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Resumo 

Os edifícios são responsáveis por aproximadamente 40% do consumo de energia elétrica e por 

36% das emissões de CO2, fazendo com que seja o setor com maior consumo de energia elétrica 

na Europa. Tendo em conta que quase 50% da energia final consumida na Europa é utilizada 

para fins de aquecimento e arrefecimento, e que quase 80% desta é utilizada em edifícios, foi 

assunto para a necessidade crescente do uso de equipamentos mais eficientes e com melhor 

aproveitamento das características da envolvente do edifício. Além da utilização de fontes 

renováveis de energia que originam baixo impacto ambiental, os envidraçados 

electrocromáticos surgiram para melhorar o aproveitamento da energia solar na redução das 

cargas de aquecimento e arrefecimento. Estes permitem a modular as propriedades óticas do 

envidraçado através da comutação do seu estado de transparente para translúcido e vice-versa. 

Nos envidraçados electrocromáticos a comutação entre estados é feita com base na aplicação 

de uma diferença de potencial. O presente trabalho analisa o benefício da aplicação dos 

envidraçados electrocromáticos na redução dos consumos de energia elétrica necessários para 

aquecimento e arrefecimento num edifício existente. 

Este trabalho também analisa numericamente o efeito da aplicação dos envidraçados 

electrocromáticos no balanço energético de um edifício localizado em Matosinhos e os seus 

benefícios na redução dos consumos de energia elétrica anual, associados as cargas de 

aquecimento e arrefecimento. Devido à orientação favorável dos envidraçados, analisou-se 

também diferentes condições climatéricas que seriam mais vantajosas para o desempenho de 

envidraçados electrocromáticos e benefícios na redução dos consumos de energia elétrica anual. 

Analisou-se qual a orientação solar mais vantajosa para a exposição dos envidraçados do 

edifício, de forma a se obter maiores reduções no consumo de energia elétrica. A estratégia de 

controlo foi baseada de acordo com a Portaria 349-D que estabelece as condições a respeitar na 

aplicação do método de simulação dinâmica multizona, para controlo do sombreamento em 

envidraçados no qual deve ser considerado a utilização desses dispositivos de sombreamento, 

sempre que a radiação solar incidente no envidraçado exceda 300 W/m², utilizado no Sistema 

de Certificação de Edifícios. O modelo foi desenvolvido no programa EnergyPlus em regime 

transiente, com base no envidraçado Sage Electrochromics SageGlass (Vidro Duplo) da Saint-

Gobain.  

Os resultados do modelo desenvolvido foram validados com base na faturação de energia 

elétrica real. Existe um erro máximo de 10% nos resultados que traduzem as incertezas 

existentes no funcionamento do edifício. Após validação do modelo foram realizadas várias 

simulações para analisar o efeito dos envidraçados electrocromáticos na análise energética do 

edifício de acordo com o controlo estipulado. Concluiu-se que a utilização dos envidraçados 

electrocromáticos em comparação com os envidraçados existentes no edifício, permite uma 

redução no consumo de energia elétrica, utilizada para aquecimento e arrefecimento de 7,6% 

ao longo de um ano. A orientação nascente-poente é a ideal para os envidraçados 

electrocromáticos, traduzindo numa redução do consumo energético de 14,3% em comparação 

com os envidraçados existentes. Em relação às melhores condições meteorológicas, os climas 

com maior radiação solar incidente nos envidraçados contribui para um maior benefício na 

redução dos consumos de energia elétrica, visto que a aplicação do edifício com os 

envidraçados electrocromáticos em comparação com os envidraçados existentes num clima 

mais equatorial, originou maiores reduções no consumo do que em comparação com 

Matosinhos ou um clima nórdico.  
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Abstract 

Buildings account for approximately 40% of electricity consumption and 36% of CO2, making 

it the most energy-intensive sector in Europe. Given that almost 50% of final energy 

consumption in Europe is used for heating and cooling purposes, and that almost 80% is used 

in buildings, these have been subject to a more efficient and energy-efficient efforts (including 

those concerning the building characteristics). In addition to renewable energy sources, that 

could lead to a lower environmental impact, the electrochromic windows improve the use of 

solar energy in reducing heating and cooling loads. They change their optical properties when 

switching from a transparent to a translucent state and vice versa. In electrochromic windows, 

transition between states is based on an electric potential difference. The present work analyzes 

the benefits from the application of electrochromic windows in reducing electric energy 

consumption needed for heating and cooling in the existing building. 

This work uses a numerically analysis to study the effect of electrochromic windows in the 

energy balance of a building located in Matosinhos and what benefits are achieved in reducing 

the annual electricity consumption associated with heating and cooling loads. Due to favorable 

glazing orientation (in windows), analyses where also made for different weather conditions 

that could be more advantageous for the performance of electrochromic windows and possible 

benefits in reducing annual electricity consumption. The most advantageous building 

orientation for the windows was also analyzed in order to obtain even greater reductions in 

electricity consumption. The control strategy was based in accordance with Decree-law (349-

D), which establishes the conditions to be met when applying the multizone dynamic simulation 

method for window shading control – where shading devices are considered whenever solar 

radiation incident on glazing exceeds 300 W/m² (used in the Building Certification System). 

The model was developed in the EnergyPlus transient program. The study was based on Saint-

Gobain's Sage Electrochromics SageGlass window. 

The results were validated based on realistic electricity billing. There is a maximum error of 

10% in the results related to uncertainties in the building's operational characteristics. After 

model validation, several simulations were performed to analyze the effect of electrochromic 

windows on the energy balance of the building according to the stipulated control. It was 

concluded that the use of electrochromic glazing compared to the existing glazing in the 

building, allows a reduction in the consumption of electricity used for heating and cooling of 

7,6% over a year. The east-west orientation is ideal for electrochromic glazing, resulting in a 

14,3% reduction in energy consumption compared to existing glazing. Regarding the better 

weather conditions, climates with higher solar radiation incident on windows contribute to a 

greater benefit in reducing electricity consumption, according to the application of the 

electrochromic windows in the building compared to original windows in a more equatorial 

climate – as this led to greater reductions in consumption than compared to Matosinhos or a 

Nordic climate. 
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1 Introdução 

 

1.1 Situação atual do consumo de energia e emissão de gases poluentes nos 
edifícios 

A Comissão Europeia apresentou uma nova diretiva aprovada pelo Parlamento Europeu em 

Maio de 2018, relativamente ao “Desempenho energético nos edifícios” como parte do 

programa “Energia limpa para todos os Europeus” [1]. Nesta diretiva ficou reforçado as 

prioridades do Presidente da Comissão Europeia, referente à “Resiliência Energética da União 

Europeia (EU) na estratégia de alteração climática” [1]. Estas prioridades mostraram o elevado 

potencial para melhoramentos da eficiência no setor dos edifícios, que representa o maior 

consumidor de energia na EU [2]. Os edifícios são responsáveis por aproximadamente 40% do 

consumo de energia elétrica e por 36% das emissões de CO2, fazendo este o setor com maior 

consumo de energia elétrica na Europa. Presentemente 35% dos edifícios da EU possuem mais 

de 50 anos e 75% destes são energeticamente ineficientes [2]. No entanto apenas cerca de 1% 

do setor imobiliário é renovado anualmente. As renovações dos edifícios, quando bem feitos, 

podem contribuir para poupanças energéticas significativas com um papel fundamental para 

uma transição energética mais limpa, no qual pode reduzir o consumo total de energia da EU 

até 5-6% e baixar até 5% as emissões de CO2 [3].  

O quadro de ação relativo ao clima e à energia para 2030 proposto pela EU, estabelece 

compromissos com vista a reduzir ainda mais as emissões de gases com efeito de estufa em 

pelo menos 40% até 2030 (em relação aos valores 1990). Também se pretende aumentar a 

percentagem do consumo de energias renováveis, aumentar a segurança energética da Europa, 

a sua competitividade e sustentabilidade para um sistema energético sustentável e concorrencial 

e descarbonizado até 2050, originando edifícios com necessidades quase nulas de energia (n-

ZEB) [1]. 

Tendo em conta que quase 50% da energia final consumida na EU é utilizada para fins de 

aquecimento e arrefecimento, e que quase 80% desta é utilizada em edifícios, é natural que o 

parque imobiliário necessite de renovação [1]. As diretrizes da Organização Mundial de Saúde 

estipulam que os edifícios com melhor desempenho energético proporcionam níveis de conforto 

e bem-estar mais elevados aos seus ocupantes e melhoram a saúde. Por exemplo, as pontes 

térmicas, o isolamento inadequado e as vias de transferência aérea não programadas podem ter 

como resultado temperaturas superficiais abaixo do ponto de orvalho do ar, bem como 

humidade excessiva, que podem ser prejudiciais à saúde. Por conseguinte, é fundamental 

garantir um isolamento completo e homogéneo do edifício, incluindo varandas, superfícies 

vidradas, telhados, paredes, portas e chãos, e importa ter uma atenção especial para evitar que 

a temperatura de qualquer superfície interior do edifício seja inferior à temperatura do ponto de 

orvalho [1].  

Em Portugal o parque de edifícios deve ser progressivamente composto por edifícios com 

necessidades energéticas quase nulas no início de 2021, implementando elevados desempenhos 
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energéticos, nos quais as necessidades de energia são quase nulas ou muito reduzidas. Este 

objetivo pode ser satisfeito com recurso a energia proveniente de fontes renováveis, 

designadamente a produzida no local ou nas proximidades, tais como no próprio edifício, na 

parcela de terreno correspondente, ou com infraestruturas de uso comum tão próximos do local 

quanto possível [3].  

1.2 Evolução e origem dos consumos de eletricidade em Portugal 

A Direção Regional de Energia e Geologia (DGEG), um órgão da administração publica 

portuguesa que tem como missão contribuir para a conceção, promoção e avaliação das políticas 

relativas à energia e aos recursos geológicos. Esta entidade numa perspetiva do 

desenvolvimento sustentável define e avalia as políticas energéticas como forma de 

acompanhamento do funcionamento dos mercados, empresas e produtos. 

Esta entidade também é responsável pelo enquadramento legislativo e regulamentar em 

Portugal, relativo aos processos de produção, transporte, distribuição e utilização de energia, e 

elabora anualmente uma análise do consumo de energia elétrica por tipo de sector, conforme 

ilustrado na Figura 1 [4]. É curioso notar que existe a tendência crescente do consumo de 

energia elétrica nos sectores indústria, doméstico e serviços, com aumentos de 28,5%, 47% e 

85%, respetivamente (num período de dez anos). Estes números traduzem claramente as 

necessidades de redução deste consumo energético, ou utilizar o máximo de energia elétrica 

proveniente de fontes renováveis. 

 

Figura 1 – Consumo de energia elétrica em Portugal por sector [GWh] [4]. 

As fontes de energia renováveis, tais como as energias solar, hídrica e eólica, são atrativas 

porque não são poluentes e não necessitam de matérias-primas. Em muitos casos em alternativa 

às energias renováveis (as fontes de energia utilizando combustíveis fósseis), devido à 

disponibilidade e à tecnologia já aperfeiçoada ao longo de muitos anos, seriam utilizados como 

complemento à indisponibilidade das energias renováveis. No entanto, há casos em que as 

energias renováveis podem ser menos dispendiosas e socialmente mais benéficas em alguns 

países [4]. 

A constante procura de alternativas à produção de energia elétrica através de fontes renováveis, 

originou em Portugal a evolução da produção de energia elétrica através da eólica, conforme 

ilustrado na Figura 2. Nos últimos 13 anos, esta teve uma evolução de 300%, mostrando que 

no presente, a maior produção de energia elétrica é proveniente de fonte renováveis de energia 

eólica. A produção de energia elétrica por outras fontes de energia renováveis (hídrica, 
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fotovoltaica, biomassa), ilustra a estagnação da tecnologia, não existindo grandes evoluções ou 

investimentos que permitam a sua evolução.   

 

Figura 2 – Produção total de energia elétrica a partir de fontes renováveis [GWh] em Portugal [5]. 

A Figura 3 ilustra a evolução de produção total de energia elétrica proveniente de fontes 

renováveis, em relação à energia proveniente de fontes não renováveis. É interessante notar que 

nos últimos oito anos as fontes de energia renováveis têm superado a produção de energia 

elétrica proveniente de fontes não renováveis.  

Por causa das tendências de produção de energia por fontes de energia renováveis, estas tiveram 

um aumento de 240% nos últimos dez anos em comparação com a produção constante 

proveniente das fontes não renováveis de energia. É possível verificar que que ambas as fontes 

de energia são complementares, isto é, quando existe baixa produção de energia renováveis, 

verifica-se a utilização das fontes de energia não renováveis para ir ao encontro das 

necessidades de energia elétrica e vice-versa. 

 

Figura 3 – Produção total de energia elétrica proveniente de fontes renováveis e não renováveis [GWh] [5]. 
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Com o consequentemente uso de energia elétrica proveniente de fontes renováveis, a Figura 4 

ilustra a tendência decrescente da emissão de gases de CO2. Nos últimos dez anos verificou-se 

uma redução de 41% nas emissões de CO2, indicativo da implementação da consciencialização 

da produção de energia elétrica por fontes renováveis. 

 

Figura 4 – Emissão de gases de CO2 de origem fóssil [Ton] [6]. 

1.3 Condições de conforto dos ocupantes num espaço 

O conforto térmico é uma condição que expressa satisfação com o meio envolvente [7]. Devido 

à suscetibilidade do critério do conforto, é difícil quantificar o conforto térmico para todos os 

ocupantes de um mesmo espaço, porque as condições ambiente requeridas para o conforto não 
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A Figura 5 apresenta um gráfico psicrométrico, para um isolamento de 1 clo (por exemplo 
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Figura 5 – Gráfico psicrométrico com a representação do conforto térmico, para uma atividade metabólica 1,1 

met e para um isolamento de roupa de 0,5 clo e 1 clo [7]. 

A Portaria 349-D [9] define os requisitos de implementação relativos à qualidade térmica da 

envolvente e à eficiência dos sistemas técnicos nos edifícios novos ou sujeitos a intervenção, 

estabelece que na determinação dos indicadores de eficiência energética, utilizando simulação 

dinâmica multizona esta deve considerar uma temperatura interior compreendida no intervalo 

de 20 ⁰C a 25 ⁰C, estando em conformidade com o conforto térmico estabelecido previamente 

[10]. 

1.4 Propriedades e legislação dos envidraçados aplicado em edifícios 

As janelas são elementos que tem grande influência nos edifícios, devido a providenciarem aos 

ocupantes a claridade e vistas para o exterior, sendo por isso essenciais para o bem-estar 

humano. No entanto, as janelas são frequentemente consideradas como sendo uma das maiores 

pontes térmicas na envolvente de um edifício com elevadas perdas térmicas. No entanto, estes 

elementos também são responsáveis pelo aumento da temperatura no interior e pelo 

encandeamento do ocupante de um espaço. Devido às prioridades de poupança energética e de 

redução de emissões de carbono nos edifícios, foi possível concluir que as janelas e vidros, 

contemplam até 60% do total das perdas térmicas num edifício, originando um elevado 

potencial que pode permitir elevadas poupanças energéticas [11]. Envidraçados com um baixo 

coeficiente de transmissão de calor (U), podem reduzir substancialmente as perdas energéticas 

e por consequência reduzir custos. Presentemente existem decretos-lei que estabelecem os 

valores de coeficiente de transmissão térmica para os envidraçados a implementar em edifícios 

novos. Portugal está dividido em três zonas climáticas de Inverno (I1, I2, I3) e em três zonas 

climáticas de Verão (V1, V2, V3), sendo essas zonas delimitadas no Regulamento das 

Características de Comportamento Térmico dos Edifícios de habitação (REH) [12]. A 

legislação portuguesa  define o valor de coeficiente de transmissão térmica dos envidraçados 

de acordo com a sua zona climática conforme ilustrado na Tabela 1, que como por exemplo 

restringe o coeficiente de transmissão térmica a 2,40 W/m².K para envidraçados numa zona 

climática I2 [13]. Este valore tem tendência a baixar à medida que o governo procura aumentar 

as poupanças energéticas e reduzir as emissões de carbono.  
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Tabela 1 - Coeficientes de transmissão térmica de referência para diferentes elementos da envolvente e também 

para os vãos envidraçados de novos edifícios [9]. 

 

Ao longo dos anos, o desempenho dos envidraçados têm vindo a melhor significativamente 

desde o tipo de caixilharia utilizada (tal como madeira, metálica ou plástica), até aos diferentes 

tipos de vidros aplicados. Estes vidros podem ser do tipo duplos ou triplos, com preenchimento 

entre os vidros com gás inerte ou em vácuo, vidros com revestimentos de baixa emissividade 

ou com peliculas protetoras contra a radiação solar, vidros constituídos por células solares, 

vidros duplos preenchidos com aerogel e vidros inteligentes no qual ajustam as suas 

propriedades óticas e térmicas, como os vidros electrocromáticos, fotocromáticos, 

termocromáticos [13]. 

Devido ao uso de grandes superfícies de envidraçados em edifícios, a manufatura e suas 

propriedades tem sido alvo de elevada importância. Devido a preencher os diferentes requisitos 

para cada edifício, os envidraçados tornaram-se objetos feitos à medida para cada tipo de 

aplicação (e.g. edifícios de serviços ou residenciais), através de adição de aditivos e diferentes 

tipos de revestimentos [14]. Geralmente a principal função do envidraçado consiste em permitir 

o máximo de luminosidade num espaço, permitindo condições confortáveis de iluminância sem 

provocar encadeamento, mas também permitir uma panorâmica para o exterior do edifício. 

Simultaneamente procura-se minimizar a transferência de calor pelo vidro, entre o interior e o 

exterior, para reduzir as cargas de aquecimento e também bloquear a radiação solar por meios 

de reflexão, de forma a prevenir o sobreaquecimento de um espaço. Note-se que a configuração 

deste elemento tem de permitir o conforto térmico do ocupante e evitar a condensação de água 

no interior ou exterior do envidraçado [15]. A energia transferida pelos envidraçados é 

essencialmente por via de radiação solar, condução térmica e convecção térmica. A energia 

proveniente da radiação solar permite diminuir as necessidades de aquecimento, mas ao mesmo 

tempo é necessário manter os custos baixos relativamente às necessidades de arrefecimento. No 

entanto o fator solar é de elevada importância devido a ser a soma da radiação solar transmitida  

com a radiação infravermelha emitida para o interior de um edifício [15]. 

