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RESUMO 
 

A parede de Trombe é um sistema solar passivo de ganho indireto que pode contribuir para a 

melhoria da eficiência energética dos edifícios, uma vez que potencia o uso de energia solar para 

aquecimento. No entanto, esta solução ainda é pouco utilizada em Portugal, dado o desconhecimento 

por parte dos diferentes intervenientes no setor da construção no que respeita ao seu desempenho e 

a ferramentas de cálculo. No sentido de contribuir para o aumento do conhecimento científico nesta 

área e potenciar o uso em Portugal deste sistema, o principal objetivo deste trabalho de investigação 

consiste em simular o desempenho térmico da parede de Trombe ventilada e não ventilada, com 

recurso a um programa de simulação: o DesignBuilder. Foi analisada a influência dos diferentes 

constituintes do sistema através da alteração do tipo de material e sua espessura, bem como dos 

sistemas de ventilação e sombreamento. Foi definido um modelo geométrico de parede de Trombe 

idêntico à existente na célula de teste localizada no campus universitário da UTAD. Foi efetuada a 

validação do modelo através da comparação dos resultados obtidos neste trabalho com os resultados 

obtidos em trabalhos experimental já desenvolvido na UTAD. O modelo desenvolvido foi posteriormente 

aplicado a diferentes constituições de parede de Trombe, alterando os seus materiais, espessuras e 

elementos de sombreamento exteriores e foram analisados os valores obtidos para as temperaturas 

obtidas no interior do compartimento representado pela célula de teste. Verificou-se que as 

temperaturas obtidas nas simulações dinâmicas são superiores em 15% relativamente às temperaturas 

obtidas em condições climáticas reais. Definiu-se posteriormente uma solução otimizada, sendo esta 

uma parede de Trombe ventilada, com duas aberturas de ventilação (cada abertura com 0,12m2 de 

área), parede acumuladora em granito com espessura de 30 cm, caixa-de-ar com 15 cm, envidraçado 

utilizado foi vidro duplo com um coeficiente de transmissão térmica de 3,31 W/m2-k e sem pala de 

sombreamento. Verificou-se que a utilização deste tipo de parede de Trombe permite que esta 

contribua com 51% em ganhos térmicos durante o ano no edifício. 

PALAVRAS-CHAVE: Parede de Trombe; desempenho térmico; estudo experimental; simulação; 

DesignBuilder; eficiência energética 
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ABSTRACT 
 

The Trombe wall is an indirect gain passive solar system that can contribute to improving the energy 

efficiency of buildings, since it potentiates the use of solar energy for heating. However, this solution is 

not widely used in Portugal, due to the fact that the different stakeholders of the construction sector are 

unaware with regard to its performance and calculation tools. In order to contribute to the increase of 

scientific knowledge in this area and enhance the use of this system in Portugal, the main objective of 

this research is to simulate the thermal performance of the ventilated Trombe wall and not ventilated, 

using a simulation program: DesignBuilder. The influence of the different components of the system was 

analysed by changing the type of material and its thickness, as well as ventilation and shading systems. 

A geometric model of the Trombe wall was defined similar to the one used in the test cell located on the 

campus of UTAD. The model validation was performed by comparing the results of this study with the 

results obtained in experimental work already developed in UTAD. The model was then applied to 

different constitutions of Trombe wall, changing the materials, thicknesses and ventilation, obstruction 

and shading elements. The values obtained for the temperatures inside the test cell were analysed. It 

was verified that the temperatures obtained in the dynamic simulations are 15% higher when compared 

with the temperatures obtained under real climatic conditions. It was then defined an optimized solution, 

corresponding to a ventilated Trombe wall, with two openings (each opening in the area of 0,12m2), a 

massive wall made with granite with a thickness of 30 cm, an air-box with 15 cm, a double glazing with 

a heat transfer coefficient of 3.31 W /m2-k and no shading overhangs. It was found that the use of such 

Trombe wall contributes with 51% for the building heat gains during the year. 

KEYWORDS: Trombe wall; thermal performance; experimental study; simulation; DesignBuilder; 

energy efficiency 
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Símbolo Designação Unidades 
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RS Radiação Solar KW.m-2 

RSh Radiação Solar plano horizontal KW.m-2 

RSn Radiação Solar plano normal KW.m-2 

HRe Humidade Relativa exterior % 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Enquadramento 

A crise energética a nível mundial levou a que as organizações políticas e civis 

impulsionassem o desenvolvimento de políticas e a implementação de medidas para a 

redução do consumo energético e promoção da sustentabilidade. 

Portugal continua a ser um país que depende bastante de combustíveis fósseis [1], contudo 

desde o ano de 2005 que a dependência energética era de 88,8%, esse valor sofreu uma 

ligeira queda situando-se no ano de 2012 em 79,4% [2] impulsionado pelo aumento da 

produção de Energia Elétrica a partir de Fontes Renováveis [3]. Na Europa os edifícios 

consomem cerca de 40% do consumo total energético e emitem cerca de 36% de CO2 [1], 

mas a EU estabeleceu uma política energética estável a longo prazo que tem como objetivo 

até 2020 uma melhoria da eficiência energética de 20 % e em 2030 de 27-30 %. Surge assim 

a necessidade de adotar soluções de melhoria da eficiência energética dos edifícios e de 

utilização racional de energia, para contribuir para o aumento da eficiência energética na 

Europa.  

Sendo assim os edifícios são os maiores responsáveis pelo consumo de energia, causando 

desta forma um impacto nefasto no planeta. Neste sentido, a atuação dos projetistas 

(engenheiros, arquitetos) é muito importante. Estes devem ter conhecimentos que permitam 

aumentar a eficiência energética dos edifícios e aplicá-los desde a fase de projeto, tornando 

assim os edifícios mais sustentáveis. 

Quer na fase de projeto, quer na fase de construção de um edifício é necessário ter em 

conta a sua eficiência energética, com o objetivo de economizar os gastos energéticos, e 

diminuir as emissões de CO2. Um dos fatores importantes na obtenção dessa eficiência é a 

utilização da energia solar, nomeadamente através do recurso à integração de sistemas 

solares passivos. 

Os sistemas passivos são soluções construtivas incorporadas nos edifícios, que têm por 

finalidade contribuir para o aquecimento ou arrefecimento natural dos edifícios não recorrendo 

a sistemas ativos de climatização que consumem energia, aumentando desta forma a fatura 

energética e as emissões de gases e efeito de estufa. Para a instalação destes sistemas em 

edifícios é necessário ter em conta a interação do edifício com as condições climáticas do 

local, designado por estratégia Bioclimática [4]. 
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A Parede de Trombe é um sistema solar passivo de ganho indireto que absorve energia 

solar durante o dia, e a vai libertando durante a noite.  

Torna-se importante conseguir otimizar o tipo de parede de Trombe a adotar tendo em 

conta diferentes aspetos, nomeadamente as condições climáticas do local e o tipo de edifício. 

Por isso, a simulação do seu desempenho térmico é essencial para analisar a sua influência 

no desempenho térmico do edifício, logo na fase do projeto. 

 

1.2 Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é simular o desempenho térmico da parede de Trombe 

ventilada e não ventilada. 

Será analisada a influência dos diferentes constituintes do sistema através da alteração do 

tipo de material e sua espessura, bem como dos sistemas de ventilação, oclusão e 

sombreamento. 

 

1.3 Metodologia 

Para elaborar e alcançar os objetivos propostos neste trabalho foi adotada a seguinte 

metodologia: 

• Efetuou-se uma breve revisão bibliográfica a trabalhos que estivessem 

relacionados com o tema em causa; 

• Foi definido um modelo geométrico, com parede de Trombe ventilada e não 

ventilada idêntico a célula de teste localizada no campus universitário da UTAD; 

• Validação do modelo, através dos resultados obtidos neste trabalho com os 

resultados obtidos em trabalhos experimental já desenvolvido na UTAD; 

• Aplicação do modelo desenvolvido, mas alterando os seus materiais, espessuras e 

elementos de obstrução e sombreamento exteriores; 

• Análise e discussão dos resultados obtidos. 
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1.4 Organização do Trabalho 

Para além do presente capitulo, este trabalho está organizado em mais 5 capítulos. 

No capítulo 2 é efetuada a descrição da constituição e do funcionamento da parede de 

Trombe, bem como a apresentação de trabalhos já desenvolvidos nesta área. São ainda 

apresentados vários programas de simulação para analisar o seu desempenho térmico. 

No capítulo 3 é efetuada uma breve descrição do software ‘DesignBuilder’, e apresenta-se 

o desenvolvimento do modelo geométrico utilizado para simular o desempenho térmico da 

parede de Trombe.  

No capítulo 4 é efetuada a comparação dos valores obtidos através da simulação do 

desempenho térmico da parede de Trombe com os obtidos em trabalho experimental 

anteriormente desenvolvido na UTAD neste domínio e em condições climáticas reais, no 

sentido de validar o modelo. 

No capítulo 5 é efetuada a aplicação do modelo para a simulação do desempenho térmico 

da parede de Trombe, adotando-se diferentes soluções construtivas para o sistema, a fim de 

perceber de que forma estas variáveis influenciam o sistema e quais as que mais contribuem 

para melhorar o desempenho térmico da parede de Trombe. 

No capítulo 6 são apresentadas as principais conclusões do trabalho realizado e propostos 

trabalhos para desenvolvimento futuro. 
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2 PAREDE DE TROMBE 

2.1 Introdução 

Neste capítulo será efetuada a descrição da constituição e do funcionamento da Parede 

de Trombe, bem como dos trabalhos já desenvolvidos nesta área, incidindo naqueles que 

englobaram a utilização de programas de simulação para analisar o seu desempenho. 

2.2 Caracterização construtiva e funcionamento geral  

O americano Edward Morse foi o primeiro a descrever o conceito e método de 

funcionamento da Parede de Trombe (Figura 1) em 1881 [5]. Posteriormente em 1967, o 

engenheiro francês Félix Trombe construiu, juntamente com o arquiteto Jacques Michel, em 

Odeillo, França, uma “Casa-Trombe” (Figura 2) experimental. A sua designação advém de um 

dos seus construtores, sendo também conhecida como parede de Trombe – Michel. 

 

Figura 1 - Parede de Trombe não-ventilada 
[6] 

 

Figura 2 – “Casa -Trombe" em Odeillo, França, 
1964 [7] 

A parede de Trombe é constituída por um envidraçado instalado na parte exterior orientado 

normalmente a Sul, para garantir maior captação de radiação solar, uma caixa-de-ar e uma 

parede acumuladora com inércia térmica forte. A parede terá de ser construída por materiais 

que apresentem elevada capacidade de armazenamento térmico e pintada de cor escura para 

aumentar o coeficiente de absorção de calor da superfície. Diversos materiais podem ser 

utilizados, como por exemplo, blocos de tijolo maciço, granito, betão, água, terra, entre outros. 

As aberturas de ventilação colocadas na parte superior e inferior da parede acumuladora 

(Figura 3) garantem a transmissão de calor por convecção do ar que passa nas aberturas. A 

parede acumuladora armazena o calor durante o dia, libertando-o gradualmente durante a 

noite (Figura 4) [8]. A existência de elementos e dispositivos de proteção e/ou de 

sombreamento, como por exemplo persianas e palas, respetivamente, é fundamental para 
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controlar o sobreaquecimento da parede de Trombe durante o dia no verão e as perdas de 

calor durante as noites de inverno. 

 

Figura 3 - Parede de Trombe clássica (ventilada) [9] 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4 - Representação esquemática do funcionamento da Parede de Trombe ventilada de inverno; 
a) Período diurno – aberturas abertas; b) Período noturno – aberturas fechadas [10] 

O funcionamento é, na sua essência, muito simples: uma vez captada a energia solar, esta 

fica retida na caixa-de-ar entre o vidro e a superfície interna da parede acumuladora. Se a 

parede acumuladora não tiver aberturas de ventilação ou estas estiverem fechadas a 

transferência de calor será efetuada por transmissão térmica através da parede acumuladora, 

ou seja, por condução, convecção e radiação (Figura 4. b). 

 Quando a parede acumuladora possui as aberturas superiores e inferiores e estas se 

encontram abertas, o ar quente sobe por convecção natural e atravessa as aberturas 

superiores, passando para o interior do compartimento. Neste caso a transmissão de calor, 
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para além de ser efetuada pela parede acumuladora (Figura 4. a) é também através das 

aberturas de ventilação.  

No inverno, a transferência de calor por convecção do ar através da parede de Trombe irá 

possibilitar o aquecimento durante o dia e o calor transmitido por radiação pela parede 

permitirá o aquecimento durante a noite. No verão, caso as aberturas na parede acumuladora 

estejam abertas, a convecção do ar  irá provocar o arrefecimento durante a noite. Contudo, o 

calor transmitido por radiação pela parede vai efetuar o aquecimento durante a noite devido 

à elevada capacidade de armazenamento da parede acumuladora, as aberturas deverão estar 

fechadas durante o dia quando as temperaturas forem mais elevadas e é recomendada a 

aplicação de um dispositivo de sombreamento que deverá estar ativo durante o dia [8].  

Para que haja um elevado aproveitamento da radiação solar através deste sistema, o valor 

recomendável da espessura da parede acumuladora deve estar compreendido entre 20 e 40 

cm, de acordo com diversos estudos já realizados, e deve ser pintada de cor preta na 

superfície exterior. As espessuras a adotar para as diferentes camadas do sistema devem 

variar em função das propriedades dos materiais, sendo uma característica importante para a 

devolução noturna do calor ao interior do edifício. Esta propriedade tem como objetivo evitar 

que, durante o inverno, o calor atinja o compartimento durante as horas de Sol, mas que a 

partir do momento em que o Sol se põe, o calor comece a ser libertado para  o interior do 

compartimento [8], ou seja provocar um desfasamento entre a onda de calor incidente e a 

transmitida, cujo fenómeno ocorre se a parede de Trombe for não ventilada. Caso a parede 

seja ventilada, a transferência de calor será feita maioritariamente por convecção natural do 

ar através das aberturas de ventilação. É importante ainda acrescentar que a altura em que 

se pretende que o calor atinja o interior do edifício está dependente do tipo de utilização e de 

ocupação do edifício, pelo que a espessura e o funcionamento das aberturas de ventilação 

têm aqui um papel fundamental. 

É também aconselhado a instalação de um sistema de proteção externo, por exemplo uma 

persiana, para evitar que durante o período diurno de Verão ocorra um sobreaquecimento, e 

que, durante a noite, no Inverno, as perdas do calor que se encontra acumulado na caixa-de-

ar e na parede acumuladora sejam mínimas para o exterior.  

A parede de Trombe com sistema de ventilação poderá ter uma eficiência de aquecimento 

mais elevada do que no caso de não possuir aberturas na parede acumuladora, em climas 

mais frios, uma vez que o calor poderá atingir o interior do compartimento de forma mais 

rápida. No caso de se tratar de um clima mais ameno poderá não existir vantagem em utilizar 
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o sistema de ventilação, uma vez que será preferível que a devolução de calor se efetue de 

forma mais gradual. 

Como se explicou anteriormente a parede de Tombe é normalmente utilizada como sistema 

de aquecimento passivo e a existência ou não de aberturas de ventilação na parede 

acumuladora irá influenciar a transferência de calor através do sistema. No entanto, 

adicionalmente, poderão ser previstas aberturas de ventilação também no envidraçado, o que 

permitirá melhorar o desempenho térmico do sistema durante o verão, na medida em que 

permitirá o arrefecimento quando combinada com ventilação cruzada no compartimento. 

Vários estudos têm sido desenvolvidos no sentido de analisar o comportamento deste 

sistema passivo e várias aplicações em edifícios têm sido efetuadas. Na secção seguinte 

apresentam-se alguns desses exemplos, acompanhados sempre que possível de alguns dos 

resultados obtidos. 

2.3 Estudos e aplicação  

O edifício do Zion Visitor Center, nos EUA, é um 

edifício solar passivo que na sua fachada orientada a sul 

tem uma parede de Trombe. Em 2001, o National 

Renewable Energy Laboratory (NREL) estudou a 

eficiência da parede de Trombe tendo concluído que 

este sistema contribui com 13% da energia necessária 

para aquecer o edifício ao longo do ano [8]. 

 

Em Utah Valley University, localizada 

no Parque Nacional Capitol Reef nos 

Estados Unidos, encontram-se alguns 

edifícios construídos com paredes de 

Trombe (Figura 6) e com a integração 

de outras soluções passivas, tais como 

painéis fotovoltaicos. O objetivo deste 

local é promover a sustentabilidade nos 

edifícios tendo em especial atenção a 

eficiência enérgica e o consumo da 

água [12] [11]. 

 

Figura 6 – Parede de Trombe [11] 

Figura 5 - Zion Visitor Center, EUA [8] 
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Em Portugal também existem alguns casos de aplicação de paredes de Trombe. As 

espessuras adotadas para a parede acumuladora variam entre os 15 cm e os 40 cm. São 

exemplos a Casa Shäffer na Madeira (Figura 7) e as vivendas Jade1 em Sintra (Figura 8), 

com áreas de parede de Trombe de 12 m2 e 3,5m2, respetivamente [8]. 

 

Figura 7 - Casa Shäffer (Madeira), Arqº. 
Günther Ludewing [8] 

 

Figura 8 - Vivendas Jade1 (Sintra), Arqª. Livia 
Tirone [8] 

Também a Casa Vale Rosal na Charneca da Caparica (Figura 9) e a Casa Termicamente 

Otimizada no Porto (Figura 10), são mais dois exemplos de aplicações da parede em Portugal, 

cujas áreas das paredes de Trombe são 3,5 m2 e 8,5 m2, respetivamente [8]. 

 

Figura 9 - Casa Vale Rosal (Charneca da 
Caparica) 1986 –Arqº. Fausto Simões [8] 

 

Figura 10 - Casa Termicamente Otimizada no 
Porto (Projeto LNETI-FEUP-1982), Arq. Carlos 

Araújo e Santiago Boissel [8] 

Como variante à configuração clássica do sistema de parede de Trombe surgem a parede 

de Trombe “ziguezague”. Num edifício localizado perto de Asheville, Carolina do Norte, EUA, 

está aplicada uma de parede Trombe deste tipo (Figura 11) este tipo de parede tem três 

secções, uma secção é composta por um envidraçado e as duas outras secções são paredes 

de Trombe. A secção orientada a sul que é uma parede de Trombe armazena o calor para o 

conduzir para o interior do edifício no princípio da noite, enquanto que na parede angulada 

em forma de ‘V’ (Figura 12), a secção orientada para sudeste constituída por um envidraçado, 

que é uma janela da zona útil do compartimento, tem como finalidade permitir que o 
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aquecimento se inicie imediatamente pelo início da manhã, já a outra secção que se encontra 

orientada a sudoeste que é uma parede de Trombe, tem como objetivo aproveitar os restantes 

raios solares do dia até ao por do sol [13]. 

 

Figura 11 – Edifício com parede de 
Trombe ziguezague [14] 

 

Figura 12 – Pormenor/corte construtivo da parede de 
Trombe ziguezague [13]  

Em Portugal a parede de Trombe é um sistema ainda pouco utilizado, isto porque muitos 

dos profissionais da construção desconhecem esta solução e de que forma a sal contribuição 

para a redução do consumo de energia pode ser contabilizada. Tem-se desenvolvido 

diferentes estudos no sentido de otimizar o desempenho térmico da parede de Trombe 

através de alterações ao nível da sua constituição, dimensão e funcionamento.  

O estudo deste sistema foi intensificado nos Estados Unidos da América, mais 

propriamente no LASL (Los Álamos Scientific Laboratory, New Mexico) (Figura 13) por 

J.Balcomb, McFarland e W.Wray e no NREL (National Renewable Energy Laboratory, Denver) 

por Paul Torcellini e Shanti Pless [15]. 

 

Figura 13 - Células de Teste em Los Alamos [15] 

Radosavljević et al [16] utilizaram em conjunto uma parede de Trombe com aberturas de 

ventilação e de janelas para permitir a insolação direta da habitação. Fizeram quatro estudos 
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correspondentes a diferentes cenários. Foram consideradas paredes de Trombe com 20 cm 

e 45 cm de espessura, construídas em betão e tijolo e com orientações solares diferentes. 

Desta análise verificaram que os sistemas solares passivos devem estar orientados a sul e 

que caso se opte por uma parede acumuladora de betão com 20 cm de espessura é possível 

garantir 70% da energia necessária para o aquecimento e se for em tijolo é possível garantir 

67%. Caso se opte por uma parede com 45cm de espessura, estes valores serão, se for em 

betão, 66%, e em tijolo, 55%. 

Eduardo Krüger et al [17] analisaram o potencial de arrefecimento e aquecimento da 

parede de Trombe para três localizações subtropicais no Brasil. Construíram duas células de 

teste com 5,4 m3 de volume interno, uma célula com parede de Trombe com 24 cm de 

espessura, ventilada, e outra célula de teste sem parede de Trombe (Figura 14). As medições 

de temperatura interna foram realizadas em períodos frios de 2011 e período quente de 2012. 

Concluíram que a parede de Trombe teria um melhor comportamento especialmente em 

condições frias, do que a célula de teste sem parede de Trombe. As diferenças das medições 

da temperatura do ar interior nas duas células não são muito elevadas, no entanto estimou-

se que poderá haver uma redução em 30% ao ano do consumo de energia, tendo a célula de 

teste com parede de Trombe um elevado potencial de arrefecimento e aquecimento. 

 

Figura 14 – Célula de teste com parede de Trombe a esquerda e sem parede de Trombe a direita [18] 

Chel et al [19] analisaram a conservação de energia num edifício de armazenamento de 

mel usando a parede de Trombe com aplicação de dispositivos de proteção solar e referiram 

que na estação de verão a parede de Trombe deve estar sempre sombreada ou protegida de 

radiação solar através de dispositivos móveis para evitar que a parede de Trombe receba 

radiação solar. 

