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Resumo
Edifícios com grandes áreas de envidraçados tendem a apresentar mais ganhos/perdas de calor
através dos mesmos, elevando as necessidades de arrefecimento e aquecimento. Aplicar películas de
controlo solar (PCS) em envidraçados permite reduzir os ganhos solares, o consumo anual energético
e o pico energético.
A presente dissertação teve como principal objetivo avaliar o desempenho térmico, ótico e
energético de diferentes PCS aplicadas em envidraçados. Três gabinetes adjacentes localizados no
piso 1 (de cobertura) do Pavilhão de Mecânica III do Instituto Superior Técnico, em Lisboa, foram
usados como caso de estudo. Para atingir o objetivo referido construiu-se um modelo dos gabinetes
em EnergyPlus para se simular o desempenho das PCS e calibrou-se o mesmo utilizando dados
recolhidos durante uma campanha experimental.
Das PCS consideradas, a RHE20SIERHPR apresentou o melhor desempenho térmico e ótico
devido à sua transmitância visível (𝜏 =16%) e fator solar (𝑔=0.2) reduzidos, permitindo atingir valores
da zona de conforto térmico e de encadeamento durante 41% e 43% das horas laborais,
respetivamente. A película PR70EXT (𝜏 =70%; 𝑔=0.48) apresentou o melhor desempenho energético,
permitindo obter a maior redução anual (38%) do consumo energético, pico energético e emissões de
CO2. Considerando diferentes orientações solares, o melhor desempenho energético foi obtido para a
instalação da película PR70EXT num envidraçado orientado a oeste. Obteve-se como melhores
alternativas numa análise multicritério as películas RHE20SIERHPR ou PR70EXT atribuindo maior
importância a critérios de conforto ou de redução energética e de emissões de CO2, respetivamente.

Palavras-chave: Películas de controlo solar, Simulação numérica, Desempenho térmico,
Desempenho ótico, Consumo energético
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Abstract
Buildings with large window areas tend to have more heat gains/losses through the glazing
systems, which increase the cooling and heating loads. Applying solar control films (SCFs) on glazing
systems can reduce the heat gain, annual energy consumption and peak demand load.
The main objective of the present dissertation is to evaluate the thermal, optical and energy
performance of different types of SCFs applied on glazing systems. Three adjacent offices rooms
located in the top floor of the Mecânica III building of Instituto Superior Técnico, in Lisbon, were used
as case study. A building energy simulation model of the offices was built in EnergyPlus, calibrated by
experimental results, and then used to simulate the performance of the glazing systems.
From the considered SCFs, RHE20SIERHPR has the highest thermal and optical performance
due to its low visible transmittance (𝜏 =16%) and solar heat gain coefficient (𝑔=0.2), allowing to achieve
temperature and glare comfort during 41% and 43% of working hours. The film PR70EXT
(𝜏 =70%; 𝑔=0.48) has the highest energy performance, enabling to achieve the highest annual reduction
(38%) of the electricity consumption, electric peak demand load and CO2 emissions. Considering
different solar orientations, the highest energy performance was obtained when installing PR70EXT on
a West oriented window. In a multi-criteria evaluation approach, RHE20SIERHPR or PR70EXT were
selected has the best alternatives when assigning preferred importance to thermal and visual comfort
or energy saving and CO2 emission reduction criteria, respectively.

Keywords: Solar control film, Numerical simulation, Thermal performance, Optical performance,
Energy consumption
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1. Introdução
1.1. Enquadramento
O crescimento da população mundial e a melhoria progressiva das condições de vida,
impulsionados pela evolução tecnológica e difusão de informação, têm conduzindo a um aumento
acentuado das necessidades energéticas a nível global. Uma maior consciencialização da sociedade
para um consumo energético mais eficiente e sustentável é assim fundamental pela escassez dos
recursos fósseis, não renováveis, pelos impactes ambientais derivados da sua exploração intensiva e
pela importância em procurar fontes alternativas ao combustível convencional para satisfazer as
crescentes exigências energéticas.
O consumo de energia primária a nível mundial aumentou desde o século XIX, tendo vindo a
crescer mais significativamente desde 1950 devido ao desenvolvimento tecnológico e ao crescimento
populacional. Na Figura 1.1 encontra-se a evolução temporal, entre 1800 e 2017, da energia primária
global consumida, em TWh. O consumo energético nos anos de 1800 e 2017 foi de, aproximadamente,
5 652 TWh e 153 595 TWh, respetivamente.
As fontes de energia primária e a importância de cada uma têm-se alterado. Entre 1800 e 1850
a maior fonte mundial de energia primária era a biomassa, sendo reduzido o consumo de carvão. Em
1900, a biomassa e o carvão eram as duas fontes de energia mais significativas, correspondendo uma
reduzida percentagem de 2% à soma da energia hidroelétrica, gás natural e petróleo. Na primeira
metade do século XX, o consumo de carvão ultrapassou o de biomassa e o petróleo consumido sofreu
um aumento de 20%. A produção de eletricidade tendo como fonte a energia nuclear, iniciou-se na
década de 60, apresentando uma percentagem bastante reduzida no mix energético quando
comparada com os combustíveis fósseis. As energias eólica e solar surgiram nas décadas de 80 e 90,
respetivamente, mantendo até à atualidade percentagens baixas no mix energético a nível mundial.
Em 2017, o petróleo, o carvão e o gás natural foram as fontes energéticas mais consumidas
mundialmente, correspondendo a percentagens de 35%, 28%, e 24%, respetivamente.

Figura 1.1 – Consumo anual de energia primária global, em TWh, entre 1800 e 2017. (Adaptado de [1])

A evolução temporal, entre 1990 e 2016, do consumo anual de energia primária, em tep, em
Portugal encontra-se representada na Figura 1.2. Em Portugal, desde 1990 o consumo de energia
primária aumentou até atingir o valor mais elevado no ano de 2005 correspondente a,
aproximadamente, 27 Mtep. A partir deste ano, o consumo diminuiu anualmente, mantendo-se, no
entanto, superior ao de 1990 e tendo ultrapassado as 21 Mtep no ano de 2016.
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À semelhança do que se verificou a nível mundial, os combustíveis fósseis, em Portugal,
representam a maior parcela de energia primária consumida. O carvão teve um mínimo de consumo
de, aproximadamente, 1.6 Mtep, equivalente a 7% do mix energético, no ano de 2010. O consumo de
petróleo diminuiu a partir de 2005, correspondendo a 2014 o consumo mais baixo de,
aproximadamente, 9 Mtep. O início do consumo de gás natural deu-se em 1997, tendo aumentado até
2010 atingindo 4.5 Mtep. A eletricidade consumida aumentou entre 1990 e 2016, tendo atingido o
máximo de 2.6 Mtep em 2013. As percentagens das fontes de energia renovável no mix energético
anual variaram, aproximadamente, entre 11% e 14%. Os resíduos sólidos urbanos (RSU) não
renováveis começaram a ser incinerados em instalações específicas para a produção de energia
elétrica, em 2005, mantendo anualmente uma percentagem no mix energético inferior a 1%.

Figura 1.2 – Consumo anual de energia primária em Portugal, em Mtep, entre 1990 e 2016. (Adaptado de [2])

O crescimento significativo do consumo mundial de combustíveis fósseis disparado pela
Revolução Industrial e acentuado pelo crescimento populacional, económico e tecnológico no século
XX, tem vindo a contribuir para o aumento da emissão de gases de efeito de estufa (GEE), como o
dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O). A presença destes gases em níveis
elevados na atmosfera terrestre traduz-se em alterações climáticas que têm impactes negativos nos
ecossistemas, processos físicos e saúde humana. As alterações climáticas caracterizam-se pelo
aumento da temperatura média global da atmosfera terrestre e dos oceanos, pela subida do nível médio
global do mar e pelo aumento tanto da frequência como da intensidade de certos fenómenos
meteorológicos extremos como secas, ondas de calor e eventos de precipitação intensa em intervalos
curtos de tempo.
A evolução, entre 1800 e 2016, das emissões anuais de CO2, em Mt, dos principais países
emissores e da União Europeia (28 Estados-Membros), encontra-se representada na Figura 1.3.
Atualmente, a China é o maior país emissor de CO2, tendo ultrapassado em 2014 as 10 283 Mt.
Seguem-se, por ordem decrescente, os Estados Unidos da América (EUA), a União Europeia (UE), a
Índia, a Rússia e o Japão. No ano de 2016, a emissão de CO2 a nível mundial excedeu as 36 182 Mt,
tendo sido superior a 50 Mt em Portugal. Até 2050, a UE pretende reduzir as suas emissões de GEE
em 80 a 95% em relação aos níveis de 1990 [3].
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Figura 1.3 – Emissões anuais de CO2, em Mt, dos principais países emissores e da UE, entre 1800 e 2016.
(Adaptado de [4])

Uma das prioridades da UE é a mitigação das alterações climáticas, tendo vindo a propor
medidas com o objetivo de melhorar a eficiência energética e a utilização de energias renováveis,
reduzindo as emissões de GEE e a dependência da UE de importações de combustíveis fósseis.
A estratégia de crescimento Europa 2020 tem como fim promover um crescimento inteligente,
sustentável e inclusivo na UE, definindo metas a serem atingidas até 2020 nas áreas de emprego,
investigação e desenvolvimento, alterações climáticas e energia, educação, pobreza e exclusão social.
As metas definidas na área de alterações climáticas e energia foram: reduzir em 20% as emissões de
GEE em relação aos níveis de 1990, aumentar para 20% a quota da energia proveniente de fontes
renováveis e aumentar em 20% a eficiência energética [3]. A contribuição mínima de cada
Estado-Membro da EU para cumprir a meta definida para a emissão de GEE encontra-se na decisão
n.º 06/2009/CE [5] do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho. Os objetivos nacionais obrigatórios
para a quota global de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto de energia
encontram-se na diretiva 2009/28/CE [6] do PE e do Conselho. A diretiva 2012/27/EU [7] do PE e do
Conselho estabelece medidas para promover a eficiência energética na EU, com o fim de atingir até
2020 a meta da EU referida anteriormente respeitante à eficiência energética.
Em 2014, o Conselho Europeu aprovou as seguintes metas a serem atingidas pela UE até 2030
na área da energia e clima: reduzir em, pelo menos, 40% as emissões de GEE em relação aos níveis
de 1990; aumentar para, pelo menor, 27% a quota de energia proveniente de fontes renováveis no
consumo total; aumentar para, pelo menos, 27% a eficiência energética [3]. Em 2018, o PE aprovou
uma quota de pelo menos 32% de energias de fontes renováveis no consumo final bruto de energia
até 2030 e um objetivo de eficiência energética de 32.5% [8].
Os edifícios, presentes no sector de construção, são os principais consumidores de energia,
sendo esta maioritariamente utilizada para aquecimento e arrefecimento. Devido às alterações
climáticas e ao aumento da qualidade de vida sobretudo em países em desenvolvimento, é esperado
que o consumo energético para climatização em edifícios aumente. Assim, os edifícios são um sector
chave para atingir a descarbonização da economia global e o objetivo do desenvolvimento sustentável.
A nível mundial, em 2015, o setor dos edifícios foi responsável por 30% do consumo global de energia
final e mais de 55% do consumo global de eletricidade. Considerando o sector de construção, este foi
responsável por 36% do consumo global de energia final e, aproximadamente, 40% das emissões
diretas e indiretas de CO2 [9].
Na Europa, o sector dos edifícios é responsável por, aproximadamente, 40% do consumo de
energia final e 36% das emissões de CO2. Cerca de 75% dos edifícios existentes são energeticamente
ineficientes, apresentando um desempenho energético inferior aos requisitos presentes na diretiva
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europeia Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Intervenções nos edifícios existentes têm
como potencial reduzir em 5% o consumo de energia e as emissões de CO2 [10].
Devido às menores necessidades de aquecimento e arrefecimento em Portugal, o setor dos
edifícios é responsável por, aproximadamente, 30% da energia final consumida. Apesar do elevado
ritmo de construção verificado na década de 90, o parque habitacional em Portugal é envelhecido,
necessitando de intervenções com o fim de melhorar a eficiência energética como o aumento do
isolamento térmico dos elementos opacos, a redução das pontes térmicas da construção, a utilização
de envidraçados de melhor desempenho e a seleção de sistemas de climatização e iluminação mais
eficientes.
Em Portugal, o Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios
(RCCTE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/90, foi o primeiro instrumento legal a impor requisitos a
projetos tanto de novos edifícios como de grandes remodelações, com o fim de satisfazer as condições
de conforto térmico sem necessidades energéticas excessivas. Este regulamento impõe ainda limites
para os consumos de energia para climatização e para produção de águas quentes, incentivando à
utilização de sistemas eficientes e fontes de energia com menor impacte em termos de energia primária.
Em 2006 [11], este regulamento foi revisto e atualizado por imposição da diretiva europeia EPBD. No
final de 2013, a Diretiva n.º 2010/31/EU do PE e do Conselho relativa ao desempenho energético dos
edifícios foi transposta para o direito nacional originando o Decreto-Lei n.º 118/2013 [12] que tem como
objetivo assegurar e promover a melhoria do desempenho energético dos edifícios aprovando o
Sistema de Certificação Energética dos Edifícios presente no Regulamento de Desempenho Energético
dos Edifícios de Habitação (antigo RCCTE) e no Regulamento de Desempenho Energético dos
Edifícios de Comércio e Serviços.
Considerando os edifícios existentes, a reabilitação de envidraçados é, normalmente, mais fácil
e apresenta menores custos comparativamente com a reabilitação da envolvente opaca. A aplicação
de películas para envidraçados, especialmente de películas de controlo solar (PCS), permite obter uma
maior eficiência energética com custo e grau de intervenção na envolvente reduzidos. Para além das
potenciais reduções de consumo energético para climatização, estas películas apresentam como
vantagem um impacte ambiental consideravelmente reduzido comparativamente à intervenção que
passe pela substituição do vidro existente por um vidro de melhor desempenho.
1.2. Objetivos
O principal objetivo da presente dissertação é analisar o desempenho ótico, térmico e energético
de películas de controlo solar aplicadas em envidraçados, a fim de entender a influência da sua
utilização nos gastos energéticos e no conforto térmico e visual dos espaços interiores. Recorreu-se
como caso de estudo a tês gabinetes adjacentes localizados no Instituto Superior Técnico (IST), em
Lisboa. A partir dos programas Optics6 e Window7.6 obteve-se as propriedades óticas e térmicas dos
sistemas envidraçados e películas de interesse. Com o programa SketchUp Pro 2016 construiu-se um
modelo 3D dos gabinetes anteriormente referidos. Realizou-se a simulação numérica recorrendo ao
programa EnergyPlus que, a partir das características físicas e geométricas do objeto de estudo e do
contexto climático em que se insere, fornece resultados que permitem alcançar os objetivos da
dissertação, como a temperatura ambiente interior, os níveis de iluminância e encadeamento interiores,
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o consumo elétrico de iluminação e as necessidades nominais de aquecimento e arrefecimento.
Utilizou-se o programa Elements para editar o ficheiro climático a ser associado à simulação numérica
durante a calibração, tendo-se associado o ficheiro climático de Lisboa para um ano tipo nas simulações
do desempenho ótico, térmico e energético. Na Figura 1.4 encontra-se o procedimento seguido para
atingir o objetivo da presente dissertação.