1.5 Características do espectro da radiação solar 

A Figura 6 ilustra a radiação solar da atmosfera e na superfície terreste, ambos com e sem 

absorção molecular na atmosfera. O comprimento de onda da radiação solar na superfície da 

terra estão maioritariamente compreendidos entre os 0,3 μm e 3 μm, sendo que o espectro 

visível está entre 0,38 μm e 0,78 μm. A radiação infravermelha e ultravioleta estão 

respetivamente localizadas acima e abaixo do espectro visível. A radiação micro-ondas 

corresponde a comprimentos de onda superiores a 0,78 μm. A luz ultravioleta pode-se dividir 
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em três subdivisões de acordo com o comprimento de onda UVA (0,315-0,38 μm), UVB (0,28-

0,315 μm) e UVC (0,1-0,28 μm) [16].  

 

Figura 6 – Espectro da radiação solar, no topo da atmosfera (AM0) e a superfície da terra, com o sol 30⁰ acima 

do horizonte (AM2). O espectro AM2 é representado com e sem absorção molecular (em O2, O3, H2O e CO2) 

[16]. 

No entanto, vários fatores influenciam as propriedades do espectro da radiação solar que chega 

ao interior de um edifício, sendo os principais as condições climatéricas, ângulo de incidência 

da radiação solar e composição do envidraçado [17]. 

Quando se desenvolve e avalia um envidraçado, é essencial analisar quais são as propriedades 

da radiação incidente e como se pode controlar a transmissão da energia solar. De seguida 

pretende-se explicar com algum detalhe como o espectro da radiação solar é afetada pela 

emitância do sol até chegar ao interior do edifício. 

Todos os objetos que têm temperatura acima do chamado zero absoluto (e.g. 0 K ou 273,15 ⁰C) 

emitem radiação. Um corpo negro, sendo um objeto ideal para descrever a radiação, absorve 

toda a radiação eletromagnética incidente, mas emite isotropicamente, o máximo de energia 

que teoricamente é possível para qualquer corpo em todas as frequências [17]. A lei de Planck 

estabelece a intensidade de radiação em função do comprimento de onda e da temperatura para 

um corpo negro, e é dada pela equação seguinte: 

𝐹(𝜆, 𝑇) =
2𝜋ℎ𝑝𝑐

2

𝜆5 [𝑒𝑥𝑝 (
ℎ𝑝𝑐
𝜆𝑘𝐵𝑇

) − 1]

 
(1) 

 

Nesta equação, (hp) representa a constante de Planck, (c) a velocidade da luz, (λ) comprimento 

de onda, (kB) a constante de Boltzmann e (T) a temperatura do corpo negro. 

Se a intensidade de radiação for integrada para todo o espectro de frequências, obtém-se toda a 

potência emitida por um corpo negro em função da temperatura (por unidade de área, dada em 

W/m²), conhecida pela equação de Stefan-Boltzmann [17], conforme equação seguinte: 

𝑃(𝑇) = 𝜎𝑇4 (2) 

Por outro lado, o pico da frequência (λmax) num espectro para um corpo negro para diferentes 

temperaturas, altera-se de acordo a equação de Wien’s, apresentada na equação seguinte: 
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𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑇) =
𝑏𝑤
𝑇

 
(3) 

Na realidade o sol não é um corpo negro perfeito e a radiação diminui com a distância. Para 

uma potência solar de 63,3 MW/m² a uma distancia de 1 AU=1,496x1011 m, a radiação que 

chega à atmosfera terrestre, passa a ser de aproximadamente 1353 W/m²[17], sendo esta a 

constante solar, ilustrado na Figura 6. 

1.6 Propriedades óticas e térmicas de diferentes envidraçados 

Quando a radiação solar incide num envidraçado, parte desta é refletida. Esta quantidade é 

dependente da superfície de envidraçado, ângulo de incidência e comprimento de onda. A parte 

da radiação solar que não é refletida na superfície do envidraçado é absorvida como forma de 

calor, e em parte transmitida através do envidraçado. A parte da energia que é absorvida no 

envidraçado como calor é transferida para o exterior de ambos os lados do envidraçado por 

convecção, condução e radiação. A forma de calor transferida para o interior do envidraçado, 

em oposição à origem da radiação solar, é a transmitância. A Figura 7 ilustra as várias vias 

existentes na radiação solar, quando esta atravessa um envidraçado [17]. 

 

Figura 7 – Simplificação das possibilidades e perdas associadas à radiação solar que atravessa um envidraçado 

simples [17]. 

Os níveis de transmissão (T), absorção (A) e reflexão (R) são propriedades fundamentais que 

caracterizam os diferentes vidros de acordo com o espectro do comprimento de onda da 

radiação solar. A conservação de energia num feixe de radiação solar, é representado pela 

seguinte equação: 

𝐸𝑇
𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

+
𝐸𝐴

𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
+

𝐸𝑅
𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

= 1 
(4) 

As propriedades térmicas dos envidraçados são de elevado interesse no que respeita ao seu 

desempenho. Estas são o coeficiente de transmissão térmica, fator solar e transmitância visível. 

O coeficiente de transmissão térmica (U) é quantidade de isolamento relacionado com a 

condução, convecção e radiação no comprimento de onda infravermelho através de um 

componente. O valor de U pode afetar os ganhos ou perdas de calor devido à diferença de 

temperatura entre o interior e exterior de um envidraçado e à radiação transmitida pela energia 

absorvida no objeto [17]. O fator solar (g) é usado para quantificar a transmissão da radiação 

solar, como um rácio do total da radiação solar incidente no envidraçado [17]. A 

transmissividade visível (Tvis) é a quantidade de radiação visível, que é diretamente transmitida 

para o interior do envidraçado [17]. De seguida apresenta-se para o comprimento de onda (UV, 

visível e IR), as propriedades fundamentais (T(λ), A(λ) e R(λ)) para o envidraçado simples, 

envidraçado com revestimento de baixa emissividade e electrocromático, com pormenor para 

o comprimento de onda no espectro visível. 
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1.6.1 Envidraçado simples e envidraçado com revestimento de baixa 
emissividade 

Para estes dois tipos de envidraçados, a diferença mais evidente são os valores elevados de 

reflexão e por consequência baixos valores de transmitância no envidraçado com revestimento 

de baixa emissividade, enquanto no envidraçado simples a transmitância apresenta valores 

elevados com uma reflectância mínima, conforme ilustrado nas Figura 8 e  Figura 9.  

Na Figura 8 é possível observar uma redução na transmissão para comprimentos de onda de 

1000 nm em comparação com o aumento da absorção. Isto deve-se à existência de impurezas 

no envidraçado simples. Para comprimentos de onda de 400 nm e 2700 nm é possível verificar 

uma quebra na transmitância devido à elevada absorção nas gamas de comprimento de onda 

UV e IR no envidraçado simples e para a gama UV para o envidraçado de baixa emissividade 

[11]. 

  

Figura 8 – Transmissão, absorção e reflexão em 

função do comprimento de onda em todo o 

espectro solar para um vidro simples [18]. 

Figura 9 - Transmissão, absorção e reflexão em 

função do comprimento de onda em todo o 

espectro solar para um vidro com revestimento de 

baixa emissividade [18]. 

Nos comprimentos de onda do espectro visível, neste caso na Figura 10 e Figura 11 para um 

comprimento de onda de 400 nm, o vidro simples absorve menos radiação solar (0,02, ver linha 

a verde) do que o envidraçado com revestimento de baixa emissividade que tem uma absorção 

de 0,2 [11]. 

Conforme ilustrado na Figura 10 e Figura 11 e para um comprimento de onda de 350 nm a 

transmissão é mais baixa para envidraçados com revestimento de baixa emissividade (0,4, ver 

linha a vermelho) do que o envidraçado simples que para o comprimento de onda de 350 nm 

tem uma transmissão de 0,75 [11]. 

  

Figura 10 - Transmissão, absorção e reflexão em 

função do comprimento de onda no espectro 

visível para um vidro simples, com representação 

(linha verde) da absorvância para comprimento de 

onda de 400 nm e representação (linha vermelha) 

da transmitância para comprimento de onda de 

350 nm [18]. 

Figura 11 - Transmissão, absorção e reflexão em 

função do comprimento de onda no espectro 

visível para um vidro com revestimento de baixa 

emissividade, com representação (linha verde) da 

absorvância para comprimento de onda de 400 

nm e representação (linha vermelha) da 

transmitância para comprimento de onda de 350 

nm [18]. 
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1.6.2 Envidraçado electrocromático 

Nos edifícios correntes, geralmente os envidraçados são elementos estáticos no qual as suas 

propriedades não se ajustam às constantes alterações climatéricas, que são cada vez mais 

exigentes com as constantes alterações de radiação solar e de temperatura. Devido às constantes 

evoluções e ofertas nos envidraçados, para prevenir o sobreaquecimento e o encadeamento de 

um ocupante de um espaço, criaram-se barreiras para prevenir estes acontecimentos. 

Geralmente constroem-se obstáculos (e.g. palas e sombreamento horizontais fixos) e acessórios 

como prevenção (estores, persianas e portadas), caracterizados por serem estáticos devido à 

necessidade de regulação manual por parte do utilizador. Para inverter a situação, criaram-se 

tecnologias tais como envidraçados inteligentes que possuem capacidades dinâmicas de 

ajustarem as suas propriedades óticas de acordo com as condições climatéricas. 

Os envidraçados electrocromáticos possuem a característica de alterar as propriedades óticas e 

térmicas do vidro, com a aplicação de uma diferença de potencial. A Figura 12 ilustra um 

esquema de uma configuração típica de um painel electrocromático, constituído por diferentes 

camadas, entre elas as placas condutoras (ITO), dois componentes inorgânicos Polyaniline 

(PANI) e Prussian Blue (PB), um compósito de polímero condutor de eletricidade (PAMPS), 

o revestimento da pelicula de óxido de tungsténio (WO3) em conjunto com duas camadas de 

vidro [18]. 

 

Figura 12 – Esquema típico de um envidraçado electrocromático, constituído com diferentes materiais 

electrocromáticos (Polyaniline (PANI), prussian blue (PB), óxido de tungsténio (WO3)), placas condutoras 

(indium-tin oxide- ITO e compósito polímero condutor de eletricidade (PAMPS))  [18]. 

Aplicando uma diferença de potencial positiva no elétrodo PANI/PB, estes envidraçados 

comutam de transparentes para opacos em conjunto com o elétrodo WO3. O envidraçado 

electrocromático volta ao estado transparente quando se inverte a polaridade da diferença de 

potencial. Apenas é necessário uma carga de 3 mC/cm² para ter a propriedade de opaco, levando 

a um baixo consumo de 5 mWh/m² [11]. A Figura 13 ilustra o comportamento de transmissão 

para um envidraçado electrocromático em todo o comprimento de onda, para duas diferenças 

de potencial. Verifica-se que para uma tensão de +1200 mV obtém-se melhores propriedades 

de transmissão, com elevada opacidade e benefícios em poupança de controlo da energia solar. 

A Figura 14 ilustra os mesmos valores de transmissão para o envidraçado electrocromático, 

mas para o comprimento de onda no espectro visível.  
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Figura 13 - Transmissão em função do 

comprimento de onda em todo o espectro solar 

para um vidro electrocromático com diferentes 

voltagens. A maior opacidade é conseguida para 

o nível de voltagem de +1200 mV [18]. 

Figura 14 - Transmissão em função do 

comprimento de onda no espectro visível para um 

vidro electrocromático para diferentes voltagens. 

A maior opacidade é conseguida para o nível de 

voltagem de +1200 mV [18]. 

As características dinâmicas dos envidraçados electrocromáticos permitem luz difusa através 

dos painéis de vidro na quantidade necessária, com o objetivo de se obter uma iluminação 

satisfatória de um espaço, quando este se encontra exposto à radiação solar direta. No entanto 

características e propriedades dos envidraçados electrocromáticos, vão ser mais aprofundadas 

no capítulo 2.5. 

1.7 Objetivos da dissertação 

Esta dissertação é composta essencialmente por umas análises com base num modelo numérico, 

que pretende analisar a aplicação de envidraçados electrocromáticos em substituição dos 

envidraçados existentes num edifício sediado em Matosinhos e verificar quais as reduções no 

consumo de energia elétrica.  

Para este objetivo, foi desenvolvido um modelo de simulação com o programa EnergyPlus. Ao 

longo da tese, o modelo será primeiro validado em comparação com os consumos reais de 

energia elétrica. Estas simulações vão ser realizadas com o ficheiro meteorológico proveniente 

do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG). Depois vão se aplicar os envidraçados 

electrocromáticos, devido a terem melhores propriedades térmicas e óticas do que os 

envidraçados já existentes no edifício, e analisa-se quais as melhorias que se obteve no consumo 

de energia elétrica, que geralmente estão associadas as cargas de aquecimento e arrefecimento, 

visto que para o edifício em questão a iluminação, equipamentos, número e tipo de atividade 

das pessoas são constantes para o horário de funcionamento do edifício. Outro objetivo desta 

dissertação, é verificar qual a melhor orientação solar para o edifício, de forma a poder especular 

sobre possíveis melhorias no consumo energético, e também verificar que tipo de climas são 

mais adequados para a implementação desta tecnologia.  

Resumindo, este trabalho tem como principal foco a implementação da tecnologia 

electrocromática num edifício existente e verificar quais as suas vantagens, que estão associadas 

à redução das cargas de aquecimento e de arrefecimento, bem como definir se a sua orientação 

solar e localização para reduções mais significativas nos consumos energéticos. 

1.8 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação dividisse em seis capítulos, sendo o principal foco o balanço energético de um 

edifício, quando aplicado a tecnologia de envidraçados electrocromáticos em substituição dos 

envidraçados originais. 

O primeiro capítulo tem vindo a apresentar as bases e as motivações que levaram ao estudo da 

análise de implementação da tecnologia de envidraçados inteligentes em edifícios. É feito um 
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resumo das metas estabelecidas pela Comissão Europeia, relativamente às reduções energéticas 

aplicadas aos edifícios e emissões de CO2, como também as razões pelas quais a aplicação desta 

tecnologia permite reduções no consumo de energia elétrica. Apresenta-se também a 

distribuição de consumos pelos diferentes sectores em Portugal, bem como a origem e evolução 

da produção energética elétrica, ilustrando que a energia proveniente de fontes renováveis tem 

caracter de enorme relevo. Realiza-se uma breve introdução às propriedades dos envidraçados, 

no que está estabelecido pela legislação portuguesa e que refere as propriedades dos tipos de 

envidraçados a aplicar em novos edifícios. 

O segundo capítulo faz uma breve descrição das tecnologias de janelas inteligentes existentes 

no mercado, desde os envidraçados gasocromáticos, fotocromáticos, termocromatico, liquid 

crystal display e aos suspended particle display. Numa secção seguinte apresenta-se com mais 

detalhe os envidraçados electrocromáticos, com especial atenção à sua constituição e 

características técnicas. 

O terceiro capítulo apresenta o programa de simulação utilizado e o método de cálculo, como 

também se caracteriza o edifício estudado e suas características em termos de dimensões, local, 

disposição solar, dados climatéricos, características da envolvente e dos envidraçados 

existentes. Também se ilustra os set-points aplicados no controlo das janelas inteligentes. 

Finalmente, elabora-se o modelo matemático, bem como os pressupostos e simplificações 

aplicados. 

O quarto capítulo consiste na validação do modelo de simulação em contexto atual, com base 

nos resultados do consumo de energia elétrica, e é também neste capítulo que se refina o modelo 

com o objetivo de minimizar erros e ir ao encontro da faturação real de consumo de eletricidade. 

Ilustra-se qual o método utilizado para refinar o modelo. 

No quinto capítulo simula-se o modelo do edifício com a aplicação das janelas inteligentes 

electrocromáticas, e verifica-se o efeito da disposição do edifício numa orientação diferente 

relativamente ao norte. De modo semelhante, também são simulados condições climatéricas 

diferentes, para verificar e discutir qual a melhor aplicação da tecnologia de janelas inteligentes.  

No sexto capítulo indicam-se as principais conclusões extraídas do trabalho realizado e 

propõem-se perspetivas de trabalho para um futuro desenvolvimento neste domínio de 

aplicação de janelas inteligentes em balanços energéticos de edifícios. 
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2 Classificação das tecnologias utilizadas em janelas inteligentes 

O objetivo deste capítulo consiste em resumir as principais características das janelas 

inteligentes, caracterizadas pela modulação das suas propriedades óticas, com maior utilização 

no mercado. Devido ao presente estudo ser uma análise energética de um edifício existente 

considerando a aplicação de janelas electrocromáticas, é importante analisar as propriedades 

mais relevantes das diferentes tecnologias existentes no mercado e pormenorizar a tecnologia 

electrocromática a ser utilizada nesta dissertação. No Anexo A encontrasse uma lista com os 

principais produtos existentes no mercado em relação a janelas inteligentes. 

2.1 Propriedades óticas e térmicas dos envidraçados inteligentes 

A modulação das propriedades óticas e térmicas podem ser concebidas através de mecanismos 

automáticos inerentes ao sistema, designando esta propriedade de comportamento passivo. Esta 

propriedade permite ao envidraçado comutar entre estados, sem necessidade de estímulo 

externo. Como tecnologias passivas temos o caso dos envidraçados termocromáticos e 

fotocromáticos. Por outro lado, a tecnologia com comportamento ativo necessita de um 

estímulo exterior (diferença de potencial). Na maioria dos casos é uma diferença de potencial, 

que permite comutar entre os diferentes estados (e.g. envidraçado electrocromático) [19]. Além 

das propriedades óticas, existem outras características fundamentais tais como a dimensão 

máxima do envidraçado, a durabilidade, número máximo de ciclos, temperaturas de transição, 

radiação solar incidente ou diferença de potencial necessária para comutar entre os estados de 

transparente para translúcido e vice-versa. 

Existem também propriedades térmicas  importantes como o coeficiente de transmissão térmica 

(U), fator solar (g) e transmissividade visível (Tvis)[13]. Dentro destes salienta-se o coeficiente 

de transmissão térmica que pode afetar os ganhos ou perdas térmicas devido à diferença de 

temperatura entre o espaço interior e o exterior e também pela transmissão indireta da radiação 

solar absorvida. O fator solar é usado para quantificar a energia solar transmitida direta e 

indiretamente, em relação ao rácio da energia solar total incidente no envidraçado. O coeficiente 

de transmissividade visível é a medida da radiação direta visível transmitida por área [20]. O 

coeficiente de transmissão térmica do envidraçado é determinado da forma descrito pela norma 

EN673 [21], enquanto o fator solar e transmissividade visível são calculados de acordo com a 

EN410 [22], ambos com condições de fronteira bem definidos. 

