cada vez mais elevado. Portugal importa grande parte da energia primária que 

consome, o que conduz à existência de uma fatura energética muito elevada (DQA, 

2013). Contudo desde 2005 a dependência energética tem vindo a cair, dos 89% 

registados em 2005 para os 78% registados em 2011 conforme pode ser verificado na 

Figura 3 (DGEG, 2013). A diminuição da dependência energética verificada nos últimos 

anos está relacionada com o investimento nas energias renováveis mas também 

devido à crise económica que atingiu Portugal. 
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Figura 3 – Dependência Energética em Portugal (%) (Adaptado de (DGEG, 2013) 

A eficiência com que a energia é utilizada é portanto um fator importante da 

competitividade. Para além dos aspetos económicos, o impacto ambiental resultante 

desta ineficiência é também muito significativo e impossível de ser ignorado (DQA, 

2013). 

O setor dos edifícios, nomeadamente o setor residencial e de serviços, é o setor que 

mais energia consume a nível Europeu, sendo responsável por cerca de 40% da energia 

total (EPBDrecast, 2010). 

Pela análise da Figura 4, pode-se verificar que, em Portugal, o setor residencial e de 

serviços, em conjunto, consome cerca de 29% da energia primária total (DGEG, 2013). 

Os setores dos transportes e da industria são os setores com maior consumo de 

energia primária total, enquanto o setor da agricultura e pescas e o setor da 

construção e obras públicas são os setores com menor consumo, cerca de 2 a 4% da 

energia primária total (DGEG, 2013).  
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Figura 4 – Consumo total de energia primária por setor de atividade em Portugal (Adaptado de 

(DGEG, 2013)) 

No setor residencial, 50% da energia total consumida é para o aquecimento de águas 

quentes sanitárias (AQS), enquanto os restantes 50% são repartidos de igual forma 

para aquecimento/arrefecimento e equipamentos e iluminação (Almeida, 2013). 

O setor de serviços, que apresenta um tipo de utilização diferente dos anteriores, tem 

uma distribuição de consumos de energia distinto, 30 a 60% para aquecimento e 

arrefecimento do ambiente interior, 10 a 30% para iluminação e equipamentos e 10 a 

20% para produção de água quente sanitária (Almeida, 2013). 

Para tentar reduzir estes consumos o Governo lançou em 2001 o Programa E4 

(Eficiência Energética e Energias Endógenas). Este programa incluía dois subprogramas 

relacionados com o setor dos edifícios, E3 – Eficiência Energética em Edifícios e o 

AQSpP – Água Quente Solar para Portugal (Ministério da Economia, 2001). 

O primeiro subprograma, E3, tinha três objetivos principais, aumentar a exigência 

térmica de forma a garantir o cumprimento do estipulado na Diretiva Europeia do 

Desempenho Energético dos Edifícios (EPBD), ou seja, aumentar a qualidade da 

envolvente em 40%, introduzir a certificação Energética dos Edifícios e promover 
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campanhas de formação e de informação para todos os intervenientes envolvidos no 

setor da construção. 

Como forma de cumprir estes programas, foram aplicados aos edifícios algumas 

imposições através da revisão, em 2006, do Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) e do Regulamento dos Sistemas 

Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE) e a publicação do Sistema Nacional 

de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior de Edifícios (SCE). Estes 

regulamentos continham imposições quer para os edifícios novos quer para os 

edifícios sujeitos a grandes reabilitações. Assim, passaram a ser impostos requisitos 

energéticos mínimos e a certificação de edifícios passou a ser obrigatória (Diretiva 

2002/91/CE, 2002; Decreto-Lei nº78/2006, 2006). 

Em Agosto de 2013 com a transposição para direito nacional da 

Diretiva nº 2010/31/EU, estes regulamentos foram revistos com o objetivo de 

assegurar e promover a melhoria do desempenho energético dos edifícios através do 

Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE), que integra o Regulamento de 

Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH), e o Regulamento de 

Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS) (Decreto-Lei 

nº118/2013, 2013). 

A nível ambiental o crescente consumo de energia proveniente de combustíveis fósseis 

tem preocupado a população mundial, devido ao aquecimento global provocado pela 

emissão de gases de efeito de estufa para a atmosfera, nomeadamente o dióxido de 

carbono que resulta principalmente da queima de combustíveis fósseis como o carvão 

e o petróleo (Ferreira da Silva, 2009). 

Para tentar reduzir as emissões desses gases, em 1997 surgiu o Protocolo de Quioto. 

Este protocolo tinha como objetivo diminuir em 5% as emissões desses gases 

comparativamente com o ano de 1990, no período entre 2008 e 2012.  

Como consequência dos aspetos ambientais, económicos e escassez de combustíveis 

fósseis já enunciados voltou a pensar-se em eficiência enérgica. A eficiência energética 
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passa pela utilização da energia da forma mais racional e económica possível, 

garantindo contudo níveis de conforto e da qualidade de vida (EDP, 2013).  

Devido à atual crise financeira a eficiência energética tem cada vez maior importância 

para os utilizadores dos edifícios. É necessário reduzir a fatura energética com a 

climatização e AQS, ou seja, reduzir o consumo de energia. 

Em geral, os edifícios apresentam vários aspetos que podem ser tidos em conta para 

melhorar a sua eficiência energética, alguns desses aspetos são: 

 Tipo e quantidade de isolamento térmico; 

 Tipo e eficiência dos sistemas de climatização; 

 Ganhos solares, relacionados com a localização e orientação do edifício;  

 Existência de vãos envidraçados; 

 Arquitetura e soluções construtivas do edifício adequadas ao meio em que o 

edifício se insere; 

 Utilização de fontes de energia renovável; e 

 Elevada inércia térmica. 

A inércia térmica de um edifício representa a sua capacidade de contrariar as variações 

de temperatura no seu interior devido à capacidade dos materiais de construção que 

fazem parte da envolvente do edifício acumular calor. Um edifício com elevada inércia 

térmica permite amenizar as ações térmicas exteriores e interiores do edifício, 

proporcionando uma menor variação da temperatura interior, aumentando assim o 

conforto dos seus ocupantes. São os materiais pesados e maciços que constituem a 

inércia térmica dos edifícios e, quando bem aplicados, conferem aos espaços interiores 

uma maior estabilidade térmica. 

É na base da redução dos consumos energéticos dos edifícios e na tentativa de tornar 

os edifícios energeticamente mais eficientes que surge a incorporação de materiais de 

mudança de fase (PCM) nos edifícios. Estes materiais permitem conseguir edifícios 

com uma inércia térmica elevada devido à sua capacidade de armazenamento de 

calor, libertando o mesmo quando o meio em que estão inseridos apresenta uma 

temperatura inferior. 



Identificação do tipo e quantidade de PCM adequado ao clima Português 

Página | 11  
 

A incorporação de materiais de mudança de fase tem como objetivo reduzir as 

amplitudes térmicas registadas no interior dos edifícios, mantendo os mesmos a uma 

temperatura mais ou menos constante assim como reduzir consumos energéticos, e 

consequentemente a fatura energética com sistemas de climatização. Os PCM 

contribuem assim para assegurar as condições de conforto térmico sem custos 

adicionais com sistemas de climatização. 

Para a incorporação de PCM nos edifícios não são necessárias grandes alterações na 

geometria do edifício, nem um aumento significativo do seu peso próprio. 

 

2.2. Materiais de Mudança de Fase (PCM) 

2.2.1 Características Principais 

Os materiais de mudança de fase são materiais com a propriedade de mudar de estado 

físico quando atingem uma determinada gama de temperaturas. Esta mudança de 

estado físico faz com que estes materiais libertem ou absorvam energia no meio em 

que estão inseridos. 

A transferência de energia térmica ocorre quando um material muda de estado físico, 

do estado sólido para o estado líquido ou de líquido para sólido, respetivamente fusão 

e solidificação. Ao contrário dos materiais convencionais de armazenamento, em que o 

armazenamento ocorre por calor sensível (quantidade de calor necessária para variar a 

temperatura de um corpo sem que haja variação do seu estado físico), os PCM 

absorvem e libertam energia a uma temperatura constante sob forma de calor latente 

(quantidade de calor que uma substância deve perder ou receber para que ela mude 

de estado físico) e armazenam 5 a 14 vezes mais calor por unidade de volume do que 

os materiais convencionais de armazenamento, onde o armazenamento ocorre por 

calor sensível (Buddhi & Tyagi, 2007; Sharma et al, 2009). 

A cada um dos fenómenos de mudança de fase, fusão e solidificação, está associada 

uma quantidade de energia, denominada de entalpia ou calor latente que é a 

quantidade de energia que o PCM consegue absorver para libertar posteriormente. 
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A Figura 5 apresenta a capacidade de armazenamento de calor, em quilowatt-hora por 

metro cúbico (kWh/m3) de alguns materiais, nomeadamente, água, pedra, madeira, 

plástico e parafinas (PCM). É facilmente percetível que os PCM têm uma capacidade de 

armazenamento de calor muito superior à dos outros materiais, cerca de 3 vezes mais 

do que a água e 6 vezes mais do que a pedra, por exemplo. 

 

Figura 5 – Capacidade de armazenamento de energia de alguns materiais (Adaptado de 

(Monteiro et al, 2005)) 

Conforme se pode constatar analisando a Figura 6, durante o processo de mudança de 

fase, a temperatura do PCM mantém-se praticamente constante. Uma vez completa a 

mudança de fase, o aquecimento/arrefecimento contínuo resulta no 

aumento/diminuição da temperatura, de uma forma gradual (Ferreira da Silva, 2009).  

 

Figura 6 – Variação da temperatura durante a mudança de fase de um PCM (Monteiro et al, 
2005) 
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Segundo alguns autores (Sharma et al, 2009), para serem utilizados em sistemas de 

armazenamento de calor, é desejável que os PCM possuam determinadas 

propriedades térmicas, físicas, cinéticas, químicas e económicas. De seguida 

apresentam-se as principais. 

Das propriedades térmicas destacam-se as seguintes: 

 A temperatura de mudança de fase deve encontrar-se na gama de 

temperaturas de funcionamento desejada; 

 Elevado calor latente de fusão por unidade de volume; e 

 Condutibilidade térmica elevada para auxiliar a absorção e libertação de 

energia do sistema de armazenamento. 