Yilmaz e Kundaksi [20] realizaram um estudo experimental num edifício existente em 

Istambul na Turquia, no qual construíram uma parede de Trombe clássica na fachada sul do 
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edifício e verificaram que a variação da espessura da caixa-de-ar e dos materiais dos 

elementos construtivos não é significativamente eficaz no desempenho térmico da parede de 

Trombe. Concluíram que o sistema proposto irá economizar o consumo de energia no edifício 

para estação de aquecimento. 

 Martins [8] definiu uma metodologia de cálculo com base na ISO 13790:2008 e analisou a 

parede de Trombe para várias espessuras e diferentes materiais na parede acumuladora e 

verificou que, quanto maior for a espessura da parede acumuladora, menores irão ser o 

ganhos solares porque a energia térmica fica retida mais tempo na parede acumuladora não 

a dissipando para o compartimento, uma vez que existe um desfasamento no tempo que a 

energia leva a atravessar a parede acumuladora até atingir a  zona útil. Também concluiu que 

uma parede de Trombe clássica com 34 cm de tijolo maciço em alvenaria composta é a melhor 

solução para a estação de Verão e Inverno [5]. 

Briga de Sá [9] realizou um trabalho de análise experimental e simulação do desempenho 

térmico da parede de Trombe, sujeita a condições climáticas reais na cidade de Vila Real, 

Portugal. A análise experimental englobou todo o processo de construção de uma célula de 

teste e respetiva instrumentação, contendo uma parede de Trombe com ventilação na parede 

acumuladora, construída na fachada orientada para Sul. Analisou os valores obtidos relativos 

às temperaturas na parede acumuladora, na caixa-de-ar e nas aberturas de ventilação, bem 

como a influência dos dispositivos de sombreamento. Concluiu que as temperaturas na caixa-

de-ar assumem valores mais elevados quando a parede é não ventilada e assim as 

temperaturas radiantes na parede acumuladora também são mais elevadas. Quanto às 

aberturas de ventilação também verificou que nas aberturas superiores a temperaturas eram 

mais elevadas que nas aberturas inferiores, atingindo diferenciais de 19ºC. Os resultados 

experimentais permitiram determinaram o valor do desfasamento da devolução de calor da 

parede de Trombe para o interior da célula de teste. A parede de Trombe ventilada apresenta 

um valor cerca de três vezes superior à situação de parede de Trombe ventilada. A 

metodologia de cálculo desenvolvida na plataforma informática MatLab permitiu definir os 

momentos em que os sistemas de ventilação e os dispositivos de sombreamento devem estar 

ativados para cada estação climática em função do período diurno e noturno. 

Fonte [21] realizou um trabalho experimental com o objetivo de analisar qual a influência 

do sistema de ventilação no desempenho térmico de uma parede de Trombe sujeita a 

condições climáticas reais na cidade de Vila Real. No trabalho experimental monitorizou e 

analisou vários cenários, nos quais fez variar a distância entre as aberturas e obstruiu 

aleatoriamente algumas das aberturas, registando as temperaturas exteriores, temperaturas 
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interiores na célula de teste e caixa-de-ar da parede de Trombe e o fluxo de calor através da 

parede acumuladora. Este trabalho de investigação decorreu de 21 de Outubro de 2013 a 12 

de Dezembro de 2013 e subdividiu-se em cinco períodos onde aplicou os diferentes cenários 

de ventilação. Os resultados obtidos permitiram concluir que o sistema de ventilação é um 

dos principais componentes influenciadores do desempenho térmico da parede. 

Alves [22] analisou experimentalmente a influência de dispositivos de sombreamento no 

desempenho térmico da parede de Trombe, tendo utilizado para isso palas verticais e 

horizontais, sombreamento vegetal e persiana exterior durante o desenvolvimento seu 

trabalho. Os dispositivos foram analisados e testados isoladamente, ou seja, sem combinação 

simultânea entre os vários dispositivos disponíveis. Concluiu-se que deveria ter sido utilizada 

a pala horizontal e vertical em conjunto para otimizar a área de sombreamento e que a 

persiana exterior quando ativada diminuiu os ganhos térmicos quando a temperatura exterior 

é superior à interior. Relativamente ao sistema de sombreamento vegetal concluiu-se que este 

não era suficientemente denso para que o sombreamento fosse o desejável, tendo desta 

forma sido registadas temperaturas interiores superiores à temperatura de conforto. 

2.4 Programas de simulação para análise do desempenho térmico  

Desde o início da aplicação de paredes de Trombe em edifícios nos anos 70, que se 

iniciaram estudos de simulação computacional do seu desempenho. Embora estes programas 

já sejam aplicados em paredes de Trombe é conveniente que sejam validados 

experimentalmente de maneira a melhorar e retificar possíveis erros. Por outro lado, alguns 

dos programas apresentam algumas limitações quando se pretende explorar a alteração do 

funcionamento da parede de Trombe no que respeita às aberturas de ventilação e aos 

sistemas de sombreamento/obstrução. No entanto, apresenta-se de seguida uma descrição 

breve dos diferentes programas existentes e que têm sido aplicados no estudo de paredes de 

Trombe. Sempre que possível serão apresentados alguns exemplos de estudos efetuados de 

acordo com a revisão bibliográfica realizada.  

 Para modelar uma Parede de Trombe pode utilizar-se diferentes programas tais como: 

Pasole, BLAST, DOE-2, TRNSYS, SUNREL e ESP-r, EnergyPlus, DesignBuilder, Energy2D 

e Ecotect. 

Os programas disponíveis habilitados a considerar fenómenos de ventilação, infiltrações 

do ar e fluxos de ar, ou seja que podem permitir a modelação da parede de Trombe ventilada 

são: EnergyPlus, DesignBuilder, ESP-r, IES <VE>, SUNREL e TRNSYS, cuja  funcionalidade 

esta parcialmente implementada [23]. 
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2.4.1. Pasole 

O programa Pasole foi validado experimentalmente e desenvolvido com base em dados de 

uma célula de teste dos laboratórios de Los Alamos, por McFarland, EUA. Consiste num 

programa de energia solar passiva para simulação de edifícios que utiliza um método baseado 

numa rede térmica com vários nós, sendo eles as fontes de calor e os elementos 

armazenadores de energia térmica. As fontes de calor são definidas através de uma 

correlação entre a radiação solar direta e a posição do Sol. Os elementos de armazenamento 

térmico estão orientados a sul [15] [24] [25]. O  interface  do programa dificulta a sua utilização, 

sendo por isso um programa pouco aplicado [26]. 

2.4.2. TARP / BLAST  

O programa TARP é uma versão melhorada do BLAST. Estes programas foram 

desenvolvidos pelo Corps of Engineers Constructions Engineering Research Lab e Lawrence 

Berkeley Lab nos EUA [26]. 

A estrutura do BLAST assenta em três sub-programas, o Space Loads Prediction, Air 

System Simulation e Central Plant. O programa calcula as cargas térmicas de hora em hora 

com base nos dados meteorológicos do ficheiro climático tendo em conta a condução de calor 

através dos materiais, a convecção do ar, efeito da temperatura radiante e temperatura do ar 

ambiente no interior dos edifícios [23]. 

O programa Building Loads Analysis and System Thermodynamics (BLAST) inclui na sua 

base de dados a Parede de Trombe. Os coeficientes de convecção na caixa-de-ar da Parede 

de Trombe não ventilada derivam da correlação empírica de Mull e Reiher, não estando no 

entanto o modelo BLAST validado com valores experimentais [15]. 

2.4.3. DOE-2  

O programa com o nome DOE-2 foi desenvolvido por James J. Hirsch & Associates (JJH), 

em colaboração com o Lawrence Berkeley Laboratory, e financiado pelo Departamento de 

Energia dos Estados Unidos da América [27]. O programa foi lançado em 1979 e atualizado 

até 1999. O programa permite analisar o comportamento energético de edifícios, a sua 

ventilação e a utilização de sistemas de ar condicionado (HVAC), executa simulações 

dinâmicas horárias bastante detalhadas [28]. A utilização deste programa por um utilizador 

amador não é simples, pois requer bons conhecimentos por parte do utilizador para o bom 

domínio do programa [29]. 
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A versão DOE-2.1e. lançada em 11/04/2003 inclui na sua base de dados a Parede de 

Trombe. Contudo, na versão DOE-2.3, que é a mais recente versão do programa (3/21/2014), 

a parede de Trombe já não está incluída nas suas bibliotecas de dados [30]. DOE-2 usa a 

mesma correlação por convecção não ventilada que o BLAST e o modelo foi estudado e 

validado por Moore utilizando dados da célula de teste de Los Alamos [15]. O modelo da 

parede de Trombe não ventilada foi comparado e validado utilizando as células de teste de 

Los Alamos, através do algoritmo da equação de Bernoulli no DOE-2 dada a sua capacidade 

de simular o efeito da ventilação [31]. 

2.4.4. TRNSYS  

O TRNSYS (Transient System Simulation Program) foi desenvolvido pelo Laboratório de 

Energia Solar da Universidade de Wisconsin, Madison, EUA, em 1975. O seu ambiente de 

simulação permite simular o desempenho transiente de sistemas térmicos num edifício multi-

zona [28], como sistemas simples solares domésticos de água quente, projeto e simulação de 

edifícios e seus equipamentos, incluindo estratégias de controle, o comportamento dos 

ocupantes, sistemas de energia alternativas, etc., é também um software usado por 

engenheiros e investigadores para validação de modelos e conceitos de energia. 

A modelação neste programa é feita a partir de componentes pré-definidos existentes na 

sua biblioteca de dados o que poderá ser ao princípio pouco intuitivo para o utilizador. O 

TRNSYS permite definir dispositivos de sombreamento exteriores ou interiores com controlo 

em função da radiação solar, cargas térmicas, estratégias de controlo inteligentes de 

aquecimento e arrefecimento do ar, ventilação natural e mecânica, sistemas de energia 

alternativas (eólica, solar, fotovoltaica). As simulações dinâmicas são feitas com ficheiros 

climáticos escolhidos pelo utilizador [32]. Na Figura 15 é possível visualizar o aspeto da 

interface gráfica de entrada dos dados e um gráfico de dados de saída do programa. 
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a)  

 

b) 

Figura 15 – Interface gráfica TRNSYS: a) Dados de entrada; b) dados de saída [29] 

O TRNSYS tem algumas ferramentas que permitem interligar e simplificar a criação de 

novos projetos no programa, a título informativo algumas dessas ferramentas são por 

exemplo: PRESIM (ambiente de simulação TRNSYS), IISiBat ("Interface Inteligente para a 

Simulação de Edifícios"), PREBID (interface gráfica para introduzir a informação relativa aos 

edifícios), TRNSED (utilitário para partilhar simulações com não utilizadores do TRNSYS), 

SIMCAD (ferramenta de importação e exportação de desenhos CAD) e COMIS (Multizone Air 

Flow Model que significa fluxo de ar multizonas) [28]. 

O TRNSYS inclui na sua base de dados a parede de Trombe, identificada como  Type 36: 

Thermal Storage Wall [15]. Abbassi et al [33] estudaram o desempenho térmico da parede de 

Trombe para as construções típicas da Tunísia. Para isso desenvolveram um modelo 

numérico no software TRNSYS e que foi validado experimentalmente numa célula de teste no 

Laboratório de Processos Térmicos do Centro de Pesquisa e Tecnologia de Energia (CRTEn) 

de Borj Cedria. Os resultados obtidos na comparação do ensaio experimental com as 

simulações computacionais mostraram-se aceitáveis podendo-se assemelhar então a uma 

construção típica da Tunísia. O estudo mostrou que uma parede de Trombe com uma área 

de 8 m2 pode permitir uma poupança anual de 77% na época de aquecimento e de 50% se a 

área da parede for 4 m2. 

 Shen et al [34] validaram um modelo FDM (método de diferenças finitas) 

experimentalmente e comparam-no com a simulação numérica no TRNSYS e os resultados 

das simulações mostraram ser precisos. 
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Jaber et al [35] analisaram, através do programa TRNSYS, o desempenho térmico horário 

para um edifício residencial na região do mediterrâneo utilizando uma abordagem de custo do 

ciclo de vida de maneira a projetar o edifício mais económico para aquela região. Concluíram 

que a relação de área de parede de Trombe ótima do ponto de vista térmico e económico é 

de 37%, poupando assim cerca de 445 kg de produção de CO2 anualmente. 

2.4.5. IES <VE> 

O programa com o nome IES <VE> foi desenvolvido pela IES Ltd., no ano de 2011 e é um 

programa que inclui, numa única interface, outros módulos com diferentes funcionalidades 

que são: ModelIT (criação, edição do modelo geométrico), ApacheCalc (análise de cargas), 

ApacheSim (relacionado com a térmica), MacroFlo (ventilação natural), ApacheHVAC 

(componente relacionada com HVAC), SunCast (sombreamentos), MicroFlo (análise de 

fluidos), FlucsPro/Radiance (iluminação), DEFT (otimização do modelo), LifeCycle (ciclo de 

vida e análise de custos), Simulex (evacuação do edifício) [23]. Torna-se assim possível com 

este programa simular a parede de Trombe. Na Figura 16 está representada a interface gráfica 

de entrada de dados do IES <VE>. 

 

Figura 16 - Interface gráfica IES <VE> [36] 

Todos os resultados das simulações dinâmicas são geradas com a ligação de todos os 

módulos (HVAC, ventilação, CFD, iluminação, sombreamento, custos, geometria…). Como o 

modelo de dados é interligado com todos os módulos, quando se realiza uma alteração no 

projeto a atualização de dados é feita automaticamente em todos os módulos. O IES <VE> é 
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compatível com plataformas BIM / CAD, no entanto não é suportado no sistema operativo 

LINUX [29]. 

2.4.6. SUNREL  

O SUNREL, chamado anteriormente de Serires, desenvolvido em 1980 pelo Solar Energy 

Research Institute (SERI) que já foi incorporado no National Renewable Energy Laboratory 

(NREL), EUA, é destinado à análise térmica de pequenos edifícios residenciais, permite 

efetuar simulações dinâmicas em períodos horários baseando-se nos parâmetros interiores 

do edifício, tais como ocupantes e temperaturas interiores e o seu algoritmo de fluxo de ar 

possibilita o cálculo das infiltrações de ar e os fenómenos de ventilação natural [23]. O 

programa não tem nas suas funcionalidades a capacidade de modelação de sistemas de 

HVAC [29]. As Paredes Trombe podem ser modeladas através do programa, mas o utilizador 

deve definir os valores de transferência de calor por convecção e o coeficiente de 

transferência de calor por radiação para a caixa-de-ar [15]. 

 

2.4.7. ESP-r  

O programa ESP-r 

(Enviromental System 

Performance Research), 

desenvolvido pela Energy 

System Research Unit da 

Universidade de 

Strathclyde, Reino Unido, 

é um programa robusto 

mas no entanto são 

necessários 

conhecimentos avançados 

para a sua utilização. Tem 

um ambiente de simulação 

térmica dinâmica que 

analisa transferências de energia e de massa e permite o controlo ambiental de sistemas no 

edifício. Alguns dos elementos da interface gráfica estão representados na Figura 17. O 

programa usa um método numérico avançado de modelação térmica que permite simular 

componentes não-lineares, onde se inclui a parede de Trombe. Para fazer simulações 

Figura 17 - Interface gráfica ESP-r [65] 
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dinâmicas o algoritmo do ESP-r divide o edifício em volumes de espaço finitos muito 

pequenos, sendo que estes volumes são as zonas do edifício onde existe transferência de 

massa e energia [28] [29]  [37].  

O ESP-r funciona em vários sistemas operativos como o Windows NT/2000/XP, Linux, 

Macintosh Operating System (Mac OS) e Sun-Solaris, é um programa robusto que permite 

simulações de ventilação natural, CFD - Computational Fluid Dynamics, iluminação natural, 

sistemas de controlo, produção combinada de calor e fachadas fotovoltaicas [29]. Para a 

validação do ESP-r foram utilizadas as células de teste PASSYS propostas por Strachan [15]. 

2.4.8. Energy2D 

O Energy2D, desenvolvido pela National Science Foundation, em 2010, tem como base 

conceitos de física computacional (‘Heat Solver’ (análise do fluxo de calor) [38], ‘Solving the 

fluid equations’ (resolução de  equações de fluidos) [39], ‘Solving the radiation equation’ 

(resolução de equações de radiação [40]) e apresenta uma interface gráfica simples e 

interativa, utiliza um método de dinâmica de fluídos computacional, que considera três tipos 

de transferência de calor sendo eles de condução, convecção e radiação. Este programa pode 

facilmente simular uma Parede de Trombe, o seu ambiente é apenas bidimensional, 

permitindo desta maneira analisar e estudar os fluxos de transferência de calor e massa para 

condições climáticas diferentes, tais como radiação solar, pressão do vento e iluminação [41] 

[42]. Na Figura 18 esta representada a interface gráfica do programa onde se modelava uma 

parede de Trombe ventilada. 

 

Figura 18 - Energy2D interface gráfica [43] 
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2.4.9. EnergyPlus e DesignBuilder 

O EnergyPlus é um programa computacional utilizado para a simulação energética de 

edifícios, sendo possível a modelação de sistemas de aquecimento, arrefecimento, 

sombreamento, iluminação, ventilação e outros fluxos energéticos. Foi criado a partir dos 

programas BLAST e DOE-2 e distribuído pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos 

em finais da década 70. O programa tem na sua biblioteca um modelo denominado “Trombe 

wall zone”, que se refere ao algoritmo de cálculo para a parede de Trombe. O modelo de 

convecção é baseado na norma ISO 15099. O DesignBuilder é atualmente o interface mais 

avançado para a utilização do EnergyPlus [44] [28]. 

O DesignBuilder consiste numa plataforma de acesso ao EnergyPlus mas com interface 

de modelação mais acessível e de mais fácil manuseamento em comparação com o original 

EnergyPlus, ou seja, apresenta um conjunto de ferramentas que torna mais fácil a modelação 

dos edifícios. Contudo, apresenta limitações ao nível da parametrização de HVAC, o que pode 

tornar as simulações pouco realistas. Desta forma, o ideal é importar o modelo para o 

EnergyPlus, caso o utilizador pretenda uma análise mais rigorosa e completa [45] [46]. As 

simulações numéricas feitas no EnergyPlus para validação da parede de Tombe não ventilada 

foram realizadas por Ellis [15], usando o algoritmo Trombe Wall. 

Bojic et al [47] contruíram duas paredes de Trombe na fachada orientada para sul, numa 

casa "Mozart" [48] (Figura 19), localizada em Lyon, França. Com o programa EnergyPlus 

simularam o comportamento energético da casa com as duas paredes de Trombe e fizeram 

um estudo do consumo energético anual. Verificaram que com a introdução das paredes de 

Trombe é possível economizar 20% da energia na estação de aquecimento. 

 

Figura 19 - Casa “Mozart”, com duas paredes de Trombe nas extremidades da fachada a sul [47] 
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Um grupo de investigadores portugueses [49] utilizou o programa EnergyPlus para fazer 

simulações da parede de Trombe, em três diferentes regiões climáticas de Portugal. O 

objetivo era analisar a influência das aberturas na eficiência da parede de Trombe, tendo os 

resultados obtidos validado os estudo efetuados por Balcomb e McFarland [18] [50]. 

Soares [51] fez simulações térmicas dinâmicas no DesignBuilder para descobrir quais os 

benefícios da parede de Trombe ventilada instalada num edifício residencial em três 

localizações geográficas distintas em Portugal. Analisou diferentes espessuras da parede 

acumuladora, para cada localização e concluiu que a parede poderá causar ganhos térmicos 

em excesso em períodos muito quentes na estação de verão, mas permitirá economizar os 

custos de aquecimento anuais na estação de Inverno. No caso duma parede de Trombe com 

espessura de 30 cm localizada em Bragança é possível economizar até 24% ao longo do ano, 

mas em Lisboa, como o clima é mais ameno, esta poupança é inferior, obtendo-se apenas 

uma poupança de 17%. 

Helenice M. Sacht et al [52] fizeram uma investigação focada no desempenho térmico da 

parede de Trombe e vidros de alto desempenho. Realizaram as simulações computacionais 

no DesignBuilder, onde consideraram dois vidros duplos, quatro climas distintos em Portugal, 

uma e duas paredes de Trombe aplicadas para quatro orientações solares. Os resultados 

mostraram uma diminuição importante no consumo de energia com a aplicação da parede de 

Trombe e vidros de alto desempenho. O DesignBuilder mostrou-se adequado a ser utilizado 

em simulações de desempenho térmico de sistemas passivos. 

Francesca Stazi et al [53] investigaram o comportamento de um edifício com paredes de 

Trombe num clima mediterrâneo. O objetivo da investigação foi identificar os valores 

experimentais das temperaturas e dos fluxos de calor através da parede e comparar a parede 

de Trombe com uma parede tradicional. Incluiu ainda a otimização da parede de Trombe, 

tendo para isso monitorizado o dispositivo experimental ao longo de vários anos e durante 

várias estações do ano. Realizaram simulações dinâmicas com o EnergyPlus, calibrando o 

modelo virtual com os resultados experimentais obtidos, para uma análise paramétrica e 

otimização do desempenho da parede de Trombe. Concluíram que a parede de Trombe é um 

sistema eficiente em climas temperados, permitindo uma poupança de energia de 12,2%. 