Entre as diferentes tecnologias mais utilizadas para alcançar a comutação entre os diferentes 

estados (transparente e translúcido) das janelas inteligentes encontram-se os dispositivos 

cromáticos, cristais líquidos (LCD) e partículas suspensas (SPD) [20]. 

2.2 Dispositivos cromáticos 

Os dispositivos cromáticos podem ser agrupados em quatro classes, com base nos seus 

mecanismos de controlo, como os electrocromáticos, gasocromáticos, fotocromáticos e 

termocromáticos. 

2.2.1 Dispositivos electrocromáticos 

O electrocromismo existente na mudança das propriedades óticas, é causado pela interação das 

cargas e seu efeito que induz nos iões através de uma diferença de potencial, sendo que esta 

interação é exibida por diferentes materiais inorgânicos e orgânicos. Note-se que, num material 

electrocromático pode-se voltar ao estado original invertendo a diferença de potencial aplicada 

[23].  
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Por exemplo, na década de 50, as mudanças de cor em camadas de óxido de tungsténio, imersos 

em acido sulfúrico, através da aplicação de uma diferença de potencial já eram conhecidas e 

estudadas num documento da Balzers AG no Liechtenstein em 1953 [24]. Trabalhos posteriores 

da American Cyanamide Corporation, durante os anos de 1960, levaram a resultados 

semelhantes para camadas de filmes utilizando o óxido de tungsténio. Investigações posteriores 

no Estados Unidos da América, antiga União Soviética, Japão e Europa, motivaram a aplicação 

da tecnologia electrocromática (e.g. painéis de informação) [24]. Mais tarde, o efeito 

electrocromático sofreu outras evoluções (em meados dos anos 80) quando foi aceite como uma 

tecnologia com grande importância para janelas com elevada eficiência energética [24].  

Um exemplo para a aplicação da tecnologia electrocromática seria em óculos, devido a permitir 

escolher quando se pretende alterar entre o estado de transparente e translúcido, ao contrário da 

tecnologia fotocromática. Como o mercado dos óculos já é dominado pela tecnologia 

fotocromática, que no entanto, possuem limitações ao nível da sua coloração devido a 

dependerem da radiação solar UV para poder comutar entre estados, ilustra que a tecnologia 

fotocromática tem outro tipo de utilidade, além da sua aplicação em edifícios e veículos 

conforme ilustrado no capítulo 2.2.3. A dinâmica de coloração fotocromático também é lenta, 

especificamente quando exposta a temperaturas baixas. Os óculos electrocromáticos não seriam 

afetados por esses problemas, levando ao interesse da sua aplicação neste contexto bem como 

em outros produtos (e.g. capacetes) [24]. 

No presente trabalho analisa-se o efeito existente da aplicação de envidraçados 

electrocromáticos no balanço energético de um edifício e verifica-se as potencialidades de 

redução do consumo energético nas cargas de aquecimento e arrefecimento, com o uso da 

tecnologia electrocromática que será abordado com maior detalhe na secção 2.5. 

2.2.2 Dispositivos gasocromáticos 

A comutação das propriedades óticas num envidraçado gasocromático é conseguida através da 

oxidação química ou de um gás, na maioria dos casos H2, numa cavidade adjacente ao vidro. 

As propriedades óticas comutam entre o estado de transparente e opaco através da mudança do 

estado da oxidação do óxido de tungsténio com a oxidação química do gás. As propriedades 

óticas são similares à tecnologia electrocromática. No entanto, não é necessária energia ou 

diferença de potencial para manter os diferentes estados (sistema passivo). Nota-se que as 

superfícies envidraçadas com grandes áreas possuem melhor distribuição de coloração do que 

com a tecnologia electrocromática [25]. Mais ainda, a tecnologia gasocromático, baseada em 

óxido de tungsténio, originou elevado interesse na sua possível aplicação devido a ser simples, 

ter custos de manufatura muito baixos e elevada diferença de transmissão solar entre os estados 

[26]. 

Deste modo, os envidraçados gasocromáticos são também mais simples quando comparados 

com os envidraçados electrocromáticos, sendo apenas necessárias duas camadas na sua 

constituição. Uma das camadas é o óxido de tungsténio (WO3) e a outra é para o catalisador de 

paládio (Pd). Outro facto a salientar é que a camada WO3/Pd podem ser revestidas por qualquer 

substrato transparente, ao contrário do envidraçado electrocromático. Esta tecnologia têm baixo 

custo de produção e com possibilidade de aplicação em grande escala em edifícios, no entanto, 

os envidraçados gasocromáticos possuem limitações no fornecimento do gás e também no 

processo de montagem [26]. 

A Figura 15, ilustra uma configuração do envidraçado gasocromático, é constituída por dois 

vidros simples, um espaço para o gás que origina a reação e as camada de WO3/Pd que é 

aplicada pelo interior do vidro exterior [26].  
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Figura 15 – Representação dos dois estados de comutação e constituição de um envidraçado gasocromático, 

constituído por dois vidros simples, camada de WO3/Pd e o gás para originar a reação: a) Transparente, b) 

Translúcido [26]. 

O acionamento do envidraçado gasocromático é conseguida através do uso de uma mistura de 

gás árgon e hidrogénio, para alterar o estado de transparente para translúcido, e utiliza uma 

mistura de gás árgon e oxigénio para reverter ao estado de transparente [26]. 

A Figura 16 ilustra a modulação ótica do envidraçado gasocromático, em função da sua 

transmissividade. No estado de transparente (0%H2/ar) o envidraçado apresenta elevada 

transmitância, enquanto que incrementos de concentração de gás H2/ar originam a comutação 

do envidraçado para o estado de translúcido (e as propriedades de transmitância tendem a 

diminuir). A elevada capacidade de modulação do comprimento de onda infravermelho 

(superior a 1000 nm) , origina o bloqueio da entrada da radiação infravermelha no edifício, 

reduzindo as cargas térmicas e sem necessidade de aumentar os consumos de iluminação 

artificial [26][27]. 

 

Figura 16 – Modulação ótica do envidraçado gasocromático, para diferentes concentrações de gás de comutação 

de estado, em função do comprimento de onda [26]. 

2.2.3 Dispositivos fotocromáticos 

Os envidraçados fotocromáticos alteram as suas propriedades óticas quando expostos à radiação 

solar do espectro UV, sem necessidade de ativação elétrica (sistema passivo). Na ausência de 

radiação solar (UV), este permanece transparente e quando a radiação (UV) incide no 

envidraçado este comuta para o estado de translúcido. Os materiais constituintes dos 

dispositivos fotocromáticos geralmente absorvem a energia solar [23]. O fenómeno é a 
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mudança reversível de um simples elemento químico, entre dois estados de energia, com 

diferentes espectros de variação [28]. 

Um envidraçado para se tornar fotocromático tem de conter iodetos metálicos (substância 

química), tais como cloreto de prata (AgCl) ou brometo de prata (AgBr). Com o tratamento 

térmico estes compostos causam a formação de iodetos de cristais de prata fotossensíveis. 

Quando radiação solar UV com comprimento de onda entre 300-400 nm incide no envidraçado, 

os iodetos de cristais de prata desassociam-se em prata e iodetos, tornando o dispositivo 

fotocromático translúcido. Quando a radiação solar UV é ausente, existe um reagrupamento 

químico dos elementos de prata com os iodetos para o seu estado original, com o resultado do 

envidraçado se tornar novamente transparente [28].  

A Figura 17 ilustra as propriedades de transmitância para um envidraçado fotocromático no seu 

estado de transparente e translúcido. É possível verificar que no espectro visível e para um 

comprimento de onda de 700 nm a transmissividade no estado transparente é de 0,91 (linha a 

vermelho) e no estado translúcido é de 0,38. Para valores no espectro infravermelho 

(comprimentos de onda superior a 1000 nm), não existe grande diferença entre os dois estados 

possíveis. Pode-se concluir que esta tecnologia não tem grande relevância na aplicação em 

edifícios dado que não permite controlar as cargas térmicas induzidas pela radiação solar. 

 

Figura 17 – Propriedades de transmitância de um envidraçado fotocromático, no estado transparente e 

translúcido, com representação (linha a vermelho) da transmitância para os dois estados de comutação no 

comprimento de onda de 700 nm.  [28]. 

2.2.4 Dispositivos termocromáticos 

A tecnologia termocromática, que utiliza o oxido de vanádio (VO2), foi apresentada no ano de 

1950 e apenas a partir da década de 80 é que originou interesse na sua aplicação em janelas de 

edifícios, com o intuito de melhorar a eficiência energética em edifícios [29]. Os envidraçados 

termocromáticos regulam automaticamente as suas propriedades óticas, na camada cromática 

do envidraçado, de acordo com a variação da sua temperatura em função da temperatura 

exterior e da radiação solar que é absorvida e que origina o aumento da temperatura e por 

consequência, a camada cromática aplicada no vidro comuta de transparente para translúcido 

[26]. Um esquema com a configuração do envidraçado termocromático apresenta-se na Figura 

18, no qual as partículas de VO2, têm uma estrutura semicondutora, não magnético e 

relativamente transparente no espectro infravermelho abaixo da temperatura de comutação. 

Acima da temperatura de comutação tem uma transformação estrutural metálica, 

paramagnética, e com elevada reflexão no espectro infravermelho [29]. 
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Figura 18 – Principio de construção de um envidraçado termocromático [30]. 

A Figura 19 ilustra a condutividade elétrica de diferentes óxidos utilizados em camadas de 

materiais termocromáticos em função da temperatura. Para temperaturas bem definidas, surgem 

mudanças rápidas e mudanças de sinal que mudam a estrutura cristalina do óxido. O óxido de 

vanádio possui elevado interesse devido a se verificar elevada mudança de condutividade para 

temperaturas não muito longe da temperatura ambiente habitual. Especificamente, existe uma 

comutação entre uma fase de baixa temperatura com propriedades semicondutoras e elevada 

transmissão infravermelha, e uma fase de elevada temperatura com uma condutividade 

semelhante à metálica, com elevada reflexão infravermelha. Esta comutação acontece para a 

temperatura de 68 ⁰C [30]. 

 

Figura 19 – Condutividade elétrica em função temperatura para diferentes óxidos constituintes nos materiais 

termocromáticos [30]. 

A Figura 20 a) ilustra a transmitância de uma camada de VO2 com 50 nm de espessura em 

função do comprimento de onda. É possível verificar que a transmitância para comprimentos 

de onda superiores a 1000 nm é muito maior no estado semicondutor (transparente) do que no 

estado metálico (translúcido) (para a temperatura de comutação de 68 ⁰C). Para elevados 

comprimentos de onda (zona infravermelha), a diferença de transmitância entre os dois estados 

(transparente e translúcido) é mais significativa. Esta variação de transmitância é a mais 
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desejada num envidraçado termocromático constituído por VO2, devido a deixar entrar energia 

num espaço para temperaturas mais baixas do que para temperaturas mais elevadas. A Figura 

20 b) ilustra também a reflexão para os dois estados do envidraçado termocromático, no qual 

para comprimentos de onda superiores a 1250 nm, o estado translúcido tem maior 

comportamento de reflexão. Devido às excelentes propriedades do óxido de vanádio (VO2), que 

é o composto químico mais conhecido hoje em dia com boas propriedades óticas com perspetiva 

de utilização em envidraçados termocromáticos, no qual existem estudos na literatura que 

comprovam a sua qualidade para utilização em envidraçados de edifícios [30] - [31]. 

 

Figura 20 – a) - Transmitância em função do comprimento de onda para o estado de transparente e translúcido. 

b) - Reflexão em função do comprimento de onda para o estado de transparente e translúcido. Ambos para 

camadas termocromáticas de VO2 com 50 nm de espessura em função do comprimento de onda [30]. 

2.3 Dispositivos cristais líquidos (LCD) 

Os dispositivos baseados em tecnologia de cristais líquidos (LCD) oferecem outra abordagem 

alternativa à tecnologia electrocromática, gasocromática e termocromática. O mecanismo de 

mudança de propriedades óticas, consiste na orientação das moléculas de cristais líquidos 

através da aplicação de uma diferença de potencial nos elétrodos, resultando numa alteração da 

sua transmitância [32]. A Figura 21 ilustra a reorientação das moléculas de cristais líquidos, 

através da aplicação de um campo elétrico, que resulta na alteração das propriedades de 

transmitância. A tecnologia LCD é constituída por micropartículas de cristais líquidos 

embebidos numa matriz de polímero que preenche os espaços. Quando desligado o campo 

elétrico, o envidraçado LCD apresenta-se no estado opaco, devido à dispersão da luz. Com a 

aplicação de um campo elétrico, existe uma reorientação das moléculas de cristais líquidos que 

origina a alteração da refração dando ao envidraçado o aspeto de transparente [33]. 

 

Figura 21 – Princípio de funcionamento de um dispositivo LCD. a) - estado opaco (campo elétrico desligado), b) 

- estado transparente (campo elétrico ligado) [34]. 
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A tecnologia LCD também pode operar de forma reversível ou indireta, no qual apresenta o 

estado de transparente quando desligado e fica opaco quando se aplica o campo elétrico. Isto 

permite evitar algumas desvantagens do modo direto, tal como, evitar o consumo de eletricidade 

para manter o estado de transparente e a elevada degradação do envidraçado (nevoeiro). Este 

método indireto ou reversível é conseguido, através de funcionamento por dupla frequência, 

por polimerizações de emulsões neumáticas e modulação do funcionamento da matriz polímero 

/ molécula de cristal liquido [33]. 

A tecnologia LCD pode ser constituída por seis tipo de materiais entre eles nematic, smectic, 

twisted nematic, cholesteric (ChLCs), guest-host e ferroelétricos. Na maioria, são constituídos 

por materiais guest-host liquid crystal que são aplicados em envidraçados inteligentes LCD. 

Este consiste na matriz de polímero (PDLC) preenchida por cristais líquidos (NCAP), que 

podem ter uma área de 2.8 m² (1 m x 2,8 m), e funcionar com tensões de 24 V e 120 V.  [32]. 

A Figura 22 ilustra a transmitância do envidraçado com tecnologia LCD em função do 

comprimento de onda. No espectro UV e para um comprimento de onda de 400 nm existe pouca 

diferença entre a transmitância no estado opaco (0,01), e para o estado de transparente (0,03). 

No espectro visível e para um comprimento de onda de 550 nm o valor de transmitância é de 

0,06 no estado opaco e de 0,61 no estado transparente. No espectro infravermelho e para um 

comprimento de onda de 1700 nm o valor da transmitância para o estado opaco é de 0,15 e no 

estado transparente a transmitância é de 0,38, ilustrando que no espectro visível e infravermelho 

é onde existe maior modulação de transmitância. No entanto para manter o estado de 

transparente o dispositivo necessita de uma potência de 5 a 20 W/m², enquanto que a 

estabilidade a longo termo à radiação UV mantém-se um inconveniente [35].  

 

Figura 22 – Transmitância do envidraçado com tecnologia LCD, com uma diferença de potencial de 50 V e a 

uma frequência de 60Hz, com representação (linhas a preto) dos valores de transmitância para comprimentos de 

onda de 400 nm, 550 nm e 1700 nm [35]. 

A Tabela 2 ilustra as principais características dos envidraçados LCD, por três empresas 

diferentes. Pode-se constatar que há empresas que produzem envidraçados com grandes 

dimensões até 12,7 m² (2,6 m x 4,88 m). O SGG SmartGlass possui uma durabilidade elevada, 

enquanto que o envidraçado do fabricante Nippon tem boas transmissividades no espectro 

visível. Algumas propriedades não foram possíveis obter (Tsol e g), devido a não estarem 

disponíveis nos fornecedores Nippon e Innovative Glass [32]. 
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Tabela 2 - Informação de envidraçados LCD existentes no mercado para aplicações em edifícios, com 

coeficiente de transmissão térmica, dimensões máximas, transmissividade solar e visível, fator solar e número de 

ciclos [32]. 

Fabricante Dimensão [m] U [W/m².K] Tsol [-] Tvis [-] g [-] 
Ciclos 

máximos 

SGG SmartGlass 1 x 2,80 - ΔT 0,02 ΔT 0,02 - 106 

Nippon Sheet Glass 

Co. Ltd. 
1,80 x 2,75 - - 0,69 - 0,12 - - 

Innovative Glass 

Corporation 
2,60 x 4,88 1,6 - 0,77 - 0,56 - - 

2.4 Dispositivos de partículas suspensas (SPD) 

Os dispositivos de partículas suspensas (SPD) são similares aos dispositivos LCD. Ambas as 

tecnologias foram inicialmente desenvolvidas para painéis de informação, devido a uma 

resposta rápida na comutação entre os estados quando comparado com outras tecnologias. 

Ambos os dispositivos são acionados por um campo elétrico para alinhar os elementos ativos 

de forma a permitir a passagem da radiação solar sem perturbações [36]. 

A Figura 23 ilustra o princípio de funcionamento da tecnologia SPD, a camada ativa constituída 

por partículas suspensas em formato de agulhas ou esféricas, num fluido orgânico ou gel, o qual 

é laminado ou preenchido entre dois elétrodos transparentes. A Figura 23 a) ilustra as partículas 

aleatoriamente suspensas quando não estão sujeitas a uma diferença de potencial (opaco). Por 

outro lado, na Figura 23 b) com a aplicação de uma diferença de potencial  nos elétrodos origina 

a orientação das partículas e das suas cargas para o estado mínimo de energia, reorganizando e 

alinhando-se em bandas com o campo elétrico que permite a passagem da luz pela camada ativa 

[36]. Os dispositivos SPD são acionados com valores de diferença de potencial entre os 65 V e 

os 220 V, e possuem valores de transmitância de 0,60 para o estado transparente e 0,20 para o 

estado opaco, com uma capacidade de resposta na comutação entre os estados na ordem dos 

100 ms [32]. 

 

Figura 23 – Princípio de funcionamento da tecnologia SPD. a) – Funcionamento sem aplicação de diferença de 

potencial (desligado – opaco), b) – Funcionamento com aplicação de diferença de potencial (ligado – 

transparente) [36]. 
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A Tabela 3 ilustra as principais características dos envidraçados SPD, fabricados por duas 

empresas. O fabricante Innovative Glass Corpration produz envidraçados de grandes 

dimensões e com boas propriedades de transmitância, quer solar ou visível. Ambos os 

envidraçados possuem um número de ciclos máximo muito semelhante a outras tecnologias de 

envidraçados comutáveis [32]. 