Figura 1.4 – Procedimento seguido para determinar o desempenho das películas de controlo solar.

As tarefas realizadas para a elaboração desta dissertação foram:
 Construção de um modelo geométrico 3D dos gabinetes em ambiente SketchUp Pro 2016;
 Modelação ótica e térmica dos envidraçados da campanha experimental recorrendo aos
programas Optics6 e Window7.6;
 Comparação das propriedades obtidas entre os diferentes envidraçados;
 Simulação numérica dos três gabinetes adjacentes recorrendo ao EnergyPlus 8.6.0, para as
estações de aquecimento e de arrefecimento;
 Edição do ficheiro climático de Lisboa para um ano tipo recorrendo ao Elements a fim de
possibilitar a calibração da simulação;
 Calibração da simulação numérica por comparação dos resultados obtidos com os dados
recolhidos durante a campanha experimental;
 Análise do desempenho ótico e térmico determinando e avaliando os níveis de iluminância,
encadeamento e temperatura ambiente interiores no gabinete de referência, na presença e
ausência de películas de controlo solar, através da simulação numérica calibrada assente no
ficheiro climático de Lisboa para um ano tipo;
 Análise do desempenho energético determinando e avaliando o consumo energético para
iluminação, aquecimento e arrefecimento do gabinete de referência, na presença e ausência
de PCS, através da simulação numérica calibrada para o caso de estudo, assente no ficheiro
climático de Lisboa para um ano tipo e considerando variação da orientação solar;
 Aplicação de uma análise multicritério no apoio à seleção de PCS tendo em conta vários
critérios de seleção e realização de uma análise de sensibilidade.
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1.3. Organização da Dissertação
A presente dissertação encontra-se dividida em 8 capítulos, servindo este capítulo inicial para
enquadramento e indicação dos objetivos.
No capítulo 2 os mecanismos de troca de calor pela envolvente de um edifício, a radiação solar
e a influência da orientação solar dos envidraçados são descritos resumidamente. A influência dos
envidraçados exteriores no conforto térmico e visual dos ocupantes também é abordada.
No capítulo 3, correspondente ao estado da arte, inicialmente encontram-se resumidos alguns
estudos sobre a utilização de PCS. De seguida, são descritos o contexto histórico e os diferentes tipos
das películas aplicáveis em envidraçados de edifícios, as suas propriedades e a constituição e processo
de fabrico de uma PCS.
No capítulo 4 apresenta-se o caso de estudo, indicando a sua localização e descrevendo as suas
superfícies, subsuperfícies e respetivos materiais constituintes, a constituição dos envidraçados, a sua
ocupação, os seus equipamentos eletrónicos, o sistema de climatização e a sua iluminação. É também
descrita resumidamente a campanha experimental realizada no âmbito do trabalho de Lourenço [13].
No capítulo 5, correspondente à simulação numérica, descreve-se inicialmente o modelo
geométrico 3D dos gabinetes construído recorrendo-se ao plug-in OpenStudio do SketchUp. De
seguida, é feita uma apresentação resumida dos programas Optics6 e Window7.6, expondo-se também
os passos adotados nestes programas para criar os envidraçados do caso de estudo a fim de obter as
suas propriedades térmicas e óticas e possibilitar a sua análise. Seguidamente tem-se uma breve
descrição do programa de simulação numérica EnergyPlus, a identificação do ficheiro climático utilizado
e os respetivos passos de edição do mesmo recorrendo ao programa Elements para possibilitar a
calibração da simulação, assim como a descrição dos objetos do IDF Editor preenchidos. Por fim, são
descritas as condições de calibração adotadas, apresentados os resultados obtidos do modelo
calibrado e respetivos erros de modelação.
No capítulo 0 encontram-se os resultados da simulação numérica e a respetiva discussão. No
subcapítulo 6.1 analisa-se o desempenho térmico e ótico de envidraçados com PCS, a partir dos níveis
de iluminância, encadeamento e temperatura ambiente interiores obtidos através de simulação
numérica do EnergyPlus. No subcapítulo 6.2 analisa-se o desempenho energético dos mesmos
envidraçados considerados no subcapítulo anterior, determinando-se o consumo anual de energia útil,
final e primária. São também analisados o pico anual energético e as emissões anuais de CO2 na
presença de cada um dos envidraçados. No subcapítulo 6.3 analisa-se a influência da orientação solar
no desempenho energético (consumo de energia final) dos envidraçados, considerando-se as várias
orientações das fachadas exteriores do edifício em que se encontram os gabinetes do caso de estudo.
O capítulo 0 corresponde à aplicação de uma análise multicritério na seleção da PCS mais
indicada. São descritos os vários critérios de seleção e alternativas considerados, sendo depois
normalizados. É feita uma análise de coerência da matriz de intensidade de importância dos critérios.
Os resultados obtidos são analisados e de seguida é feita uma análise de sensibilidade para avaliar a
alteração da melhor alternativa consoante o peso atribuído aos critérios de seleção.
No capítulo 8 apresentam-se as principais conclusões da dissertação e possíveis
desenvolvimentos futuros.
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2. Envidraçados de Edifícios
O desempenho energético de um edifício depende das propriedades térmicas e durabilidade dos
materiais da envolvente, das suas condições de manutenção, da sua localização e orientação, da área
envidraçada que possui, das condições do ambiente que se insere, dos sistemas energéticos que
integra e do comportamento dos seus ocupantes.
Ao abrigo da diretiva europeia 2012/27/EU [7] referente à eficiência energética, cada
Estado-Membro da UE deve elaborar a cada três anos um Plano Nacional de Ação para a Eficiência
Energética (PNAEE) e reportar anualmente os progressos atingidos. Estes planos têm como objetivo
aplicar um modelo energético com racionalidade económica capaz de assegurar custos de energia
sustentáveis e a melhoria da eficiência energética. No PNAEE de Portugal de 2013, na área
“Residencial e Serviços” integram programas com o objetivo de melhorar a eficiência energética dos
edifícios através de medidas que promovam equipamentos mais eficientes, iluminação eficiente,
envidraçados eficientes, isolamento eficiente e instalação de recuperadores de calor alimentados a
biomassa, microcogeração a biomassa ou bombas de calor. Desde o primeiro PNAEE criado em 2008,
a aplicação das medidas que promovem equipamentos e iluminação eficiente permitiu uma poupança
energética de 148 Gep até 2013, em Portugal. A aplicação de medidas de conservação energética a
edifícios tende a ser mais vantajosa quando se considera um conjunto de medidas em vez de medidas
individuais. Para os edifícios residenciais a aplicação de medidas relacionadas com a melhoria do
isolamento da envolvente, onde se insere o aumento da eficiência de envidraçados exteriores,
apresenta um potencial de conservação energética mais elevado comparativamente a edifícios de
serviços que, geralmente, apresentam uma maior área de envidraçado [14].
Neste capítulo é feita uma breve descrição dos mecanismos de troca de calor entre o interior de
um edifício e o exterior, da radiação solar e da influência da orientação solar dos envidraçados. São
também referidas as principais propriedades térmicas e óticas de um envidraçado. Termina-se com a
influência dos envidraçados no conforto, térmico e visual, dos ocupantes num espaço interior do
edifício.
Trocas de Calor na Envolvente
A transmissão de calor entre os ambientes exterior e interior de um edifício, resultante de uma
diferença de temperatura, pode ocorrer pelos seguintes mecanismos: convecção, condução e radiação.
Na convecção a diferença de temperatura entre uma superfície e um fluido ou entre zonas do
fluído origina alterações na densidade do fluído que provocam o movimento das suas partículas e,
desta forma, o transporte de calor. Este mecanismo de convecção associado a um gradiente térmico
designa-se por convecção natural. O fenómeno da convecção pode também ser originado por uma
diferença de pressão originada por agentes externos como o vento, ou um equipamento mecânico.
Neste caso a convecção designa-se por forçada. O fenómeno da convecção, tanto natural como
forçada, pode ocorrer em camadas de ar próximas de superfícies sólidas (paredes, pavimento, teto),
interiores ou exteriores, sendo responsável pela alteração das temperaturas dos paramentos ou do ar
adjacente, mas também pode processar-se entre o ar exterior e interior, através de frinchas, juntas de
portas e janelas (infiltração) ou de aberturas próprias (ventilação), promovendo a melhoria da qualidade
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do ar mas também alterando a sua temperatura. No caso dos envidraçados as correntes de convecção
não estão apenas presentes junto das superfícies interiores e exteriores, mas também na(s) câmara(s)
de preenchimento caso não se trate de um vidro simples.
O mecanismo de transmissão de calor por condução ocorre por fenómenos de vibração de
átomos e moléculas num elemento sólido isolado ou entre elementos sólidos desde que exista contacto
entre eles. Estes fenómenos de vibração devem-se a aumentos de temperatura que colocam os átomos
e moléculas em estado de excitação, levando à sua colisão e à transferência de energia para regiões
adjacentes com temperatura inferior.
A transferência de calor por radiação entre corpos processa-se por ondas eletromagnéticas com
comprimento de onda entre 0.1 e 100 µm, não sendo necessário um agente físico a separá-los. Todos
os corpos e superfícies com uma temperatura superior ao zero absoluto emitem radiação
eletromagnética, sendo esta emissão maior para temperaturas mais elevadas.
Estes mecanismos de transmissão de calor sumariamente descritos originam ganhos/perdas de
calor no ambiente interior que podem ser benéficos(as) ou prejudiciais dependendo das condições
atmosféricas e dos níveis de conforto térmico exigidos pelos ocupantes.
Radiação e Geometria Solar
A radiação solar é indispensável à vida promovendo fenómenos químicos, físicos e biológicos.
A radiação emitida pelo Sol sofre fenómenos físicos como dispersão e absorção na atmosfera terrestre,
não atingindo na sua totalidade a superfície terrestre. Da radiação solar que alcança o planeta Terra,
30% é refletida novamente para o espaço pela atmosfera, nuvens e superfície terrestre,
aproximadamente 51% é absorvida pela terra e oceanos e 19% é absorvida pelas nuvens e atmosfera
[15]. A radiação que atinge diretamente a superfície terrestre é denominada radiação direta. A radiação
que sofre dispersão devida a moléculas e partículas presentes na atmosfera antes de atingir a
superfície terreste é denominada radiação difusa.
A radiação solar que atinge a superfície terrestre é maioritariamente constituída por radiação
visível, entre 46% e 47%, radiação infravermelha (IV), em cerca 45%, e uma percentagem reduzida,
entre 8% e 9%, de radiação ultravioleta (UV) [13]. Na Figura 2.1 expõe-se o espetro da radiação solar
extraterrestre e ao nível do mar, onde é possível observar que a maior intensidade de radiação se situa
aproximadamente no comprimento de onda de 500 nm.