Identificaram algumas soluções construtivas de parede de Trombe, nomeadamente 

espessura da parede e tipo de vidro. 
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2.4.10. Ecotect 

O programa Ecotect (a sua interface 

gráfica encontra-se na Figura 20) é 

desenvolvido pela equipa da Autodesk, tem 

um ambiente de trabalho 3D, fácil de usar e 

intuitivo permite fazer análises de 

comportamento térmico, iluminação, 

acústica e sombreamentos. A parede de 

Trombe não-ventilada pode ser modelada 

no Ecotect. Contudo, no caso da parede de 

Trombe ventilada não é possível, dado que o Ecotect não suporta modelação/análise da 

transferência de calor por convecção, então, para que seja possível modelar a parede 

ventilada é necessário recorrer a outro software, usando-se para isso um software de CFD 

(dinâmica de fluidos computacional). 

2.5 Considerações Finais 

A Parede de Trombe é uma solução construtiva que potencia o uso da energia solar de 

forma passiva e com o intuito de fornecer calor ao interior do edifício gratuitamente. Durante 

várias décadas, este sistema tem sido alvo de estudos experimentais e de simulação, e os 

resultados obtidos têm sido bastante positivos, comprovando assim que a Parede de Trombe 

é uma solução construtiva eficaz no aquecimento dos edifícios, contribuindo, portanto, para a 

melhoria da sua eficiência energética. No entanto, os estudos revelam também que a 

introdução deste sistema solar passivo na envolvente dos edifícios deve ser ajustada caso a 

caso para que se possa tirar o máximo aproveitamento possível do seu uso. É portanto 

necessário utilizar ferramentas que permitam quantificar a contribuição deste sistema no 

edifício. Os programas de simulação são uma hipótese e certamente desempenham e irão 

desempenhar no futuro um papel importante no estudo da integração de soluções de melhoria 

do desempenho dos edifícios menos correntes, sendo por isso necessário o conhecimento 

das suas potencialidades e das suas limitações. A parede de Trombe é uma dessas soluções, 

cujo cálculo através dos programas de simulação deve ser analisado, tendo em conta as 

especificidades do programa a usar. 

A escolha do programa de simulação para este estudo recaiu sobre o DesignBuilder, uma 

vez que o programa tem uma interface bastante intuitiva e o algoritmo está validado para a 

simulação da parede de Trombe não ventilada.  Contudo, apesar de não estar validada a 

Figura 20 - Ecotect interface gráfica [66] 
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simulação para a parede de Trombe ventilada, apesar de esta ser possível, optou-se por 

aplicar o referido programa a parede de Trombe ventilada e não ventilada, cujos resultados 

serão posteriormente comparados com resultados decorrentes de trabalho experimental já 

realizado noutros trabalhos de investigação, permitindo assim validar o modelo. 
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3 DEFINIÇÃO DO MODELO  

3.1 Introdução 

O DesignBuilder foi o programa computacional utilizado neste trabalho para simular o 

comportamento térmico da parede de Trombe. Neste capítulo pretende-se apresentar as 

principais características deste programa, bem como descrever a metodologia utilizada na 

simulação. Serão descritas as diversas etapas para a definição do modelo de parede de 

Trombe no programa. Para a definição do modelo será utilizada uma solução construtiva de 

parede de Trombe inserida numa célula de teste, já analisada em trabalhos de investigação 

anteriores que permitirá a posterior validação do modelo apresentada no capítulo 4. As suas 

principais características serão também apresentadas. 

3.2 Caracterização Geral do Programa DesignBuilder 

O programa DesignBuilder é, como já foi referido, uma interface do programa de simulação 

EnergyPlus e oferece uma plataforma de modelação de edifícios em 3D de fácil e rápida 

utilização. 

Este programa permite a simulação do desempenho térmico e energético dos edifícios, 

recorrendo a algoritmos do EnergyPlus e melhora as limitações gráficas no processo de 

modelação que caracteriza o EnergyPlus. Das principais funções do programa podem 

destacar-se o cálculo do desempenho térmico, do consumo de energia e da ventilação natural 

e mecânica (HVAC) [54]. Através das simulações que o programa permite, é possível testar 

várias opções, tais como diferentes orientações, aberturas, materiais, envidraçados, sistemas 

de HVAC, permitindo assim as melhores soluções a adotar para cada projeto. 

3.2.1. Interface 

O DesignBuilder permite a construção de ‘blocos’, que designam os compartimentos (sala, 

cozinha, casa-de-banho, caixa-de-ar, etc.) constituintes de um edifício e são desenhados num 

espaço 3D, através do seu modelador OpenGL. Estes ‘blocos’ podem ser personalizados 

conforme a vontade do utilizador, ou seja, podem ser alteradas as características ao nível 

global. Compreende todo o edifício ao nível do bloco e da zona incluindo desta forma as 

paredes, pavimentos, tetos, janelas, portas etc. É ainda possível fazer a importação de 

ficheiros CAD para a criação do ‘bloco’ em 3D. A sua avançada interface permite gerar 

imagens foto-realistas e filmes do edifício, incluindo as suas sombras. A arquitetura interna do 

seu código do motor gráfico esta preparada para ser expandida, o que irá permitir, em 
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próximas versões, um desenvolvimento mais rápido das novas ferramentas de modelação. 

[55] 

3.2.2. Estrutura e funcionalidades 

O programa oferece uma interface de rápido e fácil manuseamento da modelação de 

edifícios, permitindo atribuir características a todos os elementos construtivos. Para isso, o 

DesignBuilder tem na sua base de dados várias bibliotecas de dados com estas 

características, mas permite ao utilizador adicionar novas características. Permite a 

importação de ficheiros climáticos de outros programas, existindo uma enorme 

compatibilidade. É possível introduzir temperaturas de referência, para as quais se pretende 

que haja regulação automática dos sistemas como, por exemplo, de aquecimento ou de 

ventilação natural/mecânica. Permite a modelação de aberturas tais como fachadas 

ventiladas e caixa-de-ar onde se torna possível modelar as paredes de Trombe, sendo 

possível a introdução de sistemas de sombreamentos e obstrução [55].  

Os gráficos de análise paramétrica decorrentes das simulações permitem analisar as 

variações dos vários tipos de parâmetros construtivos. No que respeita ao desempenho 

térmico, o programa calcula as trocas de calor através de paredes exteriores e interiores, 

pisos, coberturas, infiltração de ar e ventilação, entre outros. Além disso, também calcula os 

ganhos de calor internos devido à ocupação, tenso em conta o número de pessoas e 

equipamentos presentes no espaço. Relativamente ao consumo de energia, permite calcular 

o consumo de energia devido a climatização de ambientes, iluminação e equipamentos. 

Quanto à ventilação, o programa permite calcular a taxa de renovação de ar por hora de um 

ambiente por “blocos” (entre compartimentos) [55]. 

3.3 Definição do modelo  

No caso concreto do estudo do desempenho térmico da parede de Trombe através da 

utilização do DesignBuilder, esta operação inclui a criação do modelo geométrico, a realização 

das simulações e a análise dos resultados obtidos, que podem ser descritas em 5 etapas 

preponderantes, que são apresentadas na Figura 21 e que serão descritas com mais 

pormenor nas próximas secções. A versão do programa DesignBuilder que se utilizou foi a 

versão v4.2.0.054 [56].  
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Figura 21- Metodologia utilizada para simulação no DesignBuilder.  

Como já foi referido anteriormente, para o estudo do comportamento térmico da parede de 

Trombe foi considerada na definição do modelo uma solução construtiva de parede de Trombe 

já estudada em trabalhos de investigação interiores. Assim, a simulação do desempenho da 

parede de Trombe foi efetuada tendo em conta que esta se encontra inserida na fachada Sul 

da célula de teste, que simula um compartimento de um edifício, e considerando as situações 

de parede de Trombe não ventilada e não ventilada.  

Numa primeira fase serão descritas de forma detalhadas as características construtivas da 

célula de teste e do sistema de parede de Trombe em estudo. Posteriormente será descrito 

todo o procedimento de introdução de dados para criação do modelo para as situações de 

parede de Trombe ventilada e de seguida para a parede de Trombe não ventilada.  

3.3.1. Caracterização construtiva da parede de Trombe 

A parede de Trombe que irá constituir o caso de estudo deste trabalho está inserida numa 

célula de teste (Figura 22 – a)), com características semelhantes à célula de teste PASSYS e 

que está instalada no Campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro [9]. Este 

dispositivo experimental tem permitido, em diversos trabalhos de investigação, a análise do 

desempenho térmico da parede de Trombe quando sujeita às condições climáticas reais da 

cidade de Vila Real e também perante a alteração do funcionamento das aberturas de 

ventilação e da existência de dispositivos de sombreamento e de obstrução. Para a definição 

do modelo será considerado este dispositivo experimental, bem como as características 

1º
•Escolha da localização do edificio e introdução do ficheiro climático. 

2º

•Criação do edifício e definição dos blocos; 
•Subdivisão dos blocos em zonas. 

3º
•Definição das opções e pormenores do modelo (actividades, construção, 
aberturas, ventilação, iluminação, HVAC) 

4º

•Escolha dos algoritmos, períodos de análise e outros parâmetros pretendidos 
para a simulação;

•Realização da simulação. 

5º

•Análise dos resultados das diferentes simulações dinâmicas obtidas, e 
posterior comparação com resultados de outros trabalhos já desenvolvidos.
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construtivas da parede de Trombe anteriormente estudada e que a seguir se indicam. Serão 

também usados os dados experimentais obtidos no trabalho de investigação realizado por 

Briga Sá [9] para a comparação dos resultados obtidos experimentalmente com os obtidos na 

simulação no DesignBuilder como forma de validação do referido modelo apresentada no 

Capítulo 4. 

A parede de Trombe construída na referida célula de teste está orientada a Sul e é 

constituída, conforme se mostra na Figura 22 - b), por tijolo maciço com uma espessura de 

34 cm, rebocado pelo exterior (1,5cm) e pintado de preto mate e rebocada pelo interior 

(1,5cm). Tem ainda um total de 8 aberturas de ventilação, 4 na zona superior da parede e 4 

na zona inferior e uma caixa-de-ar com uma espessura de 6cm. Em contacto com o exterior 

existe um vidro duplo incolor (5+12+5 milímetros). Para evitar o sobreaquecimento 

especialmente no verão e diminuir o arrefecimento durante a noite no inverno, está equipada 

com um estore exterior de cor branca. Estas características forma posteriormente introduzidas 

aquando da definição do modelo, cujas etapas serão apresentadas de forma detalhada nas 

secções seguintes. 

 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 22 – a) Desenho esquemático da célula de teste [9]; b) Desenho esquemático da parede de 
Trombe [9] 
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Para definir o modelo da parede de Trombe em estudo foi ainda necessário conhecer as 

suas dimensões corretas, assim como as dimensões das aberturas de ventilação e a posição 

exata em que se encontram, tendo se para isso, efetuado o levantamento geométrico da célula 

de teste e da parede de Trombe construída. 

Na Figura 23, apresenta-se esquematicamente a planta da célula de teste, tornando-se 

desta forma mais fácil compreender a posição de cada elemento construtivo. As dimensões 

da cobertura e do piso, incluindo a parede de Trombe, são de 2,16 X 5,76 m2, isolados na 

zona útil (zona onde o ocupante se pode movimentar) pelo interior com 12 centímetros de 

poliestireno extrudido (XPS). A parede acumuladora tem uma espessura de 34 centímetros 

espaçada 6 centímetros do envidraçado exterior. 

  

 

Figura 23 - Planta da Célula de Teste 

As dimensões das paredes laterais exteriores da célula de teste são de 2,15 m X 5,36 m e 

da parede de fundo 2,15 m X 2,16 m e estão revestidas com 8 centímetros de poliestireno 

Extrudido (XPS) pelo interior. A parede acumuladora (Figura 24), com dimensões de 2,15 m 

X 2,16 m é construída por blocos de tijolo de elevada capacidade de armazenamento térmico, 

com 8 aberturas para efeitos de ventilação natural cada uma com 15 X 16 cm2., o que 

corresponde a uma área de 0,027 m2 cada e uma área total de 0,22 m2. 

Legenda:

Paredes exteriores da célula de teste
Zona útil
Parede acumuladora
Caixa-de-ar
Envidraçado + Estore
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Figura 24 – Vista frontal da parede de acumuladora estudada 

Na Tabela 1, estão apresentadas as áreas e os valores do coeficiente de transmissão 

térmica dos elementos construtivos que compõem a célula de teste, sendo eles a parede 

acumuladora, o envidraçado, as paredes exteriores, a cobertura e o piso.  

Tabela 1 – Características dos elementos construtivos da célula de teste 

Elemento Construtivo Área (m2) 
Coeficiente de 

Transmissão Térmica U 
(W/m2ºC) 

Parede de acumuladora 4,65  1,52  
Envidraçado 4,65  2,14  

Paredes exteriores 29,2  0,37  
Cobertura e Piso  13,1  0,3  

 

3.3.2. Introdução de dados 

3.3.2.1. Localização e dados climáticos 

Para dar início à criação de um novo modelo, no DesignBuilder utiliza-se o comando “NEW 

PROJECT”, obtendo-se a janela que se mostra na Figura 25. Aqui introduz-se o nome do 

projeto e respetiva localização geoespacial. É de salientar que o DesignBuilder tem uma base 

de dados muito completa, contendo dados de vários concelhos de Portugal e também de 

outros países, que contêm características geoespaciais, temperaturas de referência, 
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velocidade do vento, humidade relativa, etc.. Nesta janela ainda é escolhido o tipo de análise 

que se irá efetuar, neste caso será segundo o EneryPlus.  

 

Figura 25 - Criação de novo projeto 

Após a criação do projeto é necessário verificar ou definir qual será a o ficheiro climático a 

utilizar. Nesta situação o DesignBuiler, não continha uma versão recente na sua biblioteca de 

dados do ficheiro climático da região de Vila Real, mas permite a importação de ficheiros 

climáticos de outros softwares. 

Foi utilizado o ficheiro CLIMAS-SCE 1_05, que é uma aplicação MS Office 2010 Excel com 

"macros", disponibilizada pelo LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Com este 

aplicativo é possível escolher o concelho e definir a altitude. Definidos estes parâmetros 

obtém-se as estatísticas climatológicas e o Ano Meteorológico de Referência, que irão ser 

utilizados nas simulações [57]. 

Definido o concelho e a altitude do local exporta-se o ficheiro, que é guardado pelo 

aplicativo em dois formatos diferentes sendo eles, EPW e SCE. Para a sua utilização no 

DesignBuilder o ficheiro terá que estar no formato EPW (EnergyPlus Weather) (Figura 26). 
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Figura 26 - CLIMAS-SCE - Software para o Sistema Nacional de Certificação de Edifícios [57] 

 Para importar/inserir o ficheiro climático no DesignBuilder é necessário selecionar o 

layer que se encontra no topo do painel Navigate, de seguida selecionar no separador de 

dados a aba Location e por fim clicar na opção Hourly weather data (Figura 27).  

 

Figura 27 - Inserção do ficheiro climático (etapas) 

1º 

2º 

3º 
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Em seguida é necessário acionar o ícone de adição, , para que seja aberta a janela 

apresentada na Figura 28. 

 

Figura 28 - Selecionar ficheiro climático 

Assim, é apenas necessário selecionar e/ou procurar no disco local do computador o 

ficheiro climático que se criou com o aplicativo do LNEG e clicar OK para finalizar. 

Neste momento o software DesignBuilder está apto para utilizar o ficheiro climático nas 

simulações dinâmicas que se irão executar posteriormente. 

3.3.2.2. Criação do edifício 

Concluído este passo, segue-se a fase de modelação do projeto. Neste trabalho, a etapa 

da definição do edifício corresponde à criação da célula de teste e da parede de Trombe. 

O DesignBuilder tem uma interface de modelação bastante acessível, muito idêntica à do 

programa Google Sketchup. O ambiente de trabalho do programa apresenta-se na Figura 29, 

onde se pode ver no topo os comandos de Menu e a barra de ferramentas e, do lado esquerdo 

e direito, o painel de navegação e o painel de informação, respetivamente. Estes painéis serão 

abordados em pormenor adiante.  
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Figura 29 - Ambiente gráfico de modelação 

A introdução de dados no DesignBuilder tem uma ordem pela qual devem ser inseridos. 

Na Figura 30, estão representados os separadores de telas e dados, onde o “separador de 

telas” será o separador principal e o “separador de dados” é um subseparador dependente do 

comando selecionado no “separador de tela”. 

 

 

Separador de 

Dados

Figura 30 - Separador de Dados e Separador de Telas 

Separador de 

Telas
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Como já referido anteriormente, deve-se procurar seguir a ordem de introdução dos dados, 

conforme indica o DesignBuilder (Figura 31 e Figura 32) e que deverá ser, preferencialmente, 

no sentido da esquerda para a direita, para evitar esquecimento na introdução de 

determinados dados. 

No separador de dados (Figura 31), constituído pelos separadores: ‘layout’, ‘activity’, 

‘construction’, ‘openings’, ‘lighting’, ‘HVAC’, ‘CFD’, definem-se os parâmetros e caraterísticas 

do modelo a criar. 

 

Figura 31 - Separador de Dados no DesignBuilder 

No separador de telas (Figura 32) é possível visualizar o edifício renderizado em 3D, 

analisar as necessidades de aquecimento e arrefecimento do edifício e fazer as simulações 

dinâmicas tendo em conta todas as caraterísticas que se definiram para o modelo. 

 

Figura 32 - Separador de Telas no DesignBuilder 

Como o DesignBuilder permite a importação de plantas 

em 2D e 3D (Figura 33) utilizou-se esta funcionalidade para 

efetuar a importação da planta da célula de teste que já se 

encontrava desenhada num programa de desenho, o que 

permite facilitar a modelação do projeto. Esta importação 

de ficheiros CAD foi feita em formato “.DXF”, apesar de o 

DesignBuilder suportar muitos outros formatos. 

 

 

Nas Figura 34 e Figura 35, é possível visualizar o ambiente de trabalho do DesignBuilder, 

já com a importação das plantas efetuada. 

Figura 33 - Painel de Informação 
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Figura 34 – Vista 2D da planta da célula de 
teste  

Figura 35 – Vista 3D da planta já inserida no 
DesignBuilder 

De seguida, utilizando o comando “Add New Block”, localizado na barra de ferramentas, 

criou-se o modelo geométrico apresentado na Figura 36, tendo-se inserido as respetivas 

alturas e espessuras das paredes no painel de “Opções do desenho”. 

 

Figura 36 - Modelo geométrico 

Estando desenhadas as paredes exteriores, pavimento e cobertura, procedeu-se ao 

desenho da Parede de Trombe. Foi necessário criar através de partições, duas zonas, sendo 

a “Zona 1”, a zona útil e a “Zona 2” a caixa-de-ar entre o envidraçado e a parede acumuladora 

da parede de Trombe, para que desta forma na etapa das simulações seja possível analisar 
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as temperaturas no interior da caixa-de-ar da parede de Trombe e na zona útil que 

corresponde ao interior da célula de teste ou do compartimento em análise. A definição das 

zonas aquando da definição do modelo geométrico podem ver-se na Figura 37.  

 

Figura 37 - Zonas 1 e 2 

Nesta fase, para que a modelação da célula de teste possa estar concluída, apenas falta 

desenhar as oito aberturas na parede acumuladora da parede de Trombe, visto pretender-se 

estudar a situação da parede de Trombe ventilada e não ventilada, e desenhar o envidraçado 

exterior. Nesta fase, o painel de navegação (Figura 38) assume um papel importante, 

permitindo selecionar qual o elemento em que se pretende trabalhar ou alterar, fornecendo 

além disso a área total de cada elemento.  
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Analisando a Figura 38, representativa do painel de 

navegação, pode-se verificar que os elementos nela 

presentes apresentam uma sequência, que corresponde a 

uma hierarquia de dados (Figura 39). Sempre que seja 

efetuada uma alteração num nível abaixo, essa alteração irá 

ser automaticamente aplicada nos níveis acima. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Hierarquia de dados do DesignBuilder 

Relativamente à inserção das oito aberturas na parede acumuladora, o processo é bastante 

simples, bastando escolher o comando “Draw hole” , e de seguida desenhar as aberturas 

nas posições em que se pretendem e com as respetivas dimensões (Figura 40 e Figura 41). 

Site Building Block Zone Surface Opening

Figura 38 - Painel de Navegação 
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Figura 40 – Vista da Zona 1, com ligação a 
Parede de Trombe e suas aberturas. 

 

Figura 41 – Vista com as aberturas instaladas 
na Parede de Trombe 

Na Figura 42 é possível visualizar que as aberturas atravessam de lado a lado a parede 

acumuladora, podendo-se também ver a existência da caixa-de-ar entre o envidraçado e a 

parede acumuladora. 

  

Figura 42 – Vistas em corte da parede de Trombe 

 

O resultado final desta modelação pode ver-se nas Figura 43 e Figura 44, através da vista 

axonométrica e de frente da célula de teste, respetivamente, bem como a parede de Trombe.  
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Figura 43 – Vista 3D axonométrica da Célula 
de teste 

 

Figura 44 – Vista de Frente para a Parede de 
Trombe 

3.3.2.3. Definição dos parâmetros de entrada 

Neste ponto serão descritas as etapas relativas à introdução dos parâmetros de simulação 

referentes aos separadores atividades, construção, aberturas, iluminação e HVAC, de acordo 

com o apresentado na Figura 31. 