Tabela 3 - Informação de envidraçados SPD existentes no mercado para aplicações em edifícios, com coeficiente 

de transmissão térmica, dimensões máximas, transmissividade solar e visível, fator solar e número de ciclos [32]. 

Fabricante Dimensão [m] U [W/m².K] Tsol [-] Tvis [-] g [-] 
Ciclos 

máximos 

American glass 

products company 
1,10 x (-) - - 0,79 – 0,49 - 105 

Innovative Glass 

Corporation 
1 x 2,8 - 0,50 – 0,04 0,35 - 0,18 0,50 - 0,30 106 

2.5 Tecnologia electrocromática 

A tecnologia electrocromática consiste num revestimento de vidros ou outras superfícies 

transparentes (e.g. plástico) com películas. Esta películas quando acionadas por uma diferença 

de potencial, mudam o seu estado de transparente para translúcido e vice-versa conforme 

ilustrado na Figura 24 [37].  

 

Figura 24 – Diferentes estados de comutação para uma janela electrocromática: a) – Transparente, b) –  

Translúcido [37]. 

O envidraçado electrocromático é composto por diferentes camadas, conforme ilustrado na 

Figura 25. Este é constituído por filmes condutores de óxido de tungsténio, camadas 

electrocrómicas ativa, anódica e catódica, no qual estão cobertos por um vidro ou outro tipo de 

superfícies transparentes. Entre as camadas electrocrómicas existe uma camada condutora de 

iões. As camadas ativas electrocrómicas permitem alterar as suas propriedades óticas através 

alteração do seu estado oxidado [32]. 
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Figura 25 – Representação típica das diferentes camadas que constituem um envidraçado electrocromático [38]. 

 

O fenómeno electrocrómico nos materiais foi originalmente observado no óxido de tungsténio 

(WO3), e presentemente permanece como o composto químico mais promissor, de entre os 

vários estudados e mais frequentemente aplicados em dispositivos electrocromáticos [32]. A 

reação reversível do óxido de tungsténio na transição de transparente para translúcido é 

representada pela equação seguinte: 

 

(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒)𝑊𝑂3 + 𝑥𝑀+ + 𝑥𝑒− ↔ 𝑀𝑥𝑊𝑂3(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙ú𝑐𝑖𝑑𝑜) (5) 

 

Esta reação faz com que o composto M+ possa ser constituído por diferentes catiões (e.g. H+, 

Li+, Na+ ou K+) em que a sua concentração varia entre 0<x<1 e e- representa os eletrões. O 

óxido de tungsténio apresenta uma coloração azul no estado de translúcido, devido a estar 

combinado com o elemento químico molibdénio [32].  

A Figura 26 a), ilustra a transmissividade de uma janela electrocromática quando esta incorpora 

óxido de tungsténio, em função do espectro de onda, no seu estado de transparente. A Figura 

26 b) ilustra a transmissividade em função do comprimento de onda para o envidraçado 

electrocromático no estado translúcido. 

 

Figura 26 – Transmissividade para os dois tipos de estado: a) Transparente e b) Translúcido, em função do 

comprimento de onda para um envidraçado electrocromático [39]. 
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No entanto, existem outros óxidos de metais que podem ser aplicados em janelas 

electrocromáticas, tais como NiO (óxido de níquel), IrO2 (óxido de iridio), Nb2O5 (óxido de 

nióbio) e outros materiais inorgânicos como o Prussian Blue (PB) e o Polyaniline. Estes óxidos 

tem originado elevado interesse em novas aplicações de envidraçados electrocromáticos devido 

a ser possível reduzir custos ou melhorar as propriedades óticas [32]. 

Existe um elevado interesse no óxido de níquel devido ao seu baixo custo e excelente 

propriedades electrocromáticas, e quando combinando com o óxido de tungsténio, resulta numa 

cor neutra bastante escura, no espectro visível e infravermelho [40]. O óxido de iridio por outro 

lado possui custo elevado, mas com boas propriedades electrocromáticas quando 

complementado com óxido de tântalo (Ta2O5). O óxido de nióbio no seu estado puro possui 

uma elevada transmitância no espectro visível de 0,80-0,92 no estado transparente, e apenas 

0,10-0,30 no estado translúcido, com tempos curtos de comutação entre os dois estados. A 

desvantagem reside na sua eficiência de coloração de 12-27 cm2/C comparado com WO3 37-50 

cm2/C, uma propriedade que mede a variação da densidade ótica por unidade de carga aplicada. 

Existem também materiais inorgânicos além dos óxidos de metais, estes são o Prussian Blue e 

o Polyaniline, no qual a sua vantagem reside no maior número de ciclos e maior coloração. 

Quando estes materiais inorgânicos são combinados a um filme de WO3 as suas propriedades 

electrocromáticas tornam-se inferiores [32].  

A Tabela 4 ilustra as propriedades mais importantes dos envidraçados electrocromáticos, tal 

como a transmissão solar, reflexão solar, voltagem de comutação, ciclo de vida e temperatura 

funcionamento [41].  

Tabela 4 – Propriedades dos envidraçados electrocromáticas no estado transparente (transp.) e translúcido 

(transl.) [41]. 

Tsol [-] Tvis [-] Rnir [-] 
Diferença 

potencial [V] 

Número 

ciclos [-] 

Temperatura 

funcionamento [⁰C] 

Transp. Transl. Transp. Transl. Transp. Transl. 
10 

> 104 - 106 
-30 / 70 

0,6 0,15 0,6 < 0,10 0,15 > 0,70 20 anos 

 

Em geral, as propriedades importantes são uma elevada eficiência energética quando o 

envidraçado se encontra em funcionamento e uma elevada durabilidade (20 anos), enquanto a 

utilização de corrente alternada é importante ao invés de corrente continua. Em relação ao 

desempenho das janelas os requisitos essenciais são a possibilidade de integração com outros 

revestimentos, como os de baixa emissividade, redução do encadeamento dos ocupantes, 

consistência na coloração, independentemente da dimensão do envidraçado, controlo da 

luminosidade entre o estado de transparente e translúcido, elevado bloqueio da luz UV e 

também uma comutação entre os dois estados com elevada rapidez. De acordo com os 

fabricantes,  os envidraçados electrocromáticos devem ter uma área máxima de 6 m² (3 m x 2 

m), bem como um custo máximo de 500 €/m² quer para uso comercial como residencial [32].  

Apesar de existir muitos fornecedores de envidraçados electrocromáticos, aqueles que 

fornecem informação detalhada acerca do seu produto são SAGE Electochromics [42], 

EControl-Glas [43] e Gesimat [38]. A diferença do Gesimat para os outros reside na camada 

condutora de iões em polyvinylbutyral (PVB), frequentemente utilizados em camadas de vidros 

de segurança, e também pelas diferentes camadas constituintes do envidraçado 

electrocromático, utilizando duas camadas de WO3 ao invés de uma camada [32].  

A Tabela 5 resume as principais características dos fornecedores previamente mencionados. 

Estes conseguem produzir envidraçados com grandes dimensões. O SAGE Electrochromics 

possui uma durabilidade elevada para temperaturas operativas entre os -30 ⁰C e os 60 ⁰C. O 

produto da empresa EControl-Glas tem durabilidade de 10 anos e o Gesimat entre os 5 a 10 

anos [32].  
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Tabela 5 – Informação de envidraçados electrocromáticos existentes no mercado para aplicações em edifícios, 

com coeficiente de transmissão térmica, dimensões máximas, transmissividade solar e visível, fator solar e 

número de ciclos / anos  [38] [42] [43]. 

Fabricante Dimensão [m] 
U 

[W/m².K] 
Tsol [-] Tvis [-] g [-] Ciclos / Anos 

SAGE 

Electrochromics 
1,5 x 3 1,65 0,30 - 0,10 0,40 - 0,01 0,30 - 0,10 105 / - 

Econtrol-Glas 

(vidro duplo) 
1,35 x 3,3 1,1 - 0,56 - 0,10 0,42 - 0,10 - / 10 

Econtrol-Glas 

(vidro triplo) 
1,35 x 3,3 0,5 - 0,51 - 0,09 0,36 - 0,08 - / 10 

Gesimat GmbH 1 x 2,4 - 0,56 - 0,06 0,77 - 0,08 - - / 5 a 10 

 

Comparando as propriedades dos fabricantes de envidraçados electrocromáticos apresentados 

na Tabela 5 com as propriedades que estes envidraçados devem ter, ilustrado na Tabela 4, é de 

salientar que os requisitos de transmitâncias no espectro visível é satisfeita pela SAGE e 

EControl. O vidro SAGE possui baixa transmissividade visível no estado translúcido de 0,01 e 

de 0,40 no estado transparente. Este envidraçado também possuem baixo fator solar no estado 

de transparente 0,30 e de 0,10 no estado translúcido. Ambos os envidraçado do fabricante 

EControl-Glas possui baixos valores de coeficiente de transmissão térmica de 1,1 W/m².K 

(vidro duplo) e 0,5 W/m².K (vidro triplo) devido ao espaço entre os envidraçados estar 

preenchido por árgon. Este também possui características de transmitância e fator solar, muito 

semelhante ao envidraçado SAGE [32]. 

De outras análises como a dada pela National Fenestration Rating Council (NFRC) [44] de 

origem dos EUA, concluiu-se que a comutação entre estados demora 6 a 7 minutos para 

temperaturas exteriores superiores a 10 ⁰C e para envidraçados com dimensões de 0,46 x 0,89 

m², enquanto que para temperaturas e radiação solar baixas, o tempo de comutação pode subir 

até aos 40 min, não devendo ultrapassar os 85 min [32].  

De salientar que em [37] realizou-se um estudo referente a poupanças de energia elétrica num 

edifício em Berkley, Califórnia, com a sua fachada orientada a sul, com o objetivo de maximizar 

as poupanças no consumo de energética elétrica e aproveitamento da luz exterior, mostrando 

que o controlo inteligente de envidraçados electrocromáticos poderia resultar numa poupança 

de 44% em consumos de iluminação em comparação com um caso de referência com obstruções 

permanentes (cortinas) de radiação solar e sem controlo de iluminação [37]. No entanto, os 

valores são mais baixos 23% e 10%, no caso de a referência possuir um controlo nas cortinas 

ou na iluminação. No que respeita ao controlo do encadeamento dos ocupantes da sala, e em 

relação as cargas de arrefecimento, a janela electrocromática teve apenas uma contribuição de 

8% em relação a uma janela simples de referência com cortinas a obstruir a radiação solar [37]. 

Os envidraçados electrocromáticas potenciam elevados ganhos no consumo elétrico, em dias 

com temperatura exterior elevada e em climas quentes. Os envidraçados reduziram o consumo 

das cargas de arrefecimento em 26% para uma casa de referência com envidraçado simples sem 

obstruções solares e em 19% para uma casa de referência com envidraçado simples com 

persianas permanentemente ativadas. No entanto para climas mais amenos, ou zonas urbanas 

em que existe sombra provocada por outros edifícios e janelas mais pequenas poderia originar 

um impacto inferior nos consumos [37]. 
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3 Caracterização do edifício e implementação do modelo em 
EnergyPlus 

A primeira parte deste capítulo descreve o edifício a simular. Trata-se de um edifício real, todos 

os dados, tais como volume, composição das envolventes (parede, chão e tetos), envidraçados, 

orientação, número de ocupantes, equipamentos, sistemas técnicos e iluminação foram obtidos 

com base num levantamento presencial do edifício. A documentação utilizada no levantamento 

(plantas e levantamento) encontram-se em detalhe no Anexo B. Pretende-se também apresentar 

os dados climatéricos utilizados na simulação, provenientes do Laboratório Nacional de 

Energia e Geologia (LNEG) e World Meteorological Organization (WMO). Todos os 

elementos obtidos durante o levantamento, foram utilizados para elaborar a construção do 

modelo de simulação. 

Numa segunda parte, para analisar as potencialidades de poupança de energia elétrica com a 

aplicação de envidraçados electrocromáticos, descreve-se o programa EnergyPlus utilizado. 

Representa-se as principais características de funcionamento dos módulos de cálculo que o 

programa utiliza na simulação do edifício, bem como o procedimento de cálculo do balanço 

energético, e também o módulo de cálculo dos ganhos por radiação solar. O método utilizado 

pelo programa na modulação dos envidraçados electrocromáticos também é apresentado.  

3.1 Caracterização do edifício simulado / estudado 

O edifício considerado para análise, é localizado no concelho de Matosinhos (latitude de 

41,1832 N e uma longitude de 8,6818 W). O edifício é constituído por 3 pisos, sendo a atividade 

predominante de escritórios, segundo o REH [12], e possui uma inércia térmica forte de acordo 

com a definição do DL-15793E [45]. A Figura 27 ilustra um modelo do edifício elaborado no 

programa SketchUp [46], com as suas dimensões principais. 

 

Figura 27 – Modelo do edifício estudado e elaborado no SketchUp, com as suas dimensões principais e 

orientação solar. 

No Anexo B estão representadas as plantas em Autocad [47] do edifício, e identificam-se as 33 zonas 

térmicas, das quais 26 zonas são uteis e as outras 7 são espaços não uteis (desvão e arrumos), com uma 

área total de 1746,44 m². A envolvente do edifício é constituída por paredes exteriores (PE), paredes 

interiores (PI), cobertura exterior (CE), pavimento térreo (PT), pavimento interior (PVI), cobertura 

interior (CI) e envidraçados (VE1 e VE2). 
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A Tabela 6 ilustra as propriedades térmicas e tipo de construção da envolvente do edifício.  A 

espessura e constituição da parede exterior foi medida no local. Esta tem a espessura de (300 

mm), é constituída por argamassa e reboco com (20 mm), tijolo cerâmico de (150 mm), caixa 

de ar de (40 mm), tijolo cerâmico de (70 mm) e argamassa e reboco de (20 mm), com um 

coeficiente de transmissão térmica estimado de 1,10 W/m².K. As paredes interiores são 

constituídas por gesso cartonado de (20 mm), caixa de ar de (33 mm) e novamente com gesso 

cartonado de (20 mm), com um coeficiente de transmissão térmica estimado de 2,58 W/m².K. 

A cobertura exterior é composta por material cerâmico para telhas (50 mm), betão armado de 

inertes correntes (200 mm) e argamassa e reboco de (20 mm), o que corresponde a um 

coeficiente de transmissão térmica estimado de 3,40 W/m².K. Devido à indisponibilidade da 

verificação da constituição do pavimento térreo, utilizou-se o Decreto Lei nº15793-E/2013 [45] 

que define o coeficiente de transmissão térmica para elementos em contacto com o solo de 1 

W/m².K, usando a metodologia própria do programa de simulação para efeitos de 

contabilização das trocas térmicas com os pavimentos em contacto com o solo. O pavimento e 

cobertura interior possuem a mesma constituição de betão armado com (100 mm), caixa de ar 

(40 mm) e material cerâmico (20 mm), com coeficiente de transmissão térmica estimada de 

2,53 W/m².K.  

Tabela 6 – Especificação de materiais e suas propriedades térmicas utilizadas no edifício. 

Envolvente Constituição 
k 

[W/m.K] 
Espessura 

[mm] 
U 

[W/m².K] 
R 

[m².K/W] 
Densidade 

[kg/m3] 

Parede Exterior 

(PE) 

Argamassa e reboco - 
1250 a 1450 kg/m3 

0,7 20 35,0 0,029 1350 

Tijolo cerâmico 

150 mm 
0,48 150 3,2 0,313 654 

Caixa de ar 40 mm 0,222 40 5,6 0,180 - 

Tijolo cerâmico 

7 mm 
0,368 70 5,3 0,190 654 

Argamassa e reboco - 

1250 a 1450 kg/m3 
0,7 20 35,0 0,029 1350 

Parede interior 
(PI) 

Gesso cartonado 

20 mm 
0,16 19 8,4 0,119 800 

Caixa de ar 33 mm 0,222 33 6,7 0,149 - 

Gesso cartonado 

20 mm 
0,16 19 8,4 0,119 800 

Cobertura 
exterior (CE) 

Material cerâmico para 
telhas - 1200 a 1400 

kg/m3 

0,31 50 6,2 0,161 1300 

Betão armado de inertes 

correntes - Percentagem 

de armadura 1 a 2 % 

2 200 10,0 0,100 2350 

Argamassa e reboco - 
1250 a 1450 kg/m3 

0,7 20 35,0 0,029 1350 

Pavimento 
Térreo (PT) 

Calculado segundo DL15793-E/2013 [45] 

Pavimento 

interior (PVI) e 

Cobertura 
interior (CI) 

Betão armado de inertes 

correntes - Percentagem 

de armadura 1 a 2 % 

0,53 100 5,3 0,189 1280 

Caixa de ar 40 mm 0,222 40 5,6 0,180 - 
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Material cerâmico - 

1200 a 1400 kg/m3 
0,06 20 3,1 0,318 368 

Em relação aos envidraçados existentes no edifício, conforme representado na Tabela 7, devido 

a não existir documentos com a identificação do fabricante dos envidraçados, aplica-se o ITE50 

[48] do LNEC, que define as propriedades do coeficiente de transmissão térmica dos 

envidraçados. No edifício existem envidraçados simples e envidraçados duplos sem proteção 

solar, sem corte térmico e em caixilharia metálica. Os envidraçados duplos são de correr, com 

coeficiente de transmissão térmica estimada de 4,5 W/m².K, com fator solar de inverno e verão 

de 0,75 de acordo com o Decreto Lei nº15793-K/2013 [49]. Os envidraçados simples e fixos, 

utilizados apenas na zona das escadas, são constituídos por caixilharia metálica, sem corte 

térmico, sem proteção solar, com coeficiente de transmissão térmica estimada de 6 W/m².K e 

com fator solar de inverno e verão de 0,88 [49]. As especificações de envolvente e dos 

envidraçados foram obtidos no levantamento dimensional do edifico, conforme ilustrado na 

Figura 28 e Figura 29. 

 Tabela 7 – Especificação dos envidraçados existentes, com propriedades térmicas, óticas e sua constituição. 

Envidraçados (VE1) 

U [W/m². K] g 
Vãos envidraçados simples, correr, em caixilharia metálica, sem 

corte térmico, sem classificação de permeabilidade ao ar, vidro 

duplo incolor corrente, com fator solar de 0,78, sem proteção solar, 

resultando num coeficiente de transmissão térmica (U) igual a 4,5 

W/(m².K), fator solar de inverno de 0,78 e fator solar de verão de 

0,78. 
4,5 0,78 

Envidraçados (VE2) 

U [W/m². K] g 
Vãos envidraçados simples, fixo, em caixilharia metálica, sem corte 

térmico, sem classificação de permeabilidade ao ar, vidro simples 

incolor corrente, com fator solar de 0,88, sem proteção solar, 

resultando num coeficiente de transmissão térmica (U) igual a 6 

W/(m².K), fator solar de inverno de 0,88 e fator solar de verão de 

0,88. 
6 0,88 

 

  

Figura 28 – Medição da espessura, efetuada a 

envolvente exterior. 