No que diz respeito às propriedades físicas os PCM devem possuir: 

 Equilíbrio de fases favorável; 

 Elevada densidade; 

 Pequena variação do volume; e 

 Baixa pressão de vapor. 

Quanto às propriedades cinéticas os PCM devem possuir: 

 Elevada velocidade de cristalização para evitar sub-arrefecimento, de modo a 

garantir que a fusão e solidificação ocorrem à mesma temperatura; e 

 Elevado índice de crescimento de cristal; 

No que diz respeito às propriedades químicas dos PCM destacam-se as seguintes: 

 Congelamento reversível na sua totalidade; 

 Não apresentar degradação após um grande número de ciclos; 

 Compatibilidade com os materiais de construção que os envolvem; e 

 Material não tóxico, não inflamável e não explosivo. 

Por último, em relação às questões económicas estes devem ser abundantes e 

disponíveis para poderem apresentar uma relação custo-benefício competitiva em 

relação a outras opções disponíveis no mercado (Sharma et al, 2009). 

Devido à incerteza sobre os valores das propriedades térmicas fornecidas pelos 

fabricantes é aconselhável utilizar técnicas de medição para obter valores mais 
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precisos (Cabeza, 2012). Assim, a avaliação das propriedades térmicas dos PCM pode 

ser efetuada através de calorimetria diferencial de varrimento (DSC) e análise térmica 

diferencial (DTA), sendo geralmente mais comum a técnica de DSC (Sharma & Sagara, 

2005). Esta técnica mede a energia calorifica absorvida ou libertada durante o 

aquecimento ou arrefecimento de uma substância em relação a uma amostra de 

referência (normalmente alumina Al203), ambas submetidas a um mesmo programa 

de aquecimento ou arrefecimento (Casimiro et al, s.d.).  

Na Figura 7 apresenta-se a curva resultante de um ensaio DSC. No eixo das ordenadas 

representa-se o fluxo de calor e no eixo das abcissas a temperatura. 

 

Figura 7 – Resultado de ensaio DSC de um composto de PCM (Adaptado de (Tyagi et al, 2011) 

O pico ABC (Figura 7) representa um pico exotérmico, situação em que a temperatura 

da amostra aumenta relativamente à temperatura do material de referência. Está 

associado a uma libertação de energia calorifica. O pico EFG (Figura 7) representa um 

pico endotérmico associado a uma absorção de energia calorifica (Casimiro et al, s.d.).  

O valor do calor latente é obtido através da área sob o pico de temperatura (Sharma et 

al, 2009). Por exemplo a quantidade de calor latente do processo exotérmico é 

calculada com base na área formada pelos segmentos AB, BC e CA (Figura 7). 
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2.2.2 Tipos de PCM 

Os PCM podem ser divididos em 3 grupos, os orgânicos, os inorgânicos e por ultimo as 

misturas eutécticas (Figura 8). Os compostos orgânicos podem ser divididos em 

parafinas e não parafinas, enquanto os compostos inorgânicos podem ser divididos em 

hidratos de sal e metais. As misturas eutécticas são uma mistura de dois ou mais 

componentes, que se fundem e cristalizam formando uma mistura de cristais 

compostos (Ferreira da Silva, 2009). 

 

Figura 8 – Diferentes tipos de PCM 

Na Figura 9 encontram-se representadas algumas diferenças, no que diz respeito a 

vantagens e desvantagens dos PCM Orgânicos e Inorgânicos. Quanto às misturas 

eutécticas, as suas vantagens e desvantagens dependem do tipo da mistura. 
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Figura 9 – Comparação das vantagens e desvantagens do PCM Orgânico e Inorgânico 

(Adaptado de (Cabeza, 2012)) 

 

2.2.2.1 PCM Orgânicos 

Os PCM orgânicos caraterizam-se essencialmente por apresentarem uma fusão 

congruente, estabilidade térmica e química, pouco ou nenhum sub-arrefecimento e 

normalmente não são corrosivos para o material que o envolve. Estes compostos não 

são tóxicos e apresentam elevado calor de fusão. Apresentam desvantagens como a 

baixa entalpia de mudança de fase, baixa condutibilidade térmica e inflamabilidade 

(Maldonado, 2011).  

Como já foi referido, os PCM orgânicos, podem ser divididos em parafinas e não 

parafinas (os ácidos gordos). As parafinas são longas cadeias lineares constituídas por 

carbono e hidrogénio. Estas apresentam uma temperatura de fusão que varia em 

função do número de átomos de carbono. As parafinas puras podem apresentar entre 

14 a 40 átomos de carbono. Por sua vez as ceras parafínicas apresentam normalmente 

8 a 15 átomos de carbono. O nome de cada parafina deriva do seu número de átomos 

de carbono (Ferreira da Silva, 2009).  
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Os ácidos gordos são PCM orgânicos com características semelhantes às parafinas, 

com a vantagem de apresentarem mudanças de fase mais nítidas, ou seja mudam de 

fase com maior facilidade e perante temperaturas inferiores. Contudo apresentam um 

custo superior ao das parafinas para além do facto de serem materiais ligeiramente 

corrosivos (Sharma & Sagara, 2005).  

A Tabela 1 apresenta a temperatura de fusão e entalpia de fusão de alguns PCM 

orgânicos. 

Tabela 1 – Características de alguns PCM orgânicos (Adaptado de (Ferreira da Silva, 2009)) 

PCM 
Temperatura 

de Fusão (°C) 

Entalpia de 

Fusão (kJ/kg) 

Orgânicos 

CH3(CH2)16COO(CH2)3CH3 

Estereato de butilo 
19 140 

CH3(CH2)11OH 

1-Dodecanol 
26 200 

CH3(CH2)12COOC3H7 

Palmitato de propilo 
19 186 

CH3(CH2)12OH 

1-Tetradecanol 
38 205 

 

2.2.2.2 PCM Inorgânicos 

Os PCM inorgânicos caraterizam-se essencialmente por apresentarem uma maior 

entalpia de mudança de fase. Em comparação com os compostos orgânicos, são mais 

económicos, não são inflamáveis e apresentam boa condutibilidade térmica. Contudo, 

podem sofrer sub-arrefecimento e decomposição, afetando as suas propriedades de 

mudança de fase. Alguns destes compostos podem ser corrosivos para a maioria dos 

metais (Maldonado, 2011).  

A Tabela 2 apresenta a temperatura de fusão e entalpia de fusão de alguns PCM 

inorgânicos. 
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Tabela 2 – Características de alguns PCM inorgânicos (Adaptado de (Ferreira da Silva, 2009)) 

PCM 
Temperatura 

de Fusão (°C) 

Entalpia de 

Fusão (kJ/kg) 

Inorgânicos 

KF.4H2O 

Flureto de potássio tetrahidratado 
18,5 231 

CaCl26H2O 

Cloreto de cálcio hexahidratado 
29 190 

Na2SO410H2O 

Sulfato de sódio decahidratado 
32 251 

LiNO33H2O 

Nitrato de lítio trihidratado 
30 296 

Zn(NO3)26H2O 

Nitrato de zinco hexahidratado 
36,4 147 

 

2.2.2.3 Misturas Eutécticas 

As misturas eutécticas como foi referido são uma mistura de dois ou mais 

componentes. Estes componentes podem ser uma mistura de compostos orgânico-

orgânico, inorgânico-inorgânico e ainda orgânico-inorgânico (Mendes Gonçalves, 

2009). 

Através de uma adequada mistura destes compostos é possível obter um PCM com um 

baixo ponto de fusão (Maldonado, 2011). Desta forma podem apresentar 

temperaturas de transição de estado físico mais adequadas às necessidades, do que as 

temperaturas de mudança de estado físico obtidas pelos compostos individuas da 

mistura em questão (Ferreira da Silva, 2009). 

A principal desvantagem deste tipo de PCM está relacionada com o seu custo (Ferreira 

da Silva, 2009) e com a falta de dados sobre as suas propriedades térmicas e físicas 

(Maldonado, 2011). 

A Tabela 3 apresenta a temperatura de fusão e entalpia de fusão de algumas misturas 

eutécticas. 
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Tabela 3 – Características de algumas misturas eutécticas (Adaptado de (Ferreira da Silva, 
2009)) 

PCM 
Temperatura 

de Fusão (°C) 

Entalpia de 

Fusão (kJ/kg) 

Misturas 

Eutécticas 

CaCl26H2O / MgCl26H2O 

Cloreto de cálcio / Cloreto de magnésio 
25 127 

Ca(NO3)24H2O / Mg(NO3)26H2O 

Nitrato de cálcio / Nitrato de magnésio 
30 136 

Na(CH3COO)3H2O / CO(NH2)2 

Acetato de sódio / Ureia 
30 200 

CH3(CH2)8COOH / CH3(CH2)10COOH 

Ácido cáprico-laurico 
21 143 

 

2.2.3 Encapsulamento do PCM 

Nos últimos anos têm sido realizados diversos estudos no sentido de avaliar a 

utilização do PCM em conjunto com alguns materiais de construção, principalmente 

com o gesso aplicado nos tetos e paredes dos edifícios, uma vez que estes oferecem 

grandes áreas de transferência de calor passivo no interior dos edifícios. 

Têm sido considerados vários métodos de incorporação de PCM, como a incorporação 

direta, imersão e encapsulamento. Este último pode ser distinguido entre micro-

encapsulamento e macro-encapsulamento (Cabeza, 2012). 

 

2.2.3.1 Macro-encapsulamento 

Ao encapsulamento de PCM em cápsulas com um diâmetro superior a 1cm de 

diâmetro, dá-se o nome de macro-encapsulamento, sendo esta a forma mais comum 

de encapsulamento. 

Para além de confinar, a macro-encapsulação confere outras vantagens ao PCM 

(Cabeza, 2012): 

 Melhora a compatibilidade do material com a envolvente; 

 Melhora a manipulação do PCM no seu processo de produção; e 
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 Reduz as mudanças de volume exteriores, o que normalmente tem um efeito 

positivo para a sua aplicação. 