3.3.2.3.1. Atividades 

O separador ‘Activity’ (Figura 31) permite particionar o edifício em zonas de acordo com as 

atividades (uso) do edifício, tais como escritório, sala de reuniões, casa de banho ou sala de 

estar. Cada atividade tem as seguintes categorias de dados associados: 

• Tipo Zona (local/sítio onde se aplica determinada atividade); 

• Ocupação (número de pessoas e tempo de ocupação por unidade de área); 

• Taxas metabólicas (conforme o número de pessoas e tipo de atividades); 

• Holidays (existência de feriados ou período de férias/pausa); 

• Controlo ambiental (temperaturas de referência de aquecimento e arrefecimento, 

mínimos de ar fresco e iluminação, requeridos para o decorrer da atividade); 

• Equipamentos: 

o Ganhos de computadores  

o Ganhos de outros equipamentos de escritório  

o Ganhos diversos  

o Ganhos de equipamentos de cozinha  

o Ganhos de processo de manutenção/funcionamento. 
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Aqui é possível fazer o controlo das temperaturas pretendidas, definindo-se intervalos de 

temperatura para diferentes horários. Também é possível definir a temperatura setpoint, que 

é a temperatura que se pretende na presença de pessoas e no decorrer de atividades, e a 

temperatura setback, que corresponde à situação oposta, ou seja quando não estejam 

presentes pessoas, estando portanto, o local desocupado (Figura 45). 

Na simulação efetuada para o caso específico do estudo da parede de Trombe, a célula 

de teste foi considerada vazia e sem ocupação no seu interior, ou seja, não haverá ganhos 

internos no espaço interior dado que não há presença de pessoas, equipamentos, luzes, etc.. 

Relativamente às temperaturas de conforto para períodos de aquecimento e de arrefecimento 

estas não são tidas em consideração, dado não serem consideradas atividades no interior da 

célula de teste. Para além disso, um dos parâmetros que se pretende analisar é a variação 

das temperaturas decorrentes da existência de uma parede de Trombe na envolvente do 

compartimento, nesse caso representado pela célula de teste e correspondente à Zona 1. 

 

Figura 45 - Separador onde se efetua a definição dos controlos de temperatura 



3 Definição do modelo 

42 Simulação do Desempenho Térmico da Parede de Trombe 

 

Para a Zona2, o tipo de zona foi definido como ‘3-Cavity’ (Figura 46) [58], uma vez que 

corresponde à caixa de ar entre o envidraçado e a parede acumuladora da parede de Trombe. 

 

Figura 46 - Definição de tipo de zona 

3.3.2.3.2. Construção 

O separador construção (“Construction”) (Figura 31) é utilizado para configurar e introduzir 

as características dos elementos construtivos do projeto, tais como paredes, pavimentos e 

cobertura.  

Para a célula de teste analisada, apenas foram considerados os elementos construtivos 

‘external floor’ que se refere ao pavimento, ‘external walls’ referente às paredes exteriores, 

‘flat roof’ referente à cobertura plana da célula de teste, e por fim ‘internal partition’ que 

corresponde à parede acumuladora. 

Nesta fase surgiram algumas dificuldades na introdução de algumas características ou 

parâmetros construtivos dos elementos que constituem a célula de teste e a parede de 

Trombe de forma a reproduzir na simulação as especificidades do trabalho experimental que 
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foi tido como base. Esta situação deve-se ao facto de, por vezes, não existir determinado 

parâmetro na base de dados do programa e de não ser possível a sua introdução e também 

de o programa solicitar valores que nem sempre é possível obter, o que leva à necessidade 

de efetuar outras considerações. Estas considerações devem ser tidas em conta na análise 

dos resultados obtidos na simulação e na sua comparação com os resultados obtidos 

experimentalmente no trabalho de investigação desenvolvido por Briga Sá [9]. Ao longo dos 

pontos seguintes, serão explicados os valores introduzidos para cada parâmetro solicitado no 

programa. Na Tabela 2 são apresentadas os valores das características dimensionais e físicas 

utilizadas para os elementos da célula de teste considerados na simulação e que tiveram por 

base, sempre que possível, o conhecimento dos valores característicos do trabalho 

experimental. São apresentados os valores de parâmetros físicos dos materiais que 

constituem a célula de teste e que influenciam o comportamento térmico através da sua 

envolvente. O tijolo maciço e o reboco são constituintes da parede de Trombe e o aço e o 

poliestireno extrudido são referentes às restantes paredes, pavimento e cobertura da célula 

de teste. Nesta fase, é também possível inserir qual a infiltração de ar através destes 

elementos, cujo valor é caracterizado em renovações de ar por hora (‘ac/h’ – air changes per 

hour’).  

Tabela 2 – Espessura e propriedades físicas dos elementos da célula de teste introduzidas no 
DesignBuilder 

Materiais 
Espessura 

(cm) 

Condutibilidade 
Térmica λ 
(W/m.K) 

Massa volúmica 

(kg/m³) 

Calor 

Específico 

Cp (J/kg.K) 

Tijolo maciço  31 0,65 1900,00 920,00 
Reboco 1,5 1,5 2400,00 1000,00 

XPS 8/12 0,034 35,00 1400,00 
Aço 1 45,000 7800,00 480,00 

 

Ainda relativamente à caracterização da parede de Trombe mostrou-se necessária a 

introdução da capacidade de absorção dos materiais que a constituem, uma vez que tem um 

impacte preponderante na capacidade de absorção e de armazenamento do sistema. Uma 

vez que a parede de Trombe em análise é rebocada e pintada de cor preta na superfície 

exterior para aumentar a sua capacidade de absorção, foi considerada uma película de 2 

milímetros de reboco com as mesmas caraterísticas de absorção térmica e solar de uma 

pintura preta, dado que o DesignBuilder não contem na sua biblioteca de dados de tintas. Na 

Tabela 3 estão indicas as propriedades de cada um dos materiais utilizados. 



3 Definição do modelo 

44 Simulação do Desempenho Térmico da Parede de Trombe 

 

Tabela 3 – Valores de Emissividade e de Absorção Solar dos materiais consideradas no 
DesignBuilder 

Materiais Emissividade Absorção 
Solar 

Tijolo maciço  0,9 0,85 
Reboco 0,9 0,5 

XPS 0,9 0,6 
Aço 0,9 0,6 

Pintura Preta 0,96 0,97 

 

Na Tabela 4, apresentam-se os valores dos coeficientes de transmissão térmica dos 

elementos construtivos considerados no DesignBuilder. Estes valores foram introduzidos 

manualmente porque o programa tem uma opção que o permite, mas também é possível 

utilizar elementos construtivos que o programa possua nas suas bibliotecas de dados e 

automaticamente o DesignBuilder calcularia os valores dos coeficientes de transmissão 

térmica. 

Tabela 4 - Coeficientes Transmissão Térmica 

Elemento Construtivo 

Coeficiente de 
Transmissão Térmica U 

(W/m2k) 
Simulação 

Parede acumuladora 1,34 

Envidraçado 2,71 ( de acordo com ISO 
15099) 

Paredes exteriores 0,39 
Cobertura e Piso 0,26 

 

Dado que a célula de teste não está em contacto direto com o solo foi necessário definir 

no software que o piso térreo não está em contacto com o solo. Para isso foi necessário 

colocar no separador ‘Construction’, a opção ‘Adjacency’ com ‘2-Not adjacente to ground’ 

(Figura 47), caso contrário seriam consideradas perdas de calor para o solo. 
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Figura 47 - Piso térreo não adjacente ao solo 

3.3.2.3.3. Aberturas  

Para introduzir as aberturas existentes na envolvente dos edifícios deve selecionar-se o 

separador ‘Openings’ (Figura 31). São cinco os tipos de abertura possíveis sendo as janelas, 

as portas, as grelhas de ventilação e as aberturas/ orifícios. No caso específico da parede de 

Trombe, neste separador serão introduzidas as características do envidraçado. As suas 

propriedades encontram-se na Tabela 5. Como já foi referido este é constituído por um vidro 

duplo de 5 milímetros, com 12 milímetros de caixa-de-ar  e com um coeficiente de transmissão 

térmica de aproximadamente 2,16 W/m2ºC. 

Tabela 5 - Propriedades do Envidraçado introduzidas no DesignBuilder 

Propriedades do Envidraçado 

Número de vidros   2 
Espessura do Vvidro   5 mm 
Espaço de ar entre vidros   12 mm 
Condutibilidade térmica do vidro   1 W/m.K 
Transmitência solar 0,82 
Reflectância solar exterior 0,075 
Reflectância solar interior 0,075 
Emissividade 0,84 

 

Foi ainda definida a utilização de um estore de alta refletividade, colocado no exterior. 

(Figura 48) para reproduzir a existência da persiana exterior de cor branca. 
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Figura 48 - Separador referente às aberturas 

Quanto aos restantes elementos do tipo grelhas de ventilação (o uso de grelhas é útil se 

existir interesse em controlar a ventilação mecanicamente), portas, janelas interiores, estes 

não foram definidos uma vez que a célula de teste não apresenta na sua constituição estes 

elementos. 

3.3.2.3.4. Iluminação 

Nesta secção (Figura 31) não foram selecionadas nenhumas opções visto que não existe 

qualquer tipo de iluminação na célula de teste (Figura 49). 

 

Figura 49 - Iluminação 
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3.3.2.3.5. HVAC 

A sigla HVAC (heating, ventilating and air conditioning) significa "aquecimento, ventilação 

e ar condicionado". No separador HVAC (Figura 31), como já foi referido anteriormente, não 

existe qualquer tipo de aquecimento e arrefecimento forçado, apenas se considera a 

temperatura ambiente. Neste separador é possível ativar a ventilação mecânica, contudo esta 

é uma situação que não se aplica a este estudo, visto que a parede de Trombe é um sistema 

passivo, assim sendo neste separador não se realizou qualquer configuração.  

No caso da parede de Trombe não ventilada, o processo de introdução de dados é 

exatamente igual ao da parede de Trombe ventilada, sendo que a única diferença é a não 

existência das oito aberturas de ventilação na parede acumuladora. Isto significa que não é 

necessária a introdução das aberturas aquando da modelação da célula de teste. Na Figura 

50 pode ver-se a parede de Trombe sem as aberturas, ou seja, não ventilada. 

  

  

 

Figura 50 - Parede de Trombe Não Ventilada 
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Na Figura 51 pode observar-se a existência das aberturas de ventilação (retângulos a 

verde) para o caso da Parede de Trombe ventilada e a situação para a Parede de Trombe 

não ventilada. 

  

Figura 51 – Vista da Parede de Trombe Ventilada (à esquerda) e não ventilada (à direita) 

3.4 Considerações Finais 

A definição do modelo para simulação do desempenho térmico da parede de Trombe 

através do Designbuilder foi obtido tendo por base trabalho experimental já efetuado neste 

domínio. A introdução das características de uma célula de teste com uma parede de Trombe 

na fachada orientada a sul sujeita a condições climáticas reais no programa permitiu 

representar um compartimento com este sistema passivo de ganho indireto na sua 

envolvente. A existência de resultados experimentais anteriores poderão ser posteriormente 

comparados com os obtidos através da simulação, o que permitirá aferir e validar o modelo. 
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4. VALIDAÇÃO DO MODELO 

4.1. Introdução 

Estando concluída a construção e a introdução de todos os parâmetros necessários para 

a caracterização da célula de teste e da parede de Trombe, pode efetuar-se a simulação, cuja 

indicação da operação se encontra no separador de telas do DesignBuilder. Podem realizar-

se vários tipos de configurações para o processo de simulação, como por exemplo, definir os 

intervalos de tempo que podem variar de um dia até um ano, ou selecionar o tipo de algoritmo 

que se pretende utilizar nas simulações.  

Neste capítulo pretende-se efetuar a análise dos resultados obtidos após a definição do 

modelo e a sua comparação com os resultados obtidos no trabalho experimental já realizado 

no âmbito de outros trabalhos de investigação e que serviu de base [9]. Pretende-se ainda 

identificar possíveis discrepâncias entre o modelo definido e o trabalho experimental no 

sentido de validação do modelo proposto. 

Esta análise será, numa primeira fase, efetuada ao nível das condições climáticas externas 

mais concretamente, no que respeita à intensidade de radiação solar e à temperatura exterior. 

Posteriormente serão escolhidos períodos de análise de funcionamento da parede de Trombe 

ventilada e não ventilada e comparados os valores da temperatura interior da célula de teste 

obtidas ao nível da simulação e do trabalho experimental utilizado como referência [9]. 

4.2. Simulação Dinâmica 

Para se proceder às simulações dinâmicas depois de concluídas todas as etapas de 

modelação, é necessário clicar em ‘Simulation’ no separador de telas, aparecendo uma janela 

idêntica à da Figura 52. 
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Figura 52 - Janela das Simulações Dinâmicas 

Para simular os períodos de tempo, definir quais os algoritmos de entrada e de saída que 

irão ser utilizados nos cálculos de simulações e quais os parâmetros de saída que o utilizador 

pretende, é necessário clicar no botão , e assim irá abrir-se uma janela igual à da 

Figura 53. Nesta janela é possível escolher os dias, os meses, os períodos que se pretende 

simular, sendo eles horários, diários, mensais ou anual. Também de acordo com o ficheiro 

climático é possível imediatamente selecionar o período semanal mais quente ou o mais frio 

do Ano Meteorológico de Referência em causa. 
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Figura 53 - Janela de seleção dos parâmetros a serem usados nas simulações dinâmicas 

Numa primeira fase, simulou-se a Parede de Trombe não ventilada, e sem qualquer tipo 

de equipamento mecânico adicional. Para este tipo de sistema fechado, o algoritmo de 

distribuição solar que deve ser utilizado é o ‘3-Full interior and exterior’, pois permite que a 

radiação solar seja distribuída com precisão pela superfície total da parede de Trombe.  

Para se considerar a adição do fenómeno da transferência de calor por convecção do ar 

foram escolhidos os algoritmos  ‘Cavity’ como algoritmo de entrada e o ‘DOE-2’ como 

algoritmo de saída. 

Quanto ao ‘Inside convection algorithm’ deve ser definido como ‘5-Cavity’ (Figura 54). Este 

algoritmo foi criado para modelar os efeitos de convecção entre o espaço de ar existente entre 

a superfície exterior da parede acumuladora e o envidraçado exterior. Este algoritmo permitirá 

calcular corretamente os coeficientes de convecção para uma cavidade vertical fechada de 

acordo com a norma ISO 15099. A abordagem de modelação EnergyPlus para a parede de 

Trombe foi validada com dados experimentais por Ellis [58], para a parede de Trombe não 

ventilada. Neste caso, o algoritmo considera os coeficientes de convecção do ar na vertical, 

de seguida irá identificar quais as duas superfícies com maior área e de seguida define quais 

os coeficientes de convecção que irá aplicar para cada uma das superfícies, sendo que as 

superfícies de menor dimensão recebem coeficientes de convecção de valores irrelevantes. 

[59] 

Para este modelo de convecção o DOE-2 foi definido como ‘Outside convection algorithm’, 

sendo a junção do algoritmo MoWiTT e BLAST. O algoritmo MoWiTT baseia-se em medições 
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feitas na instalação Window Mobile teste térmico (MoWiTT) e o BLAST baseia-se numa 

componente de convecção forçada e outra natural [59]. 

 

Figura 54 – Opções de cálculo do Modelo (algoritmos de entrada e saída) 

Ainda na janela de simulação, no lado esquerdo da mesma 

encontra-se o ‘Painel de Navegação’ e as ‘Opções de 

Visualização’. No ‘Painel de Navegação’ (Figura 55), clicando-

se nas zonas pode-se depois visualizar as simulações para a 

zona selecionada ou então, se clicar no nível superior das 

zonas, é possível visualizar as simulações do conjunto de 

todas as zonas inseridas nesse bloco. O mesmo acontece 

caso se selecione um nível superior ao anterior e assim 

sucessivamente conforme as zonas introduzidas no 

DesignBuilder pelo utilizador. 

Ainda no lado esquerdo da janela encontra-se as ‘Opções de Visualização’ (Figura 56). 

Neste é possível definir os elementos que se pretendem visualizar, assim como também 

escolher as cores gráficas para cada elemento, ou seja, esta função permite personalizar o 

aspeto gráfico dos gráficos resultantes das simulações dinâmicas. 

Figura 55 - Painel de 
Navegação 
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Figura 56 - Opções de Visualização (Modo Simulação Dinâmica) 

Na Figura 57 apresentam-se a título de exemplo, possíveis gráficos resultantes de uma 

simulação dinâmica. Neste exemplo apresentam-se 3 gráficos, o 1º referente a temperaturas, 

o 2º a balanços de energia e o 3º a radiação solar. 

Os gráficos das simulações dinâmicas obtidos no DesignBuilder são compostos pelos 

seguintes conceitos:  

• Air Temperature (ºC) – Temperatura do ar da zona. 

• Radiant Temperature (ºC) – Média da temperatura radiante da zona, assumindo 

que a pessoa está no centro da zona sem ponderação para qualquer superfície em 

particular. 

• Operative Temperature (ºC) – Média da temperatura do ar e da temperatura 

radiante. 

• Solar Gains Exterior - esta radiação refere-se à radiação solar que passa através 

do envidraçado e à radiação difusa a partir da energia solar refletida através do 

envidraçado exterior. 

• Relative Humidity - cálculo da humidade relativa média do ar. 
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Figura 57 - Exemplo de uma simulação dinâmica 

• No gráfico relativo às temperaturas, estão representadas a:  

o Temperatura do ar (azul) 

o Temperatura radiante (vermelho) 

o Temperatura exterior de bolbo seco, referente à temperatura sem o efeito 

da humidade e radiação (azul escuro).  

 

• No gráfico do balanço de energia os ganhos estão divididos nas seguintes 

componentes:  

o Através do envidraçado (azul claro) 

o Através das paredes (verde com mistura de azul) 

o Através do pavimento (castanho) 

o Através da cobertura (cor-de-laranja) 

o Infiltração externa (verde claro) 

o Solares através dos envidraçados (amarelo) 

o Ventilação Natural Interna (cor-de-rosa) 

o Partições Internas (preto). 

 

• No gráfico de radiação solar apresenta-se a radiação solar normal (amarelo) e 

radiação solar difusa (amarelo escuro).  

Para que seja considerado no DesignBuilder o efeito da ventilação natural e da 

transferência de calor por convecção através das aberturas existentes na parede 
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acumuladora, ou seja, para que seja possível simular a parede de Trombe ventilada, é 

necessário clicar no botão, (Model options), identificado na Figura 58. 

 

Figura 58 – Menu de Opções do Modelo 

Depois de clicar no botão ‘Model options’, irá abrir-se uma janela como a da Figura 59, com 

o separador de telas posicionado em ‘Data’. Será então possível visualizar a opção ‘Natural 

Ventilation and Infiltration’, sendo necessário clicar na opção ‘Calculated’. Esta opção 

permitirá calcular a ventilação natural e as infiltrações através de aberturas de janelas, orifícios 

em paredes e grelhas de ventilação, decorrentes das diferenças de pressão do ar, vento e 

flutuabilidade impulsionadas por este tipo de aberturas no modelo de estudo. 
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Figura 59 – Opção para simular a Ventilação Natural 

Para calcular a parede de Trombe não ventilada é necessário selecionar a opção 

‘Scheduled’, sendo também importante confirmar se estava desativada alguma opção de 

controlo horário, dado que poderia ter alguma influência na simulação. 

Neste trabalho pretende-se obter as temperaturas do ar no interior do compartimento 

(célula de teste) e também os ganhos e perdas de energia térmica através de cada elemento 

construtivo, com ênfase na parede de Trombe ventilada e não ventilada.  

4.2.1. Dados climáticos  

Após a definição do modelo de acordo com o apresentado no capítulo anterior, foi 

necessário proceder à introdução dos dados climáticos obtidos no trabalho experimental para 

que posteriormente seja possível comparar os resultados obtidos experimentalmente com os 

obtidos através da simulação. O trabalho experimental que serviu de base à definição do 

modelo permitiu obter os valores das condições climáticas exteriores quando a célula de teste 

esteve sujeita a condições climáticas reais. Foi possível registar em períodos de 5 minutos os 

valores da intensidade de radiação solar, da temperatura exterior e da humidade relativa 

exterior entre os meses de 11 de Agosto e 4 de Novembro de 2011 [9]. Estes dados climáticos 

foram usados para a simulação no DesignBuilder em vez de se usarem os dados climáticos 

existentes na base de dados do programa como se referiu no capítulo anterior.  

Com uma ferramenta chamada Weather Tool disponibilizada no software Ecotect da 

Autodesk, é possível fazer a leitura dos ficheiros climáticos no formato EPW e WEA (extensão 
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padrão utilizada na criação e leitura de ficheiros climáticos no Ecotect). Na Figura 60 esta 

representada uma funcionalidade do Ecotect, que é a leitura anual de um ficheiro climático, 

neste caso em concreto para o concelho de Vila Real, na figura é possível visualizar os valores 

médios mensais das radiações solares, velocidade do vento, humidade relativa e as 

oscilações das temperaturas mínimas e máximas exteriores. 

 

Figura 60 - Ficheiro Climático valores médios mensais 

Os dados dos ficheiros climáticos contêm o "Ano Meteorológico de Referência” que são 

séries sintéticas com médias mensais muito próximas das médias mensais de longo termo, 

com temperatura e radiação solar na horizontal e em 8 superfícies verticais. A radiação solar 

direta é medida sobre uma superfície perpendicular aos raios solares, ou seja, esta radiação 

é medida na horizontal. 

A título de curiosidade e com recurso às potencialidades do DesignBuilder e também do 

Ecotect, é possível visualizar em 3D a trajetória do Sol e as sombras que este provoca nos 

objetos em que incide durante o Ano Meteorológico. Na Figura 61 são apresentadas as 

simulações efetuadas no software Ecotect  para perceber o comportamento do Sol nos meses 

de Agosto e Novembro, uma vez que este foi o período considerado no trabalho experimental.  

É assim possível visualizar a variação de inclinação do Sol e prever desta forma quais serão 

os meses que mais irão contribuir para a incidência de radiação solar na parede de Trombe 

e, consequentemente, influenciar nos ganhos solares através do sistema e da variação de 

temperatura ao longo das diferentes camadas e também no interior do compartimento (célula 

de teste).  
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Figura 61 - Inclinação da radiação solar no mês de Agosto e Novembro as 12 horas e 30minutos, 
respetivamente. 