Figura 29 – Verificação do tipo de envidraçado 

existente (VE1). 

A Tabela 8 representa a relação entre a área de parede exterior e envidraçado, de acordo com a 

sua orientação solar para o edifício em estudo. Para uma orientação a norte (N), a área de parede 

exterior é de 378,6 m² com uma área de envidraçado de 186,9 m², significando um rácio de 

janela parede (WWR) de 49,4%. Para a orientação a nascente (E), sendo que não existe 

superfície envidraçada o WWR é de 0%. Para a orientação a sul (S) existe uma área de 378,1 

m² com uma área de envidraçado de 242,5 m², com um rácio de janela parede de 64,1%. A 

poente (O) existe uma área de 217,1 m² com uma área de envidraçado de 2,7 m², perfazendo 

um rácio de janela parede de 1,3%. Conforme representado na Tabela 8, pode-se salientar que 

as paredes a este têm um WWR nulo enquanto que a parede a oeste este valor é quase nulo. 
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Entretanto a sul, é a parede que recebe a maior radiação solar direta, e onde existe maior área 

de envidraçado. 

Tabela 8 – Rácio de áreas entre parede exterior e vidro (WWR), segundo a orientação solar. 

Orientação Área de parede exterior [m²] Vidro [m²] WWR [%] 

N 315-45⁰ 378,6 186,9 49,4% 

E 45-135⁰ 24,13 0 0% 

S 135-225⁰ 378,1 242,5 64,1% 

W 225-315⁰ 217,1 2,7 1,3% 

3.2 Dados meteorológicos 

Os dados meteorológicos utilizados foram obtidos do programa CLIMAS-SCE [50] elaborado 

pelo LNEG, que permite exportar os dados no formato reconhecido pelo programa EnergyPlus. 

Este programa também é utilizado no Sistema Nacional de Certificação de Edifícios (SCE) de 

acordo com o Decreto-Lei nº118/2013 [51]. 

No programa CLIMA-SCE é possível selecionar-se o Município para análise, com base nas 

suas coordenadas para depois se obter os dados meteorológicos para execução da simulação 

dinâmica do edifício. Estes dados são corrigidos em função da altitude do lugar. A Figura 30 

ilustra a interface do programa CLIMA-SCE, com os dados do município de Matosinhos, a uma 

altitude de 10 m. No fundo do lado esquerdo, encontra-se uma lista onde se escolhe o formato 

dos dados que se pretende exportar, que neste caso foi em formato EPW (EnergyPlus 

Weatherfile). 

 

Figura 30 – Programa CLIMA-SCE, utilizado para exportar o ficheiro meteorológico de um determinado 

Município. 

Para analisar as cargas térmicas no edifício estudado, e em particular a aplicação dos 

envidraçados electrocromáticos e os seus impactos nos consumos em climas diferentes, 

utilizou-se os dados meteorológicos da World Meteorological Organization (WMO) [52]. 

Analisaram-se três locais distintos com base no seu clima de forma a ser possível analisar se 

um clima frio ou quente traz vantagens na aplicação da tecnologia electrocromática. Além de 

Matosinhos, os países Kiruna (Suécia), com os dados (temperatura, radiação, humidade, etc.) 
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provenientes da estação meteorológica localizada no aeroporto de Kiruna e Accra (Gana), 

também com o mesmo tipo de dados provenientes da estação meteorológica localizados no 

aeroporto. A Tabela 9 ilustra as coordenas das localizações das cidades escolhidas e respetiva 

elevação.  

Tabela 9 – Informação geográfica das locais escolhidos para análise do clima mais adaptado à aplicação dos 

envidraçados electrocromáticos, com a ilustração da latitude, longitude e elevação. 

Cidade Latitude [⁰] Longitude [⁰] Elevação [m] 

Kiruna, Suécia 67,8221 20,3367 450 

Matosinhos, Portugal 41,1832 -8,6818 27 

Accra, Gana 5,6049 -0,1675 64 

 

Cada ficheiro inclui uma série de dados meteorológicos, entre os mais relevantes são a 

temperatura de bolbo seco e radiação direta. Os valores médios mensais de dados horários de 

temperatura e radiação direta para os três locais analisadas, estão apresentados na Tabela 10. É 

de salientar que em Accra a temperatura média é na ordem dos 24 ⁰C, com valores de radiação 

solar direta superiores a Matosinhos de outubro a março. A temperatura média em Kiruna é 

sempre inferior a Matosinhos, bem como a radiação solar direta. 

Tabela 10 – Valores médios mensais de dados horários de temperatura e radiação direta para os três locais 

analisados. 

Mês 
Temperatura de bolbo seco [⁰C] Radiação solar direta [W/m²] 

Kiruna Matosinhos Accra Kiruna Matosinhos Accra 

Janeiro -13,9 10,5 22,4 1,2 95,6 302,3 

Fevereiro -10,8 11,6 24,0 47,3 136,6 280,9 

Março -7,8 13,3 24,7 82,6 184,9 205,6 

Abril -2,3 14,6 24,3 117,1 220,3 169,0 

Maio 4,1 16,8 27,3 98,5 258,3 173,2 

Junho 9,6 19,7 28,1 124,5 316,7 191,8 

Julho 12,3 21,9 26,3 137,7 334,2 174,1 

Agosto 9,6 21,7 26,2 61,0 301,6 164,8 

Setembro 3,7 20,3 26,8 33,3 247,2 175,5 

Outubro 0,5 17,6 25,5 38,4 145,7 216,9 

Novembro -9,1 14,0 23,8 7,1 115,1 275,2 

Dezembro -9,3 11,9 22,3 0,0 70,7 302,5 

3.3 Estimativas dos ganhos internos, valores de referência de horários e 
controlo de climatização 

Os ganhos internos, foram os medidos no edifício real, com base no número de ocupantes, tipo 

de equipamentos e iluminação interior e exterior. A Tabela 11, apresenta o número de ocupantes 

existente em cada zona térmica, bem como as potências de iluminação e as potências dos 

equipamentos elétricos instalados.  
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Tabela 11 – Ganhos internos das zonas térmicas do edifício, com potência de iluminação, número de ocupantes e 

equipamentos. 

Zona térmica 
Iluminação 

[W] 

Ocupantes 

[Nº] 

Equipamento 

[W] 
  Zona térmica 

Iluminação 

[W] 

Espaços uteis  Espaços não uteis 

Economato 300 3 -  Arrumos 211 

Departamento águas 568 7 1000  Arrumos 1A 36 

Tesouraria 400 5 1000  Arrumos 1B 36 

Corredor 0 393 7 -  Arrumos 2A 18 

Fiscalização 250 4 200  Arrumos 2B 36 

Bar 150 2 3000  
  

Secretaria de obras 150 3 200  
  

Compras 100 2 200  
  

Escadas 25 2 -  
  

Atendimento ao público 400 3 400  
  

Instalação sanitária - IS1 145 3 -  
  

Relações públicas 200 2 400  
  

Consultores jurídicos 950 12 1800  
  

Contabilidade 204 2 400  
  

Corredor 1 72 6 -  
  

Sala de reuniões 1 168 2 -  
  

Informática 300 3 400  
  

Aprovisionamento 368 7 1700  
  

Instalação sanitária - IS2 156 3 -  
  

Sala de reuniões 2 200 2 100    

Direção Municipal 954 10 1400    

Secretaria 250 4 800    

Corredor 2 161 6 -    

Sala de formação 300 3 -    

Técnicos 200 2 400    

Departamento ambiente 486 8 700    

 

A iluminação interior e exterior é inteiramente em LED, com algumas utilizações pontuais de 

iluminação fluorescente tubular T8 de 18 W. No interior do edifício são utilizadas lâmpadas de 

formato tubular LED, com a utilização de focos compactos também em LED no exterior. Nas 

instalações sanitárias e arrumos é utilizado focos compactos em LED. Os equipamentos 

instalados são nomeadamente computadores e impressoras.  

Considerando o edifício todo, o número total de ocupantes é de 113, a potência total de 

equipamentos é de 14,1 kW. Relativamente a iluminação, a potência elétrica instalada é de 7,85 

kW nos espaços uteis, 337 W para os espaços não uteis e 750 W para a iluminação exterior. 

Os ocupantes do edifício, foram considerados com uma atividade metabólica típica de uma 

função de escritório, com ganhos de 120 W, com um isolamento corporal constante de 1 clo. 

Os equipamentos existentes no edifício, são computadores, impressoras e existe ainda um 

termoacumulador 1 kW e outros acessórios no bar do edifício que totalizam uma potência de 3 

kW. 

O horário de funcionamento do edifício é das 9 h às 18 h durante os dias uteis da semana, mas 

sem utilização aos fins de semana. O DL-79/2006 [53] define os padrões de referência de 

utilização em edifícios. De acordo com o estabelecido neste documento e para uma tipologia 
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de escritórios, a Tabela 12 indica as taxas de utilização para a ocupação, iluminação e 

equipamentos. A iluminação exterior tem um controlo por relógio permanente das 24 h às 7 h.  

Tabela 12 – Padrões de referência de utilização dos edifícios, para ocupação, iluminação e equipamentos. 

Horas 

% Ocupação % Iluminação % Equipamentos 

Segunda 

a Sexta 

Fins de 

semana 

Segunda a 

Sexta 

Fins de 

semana 

Segunda a 

Sexta 

Fins de 

semana 

0h as 6h 0 0 5 5 15 15 

6h as 7h 10 0 10 5 30 15 

7h as 8h 20 0 30 5 70 15 

8h as 9h 50 0 75 5 85 15 

9h as 10h 90 0 85 5 95 15 

10h as 11h 100 0 100 5 100 15 

11h as 12h 100 0 100 5 95 15 

12h as 13h 50 0 50 5 70 15 

13h as 14h 70 0 85 5 70 15 

14h as 15h 90 0 95 5 95 15 

15h as 16h 100 0 100 5 100 15 

16h as 17h 80 0 95 5 90 15 

17h as 18h 50 0 50 5 70 15 

18h as 19h 20 0 30 5 45 15 

19h as 20h 10 0 25 5 25 15 

20h as 24h 0 0 5 5 15 15 

 

De acordo com o estabelecido anteriormente, as condições de temperatura para o conforto 

térmico nos espaços para os ocupantes são considerados 20 ⁰C para a estação de aquecimento 

e 25 ⁰C para o arrefecimento, durante o período de funcionamento.   

3.4 Equipamentos de aquecimento e arrefecimento 

No edifício existem duas unidades de ar condicionado individuais do tipo split (Anexo B nas 

zonas, atendimento ao público e informática). Devido à sua antiguidade e impossibilidade de 

identificação do modelo instalado, considerou-se os equipamentos de referência nas respetivas 

zonas. Nos restantes espaços não existem equipamentos de climatização, apenas encontram-se 

radiadores elétricos, com uma potência de 2 kW, pontualmente ligados durante o inverno para 

aquecer os espaços. Estes equipamentos têm em consideração um controlador on-off para 

manter a temperatura do espaço. Na Tabela 13, encontra-se uma lista com os equipamentos de 

aquecimento e arrefecimento existentes nas zonas do edifício, com os equipamentos de ar 

condicionado (split), com COP 3 e EER 2,9, sem limite de potência de acordo com a Portaria 

349D [9], bem como as zonas com radiadores elétricos com eficiência de η=1 [9].   

Tabela 13 – Equipamentos de climatização utilizados no edifício (radiadores) e unidades de climatização. 

Zonas 
Potência 

[W] 
Tipo  Zonas 

Potência 

[W] 
Tipo 

Atendimento ao público - Climatização  Consultores jurídicos 6000 Radiador 

Informática - Climatização  Contabilidade 4000 Radiador 

Secretaria de obras 2000 Radiador  Sala de reuniões 2 2000 Radiador 
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Compras 2000 Radiador  Departamento ambiente 2000 Radiador 

Fiscalização 2000 Radiador  Sala de formação 2000 Radiador 

Departamento águas 4000 Radiador  Técnicos 2000 Radiador 

Tesouraria 4000 Radiador  Direção Municipal 2000 Radiador 

Sala de reuniões 1 2000 Radiador  Secretaria 2000 Radiador 

Aprovisionamento 4000 Radiador  Sala de reuniões 2 2000 Radiador 

 

3.5 Caudais mínimos de renovação do ar interior 

De acordo com REH [12] e EN15251[54], foi aplicado no edifício uma taxa de infiltração de 

ar de 0,6 1/h em todas as zonas térmicas em contacto com o exterior, e uma taxa de infiltração 

de ar de 0,2 1/h em zonas térmicas sem contacto com o exterior, neste caso, que apenas possuem 

como espaços adjacentes outras zonas térmicas. Esta medida é necessária para que o edifico 

seja ventilado, por razões de higiene e conforto dos ocupantes. A Tabela 14 ilustra as zonas 

térmicas com renovação de ar de 0,6 1/h e 0,2 1/h. 

Tabela 14 – Lista de zonas térmicas com renovação de ar de 0,6 1/h e 0,2 1/h. 

Zonas 

0,6 1/h   0,2 1/h 

Arrumos Relações públicas Arrumos 2A   Corredor 

0 Bar Arrumos 1A Sala de formação   

Escadas Sala de reuniões 1 Técnicos   Corredor 

1 Instalação sanitária - IS1 Instalação sanitária - IS2 Direção Municipal   

Secretaria de obras Aprovisionamento Secretaria   Corredor 

2 Compras Informática Sala de reuniões 2   

Atendimento ao público Consultores jurídicos Tesouraria   Arrumos 

1B Fiscalização Contabilidade Desvão   

Departamento águas Relações públicas Desvão2   Arrumos 

2B Departamento Ambiente   

3.6 Distribuição de energia elétrica 

O fornecimento de energia elétrica ao edifício é efetuado em baixa tensão especial (BTE) com 

ciclo diário e potência de 46 kVA, diretamente no quadro elétrico geral (QE), que por sua vez 

alimenta os quadros elétricos do piso 0, piso 1 e 2. Em caso de falha de energia, o edifício 

dispõe de uma fonte de energia ininterrupta (UPS). A Tabela 15 representa o consumo real de 

energia elétrica existente no edifício, provenientes de faturas de fornecedor de energia elétrica. 

Estes dados foram utilizados para validação do modelo de simulação e são referentes aos anos 

2016 – 2018. Os resultados da validação estão apresentados com mais detalhe no capítulo 4. 

Tabela 15 – Consumo de energia elétrica do edifício referente aos anos 2016 - 2018 [kWh]. 

Período 2016 2017 2018 Média 𝐶𝑉 =
𝑑𝑒𝑠𝑣. 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑚é𝑑𝑖𝑎
 

Janeiro 13661 12317 14012 13330 0,055 

Fevereiro 11951 11918 10315 11395 0,067 

Março 9454 11379 10944 10592 0,078 

Abril 7181 8997 7461 7880 0,101 

Maio 6639 7634 7113 7129 0,057 

Junho 6443 7000 6517 6653 0,037 
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Julho 6813 7367 6820 7000 0,037 

Agosto 6047 6329 6128 6168 0,019 

Setembro 7344 7008 5806 6719 0,098 

Outubro 8002 7549 5436 6996 0,160 

Novembro 8588 10028 7604 8740 0,114 

Dezembro 9686 10766 9725 10059 0,050 

Total 101808 108290 97880 102659 0,042 

 

A Figura 31 ilustra o perfil de utilização da potência elétrica para um período de uma semana 

(Segunda – Domingo) na época de Inverno. A potência elétrica durante o período laboral 

apresenta um máximo de 30 kW, enquanto no período fora laboral o consumo de base é de 10 

kW. Provavelmente este consumo é devido a equipamentos elétricos (computadores, servidores 

e aquecedores) que ficam ligados durante a noite, e também ao termoacumulador e 

equipamentos existentes no bar. Provavelmente devido ao levantamento ter sido feito em março 

e devido a alguns radiadores elétricos já terem sido removidos das instalações a amplitude 

máxima de 35 kW ilustra a possibilidade da existência de mais radiadores do que os 

contabilizados na altura do levantamento. Durante a semana existe uma média de consumo de 

15,8 kW, com um mínimo de 9,7 kW e um máximo de 26 kW. 

 

Figura 31 – Perfil de utilização da potência elétrica no edifício durante o Inverno, medidos para o período de 

uma semana [55]. 

A Figura 32 ilustra o perfil de utilização da potência elétrica para um período de uma semana 

(Segunda – Domingo) na época de Verão. Com um comportamento semelhante ao Inverno, no 

entanto com menos consumo devido à não utilização dos aquecedores. Na Figura 32 é visível 

um consumo residual mínimo de 5,5 kW, conforme ilustrado nos últimos dois dias da semana, 

indicando que além dos equipamentos do bar permanecerem ligados, existe também alguns 

equipamentos ou iluminação exterior que provavelmente representa esse consumo. Durante a 

semana existe uma potência média de consumo de 8,1 kW com um máximo de 12,1 kW. O 

horário de utilização do edifício também é visível na Figura 31 e Figura 32, com uma utilização 

das 9h às 18h. Em ambos os períodos analisados (inverno e verão), ambos apresentam um 

consumo de potência elétrica com um comportamento muito semelhante de segunda a sexta, e 

sem utilização aos fins de semana. 
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Figura 32 – Perfil de utilização da potência elétrica no edifício durante o Verão, medidas para o período de uma 

semana [55]. 

3.7 Simulação energética do edifício com o programa EnergyPlus 

A origem do programa EnergyPlus resultou da interação da Universidade de Illinois e o 

departamento do Exército do EUA, no qual pretendiam ter um único programa de simulação de 

cargas térmicas em edifícios. Com a junção dos programas já previamente existentes, tais como 

o DOE-2 pertencente ao Departamento de Energia dos EUA e o programa BLAST, programa 

do departamento de logística postal dos EUA, estes foram combinados utilizando a linguagem 

de programação Fortran [56]. 

O programa EnergyPlus é de licença gratuita, constituído por um conjunto de ferramentas 

computacionais que permite calcular a energia necessária para o aquecimento e o arrefecimento 

num edifício. Utiliza vários módulos de processamento de dados independentes, controlado por 

um gestor de simulação, conforme representado no esquema da Figura 33. Este funcionamento 

é conseguido com as condições de fronteira definidos pelo utilizador, sistemas técnicos 

instalados, as condições meteorológicas e operativas [57]. 