Figura 2.1 – Espectro da radiação solar extraterrestre e ao nível do mar [16].

A radiação UV pode ser dividida em UV-A (315-400 nm), UV-B (280-315 nm) e UV-C
(100-280 nm) [15]. A radiação UV-C é absorvida na sua totalidade pela atmosfera terrestre.
Aproximadamente 90% da radiação UV-B é absorvida pela atmosfera terrestre, tendo os restantes 10%
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um efeito benéfico na saúde humana em casos de exposição moderada, mas representando um fator
de risco para a saúde humana em casos de exposição excessiva. A radiação UV que atinge a superfície
terrestre é maioritariamente constituída por radiação UV-A que penetra profundamente na pele
podendo ser responsável pelo seu envelhecimento e pelo aparecimento de melanomas. Devido ao seu
reduzido comprimento de onda, a radiação UV é elevadamente energética. Para além dos efeitos na
saúde humana, esta radiação promove a degradação dos materiais.
A radiação visível compreende a radiação solar com comprimento de onda entre 400 e
780 nm [15], tratando-se do único tipo de radiação detetável ao olho humano. É a fonte primária de
energia das cadeias alimentares. Os gastos energéticos associados a iluminação artificial podem ser
reduzidos na presença de níveis de radiação visível (iluminação natural) satisfatórios.
A radiação IV compreendida entre comprimentos de onda de 780 nm e 50 µm [15], apesar de
não ser percetível ao olho humano pode ser sentida na forma de calor. Dependendo da sua
temperatura, os corpos emitem radiação IV, correspondendo a temperaturas mais elevadas menores
comprimentos de onda.
Durante a estação de Inverno o sol nasce sensivelmente a sudeste e põe-se a Sudoeste,
apresentando um percurso mais afastado do zénite. Durante a estação de Verão o sol nasce a nordeste
e põe-se a noroeste, apresentando um percurso mais próximo do zénite. A variação ao longo das
estações do ano do percurso solar e, consequentemente, do ângulo de incidência da radiação solar na
superfície terrestre, influencia os ganhos solares através de envidraçados e o sombreamento sobre os
mesmos podendo este ser causado por elementos como árvores, palas e edifícios. Conhecendo a
orientação de um determinado envidraçado e o movimento diário do sol, pode-se prever a radiação
solar incidente no mesmo para as várias estações do ano. Na Figura 2.2 encontra-se representada
graficamente a radiação solar incidente num envidraçado para várias orientações solares, nas estações
de Inverno e Verão, em Portugal. Na estação de Inverno, a radiação solar incide sobretudo nos
envidraçados orientados a sul. Os envidraçados orientados a norte são os que recebem menor radiação
solar. Para as orientações solares este e oeste, a radiação incidente nos envidraçados é mais
significativa no período da manhã e da tarde, respetivamente, atingindo-se picos de radiação mais
elevados na estação de Verão.

Figura 2.2 – Radiação solar incidente num envidraçado para várias orientações solares, nas estações de Inverno
e Verão. (Adaptado de [17])

Da radiação solar global incidente num envidraçado, uma fração é transmitida diretamente para
o interior, outra é refletida para o exterior e outra é absorvida. Da radiação solar absorvida, parte é
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emitida para o interior e outra parte para o exterior por convecção e radiação. Na Figura 2.3
encontram-se representadas as componentes da radiação solar global incidente num envidraçado
simples incolor.

Figura 2.3 – Componentes da radiação solar global incidente num envidraçado simples incolor.

Principais Propriedades Térmicas e Óticas dos Envidraçados
As principais propriedades térmicas e óticas que influenciam o desempenho térmico, ótico e
energético de um envidraçado são: o coeficiente de transmissão térmica, o fator solar, a transmitância
visível, a refletância visível e o coeficiente de seletividade espectral.
O coeficiente de transmissão térmica de um envidraçado, 𝑈 [W/(m2K)], representa o fluxo de calor
que o atravessa devido à diferença entre as temperaturas ambiente interior e exterior. É determinado
pela Eq. 2.1, onde 1⁄ℎ e 1⁄ℎ , em [m2K/W], representam as resistências térmicas superficiais interior
e exterior, 𝑒 [m] a espessura do vidro, 𝜆 [W/mK] a condutibilidade térmica aparente do vidro e 𝑅
[m2K/W] a resistência térmica total da(s) câmaras(s) de preenchimento. Este coeficiente é inversamente
proporcional à resistência térmica do envidraçado.
𝑈=

1
𝑒
1
+∑
ℎ
𝜆

+𝑅 +

1
ℎ

Eq. 2.1

O fator solar, 𝑔 [-], indica a fração de radiação solar que atravessa o envidraçado e é transmitida
quer diretamente quer depois de absorvida para o interior. É determinado pela Eq. 2.2 [13], onde 𝑇
representa a radiação solar transmitida diretamente, 𝐴 a fração de radiação absorvida emitida para o
interior e 𝐼 a radiação solar global incidente. O ângulo de incidência solar, as condições externas de
convecção natural, a velocidade do vento e a espessura e constituição do envidraçado afetam o fator
solar [13]. Quanto menor é o fator solar, menor é o ganho térmico devido à radiação solar através do
envidraçado.
𝑔=

A transmitância visível, 𝜏

𝑇+ 𝐴
𝐼

Eq. 2.2

, corresponde à fração de radiação visível que é transmitida pelo

envidraçado para o interior. Esta propriedade afeta o conforto visual e o consumo energético para
iluminação. Valores de transmitância visível elevados possibilitam uma boa iluminação natural, no
entanto podem causar problemas de encadeamento. Envidraçados com uma transmitância visível
reduzida normalmente originam um maior consumo energético para iluminação artificial dado a
iluminação natural dos espaços interiores poder ser insuficiente para as tarefas a desempenhar pelos
ocupantes.
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A fração de radiação visível refletida pelo envidraçado é expressa pela refletância visível.
Envidraçados com uma refletância visível elevada apresentam uma transmitância visível reduzida,
originando um ambiente interior com baixa iluminação natural. No período diurno, um envidraçado com
uma refletância elevada permite uma boa visão do ambiente exterior a partir do interior, mas apresenta
uma reflexão do ambiente exterior quando visualizado do exterior. No período noturno observa-se o
inverso.
O coeficiente de seletividade espetral de um envidraçado, 𝐶𝑆𝐸 [-], expressa a resposta do mesmo
perante radiação com diferentes comprimentos de onda. É determinado através do quociente entre a
radiação visível transmitida e o fator solar. Quando o 𝐶𝑆𝐸 é superior a 1.2, o envidraçado é considerado
espectralmente seletivo, significando que é permeável à radiação visível e rejeita a radiação UV e IV
[13].
Influência dos Envidraçados no Conforto Interior
Os envidraçados exteriores afetam as condições de conforto térmico e ótico dos ocupantes de
espaços interiores de edifícios. Os envidraçados também influenciam o conforto acústico, não sendo
este abordado na presente dissertação.
Na presença de neutralidade térmica, correspondente ao equilíbrio térmico entre o calor gerado
pelo metabolismo humano e pelo meio que o rodeia, os ocupantes apresentam a sensação de conforto
térmico. O conforto térmico depende de fatores responsáveis por ganhos e perdas de calor como o
metabolismo humano, o vestuário e a tolerância dos ocupantes, a temperatura ambiente interior, as
variáveis climáticas, os sistemas de sombreamento, os sistemas de climatização, a ventilação, a inércia
térmica da envolvente, a área de envidraçados exteriores e respetiva orientação solar.
Geralmente, os ocupantes desempenham um papel ativo na criação de condições de conforto
térmico num ambiente interior por poderem interagir com este e adaptar-se ao mesmo, alterando as
necessidades de climatização. Em caso de desconforto térmico os ocupantes podem adotar medidas
de adaptação fisiológicas, comportamentais ou psicológicas [18]. As adaptações fisiológicas são
controladas por mecanismos de termorregulação que na presença de oscilações térmicas permitem a
manutenção da temperatura corporal por processos como vasodilatação, transpiração, vasoconstrição
e tremores musculares. As medidas de adaptação comportamentais, como alterar o nível de atividade,
alterar o vestuário, ligar/regular/desligar o sistema de climatização e abrir/regular/fechar uma janela,
são as que melhor permitem aos ocupantes alcançar o conforto térmico. As medidas de adaptação
psicológicas são afetadas por aspetos culturais, cognitivos e sociais, dependendo a perceção térmica
dos ocupantes dos seus hábitos e das suas expetativas.
Os envidraçados apresentam uma inércia térmica e um isolamento térmico reduzidos
comparativamente aos elementos opacos da envolvente. Assim, as temperaturas superficiais dos
envidraçados tendem a ter uma maior amplitude em relação aos elementos opacos, variando
rapidamente com as condições exteriores. Os envidraçados podem, portanto, originar temperaturas
interiores fora do intervalo de conforto (18 °C a 25 °C [11, 19]) originando um aumento das
necessidades de climatização para garantir o conforto térmico dos ocupantes. Caso o ocupante se
encontre próximo do envidraçado pode verificar-se um desconforto local devido a um arrefecimento ou
aquecimento diferenciado de uma ou mais partes do corpo.
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O conforto visual no interior de um edifício depende de fatores como as atividades a serem
realizadas no espaço, os níveis de encadeamento e iluminância interiores e o panorama do edifício
para o exterior. Os ocupantes podem através de medidas de adaptação comportamentais como
ativação de sistemas de sombreamento e alteração da localização e orientação do espaço de trabalho
atingir o conforto visual. Atividades relacionadas com o uso de ecrãs ou que exijam um maior detalhe
visual de pormenores necessitam de níveis de iluminância mais elevados, normalmente superiores a
500 lx [20]. Em alguns casos, os níveis de iluminância exigidos podem ser satisfeitos em parte ou
totalmente através de iluminação natural.
A função básica da iluminação natural nos edifícios é fornecer, no seu interior, um ambiente
visual adequado que permita aos ocupantes desempenhar as suas tarefas visuais de um modo preciso
sem fadiga visual, na presença de condições de conforto e segurança [21]. A transmissão de luz natural
para os ambientes interiores em edifícios deve-se sobretudo aos envidraçados exteriores. Para a
mesma orientação solar, a uma área de envidraçado maior não se associa necessariamente um maior
conforto visual por poderem existir níveis de desconforto de encadeamento devidos a um excesso de
iluminância interior [22].
Em edifícios com ocupação maioritariamente diurna, a utilização de luz natural pode contribuir
para a sua eficiência energética desde que seja feita previamente uma análise das consequências
energéticas da respetiva utilização. Na Figura 2.4 encontram-se os potenciais impactes energéticos,
negativos e positivos, resultantes da utilização de iluminação natural nos edifícios. Analisando a
mesma, é possível notar-se a importância de garantir que a utilização de iluminação natural não tem
impactes negativos em determinados aspetos do ambiente interior como o conforto térmico e visual ou
no consumo energético de sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (AVAC), estando
estes normalmente associados a áreas de envidraçados elevadas. Como referido anteriormente, a
capacidade de adaptação dos ocupantes influencia as necessidades de climatização. A tolerância por
parte dos ocupantes de um maior intervalo de conforto térmico, em edifícios climatizados com uma
elevada área de envidraçado, tem contribuído para a redução das necessidades de climatização,
sobretudo de arrefecimento, e do pico energético [18].