Após a análise do ficheiro climático através destes programas de computador e também 

com o recurso ao Microsoft Excel foi possível proceder a introdução dos dados climáticos 

obtidos no referido trabalho experimental [9] e desta forma criar um novo ficheiro climático 

para a simulação do desempenho térmico da parede de Trombe e validação do modelo.  

Posteriormente, foram analisados e comparados os valores obtidos na simulação e no 

trabalho experimental, tendo por base os parâmetros influenciadores do desempenho térmico 

da parede de Trombe. Foram selecionados os diferentes períodos de análise e comparados 

os valores da intensidade de radiação solar, da temperatura exterior, da humidade relativa e 

das temperaturas ao longo das diversas camadas da parede de Trombe, no sentido de 

verificar a existência de discrepâncias nos valores obtidos por simulação e 

experimentalmente. Posteriormente, estas variáveis foram analisadas a situação de parede 

de Trombe ventilada e não ventilada. Nas secções seguintes será apresentada esta análise. 

4.2.2. Resultados do Trabalho Experimental  

Nesta secção pretende-se apresentar os resultados obtidos no trabalho experimental 

anteriormente desenvolvido por Briga Sá e que serviram de base à validação do modelo. 

Serão apresentados os valores das condições climáticas externas, os valores das 

temperaturas na caixa-de-ar e os valores da temperatura no interior da célula de teste. Serão 

também referidos quais os períodos de análise selecionados e a considerar na validação do 

modelo no caso das paredes de Trombe ventilada e não ventilada, bem como as 

considerações e limitações a ter em conta na comparação dos resultados obtidos 

experimentalmente com os obtidos na simulação. 
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4.2.2.1. Seleção dos períodos de análise  

Antes de identificar os períodos de análise é necessário referir que amostras referentes ao 

período experimental que serviu de base são no total 24496 amostras em que os registos de 

temperaturas, humidade relativa e intensidade de radiação solar foram efetuados sempre em 

períodos de 5 em 5 minutos. 

Na Tabela 6 apresenta-se os períodos do trabalho experimental selecionados para a 

análise do programa DesignBuilder . Tendo em conta que as grandezas físicas analisadas no 

trabalho experimental foram obtidas em períodos de 5 minutos, foi necessário converter estes 

valores para períodos horários para que fosse possível realizar as simulações no 

DesignBuilder.  É portanto necessário ter em conta este facto na análise dos resultados uma 

vez que esta conversão poderá ter algum impacto na análise comparativa 

simulação/experimental visto que os valores horários que se obtiveram resultam da média dos 

períodos de 5 minutos. 

Para se comparar os resultados obtidos na simulação com os obtidos experimentalmente 

foram selecionados períodos do trabalho experimental em que o dispositivo de sombreamento 

exterior (persiana exterior) não estivesse ativo e em que as aberturas estivessem fechadas 

para simular o comportamento da parede de Trombe não ventilada (PTNV) e em que as 

aberturas estivessem abertas no caso da Parede de Trombe ventilada (PTV). Tendo em conta 

estes pré-requisitos, os períodos selecionados para a PTV foram desde a amostra 1 até à 

9995 (em datas, corresponde ao período de 11-08-2011 até 15-09-2011) e para a PTNV foi 

desde a amostra 11212 até á 15554 (em datas, corresponde ao período de 19-09-2011 até 

04-10-2011) e também de 19523 até a 13912 (em datas corresponde ao período de 18-10-

2011 até 02-11-2011).  

Tabela 6 - Períodos de ensaio experimental selecionados para análise [9]. 

Período do ensaio 

Caracterização do ensaio 

Tipo de 
parede de 
Trombe 

Sistema de 
Ventilação 

Colocação do dispositivo 
de sombreamento 

exterior 

Data de 
início 

Nº 
amostra Data de fim Nº 

amostra Sim Não Sim Não 

11-08-2011 
às 16h20min 1 

15-09-2011 
às 09h00min 9995  X    X PTV 

19-09-2011 
às 14h35min 11212 04-10-2011 

às 16h25min 15554   X   X PTNV 

18-10-2011 
às 11h10min 19523 02-11-2011 

às 16h55min 23912   X   X PTNV 
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No trabalho experimental que serve de base à definição e validação do modelo, Briga Sá 

[9] colocou vários sensores em diferentes zonas da célula de teste e da parede de Trombe 

conforme apresentado na Figura 62.  Para a validação do modelo utilizou-se como referência, 

os valores obtidos através dos sensores de temperatura na caixa-de-ar (Tca1 e Tca2) e do 

sensor de temperatura no interior (Ti) da célula de teste. Acrescenta-se ainda que, 

relativamente aos sensores de temperatura na caixa-de-ar foi efetuada a média entre Tca1 e 

Tca2 para tornar possível a comparação com os resultados de saída do DesignBuilder, uma 

vez que o software simula toda a temperatura da zona não sendo assim possível analisar as 

temperaturas em diferentes posições da caixa-de-ar. Para obtenção das condições climáticas 

exterior foram considerados para análise os valores obtidos no sensor de radiação solar no 

plano horizontal (RS), no sensor de temperatura exterior (Te) e no sensor de leitura da 

humidade relativa (HRe). 

 

Figura 62 - Desenho esquemático da designação e localização dos sensores utilizados no trabalho 
experimental [9]. 

4.2.2.2. Condições climáticas externas 

4.2.2.2.1. Intensidade de radiação solar 

A Figura 63 mostra a variação da intensidade de radiação solar para o período de medição 

considerado no trabalho experimental desenvolvido por Briga Sá [9] após a conversão em 

períodos horários. Esta amostra representa a radiação solar total (direta + difusa), Os valores 

desta grandeza foram medidos no plano horizontal e apresentam oscilações entre os 0.05 

KW/m2  e os 0.8 KW/m2 . 
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Figura 63 - Variação da intensidade de radiação solar total medida na cobertura da célula de teste, 
segundo um plano horizontal (RSh) no período de 11 de Agosto a 4 de Novembro de 2011. [9] 

Como já referido anteriormente, o ficheiro de dados climáticos utilizado pelo DesignBuilder 

é composto por vários parâmetros, sendo um desses parâmetros a intensidade de radiação 

solar. No entanto, o DesignBuilder apenas utiliza a radiação solar Direta Normal e Difusa 

Horizontal para efetuar as simulações. Como o sensor utilizado nas medições do trabalho 

experimental apenas efetuou as medições da radiação Direta Horizontal, foi necessário 

converter os seus valores para radiação Direta Normal no sentido de possibilitar a importação 

com os parâmetros corretamente corretos no ficheiro climático para o DesignBuilder.  Para 

isso, usando a elevação solar conhecida para a localização de Vila Real e utilizando a 

Equação 1 abaixo para o referido cálculo [60], determinou-se a radiação direta normal. 

Equação 1 

DIRETA Radiação Normal =
DIRETA Radiação Horizontal

sin (Elevação Solar)
 

 

Na Figura 64 que mostra a radiação solar direta normal resultante da aplicação da Equação 

1, é possível verificar que existem várias oscilações de radiação desde o mínimo de 

aproximadamente 0,05 KW/m2 e até 1,05 KW/m2. 
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Figura 64 -Variação da intensidade de radiação solar direta normal (RSN) no período de 11 de Agosto 
a 4de Novembro de 2011. 

 

Após introduzir o ficheiro climático no DesignBuilder devidamente atualizado com os 

parâmetros de 11 de Agosto a 4 de Novembro de 2011 (período em que foram realizadas a 

medições experimentais) verificou-se que, aquando da realização das simulações dinâmicas, 

o DesignBuilder efetua um pequeno ajuste nos valores de radiação solar normal de acordo 

com a posição da elevação solar. Na Figura 65 apresentam-se os valores de radiação solar 

direta normal obtidos na simulação no DesignBuilder (a partir deste ponto designado por DB 

nas figuras) e no trabalho experimental. 

 

Figura 65 – Comparação entre os valores da intensidade da radiação solar direta normal (RSN) 
obtidos no trabalho experimental e na simulação no DB. 
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Como se pode verificar através das curvas de variação da intensidade de radiação direta 

normal, não existe grande discrepância entre os valores obtidos experimentalmente e os 

obtidos na simulação. Em média, estes valores apresentam um desajuste inferior a 4% no 

DesignBuilder em relação aos valores do trabalho experimental. 

4.2.2.2.2. Temperatura Exterior 

A Figura 66 mostra a variação dos valores da temperatura exterior obtidos no trabalho 

experimental, convertidos em períodos horários e que foram utilizados no ficheiro climático 

para a simulação. Constata-se que em alguns dias, atingiram-se temperaturas máximas de 

40ºC, sendo frequente temperaturas a rondar os 35ºC. No período noturno dos últimos dias 

do mês de Outubro, as temperaturas baixaram até pelo menos os 4ºC. Realça-se ainda que 

as temperaturas do mês de Outubro foram atípicas para a época, chegando a atingir 34.71ºC 

de máximo. 

 

Figura 66 - Variação da temperatura exterior (Te) no período de 11 de Agosto a 4 de Novembro de 
2011 obtidas no trabalho experimental (adaptado de . [9] ) 

 

4.2.2.2.3. Humidade Relativa Exterior 

Os valores de humidade relativa exterior apresentados na Figura 67 foram obtidos nas 

medições experimentais efetuadas na célula de teste e conforme os parâmetros anteriores 

também a humidade relativa exterior foi convertida em períodos horários, é um dos 

parâmetros utilizados pelo DesignBuilder nas simulações dinâmicas. Como se visualiza na 

Figura 67 a humidade relativa no período de análise varia entre os 27% e os 100%.  
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Figura 67 – Humidade Relativa (HRe), no período de 11 de Agosto a 4 de Novembro de 2011  ( 
adaptado de. [9]) 

4.2.2.3. Temperatura interior  

Para além das condições climáticas externas acima referidas, importa também considerar 

para a análise no DesignBuilder, os valores da temperatura no interior da célula de teste, 

registados no gráfico da Figura 68. Da leitura do gráfico verifica-se que o valor da temperatura 

do ar interior varia entre os 9,38ºC e os 44,08ºC. Também se pode concluir a as temperaturas 

no interior são sempre superiores as temperaturas exteriores, quando se compara estes 

valores com os da Figura 66. 

 

Figura 68 - Variação da temperatura do ar no interior da célula de teste (adaptado de [9]) 

No que respeita às temperaturas ao longo das diversas camadas da parede de Trombe, 

apresenta-se de seguida a variação da temperatura na caixa-de-ar. 
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4.2.2.4. Temperatura média na caixa-de-ar 

A Figura 69 contém as variações de temperatura na caixa-de-ar para todo o período 

considerado no trabalho experimental. Estes valores correspondem à temperatura resultante 

da média das temperaturas na base e no topo da caixa-de-ar. Convém referir que os sensores 

de temperatura apenas permitiram registar valores máximos de 60ºC, tal como se verifica na 

Figura 69. Esta situação deve ser considerada aquando da comparação entre estes valores 

obtidos experimentalmente e os obtidos na simulação. 

 

Figura 69 - Variação da temperatura na caixa-de-ar (adaptado de [9]) 

4.2.3. Simulação no DesignBuilder versus Experimental 

Nos pontos seguintes foram selecionados e analisados separadamente os períodos 

correspondentes ao funcionamento da parede de Trombe ventilada e da parede de Trombe 

não ventilada no sentido de comparar os resultados experimentais anteriormente 

apresentados com os obtidos por simulação no DesignBuilder. Como já foi referido 

anteriormente, os períodos considerados para análise são de 11-08-2011 até 15-09-2011 para 

a parede de Trombe ventilada e os períodos de 19-09-2011 até 04-10-2011 e também de 18-

10-2011 até 02-11-2011 para a parede de Trombe não ventilada. Para estes períodos o 

dispositivo de sombreamento exterior foi considerado inativo. 

4.2.3.1. Parede de Trombe Ventilada 

Como já referido anteriormente, o DesignBuilder, não está validado para simulações da 

parede de Trombe ventilada (PTV). Esta é uma condicionante para a validação dos resultados 

pois a contabilização do fenómeno de transferência de calor por convecção do ar pelas 

aberturas da parede acumuladora pode apresentar variações entre o que se verifica em 

condições reais e o que se obtém nas simulações. 
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A Figura 70 é a junção da  Figura 65 e Figura 66, onde apresenta os valores de intensidade 

de radiação solar e temperatura exterior pata o período de 11 de Agosto de 2011 a 15 de 

Setembro de 2011. A radiação solar normal neste período situa-se maioritariamente nos 0.95 

existindo alguns dias em que este valor foi mais baixo, quanto às temperaturas exteriores 

oscilam entre os 8ºC e 40ºC. 

 

Figura 70 -  Intensidade de radiação solar e temperatura exterior,  no caso de PTV (11 de Agosto de 
2011 a 15 de Setembro de 2011) 

Na Figura 71 e Figura 72 estão apresentadas as comparações para a situação de PTV 

para a estação de Verão no período de 11 de Agosto de 2011 a 15 de Setembro de 2011, 

sendo considerada como temperatura de conforto de referência os 25ºC. 

4.2.3.1.1. Temperatura média na caixa-de-ar 

A Figura 71 representa a variação da temperatura média na caixa-de-ar (Tca) no caso da 

PTV, obtida no trabalho experimental, na simulação e o respetivo diferencial. Verifica-se que 

as curvas de variação das temperaturas na simulação no DesignBuilder vão de encontro ao 

que se registou experimentalmente, apesar de assumirem valores máximos e mínimos mais 

baixos do que os obtidos no trabalho experimental. O diferencial médio entre as temperaturas 

máximas na simulação e no estudo experimental situa-se entre os 9ºC e para as temperaturas 

mínimas este valor é de 4ºC, em termos percentuais médios esta diferença é de 17% e 16%, 

respetivamente. O método utilizado para calcular estes diferenciais consistiu em selecionar 
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as temperaturas de pico, mínima e máxima, para cada dia e efetuar os respetivos cálculos 

médios para o período que se esta analisar. Utilizou-se este método visto que existe um 

desfasamento no tempo entre as temperaturas pico obtidas na simulação e no trabalho 

experimental, uma vez que apenas se está a analisar temperaturas mínimas e máximas 

utilizou-se esta metodologia. Este método foi utilizado nas restantes validações do modelo 

experimental, para os restantes períodos de análise. 

 

Figura 71 - Variação da temperatura na caixa-de-ar (Tca) PTV (11 de Agosto a 15 de Setembro de 
2011) 

O facto de se terem obtido valores de temperaturas mais baixos nas simulações pode ter 

origem na forma como é considerada a transferência de calor através das aberturas de 

ventilação no cálculo. Em condições reais, a capacidade de absorção de calor da superfície 

exterior da parede acumuladora é determinante na obtenção de valores elevados de 

temperaturas na caxa de ar. Apesar de o valor do coeficiente de absorção da cor preta ter 

sido introduzido no programa DesignBuilder, a sua contabilização para os ganhos e para as 

temperaturas poderá não representar a realidade. Por outro lado, não se conseguiu perceber 

de que forma é contabilizada a capacidade de armazenamento de calor do sistema e o 

movimento de ar quente que circula no espaço de ar. O fato de os valores da intensidade de 

radiação solar serem ligeiramente mais baixos na simulação também poderão ter influência 

nos resultados obtidos. Pode também existir a possibilidade de o programa considerar que o 

fluxo de ar quente através das aberturas na parede acumuladora se fará mais rapidamente 

do que na realidade, o que levará à redução dos valores das temperaturas no espaço de ar.  

Convém ainda referir que, em vários períodos do estudo experimental, atingiram-se valores 

de temperatura superiores a 60ºC, cujos sensores de temperatura não registam, e portanto, 
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esta situação levaria a que, em determinados períodos, o diferencial entre estes valores e os 

de simulação fossem superiores. 

No entanto, apesar destas condicionantes e discrepâncias entre o experimental e o 

simulado, os valores obtidos na simulação poderão ser considerados válidos, dado o 

diferencial registado. 

4.2.3.1.2. Temperatura interior 

Na Figura 72 apresenta-se a variação de temperatura no interior na célula de teste 

(Ti).  É possível observar que a curva de variação resultante da simulação tende a ser idêntica 

à dos valores experimentais, verificando-se contudo que o diferencial entre os valores das 

temperaturas mínima e máxima são inferiores na simulação comparativamente aos resultados 

experimentais. O diferencial médio entre as temperaturas máximas na simulação e no estudo 

experimental situa-se entre os 2ºC e para as temperaturas mínimas este valor é de 3ºC, em 

termos percentuais de 5% para as temperaturas máximas e de 14% para as temperaturas 

mínimas. Observa-se ainda um ligeiro desfasamento na curva da simulação relativamente à 

curva dos valores experimentais. As temperaturas máximas são superiores em quase 15ºC 

em relação à temperatura de conforto de referência para a estação de arrefecimento, o que 

se deve ao facto de o dispositivo de sombreamento não estar ativo. Comparando com os 

valores obtidos para as temperaturas na caixa-de-ar, verifica-se que existe um diferencial 

menor nas temperaturas no interior, considerando-se também válidos os resultados obtidos 

na simulação. 
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Figura 72 - Variação da temperatura interior (Ti), no caso de PTV (11 de Agosto a 15 Setembro de 
2011 de 2011) 

4.2.3.2. Parede de Trombe não ventilada 

A Figura 75 e Figura 77 apresentam a comparação entre os valores experimentais e os 

simulados para a PTNV para os períodos de 19 de Setembro a 5 de Outubro de 2011, que 

inclui ainda parte da estação de arrefecimento, e  de 18 de Outubro a 5 de Novembro 2011 

que inclui a estação de aquecimento, no que respeita aos valores da temperaturas na caixa 

de ar e na temperatura no interior da célula de teste. O mesmo acontece na Figura 76 e Figura 

78, mas apenas para a estação de aquecimento no período de 18 de Outubro a 2 de 

Novembro de 2011. 

A Figura 73 apresenta os valores de intensidade de radiação solar e temperatura exterior 

para o período de 19 de Setembro a 5 de Outubro de 2011. O valores de radiação solar normal 

são na generalidade superiores a 0.8 KW.m-2  a exceção do dias 27 e 28 que se situou pelos 

0.4 KW.m-2  e as temperaturas exteriores situaram-se entre os 25ºC e 32ºC. A radiação solar 

normal pela análise visual do gráfico conclui-se que a radiação do trabalho experimental é 

ligeiramente superior à da radiação obtida nas simulações. 
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Figura 73 -  Intensidade de radiação solar e temperatura exterior, na PTNV (19 de Setembro - 5 de 
Outubro de 2011) 

 

A Figura 74 apresenta os valores de intensidade de radiação solar e temperatura exterior 

para o período de 18 de Outubro a 2 de Novembro de 2011. O valores de radiação solar 

normal oscilação variam bastante durante este período entre 0.03 KW.m-2  até 1 KW.m-2 , o 

mesmo acontece nas temperaturas exteriores que oscilam entre o 5ºC e 28ºC. 
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Figura 74 -  Intensidade de radiação solar e temperatura exterior, na PTNV (18 de Outubro a 2 de 
Novembro de 2011) 

4.2.3.2.1. Temperatura na caixa-de-ar  

Na Figura 75, é possível observar que os valores das temperaturas na caixa de ar obtido 

por simulação seguem o mesmo padrão da curva das temperaturas obtidas no trabalho 

experimental, apresentando um desfasamento maior no que respeita às temperaturas   

mínimas. Tendo em conta o facto de os sensores de temperatura utilizados apenas medirem 

valores até 60ºC, tudo indica que, pelo desenvolvimento das curvas, o desfasamento 

verificado nos valores máximos das temperaturas fosse reduzido e que as curvas fossem 

coincidentes. É possível verificar esta situação se se prolongar a curva dos resultados 

experimentais até obter os picos relativos aos pontos máximos. O diferencial médio entre as 

temperaturas máximas na simulação e no estudo experimental situa-se entre os 0,5ºC e para 

as temperaturas mínimas este valor é de 7ºC, em termos percentuais de 3% para as 

temperaturas máximas e de 32% para as temperaturas mínimas. 
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Figura 75 - Variação da temperatura na caixa-de-ar (Tca), na PTNV (19 de Setembro - 5 de Outubro 
de 2011) 

A Figura 76 relativa às temperaturas na caixa-de-ar no segundo período considerado e 

referente à estação de aquecimento demonstra que o desenvolvimento das curvas é 

semelhante, tal como no caso anterior, verificando-se, no entanto, um desfasamento maior e 

quase sempre positivo, quer nas temperaturas máximas, quer nas mínimas. 

As temperaturas obtidas na simulação são superiores às obtidas no trabalho experimental 

e o diferencial médio entre as temperaturas máximas na simulação e no estudo experimental 

situa-se entre os 8ºC e para as temperaturas mínimas este valor é de 10ºC, em termos 

percentuais de 24% para as temperaturas máximas e de 70% para as temperaturas mínimas, 

quanto as variações de temperaturas, tanto no experimental como na simulação adotam uma 

trajetória homóloga ao longo do período em causa. 
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Figura 76 - Variação de temperatura na caixa-de-ar (Tca) na PTNV (18 de Outubro a 2 de Novembro 
de 2011) 

Este diferencial de valores entre o obtido experimentalmente e o obtido através da 

simulação pode ter como origem, para além das razões já referidas anteriormente, o facto de 

a contabilização das perdas pelos restantes elementos da envolvente exterior (paredes, 

pavimento e cobertura na zona da caixa-de-ar) não ser contabilizada na simulação o que 

acarreta um aumento da ordem de grandeza das temperaturas. 