Como se pode verificar na Figura 10, o macro-encapsulamento de PCM pode ser 

efetuado em capsulas de diversas formas, tais como tubos, bolsas, esferas, painéis 

entre outros. A sua aplicação pode ser efetuada em camadas de revestimento ou 

incorporados em materiais de construção (Cabeza, 2012). 

 

Figura 10 – Macro cápsulas de PCM (Recipiente Plano, Esfera, Placas de barras duplas) (Cabeza, 

2012) 

 

2.2.3.2 Micro-encapsulamento 

O micro-encapsulamento consiste no encapsulamento de PCM em cápsulas com um 

diâmetro inferior a 1mm. As vantagens do micro-encapsulamento são as mesmas 

descritas para o macro-encapsulamento com as seguintes vantagens adicionais sobre 

os anteriores (Cabeza, 2012): 

 Melhora a transferência de calor entre a cápsula de PCM e os elementos em 

contato com esta; e 

 Melhora a estabilidade do PCM nos vários ciclos de mudança de fase, visto que 

a separação de fases é restrita por distâncias muito pequenas, microscópicas. 

No micro-encapsulamento as partículas microscópicas de PCM são confinadas num 

filme polimérico de elevado peso molecular, podendo ter uma forma esférica ou 

cilíndrica. As pequenas partículas depois de revestidas podem ser incorporadas em 

qualquer matriz que seja compatível com a película confinante. Daqui resulta que a 

película tem de ser compatível tanto com o PCM como com a matriz (Cabeza, 2012). 

A Figura 11 apresenta uma imagem vista a microscópico de microcápsulas de PCM. 
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Figura 11 – Microcápsulas de PCM (Ferreira da Silva, 2009) 

No entanto, a utilização de PCM em microcápsulas encontra-se limitada devido ao seu 

custo comparativamente com o PCM em macrocápsulas (Cabeza, 2012). 

 

2.2.4 Aplicação de PCM no Setor da Construção 

A utilização de PCM em soluções construtivas correntes tem vindo a ser estudada nos 

últimos anos como forma de reduzir os consumos energéticos dos edifícios com 

sistemas de climatização assim como reduzir as emissões de gases de efeito de estufa 

provenientes em grande parte da queima dos combustíveis fósseis, tornando assim os 

edifícios energeticamente mais eficientes (Ferreira da Silva, 2009).  

Para o aproveitamento da energia através da utilização de PCM nos edifícios são 

empregues basicamente dois sistemas, os sistemas passivos e os ativos. Nos sistemas 

passivos, a energia é captada pelos materiais que constituem o edifício e flui por meios 

naturais por radiação e convecção. Nos sistemas ativos a energia é captada ou 

transportada por equipamentos que utilizam energia auxiliar. Os sistemas passivos nos 

edifícios são sistemas cujo objetivo é o de contribuir para o seu aquecimento ou 

arrefecimento diminuindo assim o consumo de energia com sistemas de climatização. 

A utilização de PCM nos sistemas ativos tem como objetivo aumentar a eficiência dos 

sistemas de climatização e consequentemente, reduzir o consumo de energia. 
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Existem assim duas formas quanto ao modo como a energia térmica dos PCM pode ser 

transmitida, por radiação e por convecção. A transferência de energia por radiação é 

conseguida com a incorporação de PCM em paredes, tetos e pavimentos enquanto a 

transferência de energia por convecção é conseguida pela utilização de PCM como 

meio de transferência em sistemas de ventilação e ar condicionado (Ferreira da Silva, 

2009). 

Para a utilização de PCM nos edifícios é necessário que durante a fase de projeto 

fiquem bem definidas as características arquitetónicas do edifício assim como o efeito 

pretendido deste material para definir qual o tipo e quantidade de PCM, assim como 

os locais onde será mais vantajosa a sua colocação e qual a temperatura de mudança 

de fase. 

 

2.2.4.1 Sistemas Passivos 

Como foi referido, nos sistemas passivos a energia é captada pelos materiais que 

constituem o edifício e flui por meios naturais por radiação e convecção. De seguida 

vão ser apresentadas algumas soluções construtivas que incorporam PCM e funcionam 

de forma passiva. 

 

2.2.4.1.1 Paredes de armazenamento térmico com PCM incorporado 

As paredes de armazenamento térmico e as paredes de Trombe são constituídas por 

uma espessa parede de alvenaria com PCM incorporado, uma caixa-de-ar e uma 

camada de vidro ou plástico pelo exterior (Figura 12). Este tipo de parede funciona 

como uma estufa, o calor é recolhido na caixa-de-ar e é absorvido pelo PCM 

incorporado na parede de alvenaria. Para uma melhor eficiência estas paredes devem 

estar orientadas a Sul e a alvenaria pintada com uma cor escura. A parede é aquecida 

durante o dia por radiação solar, derretendo o PCM. À noite o calor armazenado pelo 

PCM é libertado para aquecer o espaço interior (Buddhi & Tyagi, 2005). As paredes de 

Trombe melhoram a transferência de calor para o interior devido à existência das 

aberturas junto ao pavimento e ao teto. 
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Figura 12 – Esquema de uma parede de trombe com PCM (Adaptado de (Sharma et al, 2009)) 

 

2.2.4.1.2 Placas para Tetos e Paredes com PCM 

A incorporação de PCM em soluções construtivas de tetos e paredes tem vindo a ser a 

explorada devido às suas potencialidades. Em particular a sua incorporação em placas 

de gesso cartonado e em revestimentos à base de gesso (Figura 13), devido às 

características porosas do gesso, permitindo assim contribuir para um eficiente 

armazenamento de calor através das paredes e tetos (Ferreira da Silva, 2009). 

O PCM no seu estado líquido pode ser incorporado nos poros das placas de gesso 

cartonado ou pode ainda incorporar-se o PCM diretamente no fabrico do gesso 

quando este se encontra na forma de pasta (Buddhi & Tyagi, 2005). 

 

Figura 13 – Vista esquemática de parede com uma placa de gesso cartonado com PCM 
(Ferreira da Silva, 2009) 
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2.2.4.1.3 Persianas com PCM 

As persianas com incorporação de PCM colocadas do lado exterior da janela são um 

conceito inovador da aplicação da sua aplicação nos edifícios. Durante o dia 

permanecem abertas e expostas à radiação solar para o PCM armazenar calor. À noite 

fecham-se as persianas e perante temperaturas interiores inferiores à temperatura de 

fusão do PCM o calor absorvido pelo PCM durante o dia é libertado para o ambiente 

interior (Buddhi & Tyagi, 2005). 

 

2.2.4.1.4 Tijolos e blocos com PCM 

Incorporar PCM em tijolos e blocos (Figura 14) para melhorar o desempenho térmico 

quer de coberturas planas quer de paredes é também uma solução desenvolvida 

(Ferreira da Silva, 2009). 

Através da incorporação de PCM em blocos e tijolos para a construção de um edifício 

conseguem-se obter estruturas com grande inércia térmica sem um aumento 

significativo do seu peso próprio (Buddhi & Tyagi, 2005). 

 

Figura 14 – Esquema de Bloco/tijolo com PCM (Adaptado de (Ferreira da Silva, 2009)) 

 

2.2.4.1.5 Betão com PCM incorporado 

Devido à sua estrutura porosa, o betão, assim como o gesso, é um elemento com 

grande viabilidade para a incorporação de PCM. O principal objetivo da incorporação 
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de PCM no betão é o aumento da capacidade de armazenamento de energia do betão 

para utilização em edifícios (Ferreira da Silva, 2009). 

A incorporação de PCM no betão também pode ter como objetivo o controlo da 

temperatura no processo de cura do betão, através da utilização de PCM incorporando 

um retardador de presa. Embora conduza a resistências à compressão inferiores nas 

primeiras idades, para idades mais avançadas consegue-se obter resistências elevadas 

(Ferreira da Silva, 2009). 

Outra aplicação é a incorporação de PCM no betão para diminuição do número ou 

intensidade dos ciclos de gelo-degelo. Assim, incorpora-se PCM no betão com uma 

temperatura de fusão de aproximadamente 5°C permitindo assim aumentar a 

durabilidade do betão (Ferreira da Silva, 2009). 

 

2.2.4.1.6 Argamassas com incorporação de PCM 

As argamassas com incorporação de microcápsulas de PCM são usadas na camada de 

acabamento do revestimento interior das soluções construtivas (Figura 15). As 

microcápsulas de PCM são aplicadas à argamassa através da sua adição ao cimento no 

processo de amassadura. A sua aplicação nos revestimentos interiores dos edifícios 

permite obter uma temperatura interior próxima da temperatura de conforto levando 

a um menor consumo de energia com sistemas de climatização (Aguiar et al, 2007). 
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Figura 15 – Esquema de uma parede com PCM incorporado na argamassa de revestimento 
(Monteiro et al, 2005) 

 

2.2.4.2 Sistemas Ativos 

Nos sistemas ativos a energia é captada ou transportada por equipamentos que 

utilizam energia auxiliar. De seguida apresentam-se de forma sucinta alguns exemplos 

de sistemas ativos. 

 

2.2.4.2.1 Pavimento radiante 

A utilização de pavimento radiante é uma das formas mais eficazes de aquecimento 

como forma de tentar reduzir a estratificação das temperaturas num ambiente 

interior. Assim, a incorporação de PCM em sistemas de aquecimento por piso radiante 

apresenta um aumento da eficiência do sistema de aquecimento, pela sua capacidade 

de armazenamento de energia e consequente diminuição do número total de horas 

em que o sistema está ligado, contribuindo assim para menores custos e consumo 

energético (Ferreira da Silva, 2009). 
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A Figura 16 apresenta a constituição tipo de um sistema de aquecimento por piso 

radiante com a incorporação de PCM. 

 

Figura 16 – Esquema de incorporação de PCM em sistemas de aquecimento por piso radiante 
(Adaptado de (Pasupathy et al, 2008) 

 

2.2.4.2.2 Placas de Tetos em sistemas ativos 

Tal como nos pavimentos, referidos acima, as aplicações desenvolvidas para tetos 

consistem em sistemas ativos que aproveitam a capacidade de armazenamento de 

energia dos PCM. Esta solução é constituída por painéis através dos quais se fazem 

passar tubos capilares por onde circula um fluido quente ou frio e o enchimento é 

constituído por uma pasta de gesso com microcápsulas de PCM (Figura 17) (Ferreira da 

Silva, 2009). 