Figura 2.4 – Esquema ilustrativo dos potenciais impactes energéticos resultantes da utilização de iluminação
natural nos edifícios. (Adaptado de [21])
12

A iluminação de espaços interiores deve ser feita, de preferência, recorrendo-se à luz natural,
complementando-se esta com sistemas de iluminação artificial energeticamente eficientes e flexíveis,
capazes de satisfazer as necessidades quantitativas e qualitativas da iluminação. Entre os sistemas de
iluminação natural e artificial devem estar presentes condições de articulação e complementaridade
que permitam o recurso à iluminação artificial apenas em situações em que as necessidades de
iluminação não possam ser satisfeitas apenas na presença de luz natural [21]. A utilização de sistemas
de controlo de iluminação automáticos permite reduzir as necessidades energéticas para arrefecimento
e iluminação, podendo verificar-se um aumento reduzido das necessidades para aquecimento [22].
O correto dimensionamento e utilização de dispositivos de sombreamento permite controlar os
ganhos solares através dos envidraçados. Este controlo é importante para assegurar um melhor
conforto térmico e visual do ambiente interior, especialmente na estação de arrefecimento em que os
ganhos solares são mais elevados. Estes dispositivos permitem também controlar a iluminação natural
admitida no interior do espaço, regular a comunicação entre espaços contíguos, gerir os níveis de
privacidade e aumentar o isolamento térmico.
Dos dispositivos de sombreamento de envidraçados fazem parte os estores venezianos, as
portadas, as cortinas e os estores de lona. Estes dispositivos existem com diferentes custos, aparências
e desempenhos energéticos. O local de instalação destes dispositivos em relação ao envidraçado varia,
podendo estes ser instalados no exterior, interior ou entre dois panos de vidro. Normalmente, os
dispositivos instalados no exterior dos envidraçados reduzem os ganhos solares de forma mais eficaz
quando comparados com os dispositivos interiores. Os dipositivos de sombreamento podem ser
classificados de acordo com a possibilidade de manobra por parte dos utilizadores em fixos ou móveis,
podendo estes últimos ser automáticos ou manuais. A utilização de dispositivos de sombreamento
automáticos, com transmitância visível reduzida, possibilita reduzir as necessidades de energia para
arrefecimento e iluminação, maximizando o conforto visual [22]. Esta redução energética torna-se mais
significativa utilizando em simultâneo sistemas de controlo de iluminação automáticos [22].
Para além dos dispositivos referidos, vegetação e elementos construtivos como palas (verticais
e horizontais), beirados e varandas permitem reduzir a radiação solar incidente em envidraçados. A
seleção e posicionamento estratégicos de vegetação como árvores, sebes e trepadeiras de folha
caduca próxima dos envidraçados proporcionam sombreamento no Verão e permitem a incidência de
radiação no Inverno devido à queda da folhagem. Os elementos construtivos referidos anteriormente
promovem o sombreamento dos envidraçados consoante a altura do sol, sendo necessário o seu
dimensionamento correto para maximizar os benefícios da radiação solar ao longo do ano.
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3. Estado da Arte
Como já referido, geralmente, os envidraçados são os elementos dos edifícios que mais
permitem trocas de calor entre os ambientes exterior e interior. O aumento da área envidraçada na
fachada exterior observado nos últimos anos, maioritariamente em edifícios não residenciais, devido
quer a razões estéticas quer de otimização de utilização de iluminação natural, tem vindo a contribuir
para o aumento das cargas térmicas nos espaços interiores. Assim, é necessário aumentar o
desempenho dos envidraçados para evitar perdas de calor durante a estação de aquecimento e ganhos
de calor excessivos durante a campanha de arrefecimento.
A fim de atingir um melhor desempenho energético para um edifício novo ou existente, a
aplicação de películas para envidraçados, nomeadamente de PCS, é uma hipótese eficiente a
considerar. A aplicação de PCS em envidraçados permite modificar as propriedades térmicas e óticas
dos mesmos, tornando-os mais eficientes ao reduzir as necessidades de arrefecimento devidas aos
ganhos solares sobretudo no verão e ao oferecer um ambiente luminoso adequado à ocupação dos
espaços em caso de iluminação natural excessiva.
Neste capítulo alguns estudos, experimentais e numéricos, sobre a aplicação de películas de
controlo solar em envidraçados em diferentes climas são resumidos. De seguida é apresentado o
contexto histórico das películas para envidraçados, são referidos os vários tipos destas películas
comercializados e descritas as suas principais propriedades. A constituição típica de uma PCS e o seu
processo de fabrico são descritos.
Estudos Anteriores
Existe uma grande variedade de estudos sobre as propriedades das películas de controlo solar
e o efeito da sua aplicação no consumo energético e no conforto térmico e ótico em diferentes tipos de
edifícios e envidraçados. Alguns destes estudos, experimentais como numéricos, encontram-se
resumidos a seguir.
Foi realizado por Li et al. [23] um estudo da iluminação e do desempenho energético de dois
escritórios adjacentes com sistemas de climatização localizados num edifício comercial em Hong Kong.
A fachada exterior dos mesmos apresentava-se orientada a oeste. Os dois escritórios apresentavam
áreas e sistemas de iluminação (luzes fluorescentes) semelhantes, tendo sido instalados sensores com
o objetivo de, primeiro, medir o nível de iluminância interior e ajustar a iluminação artificial de acordo
com as necessidades e de, segundo, detetar a presença/ausência dos ocupantes para a iluminação
artificial ser automaticamente desligada no caso do escritório se encontrar sem ocupação. Foi aplicada
uma película de controlo solar nos envidraçados de um dos escritórios, tendo sido mantido o
envidraçado original no outro. Medições experimentais do ganho de energia solar, do nível de
iluminância interior e do consumo elétrico da iluminação foram realizadas simultaneamente em ambos
os escritórios. Na presença das películas de controlo solar, foi concluído que a rejeição dos ganhos
solares atingiu 30%, considerando apenas a radiação solar difusa, e que foi superior a 50%
considerando também a componente de radiação solar direta. Tal permitiu afirmar que o desempenho
das películas em relação à reflexão de radiação solar depende da razão entre as componentes direta
e difusa. A película permitiu uma redução média de 76% da transmitância de radiação visível, tendo
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sido observado que, contrariamente à rejeição dos ganhos solares, a transmitância de radiação visível
foi constante ao longo da campanha experimental, não dependendo da razão entre radiação difusa e
direta no envidraçado. Foram obtidas através de correlação equações de regressão linear para a
redução do consumo elétrico de iluminação em função da luz natural disponível. Foi realizado um caso
de estudo, na presença e ausência da película aplicada num dos escritórios, considerando um sistema
de arrefecimento, com um coeficiente de performance (COP) de 3, e uma área de envidraçado e de
pavimento de 3.55 m2 e 8.64 m2, respetivamente. Para este caso de estudo, a presença da película
permitiu uma redução de 0.59 kWh/dia do consumo de energia pelo sistema de arrefecimento, mas
originou um aumento de 0.113 kWh/dia do consumo de iluminação, permitindo uma redução diária total
do consumo de eletricidade de 55 Wh por metro quadrado de área de pavimento.
O consumo de energia dos sistemas de arrefecimento e de iluminação num escritório amplo, em
Hong Kong, foi estudado por Li et al. [24]. Os parâmetros medidos experimentalmente e analisados
foram a transmitância de luz visível, a radiação solar e o consumo energético da iluminação artificial e
do sistema de arrefecimento. As medições da transmitância de luz visível e da radiação solar foram
realizadas em dois escritórios adjacentes com a fachada exterior orientada a noroeste. Em ambos os
escritórios foram instalados controlos de escurecimento fotoelétricos em 6 das 14 luminárias, tendo
sido também instalada uma película de controlo solar nos envidraçados de um dos escritórios. A partir
dos dados experimentais foi concluído que a película reduziu os níveis de iluminância interior, os
ganhos energéticos de iluminação e o consumo energético do sistema de arrefecimento. Os dados
experimentais recolhidos permitiram validar a simulação do consumo anual energético do escritório,
desenvolvida recorrendo ao EnergyPlus. Como resultado, foi obtida uma redução de 31.1% e 4%,
respetivamente, do consumo energético por parte da iluminação artificial e do sistema de arrefecimento
considerando apenas a instalação dos controlos de escurecimento. Considerando a aplicação dos
controlos e da película de controlo solar, foi obtida uma redução do consumo energético em iluminação
e arrefecimento de 21.2% e 6.9%, respetivamente. As reduções energéticas considerando a aplicação
da película foram menos significativas do que as originadas pela aplicação dos controlos.
Li et al. [25] realizaram um estudo experimental e numérico do efeito de películas de controlo
solar no consumo energético. A campanha experimental decorreu numa câmara exterior, orientada a
sudeste, com duas células de teste distintas nas quais foram instaladas várias combinações de
envidraçados (simples incolor, colorido, laminado e duplo incolor) com e sem películas de controlo solar
(𝜏

de 50, 25 e 37%). Para o mesmo tipo de envidraçado com e sem película, as medições da radiação

solar global, da temperatura superficial do envidraçado, da temperatura ambiente interior e das
condições atmosféricas foram realizadas em simultâneo. O efeito das películas na transmitância solar
normal é maior no caso de envidraçados incolores dado estes apresentarem uma transmitância solar
mais elevada sem película, quando comparados com os outros envidraçados. Os dados experimentais
permitiram validar modelos das células de teste com os vários envidraçados, criados recorrendo ao
EnergyPlus. A partir destes modelos, os potenciais ganhos energéticos anuais do sistema de
ar-condicionado (AC) resultantes da aplicação dos vários envidraçados foram avaliados quando
aplicados num escritório, centro comercial e quarto de hotel em Hong Kong. O melhor cenário
energético obtido para o escritório correspondeu ao resultante da aplicação da película com 𝜏
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num envidraçado simples incolor (12 mm), originando uma redução anual, em kWh/m2 de envidraçado,
de 61.5 e 89.7 quando aplicada, respetivamente, em todos os envidraçados ou apenas nos orientados
a oeste. A combinação película e envidraçado referida, originou igualmente o melhor cenário para o
centro comercial, possibilitando uma redução anual de 38.4 e 55.0 kWh/m2 de envidraçado quando
aplicada, respetivamente, em todos os envidraçados ou apenas nos orientados a oeste. A combinação
referida originou, igualmente, no caso do quarto de hotel o melhor cenário, conduzindo a uma redução
de 56.9 kWh por m2 de envidraçado quando presente nos envidraçados orientados a sul.
A poupança energética resultante da aplicação de películas de controlo solar num museu, em
Xangai, com um elevado rácio de envidraçado (90%) foi estudado por Yin et al. [26]. O envidraçado
duplo original apresentava uma película de baixa emissividade. Foram simulados, para além deste,
dois envidraçados como o original, mas com a adição de uma película de controlo solar no interior ou
no exterior dos mesmos. As propriedades térmicas e óticas dos sistemas de envidraçado foram obtidas
recorrendo ao Optics 5.1 e ao WINDOW 6. Foi concluído que a posição da película aplicada e a
configuração do envidraçado original são dois fatores significativos no desempenho da película. O
envidraçado com a película exterior apresentou a maior redução no consumo anual e pico mensal
elétrico do sistema AVAC. Dada a baixa radiação solar nas janelas orientadas a norte, foram
considerados dois novos modelos para otimizar os ganhos energéticos e económicos do edifício,
correspondendo, o primeiro, à instalação das películas em todos os envidraçados exceto nos
orientados a norte e, o segundo, à instalação das mesmas películas em todos os envidraçados exceto
nos orientados a norte e nordeste. A poupança monetária média mensal foi superior no caso do primeiro
modelo otimizado. Foi simulado um novo envidraçado duplo incolor sem película de baixa emissividade,
ao qual foi adicionado uma película de controlo solar ora na superfície interior ora na exterior. Dos
resultados obtidos deste envidraçado, foi concluído que a película exterior permitiu uma maior redução
dos ganhos solares dos envidraçados por condução.
Chan et al. [27] determinaram a redução dos gastos energéticos e, consequentemente, de
emissões, resultante da aplicação de uma película de controlo solar num quarto de hotel com sistema
de AC (COP = 3 assumido), na China. Realizaram ainda uma análise económica do investimento de
aplicação da película. Foram selecionados para o estudo dois quartos de hotel semelhantes, com a
fachada exterior orientada a sul, tendo sido aplicada a película no envidraçado de um destes. A
presença da película possibilitou uma redução diária do gasto de eletricidade de 1.55 kWh.
Considerando os 100 dias médios de operação anual do AC na localidade do hotel, esta redução
possibilita uma diminuição anual das emissões de dióxido de enxofre e CO2 de 920 g e 131 kg,
respetivamente. Para a análise económica foi assumido um tempo de vida útil da película de 5 anos e
foram criados quatro cenários distintos. Todos os cenários propostos no estudo apresentaram um
período de retorno do investimento inferior a 5 anos. O cenário com o melhor desempenho económico
foi o no qual a película apresentava um desconto a granel de 20% e o preço da eletricidade apresentava
um aumento anual de 20%. Este cenário apresentou um período de retorno de 3.5 anos, um valor atual
líquido de 326 RMB e uma taxa interna de rentabilidade de 18.8%
O efeito da aplicação de duas películas de controlo solar no gasto energético do sistema de AC
de num hotel no Reino Unido foi estudado por Bahadori-Jahromi et al. [28]. Foram selecionadas duas