 

Figura 33 – Esquema de funcionamento do programa EnergyPlus [57]. 

Apesar de ser possível utilizar o programa de forma independente, a falta de uma interface 

gráfico para o desenvolvimento da geometria do edifício, é a principal barreira de pouca adesão 

dos utilizadores. Esta situação tem melhorado ao longo dos anos, com o desenvolvimento de 

vários programas ou extensões de interface com o EnergyPlus. Entre estes programas 

encontram-se o SketchUP, o Openstudio e Euclid. Esta ferramentas permitem que a 

aprendizagem e funcionamento com o programa EnergyPlus se torne mais intuitiva e rápida 

[58]. 
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Neste caso, o modelo 3D do edifício foi construído em SketchUp [46] com o auxílio da planta 

em formato Autocad (Anexo B) e as medições internas efetuadas durante o levantamento que 

foram necessárias para confirmar as dimensões dos espaços do edifício. Com a extensão 

Openstudio, definiu-se os tipos de construções de todas as superfícies da geometria construída 

em 3D (parede, cobertura, pavimentos exteriores e interiores e envidraçados) para ser possível 

gravar os dados no formato de ficheiro EnergyPlus (idf). No ficheiro de input do EnergyPlus, 

o utilizador necessita de introduzir as condições de fronteira (características do local, ficheiro 

meteorológico, definir as propriedades dos materiais na constituição das envolvente do edifício, 

tais como, paredes, coberturas, pavimentos e envidraçados), e que tipo de parâmetros (que 

ganhos internos existem, como a iluminação, equipamentos e pessoas). É necessário ainda 

definir os sistemas técnicos, tais como, sistemas de aquecimento e arrefecimento, equipamentos 

de aquecimento de águas quentes sanitárias, e definir os parâmetros de controlo desses sistemas 

técnicos. Finalizando estes passos, a análise da simulação energética do edifício, pode ser 

concretizada para um ano inteiro e para a totalidade do edifício, integrando os balanços 

energéticos e mássicos aplicados em cada zona térmica de forma simultânea [59]. 

3.8 Balanço energético 

O fundamental para análise do edifício consiste na aplicação do balanço energético das 

diferentes zonas térmicas. Consiste em integrar as equações diferenciais resultantes de acordo 

com a equação seguinte: 

 

(6) 

A equação 6 representa a energia acumulada numa zona térmica, devido ás cargas térmicas 

como aos ganhos internos, à transferência de calor convectivo das superfícies das zonas, 

transferência de calor devido ao fluxo de ar entre as zonas térmicas adjacentes, transferências 

de calor devido à infiltração do ar exterior e a energia fornecida à zona pelos sistemas técnicos 

[59]. O efeito da radiação solar está implícito nas temperaturas das superfícies interiores, 

conforme explicado nas secções 3.9 e 3.10. 

O programa EnergyPlus considera alguns pressupostos na sua formulação do balanço 

energético, no qual, assume que no interior de uma zona térmica, a temperatura no seu interior 

é uniforme em toda a zona. Outro pressuposto no balanço energético é que todas as superfícies 

da zona térmica (paredes, envidraçados, pavimentos, etc.) são tratados como superfícies com 

temperaturas uniformes, radiação solar incidente uniforme em todo o comprimento de onda, 

superfície com radiação difusas e condução térmica mono dimensional. Neste contexto o 

balanço energético divide-se em quatro partes, entre elas,  balanço energético na superfície 

exterior e interior da envolvente, condução através das paredes e balanço energético à mistura 

de ar, que implica a análise à transferência de massa do ar na zona térmica, conforme ilustrado 

na Figura 34 [60]. 

A Figura 34 ilustra o processo para uma superfície, no qual é aplicado a mesma metodologia 

para as restantes superfícies. Para uma superfície transparente (envidraçado) o processo seria 

semelhante, exceto que a energia da radiação solar absorvida seria dividida em duas partes, uma 

transmitida para o interior e outra parte para o exterior [60]. 
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Figura 34 – Metodologia para a solução do balanço energético [60]. 

3.9 Radiação solar numa zona térmica 

O módulo de radiação Solar shading na sub-rotina Ansio Sky View Factors calcula a radiação 

solar difusa incidente numa superfície, e o módulo de radiação Clear Sky Model calcula a 

radiação solar direta incidente numa superfície, representado na equação seguinte: 

𝐼 = 𝐼𝑑𝑖𝑓 + 𝐼𝑏 (7) 

A equação 7 representa a radiação solar resultante da soma da radiação solar difusa (Idif) com a 

radiação solar direta (Ib) incidente numa superfície. 

Para o cálculo da radiação solar difusa, este entra em conta com a distribuição anisotrópica da 

radiação solar, calculado por duas rotinas de cálculo. A primeira é utilizada para o cálculo da 

orientação da superfície analisada e a distribuição de radiação solar, considerando tipos de 

sombreamento. A segunda rotina está relacionado com a radiação solar difusa incidente na 

superfície [61]. A Figura 35 representa esquematicamente a distribuição da radiação solar 

resultante como uma superposição de três componentes, radiação isotrópica na cúpula (Icúpula), 

luminosidade circunsolar (Icircunsolar) e luminosidade no horizonte (Ihorizonte).  

 

Figura 35 – Representação esquemática da distribuição da radiação solar como uma superposição de três 

componentes, radiação isotrópica na cúpula, luminosidade circunsolar e luminosidade no Horizonte. 
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Estas componentes dependem das condições meteorológicas, caracterizados por duas 

quantidades, fator de claridade e fator de brilho, determinados pela posição horário do sol, 

disponível no ficheiro meteorológico [61]. A luminosidade circunsolar assume como estando 

concentrada na fonte de origem (sol). A luminosidade do horizonte assume como sendo uma 

fonte linear no horizonte e independente do azimute [61]. A radiação difusa (Idif)incidente numa 

superfície é calculada de acordo com a equação seguinte: 

𝐼𝑑𝑖𝑓 = 𝐼ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑒 + 𝐼𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 + 𝐼𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 

𝐼𝑑𝑖𝑓 = 𝐼ℎ𝐹2𝑠𝑖𝑛𝑆 + 𝐼ℎ(1 − 𝐹1)(1 + 𝑐𝑜𝑠𝑆)/2 + 𝐼ℎ𝐹1𝑎/𝑏 
(8) 

A radiação difusa incidente é calculada em função da radiação solar horizontal (Ih), inclinação 

da superfície (S), o parâmetro (a) corresponde ao valor do angulo de incidência da radiação 

solar na superfície, o parâmetro (b) corresponde ao valor do ângulo de zenite solar, F1 e F2 são 

fatores de forma da luminosidade circunsolar e de horizonte respetivamente [61].  

A obstrução provocada a uma superfície por um sombreamento é calculado pela módulo de 

sombreamento, no qual efetua uma correção ao calculo da radiação difusa incidente numa 

superfície, através de três variáveis. O rácio do horizonte (Rhorizonte) é calculado pela razão entre 

a de radiação solar do horizonte sem obstruções e a radiação solar do horizonte com obstruções, 

de acordo com a equação seguinte: 

𝑅ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑒 =
∑ 𝐼𝑖𝑆𝐹𝑖
24
𝑖=1

∑ 𝐼𝑖
24
𝑖=1

 (9) 

Na equação 9, Ii é a radiação solar sem obstrução que incide na superfície, dividindo o horizonte 

em 24 intervalos de comprimento iguais. SFi é a fração de radiação proveniente da radiação 

solar sem obstrução [61]. O rácio da cúpula isotrópica é calculado pela equação seguinte: 

𝑅𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 =
∑ ∑ 𝐼𝑖𝑗𝑆𝐹𝑖𝑗

6
𝑗=1

24
𝑖=1

∑ ∑ 𝐼𝑖𝑗
6
𝑗=1

24
𝑖=1

 (10) 

Na equação 10, i e j correspondem a uma matriz de 144 pontos (6 em altitude e 24 no azimute) 

que constituem a cúpula. SFij é a fração de radiação proveniente da radiação solar sem obstrução 

[61].  O rácio circunsolar calculado de acordo com a equação seguinte: 

𝑅𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = 𝑆𝐹𝑠𝑢𝑛 (11) 

Na equação 11, SFsun é a fração da radiação solar. Desta forma a radiação solar difusa incidente 

numa superfície, se existir sombreamento, é calculado de acordo com a equação seguinte: 

𝐼𝑑𝑖𝑓
′ = 𝑅ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑒𝐼ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎𝐼𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 + 𝑅𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝐼𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 (12) 

O EnergyPlus calcula a radiação incidente no exterior de superfícies para todo o comprimento 

de onda de acordo com a equação 8, assumindo que a distribuição da radiação solar é isotrópica. 

Caso existam palas ou outros tipos de obstruções, a radiação solar difusa incidente na superfície 

é multiplicada pelos fator de sombreamento isotrópico Rhorizonte, Rcúpula,e Rcircunsolar representado 

na equação 12 [61]. 

Para calculo da radiação solar direta, existem vários modelos com várias complexidades, sendo 

que por definição utiliza o modelo ASHRAE ClearSkyModel, representado no ASHRAE HOF 

(Handbook of Fundamentals), pode ser utilizado para estimar com uma periocidade horária a 

radiação solar direta. A radiação solar direta é representado pela equação seguinte: 

𝐼𝑏 =
𝐴𝑎𝑝

exp (
𝐵𝑎𝑝

𝑠𝑖𝑛𝛽⁄ )
 

(13) 
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Onde Aap, ilustra a radiação solar aparente, Bap é o coeficiente de extinção atmosférico e β é a 

altitude solar, dados estes provenientes do ficheiro meteorológico. Os ganhos solares em 

qualquer superfície exterior é uma combinação da absorção da radiação direta e difusa, 

conforme equação seguinte: 

𝑄𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = 𝛼𝑆 (𝐼𝑏 . 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑤.
𝑆𝑠
𝑆𝑤

+ 𝐼𝑑𝑖𝑓 . 𝐹𝑠𝑠 + 𝐼𝑔𝐹𝑠𝑔) 
(14) 

A equação 14 indica que o ganho solar através de uma superfície exterior, depende da absorção 

solar da superfície (αS), ângulo de incidência dos raios solares (ϴw), área da superfície (Sw) e 

áreas de superfície com radiação incidente (Ss), intensidade de radiação solar direta (Ib), 

intensidade de radiação solar difusa (Idif) e ângulo entre superfície e atmosfera (Fss), intensidade 

de radiação refletida entre superfície e o chão (Ig) e respetivo ângulo entre a superfície e chão 

(Fsg)[62]. 

3.10 Módulo de cálculo do envidraçado e modulação do envidraçado 
electrocromático 

No EnergyPlus é possível descrever a constituição de um envidraçado de duas formas. A 

primeira abordagem é de uma forma detalha das diferentes camadas constituintes do 

envidraçado, desde a constituição do vidro, no qual pode ser constituído de diferentes 

configurações (simples, duplo, com revestimento de baixa emissividade), o tipo de gás que 

existe em vidros duplos(ar, árgon, etc.), o tipo de caixilharia que reveste o vidro, a existência 

de divisórias em vidros e que tipos de sombreamento estes possuem. A segunda abordagem é 

mais simples e é baseada na aplicação de um envidraçado com uma camada equivalente [63]. 

Este método é muito utilizado, devido à maioria das vezes o coeficiente de transmissão térmica 

e fator solar serem os únicos parâmetros conhecidos conforme regulamentado no Decreto Lei 

nº15793-K/2013 [49], no qual se estabelece as propriedades mínimas dos envidraçados. A 

radiação solar transmitida por um envidraçado e a radiação solar absorvida em cada camada do 

envidraçado depende das propriedades de transmissão, reflecção e absorção de cada elemento 

constituinte. A radiação solar por absorção entra no balanço energético do envidraçado, que 

determina a temperatura interior da superfície, dando origem com ganho interno. A radiação 

solar transmitida é resultante da radiação absorvida pelas superfícies interiores da zona térmica, 

no qual contribui para o balanço energético da zona térmica [63]. As temperaturas nas faces 

dos envidraçados são determinadas resolvendo as equações de balanço energético nas faces do 

envidraçado em cada passo de integração por passo temporal de integração (timestep) [64]. 

Como exemplo a Figura 36, ilustra as variáveis usadas num balanço energético de um 

envidraçado duplo. 

 

Figura 36 – Envidraçado duplo com as variáveis utilizadas no balanço energético. 

Como exemplo o balanço energético, para a constituição do envidraçado duplo ilustrado na 

Figura 36, pode ser escrita pela equação seguinte: 
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𝐸0𝜀1 − 𝜀1𝜎𝜃1
4 + 𝑘1(𝜃2 − 𝜃1) + ℎ0(𝑇0 − 𝜃1) + 𝑆1 + ℎ1(𝜃3 − 𝜃2)

+ 𝜎
𝜀2𝜀3

1 − (1 − 𝜀2)(1 − 𝜀3)
(𝜃3

4 − 𝜃2
4) + 𝑆2 + 𝑘2(𝜃4 − 𝜃3) + 𝑆3

+ 𝐸𝑖𝜀4 − 𝜀4𝜎𝜃4
4 + ℎ𝑖(𝑇𝑖 − 𝜃4) + 𝑆4 = 0 

(15) 

 A equação 15 representa o balanço energético de um envidraçado duplo, no qual depende das 

temperaturas exteriores e interiores, da emissividade e temperatura em cada face em análise, 

dos parâmetros de condução em cada envidraçado, convecção entre o envidraçado exterior e 

temperatura exterior, convecção entre os dois vidros e entre o envidraçado interior e 

temperatura da zona térmica, bem como a emissividade de cada face em análise e a radiação 

absorvida no comprimento de onda curta e no comprimento de onda infravermelho (S). Este 

passos são repetidos para cada timestep [64]. Para uma análise mais pormenorizada dos 

parâmetros utilizados no balanço energético anteriormente referidos, encontra-se 

pormenorizado o método em [64]. 

Para modelar os envidraçados electrocromáticos, o EnergyPlus caracteriza as propriedades 

solar e óticas por um fator de comutação (𝑓𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ) que determina o estado em que o envidraçado 

se encontra. Uma propriedade ótica geral (p) é calculada pela equação seguinte: 

𝑝 = (1 − 𝑓𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ)𝑝𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 + 𝑓𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ𝑝𝑑𝑎𝑟𝑘 (16) 

A variável (plight) é a propriedade ótica geral no estado transparente, enquanto que (pdark) é a 

propriedade para o estado de translúcido. O fator de comutação, pode assumir o valor de 0 ou 

1, dependendo do tipo de controlo especificado e setpoint, tal como, horário estabelecido, 

radiação solar incidente no envidraçado, radiação solar normal incidente no envidraçado, 

temperatura exterior, temperatura interior, encadeamento e iluminância da zona. 

De acordo com a Portaria 349-D [10], que estabelece as condições a respeitar nos métodos de 

simulação dinâmica multizona, para envidraçados com sombreamento, no qual deve ser 

aplicado um controlo de radiação solar incidente no envidraçado, sempre que exceda os 

300W/m². 
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4 Validação do modelo em contexto atual 

Neste capítulo, pretende-se demonstrar o processo de validação do modelo de simulação. Desde 

os pressupostos e métodos utilizados para ajustar os consumos de energia elétrica da simulação, 

aos consumos reais de energia elétrica com um erro aceitável. Realizou-se a alteração do passo 

de tempo (timestep), com o objetivo de verificar a independência dos resultados de simulação, 

no passo da integração aplicado. 

4.1 Método de validação do modelo 

Recorrendo ao modelo desenvolvido, simulou-se o edifício com base nos pressupostos descritos 

no Capítulo 3, e os resultados dos consumos de energia elétrica são representados na Figura 37. 

Em comparação com a média dos consumos reais de energia elétrica dos últimos três anos 

(2016, 2017 e 2018), são desenvolvidos com o pressuposto inicial, a não consideração dos 

radiadores elétricos para aquecimento e verificou-se que de maio a outubro a diferença entre os 

consumos de energia elétrica da simulação e o real não foi muito significativa.  

 

Figura 37 – Evolução mensal do consumo de energia elétrica da simulação em comparação com a média do 

consumo energia elétrica dos últimos 3 anos, com os radiadores elétricos desligados. 

A Tabela 16 ilustra os dados representado na Figura 37, mostrando também os erros existentes 

entre os resultados de simulação do consumo de energia elétrica e a média dos consumos reais. 

É possível verificar que existe diferenças pequenas entre os dados simulados e medidos, nos 

meses de maio até outubro, com um erro máximo inferior a 7%. 

Devido aos restantes meses de novembro a abril terem um erro superior a 10% (o valor limite 

aceitável para que o modelo seja considerado validado), esta diferença pode ser explicada com 

a utilização dos radiadores elétricos para aquecimento, que não foi considerado nos dados 

simulados. 

Tabela 16 – Consumos de energia elétrica mensais da simulação e consumo real elétrico dos últimos 3 anos com 

representação do erro relativo. 

Mês 

Simulação 

[kWh] 

Média 3 anos 

[kWh] 

𝜀 =
𝑀é𝑑𝑖𝑎3𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎çã𝑜
 

[%] 

jan 6966 13330 48% 
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fev 6472 11395 43% 

mar 7046 10592 33% 

abr 6547 7879 17% 

mai 7167 7129 -1% 

jun 6493 6653 2% 

jul 6512 7000 7% 

ago 5948 6168 4% 

set 6631 6719 1% 

out 7112 6996 -2% 

nov 6799 8740 22% 

dez 6442 10059 36% 

A taxa de utilização dos radiadores elétricos para aquecimento, sendo que estes equipamentos 

são regulados pelos ocupantes da zona térmica e de acordo com o seu conforto térmico, foram 

então repetidas as simulações, considerando uma taxa de utilização dos radiadores elétricos 

para manter a temperatura interior das divisões a 22 ⁰C para os meses de janeiro a abril e de 20 

⁰C para os meses de novembro a dezembro, assumindo também que os ocupantes poderiam 

deixar os radiadores ligados durante a noite. Com a definição destes setpoints, verificou-se que 

os consumos de energia elétrica da simulação em comparação com os consumos reais tinham 

um erro abaixo dos 10%. A Figura 38 ilustra a evolução mensal dos consumos de energia 

elétrica da simulação com o setpoint dos radiadores elétricos. 

 

Figura 38 – Evolução mensal dos consumo de energia elétrica da simulação em comparação com a média do 

consumo de energia elétrica dos últimos 3 anos, com a aplicação de setpoint nos radiadores elétricos. 