 

Figura 17 – Painel de teto (Ferreira da Silva, 2009) 
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2.2.4.2.3 Sistemas solares térmicos com PCM nos reservatórios 

Os sistemas solares térmicos com PCM nos reservatórios são usados para armazenar o 

calor durante o dia de modo a que o calor possa ser fornecido à noite ou quando não 

existe luz solar. 

Durante os períodos de sol em que é necessário aquecimento, o ar passa através do 

coletor e, posteriormente para a habitação. Quando o aquecimento não é necessário o 

ar é bombeado para o reservatório de armazenamento térmico, fundindo o PCM. 

Quando a luz do sol não estiver disponível, faz-se passar o ar ambiente através do 

reservatório de PCM aquecendo o ar que será bombeado para dentro de casa. 

(Pasupathy et al, 2008). 

A Figura 18 apresenta a constituição de um sistema solar térmico com um reservatório 

contendo PCM. 

 

Figura 18 – Esquema de um sistema solar térmico com um reservatório contendo PCM 
(Adaptado de (Pasupathy et al, 2008) 
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3 Metodologia 

3.1 Procedimento 

Para o estudo do tipo e quantidade de PCM adequado para o clima português, mais 

concretamente para a região de Lisboa, foi utilizado um programa de simulação 

dinâmica de necessidades energéticas de edifícios. O programa selecionado foi o 

EnergyPlus. Este programa é usado para modelar o uso de energia (com sistemas de 

climatização e ventilação) e água em edifícios. Através da utilização deste programa é 

possível otimizar o projeto de edifícios e obter uma maior eficiência energética dos 

mesmos. Assim, através da utilização deste programa, um dos poucos que possibilita 

simular PCM, foi possível simular e comparar o comportamento térmico de um mesmo 

edifício com e sem a incorporação de PCM nas suas soluções construtivas (Energy 

Efficiency & Renewable Energy, 2013). 

Numa primeira fase procedeu-se a uma análise simplificada para uma geometria 

simples, definida de acordo com a norma ASHRAE 140:2011, Case 610. A utilização da 

geometria definida teve como objetivo diminuir complexidade e o tempo de 

simulação, para além de otimizar os ganhos solares no interior do edifício e diminuir 

eventuais perdas térmicas inerentes a edifícios com geometrias mais complexas. Assim 

foi possível realizar uma análise comparativa entre os diferentes tipos de PCM e 

identificar qual o tipo, a quantidade e o local de aplicação de PCM mais indicados para 

o clima em análise. 

Tendo em conta o modo de funcionamento do PCM foi considerada a existência de 

ventilação natural noturna, que representa a abertura parcial das janelas ou a 

existência de dispositivos de admissão de ar nas fachadas autorreguláveis com o 

objetivo de arrefecer o ambiente interior no período noturno durante a estação de 

arrefecimento (Verão). Com o referido arrefecimento do ambiente interior torna-se 

mais fácil para o PCM libertar a energia absorvida durante o dia sob a forma de calor. 

Caso não fosse considerada a ventilação natural noturna poderia acontecer de nos dias 

mais quentes a temperatura interior não diminuísse o suficiente durante o período 
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noturno para que o PCM libertasse a energia absorvida durante o dia. Assim definiu-se 

que no período noturno da estação de arrefecimento quando a temperatura interior 

fosse igual ou superior a 21°C e a diferença entre a temperatura interior e exterior 

fosse pelo menos 2°C a ventilação natural seria ativada. 

Foi ainda considerado que o edifício é ventilado em permanência por um caudal 

mínimo de ar, a ventilação natural, existente nos edifícios com o intuito de otimizar o 

conforto ambiental e a qualidade do ar interior (RCCTE, 2006). Assim, foi considerado 

para o edifício em análise uma renovação do ar por hora (Rph) igual a 1 (Quadro IV.1 do 

RCCTE (2006)). Este Quadro apresenta valores nominais em função da classe de 

exposição do espaço (que, por sua vez, depende da altura média da fração autónoma 

acima do solo, da região onde se localiza e da rugosidade da zona), da existência ou 

não de dispositivos de admissão na fachada, da classe da caixilharia e da existência ou 

não de caixa de estore (RCCTE, 2006). 

É ainda importante referir que nesta primeira fase não foram considerados sistemas 

de climatização nem ganhos internos devidos a ocupação, equipamentos elétricos e 

iluminação, uma vez que esta fase pretendeu ser apenas uma análise comparativa 

quanto às diferentes formas de aplicação dos PCM em análise.  

Posteriormente, numa segunda fase, aplicou-se a um edifício de habitação unifamiliar 

localizado na zona de Lisboa a melhor solução relativamente ao tipo, quantidade e 

local de aplicação do PCM definida na fase anterior. Assim, simulou-se o edifício com e 

sem PCM de forma a comparar as diferentes necessidades energéticas e verificar se 

com a inclusão de PCM nas soluções construtivas é possível reduzir os consumos 

energéticos. 

Nesta fase tal como na fase anterior foram consideradas a ventilação natural existente 

no edifício de forma constante durante todo o período em análise e a ventilação 

natural noturna, que apenas é ativada no período noturno da estação de 

arrefecimento com o objetivo de ajudar o PCM a libertar a energia armazenada 

durante o dia. 
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Em relação ao sistema de climatização foi considerado para aquecimento e 

arrefecimento um sistema com 100% de eficiência, “Ideal Loads Air System”. Através 

deste sistema é possível prever de forma simples qual a energia necessária com 

sistemas climatização para manter no edifício as temperaturas definidas pelo utilizador 

em “Thermostat”. Estas temperaturas definem quando é que o sistema de 

climatização é ativado, ou seja, a temperatura abaixo da qual o aquecimento é ativado 

e a temperatura acima da qual o arrefecimento é ativado. 

As temperaturas de funcionamento deste sistema foram definidas para manter a 

temperatura interior durante o período de ocupação frequente num intervalo de 

temperaturas de conforto, 20 a 25°C, ou seja, na estação de aquecimento aquece 

quando a temperatura interior for inferior a 20°C e, na estação de arrefecimento 

arrefece quando a temperatura interior é superior a 25°C. Nos períodos de tempo em 

que não haja ocupação o sistema foi definido para aquecer apenas quando existam 

temperaturas inferiores a 15°C e para arrefecer quando a temperatura interior 

ultrapasse os 30°C. Estas temperaturas foram definidas para prevenir a formação de 

condensações e conferir estabilidade térmica no interior do edifício. 

Por último quanto aos ganhos internos foi considerada a existência de ocupação, 

iluminação e equipamentos elétricos. 

 

3.2 Edifícios Simulados 

3.2.1 Primeira Fase 

Tal como referido anteriormente, a geometria do edifício simulado na primeira fase foi 

definida segundo o Case 610 da norma ASHRAE 140:2011. As Figuras 19 e 20 

representam a geometria do edifico simulado. O edifício orientado a Sul tem 8 metros 

de comprimento, 6 metros de largura e um pé direto de 2,7 metros. Na fachada 

orientada a Sul existem dois vãos envidraçados, cada um com 3 metros de 

comprimento e 2 metros de altura, o que resulta numa área total de envidraçado de 

12m2. Do lado exterior dos envidraçados considerou-se a existência de dispositivos de 

proteção solar (estores), 70% ativos durante a estação de arrefecimento (Verão) para 
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evitar sobreaquecimento do espaço interior, e 0% ativos durante a estação de 

aquecimento (Inverno) para maximizar os ganhos solares. Na mesma fachada existe 

ainda uma pala horizontal ao nível da cobertura com 1metro de largura e 

comprimento igual ao da fachada. 

 

 

Figura 19 – Edifício Simulado na Primeira Fase 

 

 

Figura 20 – Planta de piso do Edifício Simulado na Primeira Fase 
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Considerou-se que o edifício simulado nesta fase é ventilado de forma permanente por 

um caudal mínimo de ar, a ventilação natural. Assim definiu-se segundo o RCCTE para 

o edifício analisado um Rph igual a 1. 

Durante o período noturno da estação de arrefecimento considerou-se a existência da 

ventilação natural noturna. Esta seria ativada quando a temperatura interior fosse 

igual ou superior a 21°C e a diferença entre a temperatura interior e exterior fosse 

pelo menos 2°C. 

 

3.2.2 Segunda Fase 

Na segunda fase procurou-se efetuar as simulações para um tipo de edifício comum, 

assim efetuaram-se as simulações para um edifício de habitação unifamiliar. As Figuras 

21 a 23 representam a geometria do edifico de habitação unifamiliar simulado.  

 

Figura 21 – Planta de piso do Edifício Simulado na Segunda Fase 
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Figura 22 – Perspetiva das Fachadas Norte e Este do Edifício Simulado na Segunda Fase 

 

Figura 23 – Perspetiva das Fachadas Sul e Oeste do Edifício Simulado na Segunda Fase 

 

O edifício com uma área total de 197,75 m2 e um pé direito de 2,7metros apresenta 

um total de 10 zonas distintas (de acordo com o apresentado na Figura 21): 

 Cozinha/Sala de Jantar – 49m2; 
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 Sala de Estar – 49m2; 

 Hall de Entrada – 18,75m2; 

 Corredor de Acesso aos Quartos – 11,25m2; 

 Quarto 1 – 10,50m2; 

 Quarto 2 – 10,50m2; 

 WC1 – 6,25m2; 

 WC2 – 7,50m2; 

 Garagem – 22,50m2; 

 Lavandaria – 12,5m2. 

Na fachada Sul, tal como o edifício simulado na primeira fase, considerou-se a 

existência de uma pala horizontal com o desenvolvimento igual ao comprimento da 

fachada e uma largura de 1 metro para evitar sobreaquecimento na Estação de 

arrefecimento. 

Os vãos envidraçados do edifício são apresentados na Tabela 4. É ainda de referir que 

foi considerada a existência de dispositivos de proteção solar (estores) colocados do 

lado exterior dos envidraçados. 