17

películas exteriores (Prestige 70 Exterior e Prestige 40 Exterior, ambas da marca Llumar) e quatro tipos
de envidraçado (simples incolor e colorido; duplo incolor e colorido) onde a aplicação das mesmas em
todas as janelas exteriores foi simulada. A simulação energética foi realizada recorrendo ao programa
TAS desenvolvido pela Environmental Design Solutions Limited. As películas permitiram uma redução
de, aproximadamente, 2% no consumo anual de energia por parte do sistema de AC. Foram obtidos
uma redução média de 35% do consumo anual de energia para arrefecimento e um aumento médio de
1.2% do consumo anual de energia para aquecimento. Uma diminuição de 3% nas emissões anuais
de CO2 foi observada na simulação da película Prestige 70 Exterior nos dois tipos de envidraçado e da
Prestige 40 Exterior no envidraçado incolor.
Contexto Histórico
O conceito de películas em envidraçados com função de controlo solar data do início dos anos
60, quando estas eram na sua maioria utilizadas em carros. Inicialmente, o principal objetivo era
controlar os ganhos e perdas de energia resultantes das cargas solares. Estas primeiras películas eram
transparentes e refletiam a radiação solar que incidia nos envidraçados diminuindo o aquecimento
excessivo das superfícies interiores. Com o objetivo de melhorar a privacidade e a decoração dos
espaços onde estas películas estão presentes, surgem as películas coloridas, que tiveram grande
expansão impulsionada pelo avanço tecnológico no domínio dos novos materiais utilizados na
construção [29].
Na década de 70, as películas foram adaptadas para aplicação em envidraçados de edifícios,
tendo sido desenvolvidas, a meio desta década, as películas de proteção e segurança que possuem
uma elevada resistência a impactos fortes no envidraçado, protegendo as pessoas e os bens materiais
de estilhaços e da possível entrada de intrusos. No final dos anos 70, foi introduzida a camada de
proteção antirrisco nas películas [30].
O ritmo de desenvolvimento dos países industrializados foi afetado negativamente com a crise
energética dos anos 70, durante a qual ocorreram nos anos de 1973 e 1979 dois choques petrolíferos
[31]. Esta crise estimulou o interesse de desenvolver películas cujas propriedades permitissem reduzir
as perdas de calor para o exterior, diminuindo assim os gastos energéticos com o aquecimento dos
espaços. Películas de poliéster foram utilizadas inicialmente pois tinham a capacidade de absorver e
refletir radiação infravermelha longa proveniente do interior dos espaços, aumentando assim o efeito
de estufa nos mesmos [32].
A fim de atingir um melhor conforto térmico, desde os anos 90 têm sido desenvolvidas películas
espectralmente seletivas que permitem ou impedem a transmitância de radiação com um determinado
comprimento de onda, dependendo se é desejável ou não [30].
A prevenção de problemas de saúde resultantes da exposição excessiva à radiação UV,
estimulou o desenvolvimento das películas para que as suas propriedades permitissem proteger o
interior dos espaços e as pessoas que neles se encontram impedindo a transmissão deste tipo de
radiação [29].
As películas para envidraçados têm evoluído ao longo dos anos, tornando-se, atualmente, um
elemento essencial nos envidraçados de edifícios tanto comerciais como domésticos.
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Tipos de Películas Aplicáveis em Envidraçados de Edifícios
Segundo o seu objetivo e as suas características, as películas aplicáveis em envidraçados de
edifícios podem ser separadas em três grandes grupos: películas de controlo solar, películas
decorativas e películas de proteção e segurança [33].
As películas de controlo solar têm a capacidade de aumentar o conforto do ambiente interior,
diminuindo o fator solar do envidraçado, bloqueando significativamente a radiação UV, reduzindo o
encadeamento e as reflexões provocadas em aparelhos eletrónicos como computadores e diminuindo
os gastos energéticos de sistemas de climatização ao estabilizar a temperatura interior.
O grupo de películas referido anteriormente inclui: películas refletivas, películas duplamente
refletivas, películas neutras, películas exteriores, películas de baixa emissividade, películas de proteção
aos raios UV, películas cerâmicas e películas espectralmente seletivas. As películas refletivas possuem
dois lados refletivos, aumentando o controlo do aumento da temperatura interior e concedendo ao
envidraçado um efeito espelhado. Películas duplamente refletivas apresentam o lado exterior mais
refletivo do que o interior, permitindo aos ocupantes usufruir da vista exterior mesmo depois de
anoitecer. As películas neutras têm a capacidade de refletir o calor exterior, bloquear os raios UV e
diminuir o encadeamento, mantendo a aparência incolor do envidraçado. Tal como o seu nome indica,
as películas exteriores são instaladas no lado exterior do envidraçado, possuindo elevadas
capacidades refletivas sem afetar a aparência interior. Películas de baixa emissividade contribuem para
o isolamento térmico do envidraçado, diminuindo os gastos energéticos, tanto de aquecimento como
de arrefecimento, com sistemas de climatização. A transmissão da radiação UV é reduzida
significativamente, até 99%, por películas de proteção aos raios UV, beneficiando a saúde dos
ocupantes e a durabilidade dos materiais presentes no ambiente interior. As películas cerâmicas são
ideais para zonas costeiras dada a sua elevada resistência à corrosão, aumentando a durabilidade das
películas instaladas nestas zonas. Películas espectralmente seletivas reduzem a transmissão de certos
intervalos de radiação solar e refletem o calor exterior, mantendo um aspeto incolor quando aplicadas,
permitem criar ambientes interiores com boa iluminação natural e temperaturas de conforto sem gastos
energéticos significativos de sistemas de climatização.
As películas decorativas permitem modificar esteticamente os envidraçados através da seleção
entre diversas opções como cores, gradientes, texturas, padrões ou personalização. Certas películas
decorativas conferem privacidade bloqueando, total ou parcialmente, a visualização do ambiente
interior.
As películas de proteção e segurança reduzem a quantidade e o tamanho dos estilhaços
provocados por um impacto, intencional ou acidental, no envidraçado, mantendo a maioria, ou
totalidade, dos estilhaços aderidos à película. Estas películas contribuem assim para a segurança e
proteção dos utilizadores dos espaços e dos bens materiais. As películas anti-graffiti estão presentes
neste grupo, atuando como uma camada de sacrifício resistente a tinta de spray e químicos, podendo
esta ser removida e substituída evitando a compra de um envidraçado novo.
Com o objetivo de facilitar a identificação e distinção de películas para envidraçados, surgiram
códigos de produtos que podem variar entre fabricantes. Estes códigos encontram-se em cada uma
das películas que é fabricada e fornecem aos consumidores informação acerca do tipo de película, da
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transmitância visível que atravessa o sistema película e envidraçado, da sua cor, do tipo de proteção
antirrisco, do tipo de adesivo e da espessura da película. Na Figura A.1 do Anexo A, encontra-se o
código de produto de películas da marca LLumar e a respetiva legenda.
Propriedades de Películas Aplicáveis em Envidraçados de Edifícios
Inicialmente, os fabricantes de películas recorriam a normas de segurança para envidraçados,
como a EN 12600, a EN 356 e a ISSO 16933, a fim de definirem as propriedades das películas.
No ano de 2014 foi publicada uma norma específica para as películas disponíveis no mercado,
a EN 15752-1 [34], e a norma EN 15755-1 destinada a envidraçados com películas aplicadas. Segundo
a EN 15752, a definição das películas depende das suas propriedades de refletância em ambos os
lados e de transmitância para os diferentes espectros de radiação (UV, visível, solar e térmica). A norma
EN 12898 define radiação térmica como correspondendo à radiação IV de grande comprimento de
onda até à radiação UV.
As propriedades das películas para envidraçados definidas na norma EN 15752 são:
transmitância à radiação visível, fator solar, transmitância solar direta, refletância solar direta,
absortância solar direta, refletância exterior à radiação visível, refletância interior à radiação visível,
transmitância à radiação UV, coeficiente de sombreamento e índice de reprodução cromática.
Constituição Típica de uma Película de Controlo Solar
A complexidade das películas para envidraçados depende do objetivo da sua aplicação e da
tecnologia adotada pelo fabricante. De uma forma geral, as películas têm quatro componentes em
comum: proteção descartável, adesivos, película de poliéster e camada antirrisco.
A proteção descartável é uma película, usualmente de poliéster, que se encontra presente no
lado em que será aplicada no envidraçado. Tem como fim cobrir e proteger o adesivo de possíveis
contaminações resultantes do contacto com o ar ou outras superfícies que não o envidraçado. Deve
ser removida no instante anterior à sua aplicação, permitindo o contacto entre o adesivo e a superfície
do vidro. [35]
Atualmente, existem dois tipos de adesivos predominantes na indústria: adesivos sensíveis à
pressão (ASP) e adesivos secos (AS). Após se retirar a proteção descartável, um ASP encontra-se
automaticamente preparado para ser usado, sendo necessário apenas aplicar pressão na película para
que se dê a ligação com a superfície do vidro. A grande vantagem deste tipo de adesivo é permitir uma
adesão rápida. Os AS, contrariamente aos ASP, não são pegajosos ao toque, permitindo reduzir a
probabilidade de contaminação aquando da aplicação da película. É necessário ativar este tipo de
adesivo com água, permitindo a criação de ligações químicas com a superfície do vidro. Os AS
permitem uma ligação película-envidraçado mais forte, permitindo uma maior durabilidade e uma maior
claridade ótica. [36]
O poliéster presente nas películas possui propriedades óticas, térmicas, mecânicas, físicas e
químicas de elevada qualidade, concedendo durabilidade, resistência e flexibilidade [37]. Uma película
de controlo solar pode ter na sua constituição várias películas de poliéster ligadas entre si por processos
de laminação, com o objetivo de aumentar o seu desempenho. No poliéster podem ser incorporados
metais, corantes e inibidores de UV aquando do processo de fabrico.
20

O acabamento com a camada de proteção antirrisco em acrílico permite proteger a película de
poliéster contra o desgaste abrasivo e a ação de produtos de limpeza [38].
A qualidade dos componentes da película deve permitir uma visão não distorcida através do
sistema película-envidraçado, garantindo o seu desempenho e durabilidade. Os componentes típicos
de uma película de controlo solar encontram-se na Figura 3.1.