4.2.3.2.2. Temperatura interior  

Na Figura 77 são indicados os valores das temperaturas interiores obtidos na simulação e 

no trabalho experimental para a PTNV, bem como a indicação das temperaturas de conforto 

de referência para a estação de aquecimento (20ºC) e de arrefecimento (25ºC). Relativamente 

ao diferencial entre as curvas de temperaturas, o diferencial médio entre as temperaturas 

máximas na simulação e no estudo experimental situa-se entre os 3ºC e para as temperaturas 

mínimas este valor é de 5ºC, em termos percentuais de 11% para as temperaturas máximas 

e de 23% para as temperaturas mínimas. 

 Relativamente a temperatura de conforto na simulação obteve-se temperaturas sempre 

superiores a temperatura de referencia, o mesmo não acontece quando analisado o 

comportamento das temperaturas do trabalho experimental onde as temperaturas tomam 
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Figura 77 - Variação da temperatura interior (Ti) na PTNV (19 de Setembro - 5 de Outubro de 2011) 

Na Figura 78 são apresentados os valores para o outro período analisado correspondente 

à estação de aquecimento, verificando-se que, neste caso, se verifica um diferencial mais 

significativo entre os valores experimentais e os decorrentes da simulação. Neste caso, existe 

um diferencial médio entre as temperaturas máximas na simulação e no estudo experimental, 

de 3,5ºC e para as temperaturas mínimas este valor é de 5,5ºC, e é notório um desfasamento 

horário de 1 hora no desenvolvimento das curvas. As temperaturas máximas obtidas na 

simulação são inferiores, em média 9%, e as temperaturas mínimas são superiores em 40%. 

O que acontece neste caso é bastante diferente do que se verifica no Figura 77, que apesar, 

do diferencial verificado, o comportamento obtido nas simulações assemelha-se ao 

experimental, existindo neste último período variações de temperatura que atingem os 10ºC. 

Neste período a humidade relativa situou-se entre os 70-100% e como já se referiu 

anteriormente, o DesignBuilder utiliza este parâmetro nas suas simulações. A forma como é 

contabilizada a humidade na simulação pode contribuir para esta diferença. Uma vez que o 

período analisado se refere à estação de aquecimento, habitualmente caracterizada por 

valores de humidade mais elevados e temperaturas mais baixas, leva a que as oscilações de 

temperatura sejam mais elevadas quando se trata de condições climáticas reais. No entanto, 

verifica-se que no caso dos valores experimentais, esta oscilação é menos significativa e 

atinge valores de pico menos acentuados. Convém ainda relembrar que o facto de a 

intensidade de radiação solar ser inferior 4% em relação ao experimental pode também 

contribuir para a obtenção de valores de Ti inferiores aos obtidos experimentalmente. De 

qualquer forma, pode-se concluir, pela comparação das figuras Figura 77 e Figura 78, que as 

simulações obtidas  para períodos em que as condições climáticas sejam caracterizadas por 
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períodos de humidade relativa mais elevados se afastam mais dos valores obtidos no trabalho 

experimental e atingem valores de temperatura máxima mais reduzidos e de temperatura 

mínima mais  elevados. 

 

Figura 78 - Temperatura interior (Ti), no caso de PTNV (18 de Outubro - 2 de Novembro) 

4.3. Considerações Finais 

A introdução dos dados necessários à simulação e os resultados obtidos através da 

simulação e a sua comparação com resultados obtidos em condições climáticas reais 

permitem tecer algumas conclusões. No que respeita à introdução dos dados, o DesignBuilder 

considera para o cálculo algumas características associadas à inércia térmica dos materiais, 

nomeadamente quando se define a densidade, as propriedades específicas, a condutividade 

de calor, a absorção térmica e solar, a refletância e a emissividade dos materiais.  O programa 

usa estes valores para calcular a inercia térmica destes materiais e utiliza-os nas simulações 

dinâmicas. Poderá ser a forma como estes parâmetros são contabilizados na simulação o 

motivo para existência de um desfasamento entre as temperaturas mínimas e máximas 

quando se compara os valores obtidos na simulação com os obtidos no estudo experimental. 

No que respeita à comparação entre os valores obtidos na simulação e no estudo 

experimental pode concluir-se que, de uma forma geral as curvas das temperaturas 

apresentam o mesmo tipo de oscilação havendo, no entanto, algumas diferenças nos valores 

máximos e mínimos obtidos, dependendo de se tratar de PTV ou PTNV e ainda do período 

do ano em análise.  
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Conclui-se que as temperaturas mínimas obtidas no estudo experimental são sempre 

inferiores às obtidas nas simulações, verificando-se nas situações de PTV e PTNV. Estes 

resultados podem ter como explicação o facto de, em contexto real, existirem mais perdas de 

calor através dos materiais do que na simulação. As simulações foram efetuadas tendo por 

base um modelo onde praticamente não existem perdas por infiltrações, enquanto no trabalho 

experimental não foram contabilizadas essas perdas por infiltrações.  Esta situação leva a que 

as curvas de temperaturas nas duas situações analisadas não sejam coincidentes e 

apresentem picos mínimos e máximos diferentes.  

Outro dos fatores que poderá estar na origem das diferenças verificadas nos valores das 

temperaturas são os valores de algumas grandezas físicas introduzidos no programa, como 

é o caso do coeficiente de transmissão térmica dos materiais que constituem a célula de teste 

e a parede de Trombe.    

Na Tabela 7 está indicado o diferencial entre os coeficientes calculados para o trabalho 

experimental e os calculados no DesignBuilder.  À exceção do envidraçado todos os 

coeficientes de transmissão térmica dos elementos obtidos no DesignBuilder são mais 

reduzidos, traduzindo-se num melhor desempenho térmico dos elementos. Esta propriedade 

influencia de forma decisiva os ganhos e perdas de calor através da célula de teste e da 

parede de Trombe, para além de afetar a capacidade de armazenamento e de devolução de 

calor através da parede de Trombe, influenciando assim as temperaturas ao longo das 

diferentes camadas e também no interior da célula de teste. De acordo com a tabela 7, a 

média dos diferenciais dos quatro elementos construtivos da célula de teste é de 15%. 

Tabela 7 - Coeficientes de transmissão térmica considerados no trabalho experimental e na 
simulação 

Elemento 
Construtivo 

Coeficiente de 
Transmissão 

Térmica (U) W/m2ºC 

Coeficiente de 
Transmissão 

Térmica (U) W/m2-k 
Diferencial (%) 

Experimental Simulação  
Parede de 

acumuladora 1,52 1,34 13 

Envidraçado 2,14 2,71 (ISO15099) 25 
Paredes exteriores 0,43 0,39 9 
Cobertura e Piso  0,3 0,26 14 

 

Analisando os resultados obtidos na PTV, verifica-se que os valores das curvas das 

temperaturas apresentam um padrão semelhante ao obtido no trabalho experimental e valores 

bastante próximos. Para além disso, o desfasamento no tempo é praticamente inexistente, o 
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que se pode dever à forma como é efetuada a contabilização do fluxo de calor através das 

aberturas existentes na parede acumuladora. Apesar de o algoritmo de cálculo utilizado na 

simulação ainda não estar validado, os valores obtidos apresentam-se bastante próximos dos 

reais.  

No que respeita à PTNV verifica-se a existência de um desfasamento significativo entre as 

curvas de temperaturas obtidas na simulação e no trabalho experimental, apesar de o 

desenvolvimento das mesmas ser semelhante. No caso da simulação, a devolução de calor 

por parte da parede de Trombe é ligeiramente mais tardio do que em condições reais. 

Em suma, na Tabela 8 e na Tabela 9 encontram-se os diferenciais percentuais entre a 

simulação e o trabalho experimental, para o caso da temperatura interior e da temperatura na 

caixa-de-ar, na PTV e na PTNV. 

Tabela 8 – Diferencial da temperatura interior da simulação em relação ao experimental 

Temperatura interior (Ti) 

Diferencial (%) 
PTV PTNV PTNV 

(11-08 a 15-09) (19-09 a 5-10) (18-10 a 02-11) 
Temperatura 

máxima  -4% 11% -9% 

Temperatura 
mínima  14% 23% 40% 

 

Tabela 9 - Diferencial da temperatura da caixa-de-ar da simulação em relação ao experimental 

Temperatura caixa-de-ar (Tca) 

Diferencial (%) 
PTV PTNV PTNV 

(11-08 a 15-09) (19-09 a 5-10) (18-10 a 02-11) 
Temperatura 

máxima  -17% 3% 24% 

Temperatura 
mínima  16% 32% 70% 

 

Convém ainda relembrar um ponto importante relativo ao diferencial de temperaturas na 

caixa-de-ar que, como já se referiu anteriormente, diz respeito ao facto de os sensores de 

temperatura não registarem valores superiores a 60ºC e que, portanto, influencia o resultado 

da média das temperaturas, interferindo por sua vez no valor dos diferenciais, ao nível das 

temperaturas máximas e mínimas.  
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Em termos globais, e considerando a junção dos diferenciais dos valores obtidos para a 

PTV e PTNV, quer na temperatura interior, quer na temperatura na caixa-de-ar, existe um 

diferencial de aproximadamente 15% (valor calculado sem ter em consideração o período 18 

de Outubro - 2 de Novembro).  

O estudo apresentado neste capítulo permite concluir que a comparação entre os valores 

obtidos na simulação e os obtidos em condições climáticas reais mostra-se de extrema 

importância para a validação do modelo e da aplicação do DesignBuilder. 

Apesar de todas as variáveis que influenciaram os resultados obtidos e a sua análise, 

considera-se que a aplicação do programa DesignBuilder poderá dar um contributo para a 

simulação do desempenho térmico da parede de Trombe. Mostra-se, no entanto, necessário 

efetuar mais simulações com diferentes condições climáticas, nomeadamente para diferentes 

estações do ano e considerando o sistema de PTV e PTNV, e compará-los com resultados 

obtidos em condições reais para um melhor entendimento de quais as considerações de 

cálculo utilizadas e possíveis limitações. 
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5. APLICAÇÃO DO MODELO A DIFERENTES SOLUÇÕES DE 

PAREDE DE TROMBE 

5.1. Introdução 

Tendo em conta os resultados apresentados no capítulo anterior, pretende-se neste 

capítulo utilizar o modelo definido anteriormente e analisar a influência da existência da 

parede de Trombe num compartimento, representado pela célula de teste. Serão analisadas 

diferentes soluções construtivas de parede de Trombe, nomeadamente no que respeita aos 

materiais e suas espessuras, bem como o uso de diferentes tipos de sistemas de 

sombreamento e obstrução.  

As diferentes simulações decorrentes das alterações acima referidas serão efetuadas a 

mesma zona climática utilizada na validação do modelo, ou seja para Vila Real. O ficheiro 

climático usado foi o fornecido pelo CLIMAS-SCE contendo o "Ano Meteorológico de 

Referência” (são séries sintéticas com médias mensais muito próximas das médias mensais 

de longo termo) para a localidade de Vila Real, Portugal. No entanto, para análise dos 

resultados foram considerados alguns períodos que traduzissem a variabilidade das 

condições climáticas que caracterizam a região. Foram considerados os meses de Janeiro 

(estação de Inverno), Abril (Primavera), Julho (Verão) e Novembro (Outono).  

Na Figura 79 e Figura 80 encontra-se representado as linhas de variações horárias para 

os valores da radiação solar normal, humidade relativa exterior e da temperatura exterior para 

os meses referidos, parâmetros estes, influenciadores no desempenho da parede de Trombe.  

 

Figura 79 - Valores da radiação solar  e da temperatura exterior para os meses considerados 
(Janeiro, Abril, Julho, Novembro) 
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Figura 80 - Valores da humidade relativa exterior para os meses considerados (Janeiro, Abril, Julho, 
Novembro) 

5.2. Modelo sem PT, com PTNV e com PTV 

Para perceber qual a influência da existência de uma parede de Trombe num 

compartimento (representado pela célula de teste) foram realizadas 3 simulações para cada 

um dos cenários considerados: um sem a existência de parede de Trombe (sem PT), outro 

com uma parede de Trombe não ventilada (PTNV) e por fim a mesma parede mas com 

aberturas de ventilação (PTV), tendo estas a constituição  considerada no trabalho 

experimental desenvolvido por Briga-Sá [9] e na validação do modelo apresentada no capítulo 

anterior. Na situação em que não existe parede de Trombe, a parede exterior orientada a sul 

apresenta a mesma constituição que as restantes paredes da envolvente da célula de teste. 

Nesta análise, não há qualquer alteração nem otimização do funcionamento da parede de 

Trombe, ou seja, é analisada a parede de Trombe sem aberturas de ventilação em todo o 

período (PTNV) e com as aberturas sempre abertas (PTV).  A persiana exterior está aberta 

em todos os períodos analisados para que não seja contabilizado o efeito do sombreamento. 

Nas figuras seguintes é possível observar os resultados obtidos para as temperaturas no 

interior do compartimento (Ti) para cada um dos cenários referidos anteriormente e para os 

diferentes períodos do ano considerados. 

Na Figura 81 apresentam-se os resultados para o mês de Janeiro do "Ano Meteorológico 

de Referência”. Verifica-se que a introdução da parede de Trombe permite aumentar em 71% 

os valores da temperatura interior e se a parede for ventilada (PTV) a temperatura aumenta 

em 97%. É possível observar também que caso não exista parede de Trombe não é possível 

atingir no interior do compartimento a temperatura considerada de conforto para a estação de 

aquecimento, ou seja, os 20ºC, ao contrário do que se verifica com a introdução da parede de 

Trombe. No caso da PTV, atingem-se valores de temperatura mais elevados durante o dia, 
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que ultrapassam em alguns dias os 25ºC, o que se deve ao aumento da transferência de calor 

por convecção do ar através das aberturas. 

 

Figura 81 – Variação da temperatura interior para compartimento sem PT, com PTNV e com PTV, no 
período de Janeiro, estação de Inverno 

Em abril, no mês de Primavera, estação de transição, verifica-se que a temperatura exterior 

apresenta maiores amplitudes térmicas diurnas e noturnas, atingindo valores mais elevados 

durante o dia. Os valores da intensidade de radiação solar são também superiores. A 

introdução da PTNV aumenta em 34% os valores da temperatura no interior do compartimento 

e no caso da PTV em 45%. O diferencial entre as temperaturas máximas é inferior quando 

comparado com o mês de Janeiro, devido à capacidade de armazenamento de calor do 

sistema e ao efeito de estufa criado na caixa-de-ar. Os valores das temperaturas mínimas na 

PTNV e na PTV são aproximados e variam, na sua maioria, entre os 20ºC  e os 25ºC. Com a 

introdução da PTV atingem-se valores de temperatura máximos mais elevados ultrapassando 

os 35ºC em alguns dias. Nestas condições, a PTNV poderá ser a mais adequada para o 

período em análise. 
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Figura 82 - Variação da temperatura interior para compartimento sem PT, com PTNV e com PTV, no 
período de Abril, estação de Primavera 

Em julho, na estação de verão, verifica-se que, mesmo sem parede de Trombe se atingem 

valores de temperatura no interior bastante elevados para o conforto requerido nesse período, 

a maior parte das vezes acima dos 25ºC. No entanto, como seria expectável a introdução da 

PTNV e da PTV contribui para o aumento dos valores de Ti, ainda que a diferença entre os 

três cenários não seja tão significativa como nos anteriores. Com a introdução da PTNV os 

valores de Ti aumentam 9% e com PTV 16%. Neste mês devido a inclinação do sol e pouca 

radiação solar direta incidindo na parede de Trombe o contributo da parede de Trombe é 

menor do que nos restantes meses. Neste caso, o contributo da parede de Trombe não é 

desejável, dadas as temperaturas elevadas que permite alcançar no interior. 
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Figura 83 - Variação da temperatura interior para compartimento sem PT, com PTNV e com PTV, no 
período de Julho, estação de Verão 

No mês de Novembro, verifica-se uma irregularidade as curvas de oscilação das 

temperaturas nos diferentes casos. Volta a acentuar-se a contribuição da PTV relativamente 

à PTNV. Com a introdução da PTNV há um aumento de 43% nos valores de Ti e de 60% 

quando se trata da PTV. Nos dias 3 a 6 de Novembro os valores da intensidade de radiação 

solar foram muito baixos o que praticamente anula os benefícios da parede de Trombe. Em 

contrapartida, nos dias seguintes ao aumento dos valores da intensidade de radiação solar 

potencia o contributo da parede de Trombe para a zona útil.  

 

Figura 84 - Variação da temperatura interior para compartimento sem PT, com PTNV e com PTV, no 
período de Novembro, estação de Outono 
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5.3. Influência do sistema de ventilação 

Como se verificou no ponto anterior, a existência de aberturas na parede de Trombe tem um 

grande contributo para os ganhos de calor para a zona útil e consequentemente para o 

aumento da temperatura no interior do compartimento. Embora ainda haja necessidade de 

aprofundar a forma como o DesignBuilder simula o comportamento da parede de Trombe 

ventilada foram feitas simulações dinâmicas para perceber qual o impacto que a área de 

abertura pode ter nos ganhos e perdas na zona útil, e de que forma isso se traduz nos valores 

das temperaturas no interior do compartimento. Para isso foram considerados diferentes tipos 

de sistemas de aberturas na parede acumuladora. O sistema de referência diz respeito ao 

que tem vindo a ser usado no modelo da PTV e que corresponde a um total de 8 aberturas, 4 

no topo e 4 na base. Na Figura 85 está representado os restantes tipos de sistemas de 

aberturas utilizados nestas simulações, assim como também as suas posições na parede 

acumuladora e respetivas áreas totais. Estes três tipos de sistemas de abertura possíveis 

serão comparados com a situação de PTNV. 

Parede de Trombe ventilada com 12 aberturas, 

6 superiores e 6 inferiores 

Parede de Trombe ventilada com 2 aberturas, 1 

superior e 1 inferior 

  

12 Aberturas com 0,12 m2 total de área 2 Aberturas 0,24m2 total de área 

Figura 85- Disposição e área das aberturas na parede acumuladora 

Da análise da Figura 86, Figura 87, Figura 88 e Figura 89 verifica-se que as temperaturas 

mínimas obtidas para a existência da PTV são praticamente coincidentes e para as 

temperaturas máximas os valores também são bastante próximos, apesar de se verificar que 

quanto maior for a área de abertura independentemente do número de aberturas, mais 

elevados serão os valores das temperaturas no interior . Na tabela abaixo estão indicados 
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estes valores relativamente ao modelo de referência que tinha 8 aberturas com 0.08 m2 no 

total. 

Tabela 10 – Diferencial de temperatura interior em percentagem, relativamente a uma parede de 
Trombe com 8 aberturas (0.08 m2) 

  12 ABT [0,12 M2 ] 2ABT [0,24M2 ] 
JANEIRO 3% 9% 
ABRIL 2% 6% 
JULHO 0% 2% 
NOVEMBRO 3% 7% 

 

Com o aumento da área de aberturas na parede acumuladora, os ganhos são 

particularmente mais consideráveis na estação de aquecimento onde se pode obter um 

aumento na quantidade de calor até 9% se se utilizar aberturas com uma área de 0,24 m2. Na 

estação de arrefecimento, os valores são mais aproximados sendo que, para uma área de 

0,12 m2, o diferencial relativamente à PTNV é de 0%.  

Nas figuras seguintes apresentam-se os valores obtidos para os diferentes meses do ano 

considerados nas simulações e que corroboram o referido anteriormente. 

 

Figura 86 – Variação da temperatura interior em função do sistema de ventilação, no período de 
Janeiro, estação de Inverno 
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Figura 87 - Variação da temperatura interior em função do sistema de ventilação, no período de Abril, 
estação de Primavera 

 

Figura 88 - Variação da temperatura interior em função do sistema de ventilação, no período de 
Julho, estação de Verão 
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Figura 89 - Variação da temperatura interior em função do sistema de ventilação, no período de 
Novembro, estação de Outono 

Após a visualização da Figura 86, Figura 87, Figura 88 e Figura 89, facilmente se verifica 

que a introdução do sistema de ventilação permite aumentar bastante os ganhos para a zona 

útil quando se opta pela utilização de PTV em vez de um PTNV, e consequentemente os 

valores da temperatura no interior do compartimento. 

5.4. Influência do material da parede acumuladora 

Para além do tijolo maciço, a parede de Trombe pode ser construída com outros materiais, 

desde que possuam elevada capacidade de armazenamento térmico como, por exemplo, o 

granito e o betão, e ainda outros materiais de uso pouco corrente como o xisto e a terra.  Neste 

estudo será analisado a influência destes materiais no desempenho da parede de Trombe 

sabendo que todos têm caraterísticas e propriedades diferentes, influenciando assim os 

valores dos coeficientes de transmissão térmica e a capacidade de retenção e transferência 

de calor através da parede acumuladora. 

Para se perceber o comportamento destes materiais comparou-se o desempenho de cada 

um destes sistemas com a PTNV construída com tijolo de 34 cm de espessura considerada 

no modelo nos capítulos anteriores. Foi efetuada uma média mensal das temperaturas 

internas da zona útil, tendo resultado dessa análise a Figura 90, a Figura 91, a Figura 92 e a 

Figura 93. 

Como os coeficientes de transmissão térmica (Tabela 11) do granito, betão, xisto e terra 

desta parede de Trombe são superiores ao da parede de tijolo, esta característica refletiu-se 
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no desempenho da parede de Trombe e no seu contributo para o aquecimento da zona útil. 

Os coeficientes de transmissão térmica apresentados na Tabela 11, já têm incluído no calculo, 

os restantes elementos que compõe a parede acumulara, ou seja, as camadas de reboco e 

pintura preta, assim sendo o único material que se substituiu foi apenas o tijolo maciço, toda 

a restante constituição da parede acumuladora é mesma daquela que se estudou no Capitulo 

4. 