Tabela 4 – Área e Orientação dos Vãos Envidraçados do Edifício Simulado na Segunda Fase 

Compartimento Orientação 
Área do envidraçado 

(m2) 

Sala Sul 4 

Sala Oeste 4 

Cozinha Norte 1,5 

Cozinha Oeste 1,5 

Quarto 1 Sul 1,5 

Quarto 2 Sul 1,5 

Wc2 Sul 0,35 

Wc1 Este 0,35 

Lavandaria Este 0,35 

 

No edifício simulado nesta fase foi considerada a existência da ventilação natural e da 

ventilação natural noturna, tal como na fase anterior. Considerou-se ainda a existência 

de um sistema de climatização com 100% de eficiência e de ganhos internos devidos à 

ocupação, iluminação e equipamentos elétricos.  
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O sistema de climatização foi definido para que nos períodos em que haja maior 

ocupação aquecer quando a temperatura interior na estação de aquecimento for 

inferior a 20°C e arrefecer quando a temperatura interior na estação de arrefecimento 

for superior a 25°C. Nos períodos em que não haja ocupação o sistema foi definido 

para aquecer apenas quando existam temperaturas inferiores a 15°C e para arrefecer 

quando a temperatura interior ultrapasse os 30°C. 

Quanto à ocupação definiu-se o número de pessoas igual a 3. No período entre as 0 e 

as 8 horas considerou-se que os Quartos 1 e 2 se encontram ocupados, 

respetivamente com 2 e 1 pessoas. Durante os dias úteis (Segunda a Sexta Feira) 

considerou-se que das 8 às 19 horas não existe qualquer ocupação e que no período 

das 19 às 24 horas a ocupação é repartida entre as zonas da Sala e da Cozinha. No final 

de semana no período entre as 8 e as 24 horas a ocupação é repartida entre as duas 

zonas referidas anteriormente. Quanto às restantes zonas considerou-se que como são 

zonas de passagem ou zonas com ocupação durante um curto espaço de tempo não 

sendo aqui considerada qualquer ocupação.  

Em relação à iluminação considerou-se na Cozinha a existência de 24W de ganhos 

internos, e nos restantes compartimentos de 12W. 

Finalmente quanto aos equipamentos elétricos considerou-se a existência permanente 

de 300W na cozinha, devidos a frigoríficos e congeladores que se encontram ligados 

permanentemente. Visto ser difícil quantificar em cada período qual será energia 

elétrica utilizada optou-se por considerar a existência permanente de 50W em todo o 

espaço útil. 

 

3.3 Soluções Construtivas 

3.3.1 Materiais 

Uma vez definida a geometria do edifício procedeu-se à escolha das soluções 

construtivas de paredes, pavimento, cobertura e vãos envidraçados. Com o objetivo de 

aproximar o comportamento térmico das soluções construtivas do edifício à realidade 

foram escolhidas algumas das soluções construtivas mais correntes em Portugal.  
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As paredes exteriores (Figura 24) dos edifícios simulados são paredes simples com 

reboco armado sobre o isolamento contínuo pelo exterior (ETICS).  

 
Figura 24 – Parede simples com reboco armado sobre o isolamento contínuo pelo exterior 

(ETICS) 

As propriedades dos materiais que constituem a solução construtiva das paredes 

exteriores são apresentadas nas Tabelas 5 a 9. 

Tabela 5 – Propriedades do Reboco Armado com Fibra de Vidro 

Rugosidade Liso 

Espessura (m) 0,02 

Condutividade Térmica (W/m.K) 1,15 

Densidade (kg/m3) 1900 

Calor Especifico (J/kg.K) 1000 

 

Tabela 6 – Propriedades do Poliestireno Expandido Moldado, EPS (4cm) 

Rugosidade Liso 

Espessura (m) 0,04 

Resistência Térmica (m2.K/W) 0,95 

 

Tabela 7 – Propriedades do Tijolo Furado de 22cm 

Rugosidade Muito Rugoso 

Espessura (m) 0,22 

Condutividade Térmica (W/m.K) 0,38 

Densidade (kg/m3) 633 

Calor Especifico (J/kg.K) 920 

Legenda: 

A: Reboco Armado com Fibra de Vidro – 2cm; 

B: Poliestireno Expandido Moldado em Placas – 4cm; 

C: Tijolo Furado – 22cm; 

D: Caixa de Ar- 4cm; 

E: Gesso cartonado – 1,2cm. 
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Tabela 8 – Propriedades da Caixa-de-ar das Paredes Exteriores 

Espessura (m) 0,04 

Resistência Térmica (m2.K/W) 0,18 

 

Tabela 9 – Propriedades das Placas de Gesso Cartonado 

Rugosidade Liso 

Espessura (m) 0,012 

Condutividade Térmica (W/m.K) 0,24 

Densidade (kg/m3) 790 

Calor Especifico (J/kg.K) 1000 

 

A Figura 25 apresenta a solução construtiva das paredes interiores, que separam um 

espaço útil de um espaço não útil, parede que separa a Garagem do Hall de Entrada e 

as paredes que separam a Garagem e a Lavandaria do Corredor e Wc1, 

respetivamente. 

 

Figura 25 – Parede dupla em alvenaria de tijolo vazado 

As propriedades dos materiais que constituem a solução construtivas das paredes 

divisórias definidas anteriormente são apresentadas nas Tabelas 6, 10 e 11. 

Tabela 10 – Propriedades do Reboco Tradicional 

Rugosidade Medianamente Rugoso 

Espessura (m) 0,015 

Condutividade Térmica (W/m.K) 1,8 

Densidade (kg/m3) 1800 

Calor Especifico (J/kg.K) 1000 

Legenda: 

A: Reboco Tradicional – 1,5cm; 

B: Tijolo Furado – 11cm;  

C: Poliestireno Expandido Moldado em Placas – 4cm. 
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Tabela 11 – Propriedades do Tijolo Furado de 11cm 

Rugosidade Muito Rugoso 

Espessura (m) 0,11 

Condutividade Térmica (W/m.K) 0,19 

Densidade (kg/m3) 670 

Calor Especifico (J/kg.K) 920 

 

As paredes divisórias são constituídas por paredes simples de 11cm de tijolo vazado 

(Figura 26). 

 

Figura 26 – Parede simples de tijolo vazado 

As propriedades dos materiais que constituem a solução construtivas das paredes 

simples de tijolo vazado são definidas são apresentadas nas Tabelas 10 e 11. 

O pavimento térreo é constituído por uma laje maciça com 20 cm revestida por 3 cm 

de madeira (Figura 27). 

 

Figura 27 – Pavimento Térreo 

Legenda: 

A: Reboco Tradicional – 1,5cm; 

B: Tijolo Furado – 11cm. 

 Legenda: 

A: Madeira/Carvalho – 3cm; 

B: Laje Maciça de Betão Armado – 20cm. 
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As propriedades dos materiais que constituem o pavimento térreo são apresentadas 

nas Tabelas 12 e 13. 

Tabela 12 – Propriedades da Laje Maciça de Betão Armado 

Rugosidade Medianamente Rugoso 

Espessura (m) 0,20 

Condutividade Térmica (W/m.K) 2,5 

Densidade (kg/m3) 2400 

Calor Especifico (J/kg.K) 1000 

 

Tabela 13 – Propriedades da Madeira/Carvalho 

Rugosidade Medianamente Rugoso 

Espessura (m) 0,03 

Condutividade Térmica (W/m.K) 0,18 

Densidade (kg/m3) 750 

Calor Especifico (J/kg.K) 1500 

 

A cobertura utilizada é uma cobertura plana com uma laje maciça em betão armado de 

20 cm e uma camada de isolamento com 8 cm (Figura 28). 

 

Figura 28 – Cobertura Plana 

As propriedades dos materiais que constituem a solução construtiva da cobertura 

plana são apresentadas nas Tabelas 9, 12, 14 e 15. 

Tabela 14 – Propriedades do Poliestireno Expandido Moldado, EPS (8cm) 

Rugosidade Liso 

Espessura (m) 0,08 

Resistência Térmica (m2.K/W) 1,9 

Legenda:  

A: Proteção Pesada – 4cm; 

B: Poliestireno Expandido Moldado em Placas – 8cm;  

C: Laje Maciça de Betão Armado – 20cm; 

D: Caixa-de-ar – 4cm; 

E: Gesso Cartonado – 1,2cm.  
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Tabela 15 – Propriedades da Caixa-de-ar da Cobertura 

Espessura (m) 0,04 

Resistência Térmica (m2.K/W) 0,16 

 

Os vãos envidraçados são constituídos por vidros duplos e apresentam dispositivos de 

proteção solar (estores) do lado exterior tal como apresentado na Figura 29 e na 

Tabela 16. 

 

Figura 29 – Vidro Duplo 

Tabela 16 – Propriedades do Vidro Duplo 

Pano interior Pano exterior 

Espessura (m) 0,008 0,004 

Transmitância Solar 0,775 0,2 

Refletância Solar à frente 0,071 0,044 

Refletância Solar atrás 0,071 0,044 

Transmitância Visível 0,881 0,21 

Refletância Visível à frente 0,08 0,044 

Refletância Visível atrás 0,08 0,044 

Transmitância por 

Infravermelhos 
0 0 

Transmitância por 

Infravermelhos à frente 
0,84 0,84 

Transmitância por 

Infravermelhos atrás 
0,84 0,84 

Condutividade Térmica (W/m.K) 1,05 1,1 

 

Os valores das propriedades dos materiais que compõem as diferentes soluções 

construtivas ilustradas anteriormente foram retirados de catálogos de fabricantes e da 

Legenda: 

A: Proteção Solar; 

B: Vidro Duplo. 
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publicação do LNEC “Coeficientes de Transmissão Térmica da Envolvente dos Edifícios” 

(Santos & Matias, 2006). 

 

3.3.2 Materiais de Mudança de Fase Utilizados 

Definidos os materiais das soluções construtivas efetuou-se posteriormente uma 

pesquisa dos PCM e materiais incorporando PCM existentes no mercado que 

pudessem ser introduzidos nas soluções construtivas definidas anteriormente.  