Figura 3.1 – Constituição típica de uma película de controlo solar. (Adaptado de [34])

O adesivo de laminação, representado na Figura 3.1, é utilizado no processo de fabrico das
películas para permitir a união de várias películas de poliéster [36].
O metal, normalmente alumínio, representado na Figura 3.1 encontra-se incorporado na
membrana de poliéster e contribui para a redução dos ganhos solares através do envidraçado,
refletindo parte da radiação solar [39].
A resina de UV de alto desempenho, representada na Figura 3.1, permite reduzir
significativamente a transmissão de radiação no espectro do UV, contribuindo para a proteção do
poliéster presente na película, bem como dos materiais e ocupantes do ambiente anterior. Esta resina
pode encontrar-se incorporada nos adesivos ou no poliéster [37].
Processo de Fabrico de uma Película de Controlo Solar
O processo de fabrico de películas para envidraçados inicia-se com uma película de poliéster,
na qual podem ser incorporados bloqueadores de radiação UV, metais ou corantes dependendo do
objetivo desejado.
A adição de metais atribui propriedades refletivas à película e pode ser personalizada por cada
fabricante dependendo da quantidade de radiação solar a ser refletida desejada. Esta adição é feita na
presença de vácuo e os processos mais utilizados atualmente pela indústria de películas para
envidraçados são: deposição por vapor (vapor deposition), deposição por feixe de eletrões (electron
beam deposition) e pulverização catódica (sputtering) [39].
O processo de deposição por vapor dá-se numa câmara de vácuo. Inicia-se com a colocação de
um metal, normalmente alumínio, num recipiente aquecido até este atingir o seu ponto de ebulição o
que, dada a existência de vácuo, será consideravelmente inferior comparando com condições de
pressão normais. Quando o ponto de ebulição é atingido, o vapor formado adere à película de poliéster
que circula na câmara com um sistema de rolos. A zona da película mais próxima do metal é arrefecida
por um rolo que por sua vez é arrefecido com água. O metal fica incorporado na película assim que a
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sua temperatura diminui devido ao contacto. A espessura da camada de metal depende da velocidade
a que a película circula na câmara de vácuo, possibilitando ao fabricante alterar a espessura consoante
o objetivo da película.
O processo de deposição por feixe de eletrões é semelhante ao de deposição por vapor, com a
particularidade de se recorrer a um feixe de eletrões para aquecer o metal, em vez de colocar o mesmo
num recipiente aquecido.
No processo de pulverização catódica é utilizada uma câmara de vácuo com uma atmosfera de
gás inerte ou reativo, normalmente de árgon. É transmitida uma carga negativa aos átomos do gás,
recorrendo-se a energia elétrica. As condições de vácuo possibilitam a livre e rápida circulação das
partículas eletricamente negativas. A colisão destas partículas com a superfície do metal presente na
câmara provoca a expulsão, a grande velocidade, de átomos do metal. Estes átomos depositam-se na
superfície da película de poliéster.
A coloração de uma película de controlo solar pode ser obtida incorporando corantes numa
película de poliéster ou no adesivo antes deste ser aplicado na película. No caso da película de
poliéster, após ser revestida com corantes, esta é encaminhada para fornos onde os corantes são
incorporados devido ao calor [40].
Caso seja necessário unir diversas películas de poliéster, recorre-se a um processo de laminação
que permite a aderência de uma película com adesivo de laminação a uma nova película, utilizando
um sistema de rolo para pressionar as mesmas [35].
De seguida, a proteção antirrisco é transferida de um recipiente para um rolo, sendo aplicada
uma fina camada no lado da película que ficará exposto ao ambiente. Do mesmo modo, o lado da
película a ser colado ao envidraçado é revestido por uma camada de adesivo. [35]
O adesivo da película é coberto com uma proteção descartável, completando o processo de
fabrico [40].
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4. Descrição do Caso de Estudo
Para a análise do desempenho térmico, ótico e energético de PCS quando aplicadas em
envidraçados de gabinetes, complementado com uma análise económica e ao nível de emissões de
CO2 resultante da aplicação das mesmas, recorreu-se como caso de estudo a três gabinetes do
Pavilhão de Mecânica III no campus da Alameda do IST (Figura 4.1), em Lisboa. Os resultados do
desempenho térmico e energético a serem analisados, obtiveram-se por simulação numérica no
EnergyPlus, tendo-se recorrido a dados recolhidos durante uma campanha experimental realizada no
âmbito do trabalho de Lourenço [13] para calibrar a simulação.
A campanha experimental foi realizada in situ em simultâneo em três gabinetes (4.7, 4.8 e 4.9)
adjacentes localizados no 4º piso (piso de cobertura) do Pavilhão de Mecânica III, no campus da
Alameda do IST (Figura 4.1), em Lisboa. A Figura 4.2 ilustra a localização dos mesmos no Pavilhão de
Mecânica III, sendo possível observar que os gabinetes se situam num dos corpos do edifício possuindo
uma geometria e orientação solar idênticas. O Pavilhão em questão foi construído no ano 2000,
possuindo um total de quatro pisos. Os dois pisos que se encontram acima do solo apresentam grandes
áreas de envidraçado nas fachadas exteriores, sendo, na sua maioria, constituídos por gabinetes
individuais destinados ao corpo docente e a investigadores (Figura 4.3).

Figura 4.1 – Localização do Pavilhão
de Mecânica III no IST, a laranja.
Fonte: Google Earth 2018

Figura 4.2 – Localização dos
gabinetes no pavilhão, a vermelho.
Fonte: Google Earth 2018

Figura 4.3 – Localização dos
gabinetes na planta do piso 1 do
pavilhão, a vermelho.
Fonte: Google Maps 2018

Os gabinetes são retangulares, apresentando uma área útil de pavimento de, aproximadamente,
19 m2 e um pé-direito medido in situ de 2.97 m. O pavimento (Figura 4.4 d.) é formado, do exterior para
o interior, por um revestimento em reboco de 2 cm de espessura, por uma laje em betão armado com
uma espessura de 40 cm e por um acabamento em parquet de eucalipto ao cutelo com 2 cm.
As paredes interiores (Figura 4.4 a.) dos gabinetes, com uma espessura de 15 cm, são em
alvenaria de tijolo furado de 11 cm com um revestimento em reboco de 2 cm em ambas as faces.
A fachada exterior (40º em relação ao Norte), com uma área de envidraçado de 10.38 m2 e uma
área de vidro de 8.50 m2 por gabinete, encontra-se orientada a sudeste, ficando sob a ação direta da
radiação solar desde o nascer do Sol até aproximadamente às 11h [13]. Na Figura 4.5 encontram-se
identificados os envidraçados dos gabinetes na fachada exterior. A parte opaca (Figura 4.4 b.) desta
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superfície é constituída por uma viga em betão armado com 30 cm de espessura, uma forra em
alvenaria pelo exterior de 3 cm e revestimento em reboco, com 2 cm de espessura, em ambas as faces.
A cobertura (Figura 4.4 c.) é constituída pela laje de cobertura em betão armado com 40 cm de
espessura, na qual assenta uma camada de betão de enchimento de 5 cm, seguida de uma camada
de betonilha de regularização com 2 cm de espessura, uma camada de isolamento térmico composta
por poliestireno extrudido do tipo “roofmate” com 3 cm de espessura e, por fim, uma camada de
proteção pesada em seixo rolado com uma espessura de 5 cm.
A constituição dos elementos construtivos da envolvente opaca dos gabinetes em estudo
encontra-se representada na Figura 4.4.

c.

a.

b.

d.

Figura 4.4 – Representação dos quatro tipos elementos de contorno dos gabinetes, com indicação dos materiais
constituintes e respetivas espessuras em centímetros.

Os envidraçados presentes nos gabinetes encontram-se divididos em seis painéis, cujas
dimensões mostram-se na Figura 4.6. Cada painel é constituído por dois panos de vidro incolor (float)
Planilux fabricados pela Saint Gobain Glass, tendo o vidro exterior uma espessura de 6 mm e o vidro
interior de 4 mm. A configuração dos envidraçados encontra-se representada na Figura 4.7. Com o fim
de melhorar o conforto térmico e visual, em 2006, foi instalada uma película de controlo solar (R35 SI
ER HPR) na superície interior dos envidraçados. A caixilharia é em alumínio de cor verde, não
possuindo corte térmico. Estores venezianos de lâminas metálicas horizontais de cor clara instalados
no interior dos gabinetes funcionam como dispositivos de sombreamento.

Figura 4.5 – Identificação dos envidraçados dos
gabinetes na fachada exterior
orientada a sudeste.
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Figura 4.6 – Esquema ilustrativo do envidraçado de um
gabinete e respetivas medidas, em metros.

Devido ao efeito de sombreamento da parede saliente na parte sul do edifício (representado a
ponteado na Figura 4.2) os gabinetes começam a ficar sombreados por volta das 12h. O gabinete 4.7
é o primeiro a sentir este efeito de sombreamento, estendendo-se depois, gradualmente, aos outros
dois gabinetes. Uma vez que durante o inverno o Sol se encontra numa posição mais baixa, o efeito
de sombreamento nesta estação é maior comparativamente ao sentido no verão.
As paredes dos gabinetes orientadas a noroeste encontram-se em contacto com um corredor
interior e as paredes orientadas a nordeste ficam em contacto com gabinetes com características de
utilização similares. No piso inferior encontram-se gabinetes semelhantes, permitindo considerar,
também, o pavimento como uma superfície adiabática. A cobertura e as paredes orientadas a sudeste
encontram-se em contacto com o exterior.
A climatização dos dois pisos acima do solo do pavilhão é realizada por quatro unidades de
Volume de Refrigerante Variável (VRV), duas para cada piso divididas por gabinetes a nascente e a
poente. Estas unidades entram em funcionamento quando são solicitadas nos respetivos gabinetes. O
set point por defeito do sistema é 22 °C, podendo ser aplicada uma diferença de ± 2 °C pelos ocupantes
na temperatura do respetivo gabinete. Os valores da relação de eficiência energética sazonal (SEER)
em arrefecimento e do coeficiente de performance sazonal (SCOP) em aquecimento destas unidades
são 7.98 e 4.43, respetivamente.
No período da campanha experimental, a iluminação de cada gabinete consistia num candeeiro
de secretária e num de teto com duas lâmpadas incandescentes tubulares de 200 W cada. Refira-se
que recentemente, foram instaladas duas lâmpadas de halogéneo de 160 W cada para substituir as
incandescentes.
A nível de equipamentos eletrónicos, cada gabinete possui um computador desktop e um
computador portátil.
Quanto à ocupação, todos os gabinetes são individuais podendo, raramente, ser ocupados por
mais pessoas.

4.1. Resumo da Campanha Experimental
A campanha experimental nos três gabinetes do caso de estudo foi realizada num período
considerado da estação fria (também designado adiante como período de inverno), entre 11 de março
e 16 de abril, e num período considerado da estação quente (também designado adiante como período
de verão), entre 28 de maio e 26 de junho, em 2016 por Lourenço [13].
Com o objetivo de estudar o desempenho térmico e ótico dos envidraçados com PCS, no início
da campanha experimental aplicou-se uma película pelo exterior (RHE 20 SI ER HPR) no gabinete 4.7,
manteve-se a película interior original (R35 SI SR HPR) no gabinete 4.8 e retirou-se a película no
gabinete 4.9, tratando-se este do gabinete de referência. Na Figura 4.7 encontra-se a configuração dos
envidraçados aquando da campanha experimental.
Para conferir aos ocupantes um maior conforto térmico durante a campanha as lâminas dos
estores venezianos foram dispostas na posição vertical (0º) no painel superior esquerdo do
envidraçado, correspondendo a uma posição totalmente fechada, e na posição horizontal (90º) na
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metade direita do envidraçado, correspondendo a uma posição totalmente aberta. Na Figura 4.8 é
possível observar a posição dos estores venezianos durante a campanha experimental.

Figura 4.7 – Configuração dos envidraçados dos três
gabinetes aquando da campanha
experimental.

Figura 4.8 – Vista interior do envidraçado e da posição
do sistema de sombreamento aquando da
campanha experimental [13].