Tabela 11 – Coeficientes de Transmissão Térmica de outros materiais aplicáveis na parede de 
Trombe 

Material (espessura 
de 34 cm) 

Coeficiente de 
Transmissão 

Térmica (U) W/m2-k 

Granito 2.63 
Xisto 2.42 
Betão 2.06 
Terra 1.73 

Tijolo Maciço 1.34 

 

Na Figura 90, Figura 91, Figura 92 e Figura 93, apresentam-se as variações de temperatura 

interior para cada um dos meses das quatro estações do ano para a parede acumuladora 

construída com os materiais tijolo maciço, betão, xisto, terra e granito. Como se pode 

observar, em todos os meses analisados, o padrão de oscilação das curvas de temperatura 

é semelhante para todos os materiais, verificando-se no entanto, algumas alterações ao nível 

dos valores máximos e mínimos das temperaturas e também um ligeiro desfasamento nas 

curvas.  

O granito e o xisto são os materiais com maior coeficiente de transmissão térmica e são 

estes que na estação de aquecimento melhor desempenho têm comparados com o tijolo.  

A parede acumuladora construída com terra pela análise dos gráficos tem um 

comportamento irregular em comparação com os outros materiais existindo dias em que as 

temperaturas máximas são superiores às dos restantes materiais, mas também existem dias 

em que as temperaturas mínimas são as mais baixas. 

Estas alterações nas curvas dos diferentes materiais podem estar relacionadas com os 

valores da intensidade de radiação solar nesses períodos e com a capacidade de 

armazenamento e devolução de calor de cada material. É nos dias de valores mas elevados 

de intensidade de radiação nos meses da estação de aquecimento que se verifica que, no 

caso da parede acumuladora com terra, se passa a ter valores de Ti superiores aos obtidos 
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no caso do tijolo maciço. Esta situação é visível nos dias 10 a 14 e 30, 31 de janeiro e de 8 a 

11 de novembro. Esta alternância é também visível nos meses da estação de arrefecimento, 

em que a terra permite atingir valores máximos de Ti ligeiramente superiores aos obtidos para 

o granito e para o xisto. Esta situação é visível no mês de julho. 

Relativamente à obtenção das temperaturas de conforto interior para as diferentes 

estações, verifica-se que no mês de janeiro os 20ºC são atingidos ou ultrapassados nos dias 

do mês em que a intensidade de radiação solar é maior, o que demonstra a importância desta 

variável para o armazenamento de calor no sistema e para a sua devolução ao interior do 

compartimento. Nesse caso, apenas o tijolo se apresenta como o material menos favorável 

no que respeita aos valores máximos.  No mês de Abril, atingem-se valores bastante 

superiores, sendo que em apenas alguns dias do mês se obtêm valores mínimos inferiores a 

20ºC. Nos restantes, os valores atingem máximos entre os 25ºC e os 30ºC, aproximando-se 

em alguns casos dos 35ºC. Neste caso, a terra e o tijolo poderão ser os materiais mais 

adequados. No mês de Julho, como seria de esperar, os valores das temperaturas aumentam, 

atingindo-se valores sempre superiores aos 25ºC e atingindo máximos entre 40ºC e 45ºC, 

valores estes bastante elevados. Relembra-se que nesta análise pretende-se perceber a 

influência dos materiais nos valores de Ti, não havendo portanto o uso do sombreamento 

exterior como seria de esperar para as noites de inverno e para os dias de verão.   

 

Figura 90 – Influência de diferentes materiais da parede acumuladora na variação da temperatura 
interior, no período de Janeiro, estação de Inverno 
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Figura 91 – Influência de diferentes materiais da parede acumuladora na variação da temperatura 
interior, no período de Abril, estação de Primavera 

 

Figura 92  – Influência de diferentes materiais da parede acumuladora na variação da temperatura 
interior, no período de Julho, estação de Verão 
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Figura 93 – Influência de diferentes materiais da parede acumuladora na variação da temperatura 
interior, no período de Novembro, estação de Outono 

Na Tabela 12 encontram-se apresentados os diferencias relativos à temperatura interior 

(em %), quando se aplica os materiais em análise na parede de Trombe em substituição do 

tijolo maciço. Pela observação da tabela verifica-se que a variação dos valores de Ti 

relativamente à parede de referência de tijolo maciço não apresenta nenhum padrão de 

semelhança e é diferente para os meses analisados, o que pode levar á conclusão de que é 

considerada a capacidade de armazenamento de calor dos materiais no cálculo da 

temperatura interior. 

Tabela 12 – Diferenciais entre temperaturas relativamente a uma parede de Trombe de tijolo maciço 

 TEMPERATURAS MÁXIMAS TEMPERATURAS MÍNIMAS 
 Betão Granito Terra Xisto Betão Granito Terra Xisto 

JANEIRO 10% 17% 9% 14% 12% 17% 2% 16% 
ABRIL 6% 9% 5% 8% 8% 11% 2% 10% 

JULHO 7% 8% 7% 7% 5% 7% 3% 7% 
NOVEMBRO 9% 16% 8% 13% 9% 13% -1% 13% 

 

5.5. Influência da espessura da parede acumuladora 

Nesta análise foram utilizados os mesmos materiais que no ponto anterior, tijolo, granito, 

betão, terra e xisto, alterou-se a espessura da parede acumuladora para 10, 20 e 34 cm, e 

simulou-se o comportamento ao nível das temperaturas para os meses selecionados. Quanto 

menor é a espessura da parede acumuladora, maior é o seu coeficiente de transmissão 

térmica. Sendo este coeficiente maior permite aumentar as temperaturas da zona útil, mas 
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tem como desvantagem uma perda maior de calor durante as noites. Outra situação que é 

visível, ainda que nem sempre muito acentuada, é algum desfasamento nas curvas de 

temperatura, que pode resultar do maior atraso de calor decorrente de uma espessura mais 

elevada. Todos os coeficientes de transmissão térmica foram calculados com recurso ao 

DesignBuilder. 

Nesta análise, para as diferentes espessuras, utilizou-se como referência uma parede com 

10 cm de espessura com o respetivo material em causa e fez-se a média mensal para as 

temperaturas máximas e mínimas da zona útil. 

5.5.1. Tijolo 

O tijolo é um material tradicional, muito utilizado na construção civil, fabricado com argila e 

que apresenta uma cor avermelhada.  Foi aplicado tijolo maciço, para uma parede 

acumuladora com 3 espessuras distintas, cujos coeficientes de transmissão térmica 

resultantes são apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13 - Coeficiente de transmissão térmica (Tijolo) 

Material Espessura [cm] 
Coeficiente de 

Transmissão Térmica 
(U) [W/m2-k] 

Tijolo Maciço 
10 2.58 
20 1.84 
34 1.34 

 

Na Figura 94, Figura 95, Figura 96 e Figura 97, apresentam-se as variações de temperatura 

interior para cada uma das quatro estações do ano para a parede acumuladora construída 

com o material tijolo maciço. 

É possível observar que, com a parede de 10 cm de espessura se obtêm valores de 

temperatura mais elevados durante o dia, dado que o armazenamento de calor é menor e 

portanto, este chega mais facilmente ao compartimento. No entanto, isto implica que durante 

a noite também se atinjam temperaturas mais baixas, dado que é mas fácil perder calor para 

o exterior. Tendo em conta o armazenamento de calor associado ao aumento da espessura, 

a parede acumuladora com 20 e 34 cm permite uma menor oscilação de temperaturas, 

traduzindo-se em valores máximos e mínimos mais reduzidos.  

Observa-se ainda que os meses de janeiro e novembro, se verifica um maior diferencial entre 

as curvas de temperaturas para as diferentes espessuras. No caso de Abril e Julho as 
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amplitudes térmicas aumentam, atingem valores mais elevados e a influência da espessura é 

menos significativa, o que pode advir dos valores da intensidade de radiação solar que 

atingem valores mais elevados nestas alturas do ano e em que a temperatura exterior também 

é mais elevada. Dada esta variação nos valores das temperaturas, a escolha do material 

deverá ser ajustada função da ocupação do compartimento ou do edifício.  

 

Figura 94– Parede acumuladora em tijolo, no período de Janeiro, estação de Inverno 

 

 

Figura 95– Parede acumuladora em tijolo, no período de Abril, estação de Primavera 
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Figura 96– Parede acumuladora em tijolo, no período de Julho, estação de Verão 

 

 

 

Figura 97– Parede acumuladora em tijolo, no período de Novembro, estação de Outono 

 

Na Tabela 14 estão indicados os diferenciais percentuais quando se aumenta a espessura 

da parede acumuladora relativamente a uma parede de tijolo maciço com 10 cm de espessura. 
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Tabela 14 - Diferenciais entre temperaturas relativamente a uma parede de Trombe de tijolo maciço 
com espessuras diferentes 

 TEMPERATURAS MÁXIMAS TEMPERATURAS MÍNIMAS  
Espessura [cm] 20 34 20 34 

JANEIRO -19% -27% 15% 16% 
ABRIL -11% -10% 7% 12% 

JULHO -5% -8% 3% 4% 
NOVEMBRO -14% -21% 13% 17% 

 

5.5.2. Betão 

O betão é constituído por uma mistura de cimento, areia, pedra e água e é o material mais 

utilizado na construção civil. Os seus coeficientes de transmissão térmica encontram-se na 

Tabela 15 e são superiores aos coeficientes de transmissão térmica do tijolo maciço. 

Tabela 15 - Coeficiente de transmissão térmica (Betão) 

Material Espessura [cm] 
Coeficiente de 

Transmissão Térmica 
(U) [W/m2-k] 

Betão 
10 3.06 
20 2.54 
34 2.06 

 

Na Figura 98, Figura 99, Figura 100 e Figura 101, apresentam-se as variações de 

temperatura interior para cada uma das quatro estações do ano para a parede acumuladora 

construída com o material betão. À semelhança do tijolo maciço, as curvas apresentam um 

diferencial mais acentuado entre si nos meses de janeiro e novembro, mantendo-se próximas 

nos meses de abril e novembro, pelas razões já explicadas anteriormente. 
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Figura 98– Parede acumuladora em betão, no período de Janeiro, estação de Inverno 

 

 

Figura 99– Parede acumuladora em betão, no período de Abril, estação de Primavera 
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Figura 100 – Parede acumuladora em betão, no período de Julho, estação de Verão 

 

 

Figura 101– Parede acumuladora em betão, no período de Novembro, estação de Outono 

 

Na Tabela 16 estão indicados os diferenciais percentuais quando se aumenta a espessura 

da parede acumuladora relativamente a uma parede de betão com 10 centímetros de 

espessura. Neste caso, verifica-se que uma parede de betão apresenta diferenciais menores 

em termos de temperatura interior quando comparada com uma parede de tijolo. 
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Tabela 16 - Diferenciais entre temperaturas relativamente a uma parede de Trombe de betão com 
espessuras diferentes 

 TEMPERATURAS MÁXIMAS TEMPERATURAS MÍNIMAS  
Espessura [cm] 20 34 20 34 

JANEIRO -13% -21% 15% 20% 
ABRIL -8% -6% 7% 17% 

JULHO -4% -2% 3% 8% 
NOVEMBRO -12% -17% 12% 20% 

 

5.5.3. Granito 

O granito é uma rocha magmática essencialmente composta por quartzo, quanto aos seus 

coeficientes de transmissão térmicos que se encontram na Tabela 17, são mais elevados que 

os coeficientes de transmissão térmica do tijolo e do betão. 

Tabela 17 - Coeficiente de transmissão térmica (Granito) 

Material Espessura [cm] 
Coeficiente de 

Transmissão Térmica 
(U) [W/m2-k] 

Granito 
10 3.38 
20 3 
34 2.63 

 

Na Figura 102, Figura 103, Figura 104 e Figura 105, apresentam as variações de 

temperatura interior para cada uma das quatro estações do ano para a parede acumuladora 

construída com o material granito. Ta como acontece nas paredes de tijolo maciço e betão, o 

diferencial entre as curvas é maior no meses das estações de aquecimento e menor nos 

meses da estação de aquecimento. 



5 Aplicação do modelo 

Simulação do Desempenho Térmico da Parede de Trombe  99 

 

 

Figura 102 – Parede acumuladora em granito, no período de Janeiro, estação de Inverno 

 

 

Figura 103– Parede acumuladora em granito, no período de Abril, estação de Primavera 
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Figura 104– Parede acumuladora em granito, no período de Julho, estação de Verão 

 

 

 

Figura 105– Parede acumuladora em granito, no período de Novembro, estação de Outono 

 

Na Tabela 18 estão indicados os diferenciais percentuais quando se aumenta a espessura 

da parede acumuladora relativamente a uma parede de granito com 10 centímetros de 

espessura. 
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Tabela 18 - Diferenciais entre temperaturas relativamente a uma parede de Trombe de granito com 
espessuras diferentes 

 TEMPERATURAS MÁXIMAS TEMPERATURAS MÍNIMAS  
Espessura [cm] 20 34 20 34 

JANEIRO -10% -17% 15% 22% 
ABRIL -6% -3% 6% 19% 

JULHO -3% 0% 2% 9% 
NOVEMBRO -8% -13% 13% 22% 

 

5.5.4. Terra 

A terra é um material ecológico que se pode utilizar na construção civil como elemento 

construtivo, podendo ser também utilizado como material construtivo da parede acumuladora. 

Na Tabela 19 encontram-se os seus coeficientes de transmissão térmica obtidos no 

DesignBuilder.  

Tabela 19 - Coeficiente de transmissão térmica (Terra) 

Material Espessura [cm] 
Coeficiente de 

Transmissão Térmica 
(U) [W/m2-k] 

Terra 
10 3.81 
20 2.21 
34 1.73 

 

Na Figura 106, Figura 107, Figura 108 e Figura 109, apresentam as variações de 

temperatura interior para cada uma das quatro estações do ano para a parede acumuladora 

construída com o material terra, uma vez mais é na estação de aquecimento que ocorrem os 

maiores diferencias entre as temperaturas. 
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Figura 106– Parede acumuladora em terra, no período de Janeiro, estação de Inverno 

 

 

Figura 107 – Parede acumuladora em terra, no período de Abril, estação de Primavera 
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Figura 108  – Parede acumuladora em terra, no período de Julho, estação de Verão 

 

 

Figura 109 – Parede acumuladora em terra, no período de Novembro, estação de Outono 

 

Na Tabela 20 estão indicados os diferenciais percentuais quando se aumenta a espessura 

da parede acumuladora relativamente a uma parede de terra com 10 centímetros de 

espessura. Os diferencias de temperaturas em relação aos materiais anteriores, quando a 

aplicação da parede em terra e particularmente com uma espessura de 34 centímetros e na 

estação de aquecimento os diferencias são mais elevados. 
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Tabela 20 - Diferenciais entre temperaturas relativamente a uma parede de Trombe de terra com 
espessuras diferentes 

 TEMPERATURAS MÁXIMAS TEMPERATURAS MÍNIMAS  
Espessura [cm] 20 34 20 34 

JANEIRO -15% -27% 21% 32% 
ABRIL -10% -11% 11% 23% 

JULHO -5% -4% 5% 11% 
NOVEMEBRO -12% -18% 16% 28% 

 

5.5.5. Xisto 

O xisto é uma pedra natural que também se usa na construção civil, na Tabela 21 estão 

apresentados os seus coeficientes de transmissão térmica para cada espessura 

respetivamente. 

Tabela 21 - Coeficiente de transmissão térmica (Xisto) 

Material Espessura [cm] 
Coeficiente de 

Transmissão Térmica 
(U) [W/m2-k] 

Xisto 
10 3.27 
20 2.84 
34 2.42 

 

Na Figura 110, Figura 111, Figura 112 e Figura 113, apresentam as variações de 

temperatura interior para cada uma das quatro estações do ano para a parede acumuladora 

construída com o material, xisto. O xisto segue a mesma tendência que já se verificou nos 

materiais anteriores e na estação de aquecimento os diferencias entre as curvas de 

temperatura são maiores  
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Figura 110 – Parede acumuladora em xisto, no período de Janeiro, estação de Inverno 

 

 

Figura 111 – Parede acumuladora em xisto, no período de Abril, estação de Primavera 
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Figura 112 – Parede acumuladora em xisto, no período de Julho, estação de Verão 

 

 

Figura 113– Parede acumuladora em xisto, no período de Novembro, estação de Outono 

Na Tabela 22 estão indicados os diferenciais percentuais quando se aumenta a espessura 

da parede acumuladora relativamente a uma parede de xisto com 10 centímetros de 

espessura. Nos meses de janeiro e novembro é quando existe maiores diferenciais entre 

temperaturas enquanto no mês de julho o diferencial é menor. Tanto o xisto como o granito 

são rochas naturais, e quando comparando os diferencias de temperatura do xisto com o 

granito verifica-se que existem algumas semelhanças nos seus comportamentos. 
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Tabela 22 - Diferenciais entre temperaturas relativamente a uma parede de Trombe de xisto com 
espessuras diferentes 

 TEMPERATURAS MÁXIMAS TEMPERATURAS MÍNIMAS  
Espessura [cm] 20 34 20 34 

JANEIRO -11% -19% 15% 21% 
ABRIL -6% -4% 6% 18% 

JULHO -3% -1% 2% 8% 
NOVEMEBRO -8% -11% 13% 22% 

 

5.6. Influência da variação da espessura da caixa-de-ar  

A variação da espessura da caixa-de-ar da parede de Trombe que se encontra localizada 

entre o envidraçado e a parede acumuladora é um elemento que também pode influenciar a 

variação de temperatura na zona útil. O calor armazenado no espaço de ar resultante do efeito 

de estufa aí criado irá influenciar a transferência de calor através da parede acumuladora e 

quanto mais elevadas forem as temperaturas na caixa-de-ar, maiores serão os valores obtidos 

no interior do compartimento.  

Nesta análise analisou o aumento da espessura da caixa-de-ar tendo como referência a 

caixa-de-ar do modelo do trabalho experimental em que a espessura da caixa-de-ar de uma 

parede de Trombe não ventilada era de 6 centímetros.  

Na Figura 114, Figura 115, Figura 116 e Figura 117, encontram-se as 4 simulações para 

cada estação climática, onde cada gráfico se refere a uma parede de Trombe com uma caixa-

de-ar com 6, 10 e 15 centímetros. 
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Figura 114 - Variação da espessura da caixa-de-ar, no período de Janeiro, estação de Inverno 

 

 

Figura 115 - Variação da espessura da caixa-de-ar, no período de Abril, estação de Primavera 
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Figura 116 - Variação da espessura da caixa-de-ar, no período de Julho, estação de Verão 

 

 

Figura 117 - Variação da espessura da caixa-de-ar, no período de Novembro, estação de Outono 

A análise da média mensal revelou que o aumento da espessura da caixa-de-ar 

proporciona o aumento das temperaturas interiores, sendo o aumento maior sobretudo no 

mês de julho e menor em abril, quando se opta por uma caixa-de-ar com 10 centímetros. 

Quando se utiliza uma caixa-de-ar com 15 centímetros o aumento corresponde a 4% e 6% 

em relação a uma parede de Trombe com 6 centímetros de caixa-de-ar. Estes resultados 

permitem concluir que apesar de o aumento da caixa-de-ar conduzir a um aumento das 

temperaturas, este não é muito significativo, como se pode observar pela proximidade das 

curvas correspondentes a cada espessura.  
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Tabela 23 - Diferenciais entre temperaturas relativamente a uma parede de Trombe com espessuras 
de caixa-de-ar diferentes 

 Caixa-de-ar 
Espessura [cm] 15 10 

JANEIRO 5% 3% 
ABRIL 4% 1% 

JULHO 6% 4% 
NOVEMBRO 5% 2% 

5.7. Influência do tipo de vidro  

O tipo de vidro utilizado na parede de Trombe, existindo vários modelos de envidraçado e 

vários vidros com propriedades diferentes, irá influenciar também o comportamento da parede 

de Trombe e a variação de temperaturas ao longo das diferentes camadas do sistema e no 

interior do compartimento. Nesta análise foram utilizados 3 envidraçados diferentes com o 

mesmo tipo de vidro mas com disposições construtivas e espessuras diferentes, que estão 

indicadas na Tabela 24. Utilizou-se apenas um vidro simples, um envidraçado ao qual se 

denominou de “U Melhor” que é um envidraçado com um coeficiente de transmissão térmica 

mais baixo e outro envidraçado ao se denominou de “U Pior” com um coeficiente de 

transmissão térmica mais alto. Esta análise baseou-se apenas nos valores dos coeficientes 

de transmissão térmica. 

Tabela 24 - Tipo de envidraçado 

Tipo de 
envidraçado/Qualidade 

do envidraçado 

Espessura [mm] 
(Vidro+Caixa-de-

ar+Vidro) 

Coeficiente de 
Transmissão Térmica 

(U) [W/m2-k] 

Vidro Simples 5 5.85 
U Melhor 12+16+12 2.57 

U Pior 2.5+5+2.5 3.31 

 

Na Figura 118, Figura 119, Figura 120 e Figura 121 estão apresentadas as simulações 

para cada tipo de envidraçado em estudo. Será possível visualizar que os diferenciais são 

muito pequenos, contudo eles existem e têm influencia no comportamento da parede de 

Trombe. Nas estações de aquecimento é quando existe uma maior diferença entre as curvas, 

já na estação de arrefecimento o diferencial é menor, sendo que no mês de agosto é quando 

melhor se verifica este caso. 
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Figura 118 - Tipo de vidro utilizado, no período de Janeiro, estação de Inverno 

 

 

 

Figura 119 - Tipo de vidro utilizado, no período de Abril, estação de Primavera 
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Figura 120 - Tipo de vidro utilizado, no período de Julho, estação de Verão 

 

 

Figura 121 - Tipo de vidro utilizado, no período de Novembro, estação de Outono 
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simples. 
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Tabela 25 - Diferenciais entre temperaturas relativamente a uma parede de Trombe com um 
envidraçado simples 

 TEMPERATURAS MÁXIMAS TEMPERATURAS MÍNIMAS  
Tipo de 
envidraçado “U Pior”  “U Melhor”  “U Pior”  “U Melhor”  

JANEIRO 4% -1% 6% -2% 
ABRIL 2% 0% 3% -1% 

JULHO 1% 0% 1% -1% 
NOVEMBRO 3% -1% 4% -1% 

 

O envidraçado “U Pior”, constituído por vidro duplo e caixa-de-ar é o que tem um melhor 

comportamento, talvez contrariando o que seria de esperar visto que o valor do coeficiente de 

transmissão térmica é elevado. 