A Tabela 17 representa os erros da simulação em comparação com os resultados de faturação 

de energia elétrica dos últimos três anos (média 3 anos). Iniciou-se a simulação com uma 

temperatura de 24 ⁰C para os meses de janeiro a abril e de 22 ⁰C para os meses de novembro e 

dezembro, originando um erro existente superior aos 10%. Após várias tentativas, a temperatura 

de 22 ⁰C estabelecida para os radiadores entre janeiro a abril e a temperatura de 20 ⁰C para os 

meses de novembro e dezembro, foram as estabelecidas como o setpoint dos radiadores 
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elétricos, devido ao erro existente entre os consumos de simulação e os consumos reais de 

energia elétrica ser inferior a 10%, considerou-se a simulação como válida. 

Tabela 17 – Consumos de energia elétrica mensais da simulação com aplicação dos setpoints nos radiadores 

elétricos e consumo real de energia elétrica dos últimos 3 anos e respetivo erro. 

Temperatura 

[⁰C] 

jan-abr 24 24 22 24 24 22   

nov-

dez 22 20 20 22 20 20   

  Simulação [kWh] 𝜀 =
𝑀é𝑑𝑖𝑎3𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎çã𝑜
 [%] 

Média 3 anos 

[kWh] 

Mês 

jan 17207 17207 14545 -29% -29% -9% 13330 

fev 13676 13676 11464 -20% -20% -1% 11395 

mar 11499 11499 9547 -9% -9% 10% 10592 

abr 8186 8186 7421 -4% -4% 6% 7879 

mai 7165 7165 7165 -1% -1% -1% 7129 

jun 6492 6492 6492 2% 2% 2% 6653 

jul 6512 6512 6512 7% 7% 7% 7000 

ago 5948 5948 5948 4% 4% 4% 6168 

set 6630 6630 6630 1% 1% 1% 6719 

out 7110 7110 7110 -2% -2% -2% 6996 

nov 10048 8285 8285 -15% 5% 5% 8740 

dez 12260 10056 10056 -22% 0% 0% 10059 

 

Com o objetivo de analisar a sensibilidade da simulação à variação do timestep efetuaram-se 

análises com timestep de 10 s e de 1 s para verificar se existe estabilidade nos resultados. A 

Tabela 18, ilustra as diferenças nos resultados obtidos entre as duas simulações, mostrando que 

os valores da simulação convergem para valores muito semelhantes. 

 

Tabela 18 – Resultados de consumos de energia elétrica da simulação com variação do timestep de 10 s para 1 s. 

Mês 
Simulação [kWh] 

Timestep 10 s Timestep 1 s 

jan 14545 14582 

fev 11464 11468 

mar 9547 9574 

abr 7421 7424 

mai 7165 7167 

jun 6492 6493 

jul 6512 6512 

ago 5948 5948 

set 6630 6631 

out 7110 7112 

nov 8285 8288 

dez 10056 10058 
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Devido ao erro entre a diferença relativa de consumos de energia elétrica da simulação e do 

edifício ser inferior a 10% (considerado como limite superior) e à diferença existente entre os 

resultados de simulação, considerou-se o modelo validado, adequado para a análise dos efeitos 

da aplicação dos envidraçados electrocromáticos e os seus benefícios relativamente à redução 

dos consumos de energia elétrica, no edifício estudado. 
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5 Simulação dos consumos elétricos do edifício com envidraçados 
electrocromáticos 

Neste capítulo analisou-se o efeito da aplicação dos envidraçados electrocromáticos no edifício 

existente e anteriormente apresentado. Verifica-se qual é a melhor orientação solar, para que o 

edifício com envidraçados electrocromáticos tenha maior aproveitamento na energia elétrica e 

analisa-se quais as condições meteorológicas mais adequadas para aplicação deste tipo de 

componentes. 

5.1 Estratégia do controlo de comutação do envidraçado electrocromático 

Conforme estabelecido anteriormente e de acordo com a Portaria 349-D [10], o controlo deve 

ser feito para níveis de radiação solar direta incidente no envidraçado com um valor limite de 

300 W/m². Para visualizar o funcionamento do controlador, selecionou-se a janela apresentada 

na Figura 39, com uma orientação principal a sudeste, localizado no piso 0 no espaço tesouraria. 

 

Figura 39 – Envidraçado utilizado para análise do controlo de comutação. 

A Figura 40 mostra o funcionamento do controlo de comutação para o envidraçado em análise 

no dia 10 de abril. Desta forma, o valor zero indica o estado transparente do envidraçado, e o 

valor um o estado de translúcido, estando definido os 300 W/m² como o setpoint para a ativação 

dos diferentes estados de comutação. Verifica-se que a partir das 6h30 a radiação solar direta 

incidente no envidraçado é superior a 300 W/m², e o envidraçado comutou do estado de 

transparente para translúcido. Às 14h, a radiação solar atinge um nível inferior aos 300 W/m², 

e o envidraçado voltou ao seu estado inicial de transparente. 

 

Figura 40 – Controlo da comutação do envidraçado electrocromático (0 – Envidraçado EC transparente / 1 – 

Envidraçado EC translúcido). 
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5.2 Análise da aplicação dos envidraçados electrocromáticos no edifício 
existente 

Com base no modelo de simulação, decidiu-se implementar a condição em que todos os espaços 

seriam climatizados, de acordo com a Portaria 17A-2016. De seguida aplicou-se os 

envidraçados electrocromáticos (EC) no modelo de simulação previsto para verificar quais os 

benefícios obtidos para o consumo de energia elétrica em comparação com os vidros existente 

(os mesmos envidraçados com as propriedades do modelo real). 

Decidiu-se aplicar o envidraçado Sage Electrochromics SageGlass (Vidro Duplo) da Saint-

Gobain, no qual as suas propriedades se encontram na Tabela A3. A Figura 41 ilustra a evolução 

dos consumos de energia elétrica. É possível verificar que há uma redução nos consumos de 

energia elétrica nos meses de junho a outubro, indicando que a aplicação de envidraçados EC 

são mais vantajosos para níveis de radiação direta mais elevados, conforme valores de radiação 

direta apresentados na Tabela 10.  

 

Figura 41 – Evolução dos consumos mensais de energia elétrica no edifício para os envidraçados existentes e 

para os envidraçados electrocromáticos (EC). 

Mantendo o contratado para fornecimento de energia elétrico e de acordo com o regulamentado 

pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) [65] para o custo da potência ativa 

em horas de cheias (devido a ser o horário mais utilizado) com um preço de 0,2213 €/kWh, a 

aplicação dos envidraçados electrocromáticos ia originar uma pequena poupança de 245 €/ano, 

de acordo com a Tabela 19. Existiu uma redução de 1107 kWh o que equivale a 313,4 kgCO2 

de redução [66]. Os valores positivos apresentados indicam prejuízo, enquanto os valores 

negativos indicam uma poupança. Devido ao valor de custo de aplicação de 500 €/m² [32], o 

retorno do investimento seria muito elevado. Para que a tecnologia fosse rentável e para ter um 

retorno a 25 anos o custo de aplicação dos envidraçados electrocromáticos teria de ser 14 €/m². 

 

Tabela 19 – Análise dos consumos e custo de energia elétrica com a aplicação de envidraçados electrocromáticos 

e envidraçados existentes. 

Mês 

Consumo [kWh] 

Diferença 

Custo [€] 

Poupança [€] Envid. 

existentes 

Envid. 

EC 

Envid. 

existentes 

Envid. 

EC 

jan 8494 8557 0.7% 1880 1894 14 

fev 8006 8115 1.3% 1772 1796 24 
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mar 8126 8172 0.6% 1798 1808 10 

abr 8057 8166 1.3% 1783 1807 24 

mai 10460 10581 1.1% 2315 2342 27 

jun 11190 10996 -1.8% 2476 2433 -43 

jul 13043 12572 -3.7% 2886 2782 -104 

ago 12601 12018 -4.8% 2789 2660 -129 

set 11613 11230 -3.4% 2570 2485 -85 

out 10306 10237 -0.7% 2281 2265 -15 

nov 8218 8325 1.3% 1819 1842 24 

dez 7214 7252 0.5% 1596 1605 8 

     Total -245 

5.3 Influência da orientação solar do edifício 

Com o objetivo de analisar a influência da orientação nos consumos do edifício, consideraram-

se dois casos distintos, uma segundo a orientação norte-sul (caso 1) e outra segundo a orientação 

este-oeste (caso 2), conforme Figura 42 e Figura 43, respetivamente. 

  

Figura 42 – Orientação norte-sul dos envidraçados 

do edifício (caso 1). 

Figura 43 – Orientação este-oeste dos 

envidraçados do edifício (caso 2). 

Para o caso 1 a solução EC, originou uma evolução dos consumos de energia elétrica anual dos 

envidraçados electrocromáticos durante os meses de janeiro a julho superior aos envidraçados 

existentes, conforme apresentado na Figura 44. A Tabela 20 indica os consumos de energia 

elétrica com a aplicação dos envidraçados electrocromáticos, em comparação com os 

envidraçados existentes, para o caso 1. Nesta configuração e assumindo o mesmo custo de 

potência ativa de 0,2213 €/kWh ia originar um custo acrescentado de 263 €/ano. Existiu um 

aumento de 1189 kWh o que equivale a um aumento de 336,6 kgCO2[66]. 
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Figura 44 - Evolução dos consumos mensais de energia elétrica no edifício para os envidraçados existentes e 

para os envidraçados electrocromáticos segundo a orientação norte-sul. 

Tabela 20 – Análise dos consumos e custos de energia elétrica com a aplicação dos envidraçados 

electrocromáticos e envidraçados existentes, segundo uma orientação norte-sul do edifício. 

Mês 

Consumo [kWh] 

Diferença 

Custo [€] 

Poupança [€] Envid. 

existentes 

Envid. 

EC 

Envid. 

existentes 

Envid. 

EC 

jan 8662 8734 0.8% 1917 1933 16 

fev 8271 8388 1.4% 1830 1856 26 

mar 8185 8274 1.1% 1811 1831 20 

abr 7739 7940 2.5% 1713 1757 44 

mai 9311 9742 4.4% 2061 2156 95 

jun 9464 9774 3.2% 2094 2163 69 

jul 11101 11217 1.0% 2457 2482 26 

ago 10945 10902 -0.4% 2422 2413 -10 

set 11177 11007 -1.5% 2473 2436 -38 

out 10695 10626 -0.7% 2367 2351 -15 

nov 8718 8801 0.9% 1929 1948 18 

dez 7331 7383 0.7% 1622 1634 12 

     Total 263 

Para o caso 2 a solução EC, originou uma evolução dos consumos de energia elétrica anual dos 

envidraçados electrocromáticos durante os meses de maio a outubro inferior aos envidraçados 

existentes, conforme apresentado na Figura 45, salientando que o beneficio é mais considerável 

durante os meses de verão. A Tabela 21 indica os consumos de energia elétrica com a aplicação 

dos envidraçados electrocromáticos, em comparação com os envidraçados existentes, para o 

caso 2. Nesta configuração e assumindo o mesmo preço de potência ativa de 0,2213 €/kWh, a 
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poupança estimada foi de 470 €/ano. Existiu uma redução de 2126 kWh o que equivale a 601,8 

kgCO2 de redução [66]. 

 

 

Figura 45 – Evolução dos consumos mensais de energia elétrica no edifício para os envidraçados existentes e 

para os envidraçados electrocromáticos segundo a orientação este-oeste. 

Tabela 21 – Análise dos consumos e custos de energia elétrica com a aplicação dos envidraçados 

electrocromáticos e envidraçados existentes, segundo uma orientação este-oeste do edifício. 

Mês 

Consumo [kWh] 

Diferença 

Custo [€] 
Poupança 

[€] Envid. 

existentes 

Envid. 

EC 

Envid. 

existentes 

Envid. 

EC 

jan 8261 8260 0% 1828 1828 0 

fev 7491 7663 2.2% 1658 1696 38 

mar 7854 7988 1.7% 1738 1768 30 

abr 8151 8266 1.4% 1804 1829 25 

mai 11140 11026 -1.0% 2465 2440 -25 

jun 12345 11713 -5.4% 2732 2592 -140 

jul 14232 13321 -6.8% 3150 2948 -202 

ago 13332 12488 -6.8% 2950 2763 -187 

set 11599 11274 -2.9% 2567 2495 -72 

out 9820 9938 1.2% 2173 2199 26 

nov 7585 7762 2.3% 1679 1718 39 

dez 7079 7065 -0.2% 1567 1564 -3 

     Total -470 

No caso 2 (orientação do edifício mais favorável) o retorno do investimento seria de 13 anos, 

se o custo de aplicação dos envidraçados EC fosse de 14 €/m². Conforme mencionado na 

literatura anterior, para um custo de 500 €/m² [32] o retorno seria inadequado, devido a 

ultrapassar a durabilidade do próprio envidraçado electrocromático. 
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5.4 Influência das condições meteorológicas 

Com o objetivo de analisar a influência das condições meteorológicas, nos potenciais benefícios 

na redução do consumo de energia elétrica, decidiu-se simular o edifício em dois climas 

consideravelmente diferentes. Para isso escolheu-se os locais Kiruna na Suécia e Accra no 

Gana. Conforme ilustrado no capitulo 3 (ver Tabela 9 e Tabela 10) são apresentados dados 

estatísticos dos locais selecionados, tais como a informação geográfica e os valores médios 

mensais de temperatura e radiação.  A Figura 46, ilustra a evolução dos consumos mensais de 

energia elétrica, do edifício com e sem envidraçados electrocromáticos para o local Kiruna. É 

possível verificar que a contribuição dos envidraçados EC na redução dos consumos de energia 

elétrica é maior durante os meses de setembro a maio. Conforme apresentado na Tabela 10 estes 

meses também estão relacionados com os valores médios de radiação solar direta mais elevados. 

 

Figura 46 – Evolução dos consumos mensais de energia elétrica no edifício para os envidraçados existentes e 

para os envidraçados electrocromáticos no local Kiruna. 

Kiruna tem baixos valores de radiação solar direta durante todo o ano (ver Tabela 10). Uma 

pequena poupança de energia elétrica foi calculada de setembro a maio. Com base nos dados 

apresentados na Tabela 22 uma poupança de 714 €/ano pode ser esperado. Existiu uma redução 

de 3227 kWh o que equivale a 913,5 kgCO2 de redução [66]. Esta maior poupança em relação 

a Matosinhos deve-se ao facto das melhores propriedades de condutividade térmica do 

envidraçado electrocromático, fazendo com que os equipamentos de climatização não 

necessitem de estar continuamente ligados para manter as necessidades de aquecimento dos 

espaços. 

Tabela 22 – Analise dos consumos e custos de energia elétrica com a aplicação dos envidraçados 

electrocromáticos e envidraçados existentes, para o local Kiruna. 

Mês 

Consumo [kWh] 

Diferença 

Custo [€] 

Poupança [€] Envid. 

existentes 

Envid. 

EC 

Envid. 

existentes 

Envid. 

EC 

jan 13450 12700 -5.9% 2977 2811 -166 

fev 11541 10978 -5.1% 2554 2429 -124 

mar 10081 9777 -3.1% 2231 2164 -67 

abr 8802 8668 -1.5% 1948 1918 -30 

mai 8818 8749 -0.8% 1951 1936 -15 
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jun 7732 7911 2.3% 1711 1751 40 

jul 7956 8130 2.1% 1761 1799 39 

ago 7030 7051 0.3% 1556 1560 5 

set 8516 8270 -3.0% 1885 1830 -54 

out 10356 9983 -3.7% 2292 2209 -83 

nov 12066 11388 -6.0% 2670 2520 -150 

dez 10481 9996 -4.8% 2319 2212 -107 

     Total -714 

De forma análoga, analisou-se o comportamento de mesmo edifício para o local Accra, 

caracterizado por intensidades de radiação solar direta (ver Tabela 10). A Figura 47 ilustra a 

evolução dos consumos de energia elétrica mensais para o edifício com e sem envidraçados 

electrocromáticos em Accra. É possível verificar que os envidraçados EC contribuem para a 

redução dos consumos de energia elétrica durante o ano. Conforme apresentado na Tabela 10 a 

radiação solar direta apresenta valores médios elevados. Para o local Accra, existiu uma 

poupança significativa durante todo o ano. A Tabela 23 ilustra os consumos de energia elétrica 

com a aplicação dos envidraçados electrocromáticos, em comparação com os envidraçados 

existentes e obteve-se uma poupança de 1413 €/ano, ilustrando que esta tecnologia, tem melhor 

aproveitamento em locais com intensidades de radiação solar direta elevadas. Existiu uma 

redução de 6328 kWh o que equivale a 1791,3 kgCO2 de redução [66]. Esta maior poupança 

em relação a Matosinhos deve-se ao facto do envidraçado electrocromático bloquear a radiação 

solar, permitindo menor consumo de energia elétrica para arrefecimento e por consequência 

uma maior poupança. 

 

 

Figura 47 – Evolução dos consumos de energia elétrica no edifício para os envidraçados existentes e para os 

envidraçados electrocromáticos no local Accra. 

Tabela 23 – Análise dos consumos e custos de energia elétrica com a aplicação dos envidraçados 

electrocromáticos e envidraçados existentes, para o local Accra. 

Mês 

Consumo [kWh] 

Diferença 

Custo [€] 

Poupança [€] Vidros 

existentes 

Vidros 

EC 

Vidros 

existentes 

Vidros 

EC 

12 000

12 500

13 000

13 500

14 000

14 500

15 000

15 500

16 000

16 500

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

E
n

er
g
ia

 [
k
W

h
]

Envidraçados existentes Envidraçados electrocromáticos
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jan 16248 15529 -4.6% 3596 3437 -159 

fev 15638 14876 -5.1% 3461 3292 -169 

mar 13551 12996 -4.3% 2999 2876 -123 

abr 13944 13391 -4.1% 3086 2963 -122 

mai 16095 15484 -3.9% 3562 3427 -135 

jun 13193 12877 -2.4% 2920 2850 -70 

jul 12955 12685 -2.1% 2867 2807 -60 

ago 12322 12037 -2.4% 2727 2664 -63 

set 12726 12390 -2.7% 2816 2742 -74 

out 15660 15043 -4.1% 3466 3329 -137 

nov 16211 15376 -5.4% 3587 3403 -185 

dez 12947 12417 -4.3% 2865 2748 -117 

     Total -1413 
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6 Conclusões gerais e sugestões para trabalhos futuros 

Para este trabalho, foram analisados diferentes produtos disponíveis de diferentes fornecedores 

na área de envidraçados inteligentes, tais como envidraçados electrocromáticos, 

termocromáticos, fotocromáticos, liquid crystal devices and suspended particle devices com 

uma revisão do estado de arte da tecnologia existente. A tecnologia electrocromática foi 

utilizado na simulação com um controlo de comutação do envidraçado electrocromático de 

acordo com o estipulado na Portaria 349-D [10] como sendo a comutação entre os dois estados 

de transparente e translúcido através da radiação solar direta por unidade de área, incidente no 

envidraçado com um limite de 300 W/m². A empresa Saint-Gobain possui mais especificações 

técnicas dos seus produtos existentes no mercado, o que foi decisivo para a implementação do 

envidraçado SAGEGlass (Vidro duplo) no programa EnergyPlus para o edifício localizado em 

Matosinhos. Analisou-se também os consumos de energia elétrica para diferentes orientações 

solares e também para diferentes localizações (Kiruna e Accra). 