A legenda do código das películas referidas anteriormente encontra-se na Figura A.1 do Anexo
A. A película RHE 20 SI ER HPR é refletiva aplicada pelo exterior, possui uma transmitância visível de
20% e apresenta cor prateada, uma camada de proteção antirrisco aplicada pelo exterior e um adesivo
de alta qualidade com excelente resistência ao calor. A película R 35 SI SR HPR é do tipo refletiva,
possui uma transmitância visível de 35% e apresenta uma cor prateada, uma camada de proteção
antirrisco aplicada pelo interior e um adesivo de alta qualidade com excelente resistência ao calor.
Ambas as películas são da fabricante Llumar.
As propriedades térmicas e óticas das películas quando aplicadas em vidro incolor simples com
uma espessura de 3 mm encontram-se listadas na Tabela 4.1. É de notar a diferença entre os valores
da transmitância visível indicados pelo código e os presentes na ficha técnica.
Tabela 4.1 – Propriedades térmicas e óticas das películas de controlo solar da campanha experimental quando
aplicadas em vidro incolor simples com uma espessura de 3 mm. (Adaptado de [41])
Transmitância solar, 𝜏 [%]; refletância solar, 𝜌 [%]; transmitância visível, 𝜏 [%]; transmitância
UV, 𝜏 [%]; fator solar, 𝑔 [-]; coeficiente de transmissão térmica, 𝑈 [W/(m2K)]; emissividade, 𝜀 [-];
coeficiente de sombreamento, CS [-]; redução do encadeamento, RE [%]; redução total de radiação
solar, RTRS [%].
Película
RHE20SIERHPR
R35SISRHPR

𝜏
12
21

𝜌
63
45

𝜏
16
28

𝜏
< 0.1
< 1.0

𝑔
0.20
0.30

𝑈
5.91
5.17

𝜀
0.71
0.61

CS
0.22
0.35

RE
82
69

RTRS
80
70

Monitorizou-se em contínuo e simultaneamente as seguintes grandezas: temperaturas
superficiais exterior e interior do envidraçado, temperatura superficial das lâminas dos estores
venezianos, temperaturas dos ambientes exterior e interior, fluxo de calor nos envidraçados, radiação
solar interior normal à fachada, radiação solar exterior em plano horizontal, radiação solar vertical
normal à fachada, iluminância exterior em plano horizontal, iluminância interior em plano vertical normal
à fachada e em plano horizontal (plano de trabalho). A descrição dos equipamentos utilizados e a
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localização dos mesmos encontram-se na Tabela 4.2. Na Figura 4.9 encontra-se um corte esquemático
do gabinete de referência com a localização dos equipamentos utilizados à exceção dos termopares.
Tabela 4.2 – Equipamentos utilizados na campanha experimental. (Adaptado de [13])
Variável Medida

Equipamento
(Modelo)
Fluxo de Calor
Fluxímetros
(Hukseflux HFP01)
Iluminância Exterior
Luxímetro
(em plano horizontal)
(LI-210R)
Iluminância Interior
Luxímetros
(em plano vertical)
(LI-210R)
Radiação Difusa Exterior
Piranómetro
(em plano horizontal)
(BF5)
Radiação Global Exterior
Piranómetro
(em plano horizontal)
(BF5)
Radiação Global Interior
Piranómetros
(em plano vertical)
(LI-200R)
Radiação Global Exterior
Piranómetros
(em plano vertical)
(Kipp&Zonen)
Temperatura Superficial
Termopares
(Tipo-T)
Temperatura Ambiente
Termopares
(Interior e Exterior)
(Tipo-T)
Temperatura, Humidade Relativa Sensor HOBO
e Iluminância Horizontal

Precisão Localização
± 5% Superfície interior dos envidraçados
± 5% Cobertura
± 5% Armário dos gabinetes
± 20 W/m2 ± 15% Cobertura
± 5 W/m2 ± 12% Cobertura
± 3% Armário dos gabinetes
5 a 20 µV/W/m2 Gabinete 4.8. e cobertura
± 0.2 °C a 100 °C Superfícies interior e exterior dos
envidraçados e lâminas dos estores
± 0.2 °C a 100 °C Exterior dos envidraçados, armário e
secretária
Secretária

Figura 4.9 – Corte esquemático com a localização dos equipamentos, à exceção dos termopares, no interior do
gabinete de referência e na cobertura [13].

Para o dia mais frio no período de inverno em que o sistema de climatização não esteve em
funcionamento, não foi possível observar-se uma diferença significativa entre as temperaturas médias
interiores, não tendo esta sido superior a 1.7 °C. Os valores de temperatura máxima interior
apresentaram uma maior diferença entre gabinetes, correspondendo 23.3 °C e 25.5 °C aos gabinetes
com película aplicada pelo exterior e interior, respetivamente, e tendo a temperatura no gabinete de
referência atingido os 30.2 °C. Ao contrário do que era esperado da análise dos valores da
transmitância solar, ao gabinete de referência não corresponderam os valores de radiação interior mais
elevados.
Para o dia de menor radiação no período de inverno, a presença das películas foi pouco
expressiva, confirmando-se que a sua eficácia aumenta com o nível de radiação solar.
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Para o dia de maior radiação no período de verão, o sistema de climatização não esteve em
funcionamento no gabinete da película aplicada pelo interior e no de referência, tendo estes
apresentado

um

desempenho térmico semelhante

e temperaturas

médias

interiores

de,

aproximadamente, 30 °C. Verificou-se que devido à absorção de radiação por parte da película, a
temperatura superficial interior do envidraçado aumentou, tendo contribuindo para o aumento da
temperatura ambiente interior e não permitindo um melhor desempenho térmico.
Possuindo o envidraçado com o fator solar mais reduzido, o gabinete 4.7 com a película aplicada
pelo exterior apresentou o melhor desempenho térmico. Ao gabinete de referência correspondeu o
desempenho térmico mais fraco. Durante o período de inverno, os gabinetes com película
apresentaram um desempenho térmico superior ao do período de verão, dado a temperatura média
diária exterior ser significativamente inferior.
Próximo do solstício de Verão, num dia de céu limpo, registou-se os níveis de iluminância no
plano horizontal à altura do plano de trabalho (0.8 m) com o objetivo de os mapear. Tal como esperado
da comparação da transmitância visível dos envidraçados, concluiu-se que na presença de películas a
iluminância natural interior era menor, pertencendo ao gabinete 4.7, com a película exterior, os menores
níveis registados. Os níveis de iluminância médios diários registados no plano de trabalho foram
inferiores ao nível mínimo de 500 lx recomendado pela Norma Europeia 12464-1 [20] para atividades
relacionadas com o uso de ecrãs. Contudo verificou-se uma diminuta utilização da iluminação elétrica
por parte dos ocupantes, podendo tal ser explicado por uma maior tolerância a reduzidos níveis de
iluminância caso se trate de iluminação natural.
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5. Simulação Numérica
Para atingir o objetivo da presente dissertação recorreu-se a cinco programas: Optics, Window,
SketchUp, Elements e EnergyPlus. Na Figura 5.1 encontram-se representados estes programas e os
seus outputs que possibilitaram criar o modelo da simulação numérica dos gabinetes no EnergyPlus.
Inicialmente, foi necessário construir um modelo 3D dos gabinetes em estudo em ambiente
SketchUp (subcapítulo 5.1). De seguida, através dos programas Optics e Window, obteve-se as
propriedades térmicas e óticas dos envidraçados dos gabinetes, encontrando-se os resultados no
subcapítulo 5.2. Antes de importar os outputs dos programas já referidos para o EnergyPlus, editou-se
o ficheiro climático no programa Elements (subcapítulo 5.3.1) para ser utilizado na calibração da
simulação. Por fim, importou-se para o ficheiro do modelo de simulação numérica os outputs obtidos
pelos outros programas e associou-se o ficheiro climático. Editou-se os objetos necessários à
simulação do caso de estudo (subcapítulo 5.3.2) e calibrou-se a mesma com os dados recolhidos
experimentalmente (subcapítulo 5.4).

Figura 5.1 – Fluxograma com os programas utilizados e respetivos outputs a fim de criar o modelo da simulação
numérica.

Modelo Geométrico 3D em Ambiente SketchUp
Com o programa SketchUp Pro 2016, desenvolvido pela Trimble Navigation Limited, construiu-se
o modelo geométrico 3D dos gabinetes e instalou-se o plug-in OpenStudio do SketchUp para permitir
a associação ao EnergyPlus. Este plug-in de acesso gratuito facilita a edição da geometria de um
edifício e permite o preenchimento automático de alguns campos de entrada no EnergyPlus aquando
da exportação dos ficheiros em formato IDF. A compatibilidade das versões do SketchUp Pro,
OpenStudio e EnergyPlus pode ser verificada no link: github.com/NREL/OpenStudio/wiki/OpenStudioVersion-Compatibility-Matrix. Os passos seguidos para a construção do modelo 3D encontram-se
enumerados no Anexo B.
O modelo geométrico 3D criado encontra-se na Figura 5.2 e na Figura 5.3 com o esquema de
cores de identificação do tipo de superfície adotado pelo OpenStudio.

Figura 5.2 – Vista da fachada exterior do modelo
geométrico 3D criado com o SketchUp.

Figura 5.3 – Vista das paredes interiores do modelo
geométrico 3D criado com o SketchUp.
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Propriedades Térmicas e Óticas de Sistemas Envidraçados – Optics e Window
Recorreu-se aos programas Optics6 e Window7.6, desenvolvidos pelo Lawrence Berkeley
National Laboratory, para se obterem as propriedades óticas e térmicas dos sistemas de envidraçados.
A determinação destas propriedades possibilita deduzir o desempenho esperado dos envidraçados,
facilitando a deteção de possíveis erros nas simulações numéricas e uma análise crítica dos resultados
das mesmas.
O Optics6 possibilita a criação de diversos tipos de envidraçados, através da seleção dos seus
elementos na base de dados aprovada pela International Glazing Database. Nesta base de dados
encontram-se vidros laminados, vidros monolíticos, revestimentos, adesivos de laminação e películas
de vários fabricantes. As propriedades das películas presentes no Optics6 são calculadas através da
comparação entre as propriedades do sistema vidro e película que foi submetido e as propriedades do
mesmo vidro sem a película. O vidro dos sistemas vidro e película submetidos tem de possuir uma
transmitância solar superior a 0.82 e uma transmitância visível superior a 0.89 [42]. As propriedades
óticas dos envidraçados criados são calculadas pelo programa podendo estas ser exportadas para
serem utilizadas no Window7.6. Entre estas propriedades encontram-se a transmitância e a refletância
tanto da radiação solar como da visível, a emissividade térmica e a transmitância da radiação UV.
O Window7.6 possui nove bibliotecas: janelas, vidros, caixas de ar, sistemas de envidraçados,
condições climáticas, caixilharias, divisores, sistemas de sombreamento e materiais dos sistemas de
sombreamento. Através da seleção de elementos destas bibliotecas, este programa determina as
propriedades óticas e térmicas dos sistemas de envidraçados criados. Entre estas propriedades
encontram-se o coeficiente de transmissão térmica, o fator solar, o coeficiente de sombreamento e as
propriedades óticas referidas anteriormente.
Estes programas com reconhecimento mundial seguem as normas do National Fenestration
Rating Council, ASHRAE SPC142 e ISO 15099, estando presentes no desenvolvimento de inúmeros
estudos referenciados [13, 26, 37] e dos fabricantes.
No Anexo C, Figura C.1, encontram-se enumerados os passos seguidos no Optics6 para se
proceder à criação dos sistemas de vidro e película necessários para a simulação numérica.
As películas presentes durante a campanha experimental não se encontravam na base de dados
do Optics6, tendo sido necessário procurar películas com propriedades muito próximas a estas.
Selecionou-se as películas Silver 20 Xtra e R 35 SI SR CDF da base de dados do programa, estando
as suas propriedades térmicas e óticas, quando aplicadas num vidro incolor de 3mm de espessura,
presentes na Tabela 5.1.
Tabela 5.1 – Propriedades térmicas e óticas das películas de controlo solar selecionadas no Optics6. (Adaptado
de [43] e [41])
Transmitância solar, 𝜏 [%]; refletância solar, 𝜌 [%]; transmitância visível, 𝜏 [%]; transmitância UV,
𝜏 [%];fator solar, 𝑔 [-]; coeficiente de transmissão térmica, 𝑈 [W/m2K]; emissividade, 𝜀 [-]; coeficiente
de sombreamento, CS [-]; redução do encadeamento, RE [%]; redução total de radiação solar, RTRS
[%].
Película
Silver 20 Xtra
R35SISRCDF
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𝜏
12
21