5.8. Influência de sombreamento com palas horizontais 

A introdução de dispositivos de sombreamento na parede de Trombe permite controlar os 

momentos em que a parede de Trombe recebe radiação solar, a introdução de palas 

horizontais adjacentes ao topo da parede de Trombe são um dos casos possíveis. 

Para este caso de estudo foram simuladas e analisadas duas palas horizontais, designadas 

por ‘Pala A’ e ‘Pala B’ com uma projeção de 56 centímetros e 120 centímetros respetivamente. 

Na Figura 122 esta o comportamento das duas palas no mês de janeiro às 12 horas, onde 

se vê a área sombreada naquele dia. 

Pala A Pala B 

  

Figura 122 – Influência das palas no mês de janeiro 
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Na Figura 123 esta o sombreamento para um dia no mês de agosto as 12 horas, onde se 

visualiza uma área de sombreamento bastante mais superior do que no mês de janeiro. 

Pala A Pala B 

  

Figura 123 - Influência das palas no mês de Julho 

As palas de sombreamento terão desta forma influência no desempenho da parede de 

Trombe. As análises foram feitas tendo como referência a parede não ventilada, pela análise 

média mensal das temperaturas interiores o mês de abril é onde se verificou maior impacto 

na aplicação das palas horizontais especialmente na utilização da pala B. No caso geral a 

pala B causando esta sempre maior área de sombreamento do que a pala A, provoca uma 

maior diminuição das temperaturas da zona útil do que a pala A. 

Nas estações de aquecimento a utilização das palas contribui para a diminuição das 

temperaturas interiores o que não é conveniente. 

Na Figura 124, Figura 125, Figura 126 e Figura 127 estão apresentadas as simulações 

para cada tipo de pala de sombreamento em estudo. A exceção do mês de Agosto todos o 

outros meses analisados existe um diferencial entre as curvas considerável, sendo que no 

mês de Abril é quando existe o maior diferencial. 
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Figura 124 - Influência das palas, no período de Janeiro, estação de Inverno 

 

 

Figura 125 - Influência das palas, no período de Abril, estação de Primavera 
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Figura 126 - Influência das palas, no período de Julho, estação de Verão 

 

 

Figura 127 - Influência das palas, no período de Novembro, estação de Outono 

 

Na Tabela 26 encontra-se em resumo os diferenciais que ocorrem quando aplicadas as 

palas, de acordo com as simulações não seria compensatório a utilização de palas na parede 

de Trombe pelo que o contributo na estação de arrefecimento não seria o melhor causando 

assim um impacto nefasto nas estações de aquecimento.  
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Tabela 26 - Diferenciais entre temperaturas relativamente a uma parede de Trombe sem aplicação de 
palas 

 TEMPERATURAS MÁXIMAS TEMPERATURAS MÍNIMAS  
PALA Pala A Pala B Pala A Pala B 

JANEIRO -1% -5% -1% -6% 
ABRIL -4% -10% -7% -16% 

JULHO 0% -1% -2% -4% 
NOVEMBRO -1% -5% -1% -6% 

5.9. Síntese dos resultados obtidos 

 

MODELO SEM PT, COM PTNV E COM PTV

•PTV, é a que mais contribui para o aquecimento da zona útil nas estações de 
aquecimento.

•As temperaturas mínimas são ligeiramente superiores na PTV em comparação com 
a PTNV.

•A não aplicação da parede de Trombe, implica que as temperaturas interiores sejam 
iguais as exteriores.

INFLUÊNCIA DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO

•Utilizar sistema de ventilação possibilita aumentar as temperaturas máximas em 
comparação com uma PTNV.

•Aumentar as áreas das aberturas de ventilação permite aumentar as temperaturas 
máximas.

INFLUÊNCIA DO MATERIAL DA PAREDE ACUMULADORA

•Foram utilizadas paredes acumuladoras com 34 cm de espessura, e construídas 
individualmente com granito, xisto, betão, terra e tijolo maciço.

•Na generalidade o material com maior coeficiente de transmissão térmica é o que 
teve melhor contributo de calor para a zona útil. 

INFLUÊNCIA DA ESPESSURA DA PAREDE ACUMULADORA

•Selecionadas paredes com 3 espessuras diferentes (10, 20, 34 cm).
•Quanto menor a espessura maior o valor do coeficiente de transmissão térmica.
•Uma parede acumuladora com espessura menor, implica maiores oscilações de 
temperaturas.

INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DA ESPESSURA DA CAIXA-DE-AR

•Aumentar a espessura da caixa-de-ar contribui para melhoria do desempenho da 
parede de Trombe.

•Aumentar a espessura de 6 cm para 15 cm possibilita um aumento de temperatura 
até 6%.

INFLUÊNCIA DO TIPO DE VIDRO

•A escolha do tipo de envidraçado tem influencia no desempenho da parede de 
Trombe, possibilitando aumentos de temperatura até aos 6%.

•Aplicar um vidro simples não será necessariamente a melhor solução, assim como 
também um vidro duplo.

•A escolha do envidraçado depende de um estudo prévio da solução.

INFLUÊNCIA DE SOMBREAMENTO COM PALAS HORIZONTAIS

•Maior área sombreada, implica diminuição da temperatura interior até 16%.
•Nas simulações no DesignBuilder as palas de sombreamento na estação de verão 
praticamente não têm impacto nas temperaturas interiores.
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5.10. Otimização do desempenho da parede de Trombe 

A otimização do desempenho da parede de Trombe baseou-se na alteração das soluções 

construtivas do sistema, tendo por base o modelo utilizado e as diferentes variáveis 

analisadas anteriormente. Foi definida a solução construtiva de parede de Trombe que melhor 

desempenho térmico, aumentando os seus benefícios durante a estação de aquecimento e 

limitando o seu contributo na estação de arrefecimento. 

Este modelo foi criado como uma solução de PTV, com duas aberturas totalizando uma 

área de 0,24m2, uma parede acumuladora construída em granito com uma espessura de 30 

centímetros, a caixa-de-ar entre o envidraçado e a parede acumuladora tem 15 centímetros, 

o envidraçado utilizado foi do tipo “U Pior” e não está prevista qualquer pala de sombreamento. 

Neste modelo criou-se uma solução com abertura e fecho automático da persiana e das 

aberturas de ventilação. Na Tabela 27 estão indicados os seus períodos de funcionamento. 

Relativamente às estações do ano foi considerado que o inverno corresponderia aos meses 

de outubro até maio e o verão seriam os meses de junho até setembro. 

Tabela 27- Período de automatização dos dispositivos 

PTV 

PERÍODO DE ABERTURA DA PERSIANA E ABERTURAS (HORAS) 

 ESTAÇÃO\DISPOSITIVO PERSIANA ABERTURAS DE 
VENTILAÇÃO 

INVERNO 10:00 - 17:00 16:00 - 18:00 

VERÃO 21:00 - 09:00 21:00 - 09:00 

 

Todos os gráficos que se apresentam de seguida são outputs do DesignBuilder.  Aquando 

da leitura dos gráficos surgirá a indicação que o ano de análise corresponde a 2002. Contudo 

este é apenas um ano representativo, uma vez que o ficheiro climático é que contém o ano 

correto, que é o "Ano Meteorológico de Referência”, cujo significado já foi explicado 

anteriormente. 

A Figura 128 e Figura 129, representam a variação anual das temperaturas interiores na 

caixa-de-ar da parede de Trombe e na zona útil da célula de teste. O que se deteta de imediato 

é que na estação de arrefecimento (verão) com o dispositivo de sombreamento ativo 

(persiana) a temperatura interior é quase que, coincidente com a temperatura exterior, uma 

vez que com o dispositivo de sombreamento ativo, se impede que a parede de Trombe receba 

radiação solar e desta forma contribuísse para o ganhos de temperatura na zona útil.  
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Contudo, como é de esperar existem outros fatores que influenciam estes valores, como é o 

caso dos ganhos de calor pela cobertura, pelo pavimento e pelas restantes paredes. O 

diferencial verificado entre a temperatura interior e exterior nesta estação é de 

aproximadamente 5ºC. Na estação de arrefecimento é possível visualizar os ganhos notórios 

que a parede de Trombe acarreta para a zona útil, sendo que as temperaturas na caixa-de-ar 

ultrapassam várias vezes os 45ºC e na zona útil consegue-se ultrapassar também muito 

frequentemente as temperaturas de 20ºC. 

 

Figura 128 - Análise anual da temperatura interior na caixa-de-ar (Tca) 
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Figura 129 - Análise anual da temperatura interior na zona útil (Ti) 

A Figura 130 e Figura 131 são relativas aos ganhos e perdas ocorridos através dos 

materiais construtivos, isto é, pelas paredes, cobertura, piso, envidraçado e parede 

acumuladora. 

Na Figura 130, que diz respeito à caixa-de-ar da parede de Trombe, o balanço energético 

mais significava acontece quando o dispositivo de sombreamento não está ativado. Nesta 

análise os valores que mais se destacam são os ganhos solares através do envidraçado, a 

ventilação natural e a parede acumuladora (Partition (Int)), porque é nestes elementos que 

existe maior área superficial de transferência de calor, ao contrário das áreas dos elementos 

que compõe as paredes exteriores envolventes têm uma área pequena, logo os 

ganhos/perdas através delas são muito baixos. Os ganhos solares através do envidraçado 

podem atingir os 2,5 kW/h, a parede acumuladora recebe até 2,0 kW/h e a transferência de 

energia por ventilação natural atinge os 0,2 kW/h. O balanço energético dos restantes 

elementos (piso, cobertura e parede) pode variar até aos 0,05 kW/h, uma vez que as áreas 

destes elementos são reduzidas. As perdas pelo vidro podem atingir os 0,25 kW/h em ambas 

as estações. 
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Figura 130 - Análise anual do balanço de energia na caixa-de-ar da parede de Trombe 

 

Na Figura 131 relativa ao balanço energético da zona útil é composto por 5 elementos de 

análise, sendo eles as paredes exteriores, a cobertura, o piso, a parede acumuladora e a 

ventilação natural. A zona útil na estação de aquecimento recebe da parede acumuladora 

ganhos variáveis entre 0,1 e 0,35 kW/h, enquanto na estação de arrefecimento existem perdas 

através da parede acumuladora que podem ser até 0,2 kW/h e ganhos até aos 0,15 kW/h. Os 

ganhos por ventilação podem atingir 0,2 kW/h. Quanto a perdas, estas atingem 0,25 pelas 

paredes exteriores, 0,07 kW/h através da cobertura e 0,06 kW/h através do piso. Na estação 

de arrefecimento o que se verifica essencialmente é perdas por ventilação natural de 0,04 

kW/h. Quanto aos restantes elementos, existe um balanço equilibrado de ganhos e perdas. 

Os ganhos pela cobertura são mais elevados na estação de arrefecimento quando 

comparados com os obtidos na outra estação, isto ocorre pelo facto de nesta estação a 

radiação solar se encontrar num plano mais incidente sob a cobertura este valor pode atingir 

os 0,1 kW/h, através da parede acumuladora e paredes exteriores existe uma variação até os 

0,2 kW/h. 
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Figura 131 - Análise anual do balanço de energia na zona útil 

 

A Figura 132 e Figura 133 são simulações diárias, em que se selecionou um período 

completamente aleatório de 3 dias para a estação de aquecimento e para a estação de 

arrefecimento. Relativamente à estação de aquecimento foi selecionado o período 6-9 de 

Fevereiro e quanto à estação de arrefecimento foi selecionado o período 23-26 de Julho.  

Quanto à Figura 132, este é relativo à estação de aquecimento e à zona útil.  No que 

respeita às temperaturas interiores existe um diferencial de 20ºC comparado com as 

temperaturas exteriores. A parede de Trombe contribui com ganhos energéticos de 0,1-0,35 

kW/h através da parede acumuladora e de 0,18 kW/h por ventilação natural no horário 

selecionado (16:00H-18:00H). Um aspeto interessante desta simulação decorre do facto de, 

quando se ativou a ventilação natural no gráfico da temperatura interior ocorre um aumento 

da temperatura naquele instante. Ainda acerca da parede acumuladora, verifica-se que o seu 

balanço energético começa a diminuir pelas 8 horas da manhã e apenas recomeça a libertar 

energia pelas 18 horas da tarde aproximadamente. Também se pode observar que como a 

radiação solar aumentou entre estes dias, a energia emitida pela parede acumuladora 

também tende em aumentar. 
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Figura 132 - Análise diária (6 a 9 de Fevereiro) do balanço de energia na zona útil 

 

A Figura 133 apresenta os resultados para o período da estação de arrefecimento. Neste 

período com o dispositivo de sombreamento ativado durante o período diurno, o diferencial 

que existe entre as temperaturas interiores e exteriores é de 3ºC aproximadamente. 
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Figura 133 - Análise diária (23 a 26 de Julho) da temperatura interior na zona útil (Ti) 

 

Tendo em consideração a Figura 133 e Figura 134 verifica-se que existe um desfasamento 

na transferência de energia através da parede acumuladora. Verifica-se que as temperaturas 

no interior da caixa-de-ar são inferiores às temperaturas na zona útil visto que, durante o 

período noturno ocorrem perdas pelo envidraçado.  A parede acumuladora também liberta a 

energia que acumulou durante o período diurno derivado dos ganhos energéticos obtidos 

pelas paredes exteriores e cobertura. Quanto à ventilação natural, verifica-se que esta tem 

pouco impacto uma vez que o diferencial que existe entre a zona da caixa-de-ar da parede de 

Trombe e a zona útil é bastante reduzido, mas ainda assim, quando se inicia o processo de 

ventilação, a zona útil perde energia, sendo esta situação visível desde as 21 horas até 

aproximadamente às 4 horas da manhã. 
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Figura 134 - Análise diária (23 a 26 de Julho) da temperatura interior na caixa-de-ar (Tca) 

 

Em suma, na estação de aquecimento é possível obter um excelente comportamento da 

parede de Trombe uma vez que revela um grande contributo energético para a zona útil, com 

a adoção de períodos para controlo de abertura e fecho de dispositivos de sombreamento e 

ventilação. Na estação de arrefecimento o fecho diurno do dispositivo de sombreamento 

permite anular praticamente todos os ganhos de radiação solar através do envidraçado.
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6. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

6.1. Conclusões 

É imperativo utilizar soluções construtivas que permitam que os edifícios contribuam para 

o desenvolvimento sustentável do planeta, possibilitando a redução da utilização de 

combustíveis fósseis. A parede de Trombe é um sistema solar passivo, que integrado na 

estrutura do edifício, poderá contribuir para a melhoria da sua eficiência energética, desde 

que otimizada ao fim em vista.  

Neste sentido, é importante utilizar ferramentas de cálculo que permitam adaptar as 

soluções construtivas de parede de Trombe às especificidades do edifício, através da 

otimização dos tipos de materiais utilizados e suas espessuras, bem como do funcionamento 

das aberturas de ventilação e do dispositivo de sombreamento. A utilização de programas de 

simulação apresenta-se como uma forma possível de estimar o desempenho térmico deste 

tipo de sistemas passivos, ainda que o seu uso seja pouco frequente e apresente algumas 

dificuldades e até limitações para situações mais específicas. O DesignBuilder é uma dessas 

ferramentas e que foi utilizado neste trabalho de investigação para simular o desempenho 

térmico de diferentes configurações de paredes de Trombe.  

Com a realização deste trabalho foi possível adquirir os conhecimentos necessários para 

a utilização do programa, quer para efeitos de modelação, quer para análise da saída de 

resultados. Foi possível simular o comportamento da parede de Trombe não ventilada e 

também da parede de Trombe ventilada, embora neste último caso, o programa apresente 

algumas restrições, sendo portanto ainda necessário reforçar os estudos nesta área. 

O programa DesignBuilder é um programa de muito fácil utilização, embora a sua versão 

atual ainda não tenha embutida na totalidade todas as funcionalidades do EnergyPlus, como 

por exemplo, apresenta as definições de climatização ainda num estado muito compacto, ou 

seja, ainda não tem todas informações completamente detalhadas sobre os componentes. 

Também se encontra limitado relativamente à simulação da Parede de Trombe, sendo 

necessário recorrer as configurações de ventilação natural ou mecânica para que o programa 

reconheça a existência de aberturas de ventilação na parede acumuladora. Neste caso, não 

permite definir temperaturas de referência para que seja possível controlar as aberturas de 

ventilação natural, permitindo apenas o controlo horário. 
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Os resultados obtidos, derivados das simulações feitas no DesignBuilder, correspondem 

ao que seria de esperar para a região climática de Vila Real.  O estudo comparativo efetuado 

entre o trabalho experimental que serviu de base à criação do modelo de parede de Trombe 

a utilizar no Designbuilder e os resultados obtidos através da simulação, permitiu validar o 

modelo e verificar que existe uma proximidade nos valores das temperaturas analisadas ema 

ambas as situações. Verificou-se no entanto diferenciais de temperatura, o que era de 

esperar, dado que não é possível reproduzir com exatidão no modelo no Designbuilder, as 

condições climáticas e propriedades/características dos elementos construtivos reais. Desta 

forma concluiu-se que as temperaturas obtidas nas simulações dinâmicas são superiores em 

15% relativamente às temperaturas experimentais, estando este diferencial relacionado com 

os diferenciais de coeficientes de transmissão térmica existente entre os materiais simulados 

e os existentes na realidade. Mais especificamente, e relativamente às temperaturas obtidas 

na zona útil da célula de teste concluiu-se que, para a PTV o diferencial da temperatura 

máxima é de 4% (as temperaturas da simulação foram inferiores às temperaturas do trabalho 

experimental), relativamente à temperatura mínima o diferencial foi de 14% (as temperaturas 

da simulação foram superiores as temperaturas do trabalho experimental). No que respeita à 

PTNV, as temperaturas de simulação foram sempre superiores às temperaturas obtidas no 

trabalho experimental, sendo que nas temperaturas máximas o diferencial foi de 14% e nas 

temperaturas mínimas de 23%. 

A fim de encontrar soluções que melhor contribuem para a eficiência energética da parede 

de Trombe, desde logo se concluiu que a utilização da parede de Trombe num edifício permite 

obter um acréscimo de 55% em ganhos térmicos.  

Os materiais utilizados na parede acumuladora, as espessuras destes e da caixa-de-ar, o 

tipo de vidro, a configuração das aberturas de ventilação e o dispositivo de sombreamento 

exterior são variáveis influenciadoras do desempenho térmico da Parede de Trombe e cujo 

contributo foi simulado no Designbuilder.  

Relativamente às aberturas de ventilação verificou-se que, com aumento da área das 

aberturas de ventilação se consegue aumentar os ganhos de calor para a zona útil pelas 

aberturas. A espessura dos materiais utilizados na parede acumuladora é um fator bastante 

importante uma vez que o objetivo da parede de Trombe é acumular a energia proveniente 

do Sol e libertá-la gradualmente para o interior do edifício. Verificou-se que utilizar granito ou 

xisto com uma espessura de 34cm permite que o balanço entre perdas e ganhos de energia 

é o mais equilibrado. O aumento da espessura da caixa-de-ar da parede de Trombe também 

contribui para aumentar os ganhos internos, visto que o volume de ar quente também é maior, 
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aumentando assim o efeito de estufa aí criado.  Quanto ao tipo de envidraçado é preferível 

utilizar um vidro duplo em vez de vidro simples, contudo existe uma contradição, porque o 

envidraçado com o coeficiente de transmissão térmico mais elevado não é necessariamente 

a melhor escolha a utilizar na parede de Trombe. O Controlo do sistema de sombreamento, 

como por exemplo, de uma persiana exterior e das aberturas de ventilação, definindo períodos 

horários para fecho e aberturas das mesmas permite gerir o funcionamento da parede de 

Trombe de forma mais eficiente, permitindo retirar o máximo partido da mesma na estação de 

aquecimento e contribuir assim para o resfriamento na estação de arrefecimento nos períodos 

noturnos. 

Considera-se que com este trabalho de investigação se contribuirá para o conhecimento e 

utilização do programa de simulação DesignBuilder quando aplicado ao sistema de parede de 

Trombe. Poderá assim constituir um incentivo e sensibilizar os projetistas para a integração 

deste sistema passivo solar em edifícios. 

 

6.2. Trabalho Futuro 

No sentido de dar continuidade ao trabalho de investigação apresentado nesta dissertação, 

sugerem-se os seguintes trabalhos futuros: 

• Estudar o desempenho térmico da parede de Trombe, ventilada e não ventilada, 

recorrendo a outros programas de simulação, como por exemplo: Energy2D e IES 

<VE> e comparar os resultados destes com os obtidos no programa DesignBuilder;  

• Aprofundar o estudo de paredes de Trombe ventiladas, nomeadamente através do 

sistema de HVAC; 

• Simular o desempenho térmico de diferentes soluções e configurações de paredes 

de Trombe para diferentes tipos de utilização de edifícios e para diferentes 

condições climáticas. 
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