Apesar de existirem diversos materiais com incorporação de PCM para aplicação na 

construção constatou-se que nem todos os materiais encontrados puderam ser 

analisados pelo facto de os catálogos não disporem os dados necessários à realização 

da simulação. Para além da rugosidade, espessura, condutividade térmica, densidade e 

calor específico é necessário introduzir no EnergyPlus alguns valores de temperaturas 

e entalpia de forma a descrever a curva que relaciona a entalpia de fusão com a 

temperatura do PCM. Assim foram utilizadas as Equações 1 a 3 para determinar os 

respetivos valores (Ramprasad et al, s.d.). 

                        (Equação 1) 

 

                                            (Equação 2) 

 

    
     

 
  

        

        (Equação 3) 

 

Onde: cp - é o valor do calor especifico, em kJ/kg.K 

 T - é o valor da temperatura, em °C 

 Tm - é o valor da temperatura de fusão, em °C 

 h1-h2 - são o valor da energia de fusão, em kJ/kg 

   – é o intervalo de temperatura de fusão 
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Os materiais encontrados em que os catálogos dispunham dos dados necessários à 

realização das simulações foram o Delta Cool 24 e as Placas de Gesso Cartonado Alba® 

Balance com PCM Micronal que serão apresentados de seguida. 

 

3.3.2.1 Delta Cool 24 

O Delta Cool 24 é um material de mudança de fase, que funciona de forma passiva, à 

base de sal hidratado macro-encapsulado desenvolvido pela marca alemã, Dörken 

GmbH & Co. KG, que se encontra disponível em várias formas de encapsulamento. Este 

material pode ser aplicado na caixa-de-ar de tetos e paredes (Delta Cool 24, s.d.). 

Foi testado pelo Instituto Alemão de Tecnologia da Construção e segundo o fabricante 

tem capacidade para mais de 10000 ciclos e funciona sem manutenção e sem perda de 

desempenho por um período superior a 25 anos. Ainda segundo o fabricante é 100% 

reciclável e não tóxico (Delta Cool 24, s.d.). 

As propriedades relevantes para o estudo deste material são apresentadas na Tabela 

17. 

Tabela 17 – Propriedades do Delta Cool 24 (Delta Cool 24, s.d.) 

Material Base Sal Hidratado 

Temperatura de Fusão 22 - 28°C 

Temperatura de Cristalização 22°C 

Capacidade de Arrefecimento 25 – 40 W/m2 

Energia de Fusão 158 kJ/kg 

Densidade (sólido/líquido) 1,6/1,5 kg/L 

Capacidade Térmica (sólido/líquido) 2,7/2,2 kJ/kg.K 

Condutividade Térmica (sólido/líquido) 1,12/0,56 W/m.K 

Temperatura Máxima de Serviço 60°C 

Peso Depende da capacidade de energia 

Dimensões 300 x 600 mm 

 

A Figura 30 apresenta a curva da entalpia de fusão do Delta Cool 24 obtida com base 

nas Equações 1 a 3. 
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Figura 30 – Curva da Entalpia de Fusão do Delta Cool 24 

 

3.3.2.2  Placas de Gesso Cartonado Alba® Balance 

Alba® Balance são placas de gesso cartonado da marca Alemã Rigips que contêm 

microcápsulas de PCM Micronal e que tal como o Delta Cool 24 funcionam de forma 

passiva. O seu material base é uma mistura de parafinas e a microcápsula é feita de 

PMMA (polimetilmetacrilato) livre de formaldeído. Segundo o fabricante, tem 

capacidade para mais de 10000 ciclos e um período de funcionamento de cerca de 30 

anos (BASF, 2013). As placas de gesso cartonado Alba® Balance apresentam uma gama 

de temperatura de fusão entre os 23 e os 26°C (Alba Balance, s.d.). 

As propriedades relevantes para o estudo deste material são apresentadas na Tabela 

18. 
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Tabela 18 – Propriedades das Placas de Gesso Cartonado Alba Balance (Alba Balance, s.d.). 

Material Base Parafina 

Temperatura de Fusão 23 - 26°C 

Armazenamento de Calor Latente 300 kJ/m2 

Densidade 1000 kg/m3 

Capacidade Térmica 28,3 kJ/m2.K 

Condutividade Térmica 0,27 W/m.K 

Peso 25 kg/m2 

Dimensões 500 x 1000 x 25 mm 

 

A Figura 31 apresenta a curva da entalpia de fusão das Placas de Gesso Cartonado 

Alba® Balance obtida com base na Equação 1 a 3. 

Na Figura 32 apresenta-se uma ampliação da Figura 31 para melhor analisar a curva da 

entalpia de fusão das Placas de Gesso Cartonado Alba Balance.  

 

Figura 31 – Curva da Entalpia de Fusão das Placas de Gesso Cartonado Alba Balance 
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Figura 32 – Curva da Entalpia de Fusão das Placas de Gesso Cartonado Alba Balance 
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4 Resultados 

4.1 1º Fase de Simulações 

Apresentam-se de seguida os resultados da primeira fase de simulações, realizadas 

para um edifício com uma geometria simples, com e sem PCM. Foram testados dois 

tipos de PCM (macro e micoencapsulado) aplicados na caixa-de-ar das soluções 

construtivas de paredes exteriores (exceto parede orientada a Norte) e cobertura. As 

simulações efetuadas, para um ano, foram posteriormente comparadas para 3 dias 

distintos: 

 Dia Tipo 1 – Dia mais quente; 

 Dia Tipo 2 – Dia com temperaturas internas dentro da gama de temperaturas 

de fusão dos PCM em análise; 

 Dia Tipo 3 – Dia mais frio. 

O primeiro passo foi simular o comportamento térmico do edifico sem PCM para 

posteriormente comparar com o edifício com a inclusão de PCM. 

Na Figura 33 apresentam-se os resultados verificados no Dia Tipo 1, dia mais quente 

do ano, para o edifício sem PCM e com PCM, para diferentes soluções construtivas. 

Na Figura 34 apresenta-se uma ampliação da Figura 33 para permitir avaliar com maior 

rigor a evolução das temperaturas interiores das diferentes soluções construtivas. 

Para o dia mais quente do ano é possível verificar pela análise dos gráficos, das Figuras 

33 e 34, que nas primeiras 10 horas do dia todas as soluções com PCM apresentam 

uma temperatura interior ligeiramente superior à solução sem PCM, com destaque 

para as soluções que contêm Delta Cool 24, particularmente na caixa-de-ar das 

paredes exteriores onde o acréscimo de temperatura em relação à solução sem PCM é 

na ordem dos 0,2°C. Este aumento de temperatura é conseguido através da libertação 

de energia sob a forma de calor por parte do PCM. 
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Figura 33 – Temperaturas Interiores e Exterior registadas no Dia Tipo 1 (dia mais quente) para 
diferentes tipos de PCM 

 

 

Figura 34 – Temperaturas Interiores Registadas no Dia Tipo 1 (dia mais quente) para diferentes 
PCM 
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Sensivelmente a partir das 10 horas as 4 soluções com PCM apresentam gradualmente 

temperaturas interiores inferiores à da solução sem PCM representando assim um 

arrefecimento da temperatura interior conseguido através da absorção de energia sob 

a forma de calor por parte do PCM. Mais uma vez destacam-se as soluções que contêm 

Delta Cool 24, em particular a solução que contém a caixa-de-ar da cobertura 

totalmente preenchida com Delta Cool 24, nomeadamente na hora do pico de calor 

com uma diferença de aproximadamente 0,3°C face à solução sem PCM.  

As soluções que contêm placas de gesso cartonado Alba® Balance apresentam um 

comportamento semelhante à solução sem PCM com exceção no período de pico de 

calor em que provocam um ligeiro arrefecimento do ambiente interior face à solução 

sem PCM. 

Na Figura 35 apresentam-se os resultados verificados no Dia Tipo 2 (com temperaturas 

internas dentro da gama de temperaturas de fusão dos PCM), para o edifício sem PCM 

e com PCM em diferentes soluções construtivas. 

 

Figura 35 – Temperaturas Interiores e Exterior registadas no Dia Tipo 2 (com temperaturas 
internas dentro da gama de temperaturas de fusão dos PCM) para diferentes tipos de PCM 
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Na Figura 36 apresenta-se uma ampliação da Figura 35 para permitir avaliar com maior 

rigor a evolução das temperaturas interiores das diferentes soluções construtivas. 

 

Figura 36 – Temperaturas Interiores Registadas no Dia Tipo 2 (com temperaturas internas 
dentro da gama de temperaturas de fusão dos PCM) para diferentes PCM 
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É ainda de salientar que a partir das 20 horas com o decréscimo da temperatura 

interior as soluções que contêm Delta Cool 24 apresentam gradualmente um ligeiro 

aumento da temperatura interior face às restantes soluções permitindo assim tal como 

nas primeiras horas do dia um aumento da temperatura no período noturno.  

As soluções que contêm placas de gesso cartonado Alba® Balance apresentam durante 

todo o período uma temperatura interior muito próxima da solução sem PCM não 

apresentando assim benefícios muito significativos. 

Na Figura 37 apresentam-se os resultados verificados no Dia Tipo 3, dia mais frio, para 

o edifício sem PCM e com PCM em diferentes soluções construtivas. 

 

Figura 37 – Temperaturas Interiores e Exterior registadas no Dia Tipo 3 (dia mais frio) para 
diferentes tipos de PCM 
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Figura 38 – Temperaturas Interiores Registadas no Dia Tipo 3 (dia mais frio) para diferentes 
PCM 

Através da análise das Figuras 37 e 38 verifica-se que no dia mais frio apesar da 

temperatura interna não atingir a gama de temperaturas de fusão dos PCM em análise 
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Na Figura 39 apresentam-se os resultados verificados no, Dia Tipo 1, dia mais quente, 

para o edifício sem PCM, com Delta Cool 24 na caixa-de-ar da cobertura, das paredes 

exteriores e para as três novas soluções enunciadas anteriormente. 

Na Figura 40 apresenta-se uma ampliação da Figura 39 para permitir avaliar com maior 

rigor a evolução das temperaturas interiores das diferentes soluções construtivas. 

 

Figura 39 – Temperaturas Interiores e Exterior registadas no Dia Tipo 1 (dia mais quente) com 
Delta Cool 24 
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exteriores e cobertura conduz a um arrefecimento na ordem dos 0,6°C face à solução 

sem PCM. 

