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1. OBJECTIVOS DO PROJECTO 

O projecto BeTHERM tem como objectivo principal o desenvolvimento de estruturas de 

betão modulares inovadoras e de elevada eficiência energética para uso na construção 

ou na reabilitação de edifícios. 

 

Gestão activa de energia 

Controlo da inércia térmica 

Estética inalterada 

Conforto térmico 

Estruturas de betão modulares 
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2. ESTRATÉGIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 

Estudos numéricos  

Simulação das condições reais e 

verificação dos resultados  

Materiais de controlo de 
inércia térmica / com gestão 

activa de energia 

Ex: Incorporação de PCMs 

Sistemas electro-mecânicos 

Desenvolvimento de um sistema 

electro-mecânico com regulação 

automática / inteligente 

Sistemas de aquecimento 

Integração no betão de Sistemas 

de aquecimento impressas 

Betão gestor 
activo de 
energia 
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3. I&D DAS ABORDAGENS TÉCNICO-CIENTÍFICAS 

ABORDAGENS TÉCNICO-CIENTÍFICAS 

3.1. Materiais com gestão activa de energia 

3.3. Estudos numéricos  

3.2. Sistemas electro-mecânicos 

3.4. Sistemas de aquecimento 
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3.1. MATERIAIS COM GESTÃO ACTIVA DE ENERGIA 

Figura 1 – Esquema representativo do mecanismo de funcionamento de um PCM (imagem 
retirada de http://www.microteklabs.com/how-do-pcms-work.html). 

PCMs – Phase Change Materials 
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3.1. MATERIAIS COM GESTÃO ACTIVA DE ENERGIA 

Microencapsulados PCMs 
Não-encapsulados 

Produção de filmes poliméricos 

Incorporação directa no betão / 
acabamento do betão 

Enchimento de sacos poliméricos 

Enchimento de placas alveolares 

Mistura com polímeros para obter 
um shape-stabilized PCM 

Enchimento de sacos poliméricos 
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3.2. SISTEMA ELECTRO-MECÂNICO 

Sistema de sensorização  

Sistema de monotorização 

Sistema de controlo 

Revestimento 
propriedades reflectivas Revestimento baixa 

condutividade térmica 
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3.2. SISTEMA ELECTRO-MECÂNICO 

Sistema ABERTO Sistema FECHADO 

Tinterior  <  Tpretendida       Texterior  ≥  Tinterior  

V 

Tinterior  ≥  Tpretendida       Texterior  <  Tinterior  

V 

Tinterior  <  Tpretendida       Texterior  <  Tinterior  

V 

Tinterior  ≥  Tpretendida       Texterior  ≥  Tinterior  

V 

Exterior Interior Exterior Interior 
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3.2. SISTEMA ELECTRO-MECÂNICO 

Integração em estruturas 

modulares de betão 

Estrutura modular de betão com regulação 

automática / inteligente da inércia térmica 

Protótipo 
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3.3. ESTUDOS NUMÉRICOS 

Simulação do sistema de gestão activa de energia térmica através da relação entalpia - temperatura 

Capacidade calorífica(Cp)  = f(Temperatura) 

Modelo de simulação 

Aquecimento solar 

Trocas de calor por 
convecção forçada 

Trocas de calor por 
radiação 

Trocas de calor por 
convecção forçada 

Trocas de calor por 
radiação 
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3.3. ESTUDOS NUMÉRICOS 

Simulação considerando condições meteorológicas reais de localizações geográficas nacionais 

Cenários de avaliação  

 Localização do sistema 

 Características do PCM (calor latente, massa, temperatura de fusão) 

 Desempenho do sistema instalado em diferentes estruturas 
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3.3. ESTUDOS NUMÉRICOS 

o  Deve ser colocado junto à superfície interior da parede; 

o  O PCM tem maior impacto térmico em sistemas de betão leve sem camadas de isolamento; 

o  Aplicação potencial em pilares para redução das pontes térmicas; 

o  A sua gama de temperaturas de mudança de fase deve ser estreita (1 – 2 °C); 

o  A combinação de calor latente e massa de PCM deve permitir, pelo menos, uma capacidade de 

absorção/libertação de 500 kJ. 

o  Temperatura de fusão apropriada para as condições térmicas a que o PCM vai ser exposto: 

Temperatura 

de fusão do 

PCM 

Inverno 

16 °C 

Verão 

21 °C 

Guidelines para escolha / aplicação do PCM 
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3.4. SISTEMA DE AQUECIMENTO 

O calor gerado pelas Sistemas de aquecimento é dissipado para o interior do 

edifício. 

Um dos efeitos da passagem de uma corrente elétrica através de materiais é a 

transformação de energia elétrica em energia calorífica, fenómeno conhecido como 

Efeito Joule. 

Para produzir Sistemas de grandes dimensões sem necessidade de aplicar potências 

muito elevadas, é essencial combinar as pistas mais resistivas com pistas muito 

condutoras. 
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3.4. SISTEMA DE AQUECIMENTO 

Integração em placa de 
betão 

Testes de avaliação 
Impressão das Sistemas de 

aquecimento 
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3.4. SISTEMA DE AQUECIMENTO 

Sistemas de aquecimento integradas em betão 

Aplicação no interior da parede 
Aplicação no exterior da parede 

(elemento decorativo) 
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4. OUTPUTS DO PROJECTO 

Estudos 
numéricos  

Materiais de 
controlo de inércia 

térmica / com 
gestão activa de 

energia 

Sistemas de 
aquecimento 

4.1. Guia de selecção de materiais 

para conforto térmico   

4.2. Betão gestor activo de energia 
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4.1. GUIA DE MATERIAIS PARA CONFORTO TÉRMICO 

http://localhost:56405/index.aspx
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4.2. BETÃO GESTOR ACTIVO DE ENERGIA 

Electrónica de controlo 
integrada 

Sistema de aquecimento 
integradas 

Betão com propriedades 
de isolamento térmico 

PCMs incorporados no 
betão / argamassa 
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