Os resultados ilustram que o edifício com envidraçados electrocromáticos, controlados pela 

radiação solar direta por unidade de área, apresentou um benefício na redução dos consumos 

anuais de energia elétrica para uma exposição solar este-oeste, devido a reduzir as necessidades 

de arrefecimento. As necessidades de aquecimento mantiveram-se constantes para os meses de 

novembro a março devido aos envidraçados electrocromáticos também contribuírem para a 

redução das cargas de aquecimento, mas com uma percentagem mais reduzida. A orientação 

dos envidraçados segundo a direção norte-sul, originou prejuízo no consumo elétrico de 

energia, devido a existir menor superfície envidraçada exposta à radiação solar (sul), originando 

menores ganhos de energia elétrica durante os meses de verão e um aumento de consumo de 

energia elétrica durantes os meses de inverno devido às maiores necessidades de aquecimento 

na fachada a norte.  

A tecnologia electrocromática tem maior relevância com aplicações em locais com elevados 

níveis de radiação solar direta, conforme ilustrado anteriormente no local Accra. De facto, neste 

caso, ilustrou-se a maior redução nos consumos de energia elétrica com a evolução dos meses, 

e a redução mais acentuada nas necessidades de arrefecimento e aquecimento. Para locais com 

baixa radiação solar direta, como Kiruna, os ganhos nos consumos de energia elétrica são mais 

reduzidos. 

Deste modo, as condições ideais para implementação da tecnologia electrocromática são em 

locais com elevados níveis de radiação solar direta e com a exposição dos envidraçados segundo 

uma orientação este-oeste. No entanto, no caso concreto de Matosinhos, para que a tecnologia 

se torne competitiva é necessário que o seu custo de aplicação seja inferior a 14 €/m² de forma 

a ser possível rentabilizar o capital investido num prazo máximo de 25 anos.  

Devido a existir na realidade outro edifício quase idêntico, e com as mesmas características de 

orientação solar, era interessante para trabalho futuro analisar o efeito real da aplicação dos 

envidraçados electrocromáticos em apenas um dos edifícios. Deste modo era possível verificar 

de uma forma empírica os consumos reais de energia elétrica necessários para aquecimento e 

arrefecimento, caso fosse possível implementar um sistema técnico de controlo de condições 

de conforto nos dois edifícios com as temperaturas de 20 ⁰C e 25 ⁰C. Para além dos sistemas 

técnicos era necessário fazer outras correções de forma a que os edifícios ficassem semelhantes, 

como terem a mesma potência de iluminação e equipamentos instalado, bem como taxas de 

utilização e número de ocupantes. Isto era possível com um sistema de gestão de energia (SGE) 

que podia ser implementado como forma de minimizar o erro. Existem programas de 

investimento que permitiriam a implementação destas características no âmbito de 

financiamentos europeus para a renovação de edifícios antigos e no âmbito da certificação 

energética dos edifícios.  
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ANEXO A: Identificação de produtos existentes no mercado 

Tabela A1 – Envidraçados termocromáticos existentes no mercado. 

Fabricante Produto 
U 

[W/m².K] 
Tvis Tsol g Obs. 

Pleotint LLC Solargrey + Suntuitive Solarban 60 1,36 0,30-0,06 0,14-0,04 0,24-0,13 
Garantia 10 

anos 

www.pleotint.com 

Solargrey + Suntuitive Solarban 

70XL 
1,31 0,27-0,06 0,10-0,03 0,20-0,11 

ASTME2141-

06 

info@pleotint.com 

Solarbronze + Suntuitive Solarban 

60 
1,36 0,36-0,08 0,16-0,05 0,26-0,14 

Tempo de 

comutação: 

 Solarbronze + Suntuitive Solarban 

70XL 
1,31 0,33-0,07 0,12-0,03 0,22-0,11 20-30 min 

 Solarblue + Suntuitive Solarban 60 1,36 0,38-0,08 0,16-0,05 0,27-0,14 

Temp. 

Transp. = 10 

⁰C 

 Solarblue + Suntuitive Solarban 

70XL 
1,31 0,35-0,07 0,13-0,03 0,23-0,12 

Temp. Transl. 

= 65 ⁰C 

 Optiblue + Suntuitive Solarban 60 1,36 0,43-0,09 0,20-0,06 0,31-0,16 
Tamanho 

Máx: 

 Optiblue + Suntuitive Solarban 

70XL 
1,31 0,39-0,08 0,15-0,04 0,26-0,12 

1651 x 1651 

mm 

 Azuria + Suntuitive Solarban 60 1,36 0,46-0,10 0,16-0,04 0,26-0,12 
Durabilidade 

20 anos 
 Azuria + Suntuitive Solarban 70XL 1,31 0,42-0,09 0,14-0,03 0,24-0,11  

 Clear + Suntuitive Solarban 60 1,36 0,60-0,13 0,26-0,08 0,37-0,17  

 Clear + Suntuitive Solarban 70XL 1,31 0,55-0,11 0,20-0,05 0,31-0,14  

RavenBrick LLC 1" IGU c/ revest. baixa emissividade 1,99 0,34-0,05 0,42-0,29 0,58-0,45 
Garantia 10 

anos 

www.ravenbrick.com 

1" IGU c/ revest. baixa emissiv. com 

gás 
1,74 0,34-0,05 0,42-0,29 0,58-0,45 

Durabilidade 

30 anos 

 1" IGU Prateado c/ revest. baixa 

emissiv. 
1,63 0,29-0,04 0,12-0,03 0,22-0,11 

Temp. 

costumizáveis 
 1" IGU vidro duplo 2,76 0,37-0,06 0,50-0,04 0,62-0,50  

Prelco Prel-Shade c/ revest. Baixa emissiv. 1,36 0,53-0,08 0,25-0,07 0,37-0,16 
ASTMG155-

05a 

www.prelco.ca Prel-Shade c/ revest.366 1,31 0,48-0,07 0,17-0,03 0,23-0,10 
ASTME2141-

06 

prelco@prelco.ca 

     Tempo de 

comutação: 
      20-30 min 

      Durabilidade 

20 anos 

      Tamanho 

Máx: 

      1650 x 3660 

mm 

      
Temp. 

Transp. = 25 

⁰C 

      Temp. Transl. 

= 65 ⁰C 

Innovative Glass Corp. Solar Smart 1" IGU c/ SN68 1,46 0,57-0,12 0,25-0,08 0,37-0,18 
Tempo de 

comutação: 

www.innovativeglasscorp.com 

Solar Smart 1" IGU c/ SN68 

cinzento 
1,46 0,42-0,09 0,18-0,06 0,30-0,16 30 min 

info@innovativeglasscorp.com Solar Smart 1" IGU c/ SN68 gy 1,46 0,29-0,06 0,13-0,04 0,24-0,14 
Durabilidade 

20 anos 

 Solar Smart 1" IGU c/ SN68 bronze 1,46 0,35-0,07 0,15-0,05 0,27-0,15 
Tamanho 

Máx: 

 Solar Smart 1" IGU c/ azuria 1,46 0,44-0,09 0,16-0,04 0,26-0,13 
1524 x 3048 

mm 

 Solar Smart 1" IGU c/ SNX62 1,42 0,52-0,11 0,18-0,04 0,32-0,15 

Temp. 

Transp. = 10 

⁰C 

http://www.pleotint.com/
mailto:info@pleotint.com
http://www.ravenbrick.com/
http://www.prelco.ca/
mailto:prelco@prelco.ca
http://www.innovativeglasscorp.com/
mailto:info@innovativeglasscorp.com
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Solar Smart 1" IGU c/ SNX62 

cinzento 
1,42 0,38-0,08 0,13-0,03 0,26-0,13 

Temp. Transl. 

= 65 ⁰C 

 Solar Smart 1" IGU c/ SNX62 gy 1,42 0,26-0,06 0,09-0,02 0,21-0,12  

 Solar Smart 1" IGU c/ SNX62 

bronze 
1,42 0,31-0,07 0,10-0,03 0,23-0,12  

 Solar Smart 1" IGU c/ SNX62 azuria 1,42 0,40-0,09 0,13-0,03 0,25-0,12  

 Solar Smart 7/8" IGU c/ SN68 1,46 0,59-0,12 0,27-0,09 0,39-0,19  

 Solar Smart 7/8" IGU c/ SN68 

cinzento 
1,46 0,50-0,11 0,27-0,09 0,39-0,19  

 Solar Smart 7/8" IGU c/ SN68 gy 1,46 0,40-0,09 0,19-0,06 0,30-0,16  

 Solar Smart 7/8" IGU c/ SN68 

bronze 
1,46 0,45-0,09 0,21-0,07 0,32-0,16  

 Solar Smart 7/8" IGU c/ SN68 azuria 1,46 0,51-0,11 0,20-0,05 0,31-0,14  

 Solar Smart 7/8" IGU c/ SNX62 1,42 0,51-0,11 0,19-0,05 0,33-0,15  

 Solar Smart 7/8" IGU c/ SNX62 

cinzento 
1,42 0,46-0,10 0,16-0,04 0,29-0,14  

 Solar Smart 7/8" IGU c/ SNX62 gy 1,42 0,37-0,08 0,13-0,03 0,26-0,13  

 Solar Smart 7/8" IGU c/ SNX62 

bronze 
1,42 0,41-0,08 0,14-0,03 0,27-0,13  

 Solar Smart 7/8" IGU c/ SNX62 

azuria 
1,42 0,46-0,10 0,15-0,03 0,28-0,13  

 

Tabela A2 – Envidraçados fotocromáticos existentes no mercado. 

Fabricante Produto 

U 

[W/m².K] Tvis Tsol g Obs. 

Chameleon Chameleon 10   0,13-0,10   0,31-0,22 Garantia 6 anos 

www.ndfos.com 
Chameleon 30   0,33-0,30   0,32-0,25 Tempo de comutação: 

info@cardeas.com.my 
Chameleon 53   0,52-0,42   0,40-0,36 15-20 min 

  Chameleon 50   0,52-0,42   0,36-0,34 

> 1h p/ voltar 

transparente 

  Chameleon 60   0,65-0,55   0,42-0,38   

Tint Station Window 

Films PTE LTD Illume 20   0,16-0,09   0,31-0,22 Tempo de comutação: 

www.tintstation.com 
Illume 30   0,28-0,23   0,33-0,25 10-15 min 

tintstationmike@gmail.com 
Illume 40   0,37-0,30   0,36-0,28   

  Illume 50   0,45-0,37   0,40-0,34   

  Illume 60   0,56-0,47   0,42-0,36   

  Illume 70   0,70-0,63   0,47-0,38   

  Illume 80   0,78-0,73   0,48-0,41   

  Illume 50R   0,53-0,45   0,41-0,35   

  Illume 60R   0,63-0,46   0,42-0,36   

  Illume 70R   0,69-0,57   0,43-0,37   

 

Tabela A3 – Envidraçados electrocromáticos existentes no mercado. 

Fabricante Produto 

U 

[W/m².K] Tvis Tsol g Obs. 

SAGE Electrochromics Classico Temperado 1,59 0,62-0,02 0,38-0,007 0,47-0,09 Garantia 10 anos 

www.sageglass.com 

Classico Temperado 

Laminado 1,59 0,62-0,02 0,38-0,007 0,47-0,09 ASTME2141-06 

info@sageglass.com 
Vidro duplo Green 1,59 0,48-0,03 0,19-0,01 0,44-0,09 TUV=0% 

  Vidro duplo Azul 1,59 0,40-0,02 0,30-0,01 0,46-0,09 WO3 

  

Vidro duplo 

transparente 1,59 0,35-0,02 0,29-0,01 0,46-0,09 Tempo de comutação: 

  Classico vidro triplo Ar 1,25 0,55-0,01 0,31-0,006 0,42-0,07 15-20 min 

  Classico vidro triplo Kr 1,14 0,55-0,01 0,31-0,006 0,42-0,06 Durabilidade: 

  

Classico vidro triplo 

Ar* 0,85 0,51-0,01 0,29-0,006 0,39-0,05 

100 000 ciclos / 30 

anos 

  

Classico vidro triplo 

Kr* 0,74 0,51-0,01 0,29-0,006 0,39-0,04 Temp. funcionamento: 

http://www.ndfos.com/
mailto:info@cardeas.com.my
http://www.tintstation.com/
mailto:tintstationmike@gmail.com
http://www.sageglass.com/
mailto:info@sageglass.com
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SAGEGlass (Vidro 

duplo) 1,59 0,60-0,01 0,33-0,004 0,41-0,09 -30 ⁰C a 60⁰C 

  

SAGEGlass azul 

(Vidro duplo) 1,65 0,40-0,01 0,21-0,003 0,30-0,10 Consumo < 5V (DC) 

  

SAGEGlass cinzento 

(Vidro duplo) 1,65 0,45-0,01 0,23-0,002 0,33-0,10 Tamnho Máx: 

  

SAGEGlass verde 

(Vidro duplo) 1,65 0,49-0,01 0,18-0,003 0,27-0,10 1524 x 3048 mm 

Econtrol-Glass GmbH & 

Co. EControl Vidro duplo 1,1 0,55-0,15   0,40-0,12 DIN ESO 12543-4 

www.econtrol-glass.de 
EControl Vidro triplo 0,5 0,48-0,13   0,33-0,09 Garantia 5 anos 

info@econtrol-glass.de 

EControl Vidro duplo 

smart* 1,1 0,50-0,10   0,38-0,10 Tempo de comutação: 

  

EControl Vidro triplo 

smart* 0,5 0,45-0,09   0,33-0,08 15-20 min 

  

Econtrol* Vidro duplo 

smart* 1,1 0,56-0,10   0,42-0,10 Durabilidade: 

  

Econtrol* Vidro triplo 

smart* 0,5 0,51-0,09   0,36-0,08 40 000 ciclos / 20 anos 

           

Consumo < 5V (DC) 

1,5 W/m² 

           Tamnho Máx: 

          1350 x 3300 mm 

VIEW Inc IGU std vidro duplo 1,65 0,58-0,03 0,37-0,01 0,46-0,09 Garantia 10 anos 

www.viewglass.com 

IGU vidro duplo azul 

fume 1,65 0,36-0,02 0,22-0,01 0,4-0,09 ASTME2141-06 

info@viewglass.com 

IGU vidro duplo 

cinzento fume 1,65 0,42-0,02 0,26-0,01 0,44-0,09 Durabilidade: 

  

IGU vidro duplo baixa 

emissiv. 3 1,35 0,49-0,03 0,22-0,01 0,33-0,07 50 000 ciclos / 50 anos 

  

IGU vidro duplo baixa 

emissiv. 4 1,31 0,57-0,03 0,35-0,01 0,43-0,08 Tamnho Máx: 

  

IGU vidro duplo 

laminado 1,65 0,58-0,03 0,37-0,01 0,46-0,09 1524 x 3048 mm 

  

IGU vidro duplo 

altitude elev. 1,87 0,58-0,03 0,37-0,01 0,46-0,11   

  

IGU vidro duplo 

altitude elev. Laminado 1,87 0,58-0,03 0,37-0,01 0,46-0,11   

  

IGU vidro duplo 

altitude elev. c/ baixa 

emissiv. 1,48 0,57-0,03 0,35-0,01 0,43-0,09   

  IGU vidro triplo 1,19 0,52-0,03 0,30-0,01 0,41-0,07   

  

IGU vidro triplo baixa 

emissiv. 5 0,79 0,44-0,02 0,19-0,01 0,31-0,05   

  

IGU vidro triplo baixa 

emissiv. 6 0,97 0,51-0,03 0,29-0,01 0,31-0,05   

  

IGU vidro triplo baixa 

emissiv. 1,2 0,58-0,03 0,38-0,02 0,44-0,06   

  

IGU vidro triplo baixa 

emissiv. 5 EU 0,7 0,52-0,03 0,32-0,01 0,39-0,04   

  

IGU vidro triplo baixa 

emissiv. 6 EU 0,7 0,52-0,03 0,32-0,01 0,39-0,04   

GESIMAT GmbH     0,75-0,08 0,52-0,06   WO3 

www.gesimat.de 
          Tempo de comutação: 

kontakt@gesimat.de 
         10 min 

           Consumo < 3V (DC) 

           Tamnho Máx: 

          1000 x 2400 mm 

ChronoGenics AB 

Conver Light vidro 

simples 5,5 0,66-0,17   0,63-0,31 PET / WO3 / NiO 

www.chronogenics.com 

Conver Light vidro 

duplo 1,1 0,59-0,15   0,43-0,13   

info@chronogenics.com 

Conver Light vidro 

triplo 0,6 0,54-0,14  0,36-0,10   

IP Glass Technology BV Vidro ECD   0,62-0,035   0,48-0,09 Garantia 10 anos 

http://www.econtrol-glass.de/
mailto:info@econtrol-glass.de
http://www.viewglass.com/
mailto:info@viewglass.com
http://www.gesimat.de/
mailto:kontakt@gesimat.de
http://www.chronogenics.com/
mailto:info@chronogenics.com
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www.intraprojects.com 
        ASTME2141-06 

info@intraprojects.com 
        WO3 

          Tempo de comutação: 

          3 - 5 min 

          Durabilidade: 

          

100 000 ciclos / 30 

anos 

          Consumo < 5V (DC) 

          Tamnho Máx: 

            1070 x 1500 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intraprojects.com/
mailto:info@intraprojects.com


Análise energética a um edifício com a perspetiva de aplicação de vidros inteligentes na redução de consumos 

63 

ANEXO B: Plantas do edifício e identificação de zonas térmicas 

 

Anexo B4 – Identificação das zonas térmicas do piso 0. 

 

Anexo B5 – Identificação das zonas térmicas do piso 1. 

 

Anexo B6 – Identificação das zonas térmicas do piso 2. 