 

Figura 40 – Temperaturas Interiores registadas no Dia Tipo 1 (dia mais quente) com Delta Cool 
24 

Na Figura 41 apresentam-se os resultados verificados no Dia Tipo 2 (com temperaturas 

internas dentro da gama de temperaturas de fusão dos PCM), para o edifício sem PCM 

e com PCM Delta Cool 24 em diferentes soluções construtivas. 

Na Figura 42 apresenta-se uma ampliação da Figura 41 para permitir avaliar com maior 

rigor a evolução das temperaturas interiores das diferentes soluções construtivas. 

Através da análise dos gráficos, das Figuras 41 e 42, é possível verificar que para dias 

em que haja uma descida acentuada da temperatura mínima conduzindo a 

temperaturas interiores abaixo dos 20°C, como é o caso das 3 às 8 horas para a 

solução sem PCM, a inclusão de Delta Cool 24 na caixa-de-ar de paredes exteriores e 

cobertura provoca um aumento da temperatura de cerca de 0,6°C. As soluções que 

contêm PCM apresentam temperaturas superiores durante todo o dia, apesar de no 

período entre as 16 e as 19 horas terem tendência a igualar a temperatura solução 

sem PCM. 
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Figura 41 – Temperaturas Interiores e Exterior registadas no Dia Tipo 2 (com temperaturas 
internas dentro da gama de temperaturas de fusão dos PCM) com Delta Cool 24 

 

 

Figura 42 – Temperaturas Interiores registadas no Dia Tipo 2 (com temperaturas internas 
dentro da gama de temperaturas de fusão dos PCM) com Delta Cool 24 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Te
m

p
er

at
u

ra
 °

C
 

Tempo (horas) 

Temperatura Exterior °C 

Temperatura Interior 
(Dupla camada Delta 
Cool 24 - Paredes) °C 
Temperatura Interior 
(Dupla camada Delta 
Cool 24 - Cobertura) °C 
Temperatura Interior 
(Delta Cool 24 - Paredes 
e Cobertura) °C 
Temperatura Interior 
(Delta Cool 24 - 
Paredes) °C 
Temperatura Interior 
(Delta Cool 24 - 
Cobertura) °C 
Temperatura Interior 
(Sem PCM) °C 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Te
m

p
er

at
u

ra
 °

C
 

Tempo (horas) 

Temperatura Interior 
(Dupla camada Delta Cool 
24 - Paredes) °C 

Temperatura Interior 
(Dupla camada Delta Cool 
24 - Cobertura) °C 

Temperatura Interior 
(Delta Cool 24 - Paredes e 
Cobertura) °C 

Temperatura Interior 
(Delta Cool 24 - Paredes) 
°C 

Temperatura Interior 
(Delta Cool 24 - 
Cobertura) °C 

Temperatura Interior 
(Sem PCM) °C 



Identificação do tipo e quantidade de PCM adequado ao clima Português 

Página | 56 
 

A partir das 19 horas as soluções com PCM, particularmente a que combina Delta Cool 

24 na caixa-de-ar das paredes exteriores e cobertura apresentam ligeiramente um 

aumento da temperatura face à solução sem PCM prevenindo assim o arrefecimento 

verificado nas primeiras horas do dia. 

Na Figura 43 apresentam-se os resultados verificados no Dia Tipo 3, dia mais frio, para 

o edifício sem PCM e com PCM Delta Cool 24 em diferentes soluções construtivas. 

Na Figura 44 apresenta-se uma ampliação da Figura 43 para permitir avaliar com maior 

rigor a evolução das temperaturas interiores das diferentes soluções construtivas. 

 

Figura 43 – Temperaturas Interiores e Exterior registadas no Dia Tipo 3 (dia mais frio) com 

Delta Cool 24 
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construtivas provoca uma diminuição da temperatura interna face à solução sem PCM 

em particular a solução que combina Delta Cool 24 na caixa-de-ar da cobertura e das 

paredes. Contudo como foi verificado anteriormente a energia absorvida durante o dia 
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interior face à solução sem PCM sendo que neste período as soluções com PCM 

apresentam um comportamento semelhante. 

 

Figura 44 – Temperaturas Interiores registadas no Dia Tipo 3 (dia mais frio) com Delta Cool 24 

No geral as soluções que contêm uma dupla camada de Delta Cool 24 apresentam um 

comportamento semelhante, destaca-se a solução que combina Delta Cool 24 na 

caixa-de-ar das paredes e cobertura por provocar um aquecimento no período noturno 

quando são registadas temperaturas interiores mais baixas e um arrefecimento 

quando são registadas temperaturas interiores mais altas ajudando a evitar 

sobreaquecimentos.  

No dia mais frio esta solução apresentou piores resultados face às restantes uma vez 

que diminui a temperatura interior no período diurno. Contudo, analisando um edifício 

de habitação com ocupação essencialmente no período noturno esta solução 

apresenta nesse período como verificado anteriormente temperaturas superiores face 

às restantes soluções. 
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Concluída a primeira fase de simulações foi possível verificar que o PCM que 

apresentou o melhor desempenho foi o macroencapsulado, no caso em estudo o Delta 

Cool 24.  

Quanto ao local para colocação do PCM verificou-se inicialmente que a introdução na 

caixa-de-ar das paredes exteriores e na caixa-de-ar da cobertura apresentava valores 

muito próximos. Numa análise posterior para uma quantidade de PCM superior 

verificou-se que no geral a solução que apresentou melhor desempenho foi a que 

combinava Delta Cool 24 na caixa-de-ar de paredes exteriores e cobertura pelo que 

será esta a solução a utilizar na fase seguinte. 

 

4.2 2º Fase de Simulações 

De seguida apresentam-se os resultados da segunda fase de simulações, realizadas 

para um edifício de habitação unifamiliar com o tipo, a quantidade e o local de 

aplicação de PCM definidos na fase anterior como sendo a melhor solução. Assim, 

nesta fase considerou-se a utilização de PCM nas paredes exteriores da fachada Sul e 

na cobertura dos compartimentos orientados a Sul: Sala, Wc2, Quarto 1 e Quarto 2. 

Inicialmente simulou-se o edifício sem o sistema de climatização para perceber qual a 

influência da inclusão do PCM nos compartimentos referidos. Posteriormente, com o 

sistema de climatização simulou-se o edifício com e sem PCM para comparar as 

necessidades energéticas e assim perceber se com a inclusão de PCM nas soluções 

construtivas é possível reduzir os consumos energéticos para aquecimento e 

arrefecimento. 

 

4.2.1 Sem Sistema de Climatização 

4.2.1.1 Dia Tipo 1 

As Figuras 45 a 48 apresentam os resultados das temperaturas interiores registadas 

nos compartimentos com PCM (Sala, Wc2, Quarto 1 e Quarto 2), no Dia Tipo 1, dia 

mais quente, para o edifício de habitação unifamiliar sem sistema de climatização, 

simulado com e sem PCM. 
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Figura 45 – Temperaturas Interiores na zona da Sala registadas no Dia Tipo 1, para o Edifício 
com e sem PCM 

 

 

Figura 46 – Temperaturas Interiores na zona do Wc2 registadas no Dia Tipo 1, para o Edifício 
com e sem PCM 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Te
m

p
er

at
u

ra
 °

C
 

Tempo (horas) 

Temperatura Interior 
(Zona da Sala - Sem 
PCM) °C 

Temperatura Interior 
(Zona da Sala - Com 
PCM) °C 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Te
m

p
er

at
u

ra
 °

C
 

Tempo (horas) 

Temperatura Interior 
(Zona do Wc2 - Sem PCM) 
°C 

Temperatura Interior 
(Zona do Wc2 - Com 
PCM) °C 



Identificação do tipo e quantidade de PCM adequado ao clima Português 

Página | 60 
 

 

 

Figura 47 – Temperaturas Interiores na zona do Quarto 1 registadas no Dia Tipo 1, para o 
Edifício com e sem PCM 

 

Figura 48 – Temperaturas Interiores na zona do Quarto 2 registadas no Dia Tipo 1, para o 
Edifício com e sem PCM 
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Pela análise dos gráficos, das Figuras 45 a 48, pode verificar-se que nas primeiras horas 

do dia a zona da Sala do edifício com PCM apresenta temperaturas interiores 

superiores à mesma zona do edifício sem PCM. Quanto às zonas dos Quartos e do Wc2 

pode verificar-se que, nas primeiras horas do dia a utilização de PCM diminui, ainda 

que ligeiramente, a temperatura interior em relação às mesmas zonas do edifício sem 

PCM. 

Nas restantes horas do dia verifica-se que, sensivelmente a partir das 11 horas as 

zonas da Sala, Wc2, Quarto 1 e Quarto 2 do edifício com PCM apresentam 

temperaturas interiores inferiores às mesmas zonas do edifício sem PCM, com exceção 

da zona do Wc2 no período entre as 7 e as 12 horas. Assim, é possível prevenir a 

ocorrência de temperaturas interiores elevadas, nomeadamente entre as 13 e as 18 

horas na zona da Sala e reduzir as necessidades de arrefecimento.  

 

4.2.1.2 Dia Tipo 2 

As Figuras 49 a 52 apresentam os resultados das temperaturas interiores registadas 

nos compartimentos da Sala, Wc2, Quarto 1 e Quarto 2 no Dia Tipo 2, para o edifício 

de habitação unifamiliar sem sistema de climatização simulado com e sem PCM. 

Pela análise dos gráficos, das Figuras 49 a 52, pode verificar-se que no Dia Tipo 2 (com 

temperaturas internas dentro da gama de temperaturas de fusão dos PCM) o edifício 

com PCM apresenta na zona da Sala temperaturas interiores superiores à mesma zona 

do edifício sem PCM desde as primeiras horas do dia até cerca das 16 horas.  

Na Sala de estar verifica-se que a utilização de PCM impede que a temperatura caia 

para temperaturas abaixo dos 20°C como ocorre no edifício sem PCM, reduzindo desta 

forma custos com sistemas de aquecimento. 

Nas zonas do Quarto 1, Quarto 2 e Wc2 pode verificar-se que a temperatura interior 

no edifício com PCM é superior durante todo o dia em relação ao edifício sem PCM. 
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Figura 49 – Temperaturas Interiores na zona da Sala registadas no Dia Tipo 2, para o Edifício 
com e sem PCM 

 

Figura 50 – Temperaturas Interiores na zona do Wc2 registadas no Dia Tipo 2, para o Edifício 
com e sem PCM 
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Figura 51 – Temperaturas Interiores na zona do Quarto 1 registadas no Dia Tipo 2, para o 
Edifício com e sem PCM 

 

Figura 52 – Temperaturas Interiores na zona do Quaro 2 registadas no Dia Tipo 2, para o 
Edifício com e sem PCM 
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4.2.1.3 Dia Tipo 3 

As Figuras 53 a 56 apresentam os resultados das temperaturas interiores registadas na 

Sala, Wc2, Quarto 1 e Quarto 2 no dia mais frio, para o edifício de habitação 

unifamiliar sem sistema de climatização simulado com e sem PCM. 

Através da análise da Figuras 53 a 56 para o dia mais frio pode verificar-se que em 

nenhum dos compartimentos analisados do edifício com PCM a temperatura interior é 

superior em relação às mesmas zonas do edifício sem PCM. 

Na zona da Sala de Estar a temperatura interior é quase igual no edifício com e sem 

PCM, com exceção do período entre as 11 e as 18 horas onde a Sala do edifício com 

PCM apresenta temperaturas interiores inferiores. 

Na zona do Wc2, no período entre as 8 e as 11 horas temperatura interior é igual no 

edifício com e sem PCM. Nas restantes horas o Wc2 do edifício com PCM apresenta 

temperaturas interiores inferiores. 

Na zona dos Quartos, assim como na Sala e no Wc2 a utilização de PCM reduz a 

temperatura em relação às mesmas zonas do edifício sem PCM, particularmente no 

período diurno.  

Isto traduz-se numa desvantagem na sua utilização uma vez que durante a estação de 

Aquecimento (Inverno) afasta ainda mais as temperaturas internas da temperatura de 

conforto mínima, 20°C. Este fenómeno está relacionado com o facto de uma parte da 

energia que as soluções construtivas captam durante o dia por radiação ser 

posteriormente absorvida pelo PCM. 
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Figura 53 – Temperaturas Interiores na zona da Sala registadas no Dia Tipo 3, para o Edifício 
com e sem PCM 

 

Figura 54 – Temperaturas Interiores na zona do Wc2 registadas no Dia Tipo 3, para o Edifício 
com e sem PCM 
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Figura 55 – Temperaturas Interiores na zona do Quarto 1 registadas no Dia Tipo 3, para o 
Edifício com e sem PCM 

 

Figura 56 – Temperaturas Interiores na zona do Quarto 2 registadas no Dia Tipo 3, para o 
Edifício com e sem PCM 
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No geral, pode concluir-se que a utilização de forma passiva do PCM Delta Cool 24 na 

caixa-de-ar da cobertura e paredes exteriores apresenta bons resultados para a 

estação de arrefecimento (Verão), reduzindo a temperatura interior no período diurno 

dos dias mais quentes e aproveitando a energia absorvida para aumentar a 

temperatura no período noturno. Assim, é possível reduzir custos com sistemas de 

climatização durante a estação referida. 

Para a estação de aquecimento, conclui-se que a utilização do PCM analisado não 

favorece o comportamento térmico do edifício, pois diminui as temperaturas 

interiores no período diurno. No período noturno, período no qual se prevê maior 

ocupação, a diferença de temperaturas internas registadas entre o edifício com e sem 

PCM não é muito significativa. 

 

4.2.2 Com Sistema de Climatização 

Depois de comparar as temperaturas interiores do edifício com e sem PCM nas zonas 

orientadas a Sul: Sala, Wc2, Quarto 1 e Quarto 2, definiu-se um sistema de 

climatização. Assim, simulou-se o edifício com e sem PCM para comparar as 

necessidades energéticas de aquecimento e arrefecimento para perceber se com a 

inclusão de PCM nas soluções construtivas é possível reduzir os custos com sistemas 

de climatização. 

A Figura 57 apresenta a comparação das necessidades energéticas de aquecimento e 

arrefecimento do Edifício com e sem PCM.  

Pela análise da Figura 57 pode concluir-se que o uso de PCM apenas é vantajoso na 

estação de arrefecimento (Verão), uma vez que como se verificou anteriormente, 

diminui a temperatura interior durante o período diurno, evitando sobreaquecimentos 

e reduzindo assim as necessidades energéticas com sistemas de arrefecimento.  

Por outro lado, na estação de aquecimento (Inverno) a utilização do PCM mostrou-se 

desvantajosa aumentando as necessidades energéticas com sistemas de aquecimento. 

Durante o Inverno o PCM absorve parte do calor libertado pelo sistema de 
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aquecimento, sendo assim necessário uma maior quantidade de calor para atingir a 

temperatura interior definida no sistema de climatização. 

 

Figura 57 – Necessidades Energéticas do Edifício de Habitação Unifamiliar com e sem PCM 

O uso de PCM no edifício leva a que haja por ano um acréscimo de 0,21 kWh/m2 em 

relação ao edifício sem PCM. Sendo a área climatizada do edifício correspondente a 

162,75 m2 e o preço da energia igual a 0,1393 €/kWh o uso de PCM no edifício 

representa um aumento de 4,76 €/ano com a energia utilizada com sistema de 

climatização. 

4.3 Custos 

Por fim, quanto aos custos, tendo em conta o custo do PCM Delta Cool 24, 130 €/m2, a 

sua inclusão na caixa-de-ar das paredes exteriores da fachada Sul e da cobertura dos 

compartimentos orientados a Sul, Sala, Wc2, Quarto 1 e Quarto 2 que corresponde a 

uma área total de 122,05 m2, teria um custo de 15866,5 €. 

Apesar do acréscimo anual da energia com sistemas de climatização verificado no 

edifício com PCM não ser muito significativo, efetuando uma análise do 

custo/benefício do uso do PCM pode-se concluir que o custo da aquisição deste 

material é ainda um pouco elevado. O investimento efetuado com a aquisição do 

material não pode ser recuperado visto que o edifício com PCM conduz anualmente a 

um aumento de 0,21 kWh/m2 com a energia utilizada com sistemas de climatização 

face ao edifício sem PCM. 
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5 Conclusões 

Este trabalho teve como objetivo o estudo do PCM que melhor se adequava ao clima 

Português, particularmente à região de Lisboa. Para tal, estudou-se o desempenho 

térmico da aplicação de PCM em soluções construtivas correntes de um edifício com 

uma geometria simples com a finalidade de descobrir qual o tipo, a quantidade e o 

local de aplicação que melhor se adequavam ao clima em análise. De seguida, 

aplicou-se a melhor solução encontrada a um edifício de habitação unifamiliar para 

comprar as necessidades energéticas do edifício com e sem PCM. 

Na primeira fase do estudo simulou-se (utilizando o EnergyPlus) um edifício com uma 

geometria simplificada com aplicação de PCM na caixa-de-ar das paredes exteriores e 

cobertura. Verificou-se que o PCM que apresentou melhor desempenho foi o PCM 

macroencapsulado Delta Cool 24 aplicado na caixa-de-ar das paredes e cobertura.  

De seguida com uma quantidade de PCM superior verificou-se que a melhor opção era 

a que combina Delta Cool 24 na caixa-de-ar de paredes exteriores e cobertura, pois 

apresenta melhores resultados do que as soluções com uma dupla camada de PCM. 

Com esta solução é possível nos dias mais quentes reduzir a temperatura interior nas 

horas de pico de calor em cerca de 0,6°C e aumentar no período noturno dos dias da 

estação de arrefecimento mais comuns (dias com temperaturas internas dentro da 

gama de temperaturas de fusão dos PCM em análise) cerca de 0,6°C. Nos dias mais 

frios esta solução reduz a temperatura interior durante o período diurno tornando-se 

numa desvantagem, mas em contrapartida aumenta no período noturno, período em 

que existe uma ocupação frequente. 

Na segunda fase do estudo aplicou-se a um edifício de habitação unifamiliar com um 

sistema de climatização com eficiência de 100% a solução que apresentou melhores 

resultados na fase anterior. Assim, simulou-se o edifício de habitação para comparar as 

necessidades energéticas de aquecimento e arrefecimento do edifício com e sem PCM. 

Concluiu-se que na estação de arrefecimento a aplicação de PCM melhora o 

comportamento térmico do edifício, reduzindo as necessidades de arrefecimento face 
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ao edifício sem PCM. Contudo, na estação de aquecimento verificou-se que a inclusão 

de PCM nas soluções construtivas aumenta as necessidades energéticas de 

aquecimento, pois parte da energia fornecida pelo sistema de climatização é absorvida 

pelo PCM, conduzindo a um aumento com os custos com sistemas de climatização de 

forma a manter a temperatura interior definida no sistema de climatização. 

Pode-se concluir que o custo deste material é ainda um pouco elevado tendo em conta 

os benefícios obtidos quando aplicados de forma passiva. Uma vez que as 

necessidades energéticas anuais aumentam, o investimento efetuado com a aquisição 

do material não pode ser recuperado.  

 

5.1 Trabalhos Futuros 

O estudo do tipo e da quantidade de PCM adequado ao clima Português é ainda um 

tema bastante recente em Portugal, não existindo estudos sobre o seu 

comportamento quando utilizados em edifícios inseridos no clima Português. 

No futuro deverão ser estudadas outras zonas do país para a inclusão de PCM em 

edifícios uma vez que o território nacional apresenta zonas com diferentes climas. Será 

importante estudar o uso de PCM em regiões localizadas a norte, a sul e no interior do 

país assim como nas ilhas. 

Para além do estudo do uso de PCM em diferentes zonas, deverão ser estudados 

diferentes tipos de PCM, com diferentes temperaturas de fusão e aplicados em 

diferentes materiais. Deverá ainda ser estudado a utilização de PCM com duas 

temperaturas de fusão distintas, um com uma temperatura de fusão adequada às 

condições de inverno e um PCM com uma temperatura de fusão adequada às 

condições de verão para melhor de adaptar às diferentes condições climáticas que 

ocorrem durante o ano.  

Deverá ainda ser estudada a sua aplicação em sistemas ativos para perceber quais os 

benefícios que podem ser obtidos. 
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