𝜌
63
45

𝜏
17
28

𝜏
< 0.1
< 1.0

𝑔
0.20
0.30

𝑈
5.91
5.17

𝜀
0.8
0.6

CS
0.22
0.35

RE
81
69

RTRS
81
70

As propriedades das películas selecionadas presentes no Optics6 foram comparadas com as
das respetivas fichas técnicas, não tendo sido detetadas diferenças significativas. A Silver 20 Xtra, da
fabricante Hanita Coatings, apresenta propriedades significativamente próximas às da película exterior
da campanha experimental, sendo a maior diferença observada na emissividade, apresentando a PCS
da campanha experimental uma emissividade de 0.71 e a Silver 20 Xtra uma emissividade de 0.80. A
película interior da campanha experimental e a R 35 SI SR CDF, da fabricante Llumar, apresentam
propriedades iguais, variando apenas o tipo de adesivo entre as duas.
Uma vez criados os vidros com película necessários no Optics6, foi necessário importar os
mesmos para o Window7.6. a fim de se obter as propriedades térmicas e óticas dos sistemas de
envidraçados dos gabinetes em estudo. Para tal, seguiu-se os passos descritos no Anexo C, Figura
C.2.
Na Tabela 5.2 encontram-se os valores das propriedades térmicas e óticas obtidos no
Window7.6. Os resultados são próximos dos obtidos na determinação das propriedades dos
envidraçados antes da campanha experimental [13], sendo detetada a diferença mais significativa nos
valores do coeficiente de transmissão térmica. A diferença entre os resultados pode ser devida a
atualizações por parte dos fabricantes das propriedades dos vidros e das películas nos programas
Optics6 e Window7.6.
Tabela 5.2 – Propriedades térmicas e óticas dos sistemas de envidraçados obtidas no Window7.6.
Coeficiente de transmissão térmica, 𝑈 [W/(m2K)]; fator solar, 𝑔 [-]; transmitância visível, 𝜏 [%];
refletância visível exterior, 𝜌
[%]; refletância visível interior, 𝜌
[%]; transmitância solar, 𝜏 [%];
refletância solar exterior, 𝜌
[%]; refletância solar interior, 𝜌
[%]; absortância do pano de vidro
exterior, 𝛼 [%]; absortância do pano de vidro interior, 𝛼 [%]; transmitância UV, 𝜏 [%]; coeficiente
de seletividade espectral, 𝐶𝑆𝐸 [-].
Gabinete (PCS)
Gab. 4.7 (Exterior)
Gab. 4.8 (Interior)
Gabi. 4.9 (Sem PCS)

𝑈

𝑔

2.71
2.63
2.72

0.15
0.40
0.76

𝜏
16
26
81

𝜌

Propriedades
𝜏
𝜌
𝜌

𝜌
62
45
15

58
46
15

10
18
70

63
36
13

44
50
13

𝛼

𝛼

𝜏

𝐶𝑆𝐸

26
14
12

1
32
6

< 0.1
<1
54

1.07
0.65
1.07

Devido à reduzida espessura das películas, não era esperado observar diferentes valores para
o coeficiente de transmissão térmica, 𝑈, no entanto é possível verificar uma redução do mesmo para o
gabinete 4.8 com a película interior.
Comparando com o gabinete de referência, o fator solar, 𝑔, foi reduzido, aproximadamente, em
80% e 47% nos gabinetes 4.7 e 4.8, respetivamente. É esperado que a película interior exiba um pior
desempenho energético, dado o seu fator solar ser superior por a transmitância de radiação e a
absortância do pano de vidro interior serem elevadas. A transmitância visível, 𝜏

, foi reduzida em 80%

e 68% nos gabinetes 4.7 e 4.8, respetivamente. No caso da película interior, esta redução é superior à
do fator solar, podendo-se deduzir que irá apresentar uma menor eficiência térmica e um possível
aumento da utilização da iluminação artificial. Analisando os valores obtidos para as duas propriedades
referidas anteriormente e a relação entre as mesmas, expressa pelo coeficiente de seletividade espetral
(CSE), é possível afirmar que apenas no caso do envidraçado do gabinete 4.8 o CSE foi reduzido
(39%). O envidraçado com a película exterior e o de referência apresentam valores do CSE iguais, no
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entanto o de referência mesmo apresentando a transmitância visível mais elevada também possui o
fator solar mais elevado, permitindo deduzir que irá exibir um baixo desempenho térmico.
O aumento das refletâncias da radiação visível devido à aplicação das películas é semelhante
entre os dois gabinetes. Ao envidraçado do gabinete 4.7 correspondem os maiores valores desta
propriedade (𝜌

= 62% e 𝜌

= 58%). A película aplicada no gabinete 4.8 permitiu um aumento de,

aproximadamente, 67% das refletâncias exterior e de tardoz, comparando com o envidraçado de
referência. As diferenças nas refletâncias dos sistemas envidraçados podiam ser observadas aquando
da campanha experimental [13].
A aplicação das películas permitiu uma redução de 86% e 74% da transmitância da radiação
solar nos gabinetes 4.7 e 4.8, respetivamente, comparando com o gabinete 4.9.
As refletâncias da radiação solar, tanto interior como exterior, dos envidraçados aumentaram
com a aplicação das películas. No gabinete 4.7, onde foi aplicada a película pelo exterior, este aumento
correspondeu a 79% para a refletância exterior e a 70% para a refletância de tardoz. No caso do
gabinete 4.8 o aumento da refletância exterior foi de 64% e o da refletância de tardoz de 74%. O
gabinete 4.8 possui a refletância de tardoz (𝜌

= 50%) mais elevada, podendo esta originar um maior

efeito de estufa no gabinete.
Analisando a Tabela 5.2, é possível afirmar que os panos de vidro onde foram aplicadas as
películas possuem valores mais elevados de absortância. Tal já era esperado, dadas as propriedades
das películas. O pano de vidro exterior do envidraçado do gabinete 4.7 tem uma absortância de 26% e
o do gabinete 4.8 uma absortância de 14%. O pano de vidro interior do gabinete 4.8 é o que apresenta
o valor mais elevado da absortância, sendo igual a 32%. Comparando com o envidraçado de referência,
as películas originaram um aumento de 54% (gabinete 4.7) e de 81% (gabinete 4.8) da absortância dos
panos de vidro em que foram aplicadas.
Ambas as películas aplicadas possuem uma grande eficácia na redução da transmissão da
radiação UV. A película aplicada pelo exterior permitiu uma maior redução, passando o envidraçado
deste gabinete a ter uma transmitância de radiação UV inferior a 0.1%. No caso do gabinete 4.8, a
redução permitiu atingir uma transmitância de radiação UV inferior a 1%. A redução desta propriedade
contribui com benefícios tanto para a saúde humana dos ocupantes como para a durabilidade e
preservação dos materiais presentes. Durante a campanha experimental foi possível observar os
efeitos da radiação na degradação do pavimento do gabinete 4.9, devido à ausência de película [13].
Modelo de Simulação Energética em Ambiente EnergyPlus
O EnergyPlus é um programa de simulação energética largamente utilizado para modelar o
consumo de energia e/ou água de um determinado edifício em certas condições meteorológicas
associadas a um ficheiro climático. É um software gratuito desenvolvido pelo Departamento de Energia
dos Estados Unidos da América, tendo vindo a substituir gradualmente os programas BLAST e DOE-2
lançados no final do século XX.
Aquando da instalação deste programa, é possível incluir componentes como o EP-Launch, o
IDF Editor e o EP-Compare. O EP-Launch permite gerir os ficheiros de entrada (input) e de saída
(output), simular em simultâneo um grupo de ficheiros input, selecionar o ficheiro climático em formato
EPW, e visualizar em formato texto os resultados das simulações. O IDF Editor possibilita a criação e
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edição de ficheiros input onde são preenchidos os campos dos objetos que se pretende utilizar na
simulação. O EP-Compare permite comparar graficamente os resultados de duas ou mais simulações.
Nas simulações da presente dissertação utilizou-se a versão 8.6.0 do EnergyPlus.
5.3.1. EP-Launch – Ficheiro climático
Nas simulações numéricas do desempenho das películas, cujos resultados se apresentam no
capítulo 0, utilizou-se o ficheiro climático (EPW) para um ano tipo de Lisboa, criado pelo Laboratório
Nacional de Energia e Geologia (LNEG), disponível para download no site do EnergyPlus
(energyplus.net/weatherlocation/europe_wmo_region_6/PRT//PRT_ Lisboa.085360 _INETI).
Para o caso específico da calibração das simulações descrita no subcapítulo 5.4 foi necessário
editar o ficheiro EPW original. A edição deste ficheiro possibilita associar às simulações por calibrar as
condições meteorológicas registadas nos períodos para calibração também descritos adiante no
subcapítulo 5.4. Sempre que possível, para os períodos referidos substituíram-se os valores do EPW
original pelos registados na campanha experimental (Tabela 5.4). No caso de variáveis que não foram
registadas durante a campanha referida, tais como a pressão atmosférica, a humidade relativa e a
velocidade e direção do vento, recorreu-se aos registos da Estação Meteorológica do IST (Tabela 5.4).
Editou-se as seguintes variáveis do EPW: temperatura exterior, pressão atmosférica, humidade
relativa, radiação global, radiação difusa e velocidade e direção do vento (Tabela 5.3).
Recorrendo ao programa Elements desenvolvido pela empresa Big Ladder Software, editou-se
o ficheiro EPW. Este programa permite criar, visualizar, editar e processar diferentes tipos de ficheiros
climáticos. No Anexo D encontram-se enumerados os passos seguidos na referida edição. Na Tabela
5.3, mostram-se as grandezas editadas e a serem mantidas constantes no Elements. Na Tabela 5.4
encontram-se as grandezas editadas por ordem de edição e a origem da medição das mesmas.
Tabela 5.3 – Grandezas a serem mantidas constantes para cada uma das grandezas editadas no Elements.
Grandezas editadas
Temperatura Exterior (Bolbo Seco)
Pressão Atmosférica
Humidade Relativa
Radiação Global
Radiação Difusa
Velocidade do Vento
Direção do Vento

Grandezas constantes
Humidade Relativa
Pressão Atmosférica
Temperatura Exterior (Bolbo Seco)
Temperatura Exterior (Bolbo Húmido)
Temperatura Exterior (Bolbo Seco)
Pressão Atmosférica
Radiação Difusa
Radiação Global
-

Tabela 5.4 – Grandezas editadas por ordem de edição no ficheiro EPW e respetiva origem de medição.
Grandezas editadas
Temp. Exterior (Bolbo Seco)
Pressão Atmosférica
Humidade Relativa
Radiação Global
Radiação Difusa
Velocidade do Vento
Direção do Vento

Origem de medição
Campanha Experimental
Estação Meteorológica do IST
Estação Meteorológica do IST
Campanha Experimental
Campanha Experimental
Estação Meteorológica do IST
Estação Meteorológica do IST
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5.3.2. EPLaunch – IDF Editor
O preenchimento do IDF Editor é realizado consoante o objetivo da simulação, encontrando-se
no Anexo E uma breve descrição dos grupos e respetivos objetos preenchidos necessários à simulação
numérica do caso de estudo. Os objetos preenchidos pertencem aos seguintes grupos: Simulation
Parameters; Location and Climate; Schedules; Surface Construction Elements; Thermal Zones and
Surfaces; Advanced Construction; Surface; Zone Concepts; Internal Gains; Daylighting; Zone Airflow;
HVAC Templates; Output Reporting.
Na Tabela 5.5 encontram-se os materiais da envolvente dos gabinetes e as respetivas
propriedades inseridas no objeto Material do grupo Surface Construction Elements do EnergyPlus. As
espessuras dos materiais foram obtidas através da consulta dos mapas de pormenores, à exceção da
espessura do parquet de eucalipto (2 cm), que foi assumida.
Tabela 5.5 – Caracterização dos materiais constituintes dos gabinetes.
Rugosidade, Rug; espessura, 𝑒 [m]; condutibilidade térmica, 𝜆 [W/(m.K)]; massa volúmica, 𝜌
[kg/m3]; calor específico, 𝐶 [J/(kg.K)]; absortância térmica, 𝛼
[%]; absortância solar, 𝛼 [%];
absortância visível, 𝛼 [%].
Material

Rug.1

Betão armado

e

𝜆

𝜌

MR

0.40/0.30

2.3 [44]

2400 [44]

940 [37]

Betão ench.

MR

0.05

0.6 [45]

1350 [45]

Beton. de reg.

MR

0.02

1.3 [46]

2000 [44]

Forra (alv.)

R

Parquet

ML

Poliest. ext.

𝐶

𝛼

𝛼

𝛼

0.9

0.65

0.65

1000 [44]

0.9

0.65

0.65

1000 [44]

0.9

0.65

0.65

0.03

0.429 [46]

870 [47]

960

0.9

0.5

0.76

0.02 [48]

0.18 [48]

775 [48]

891 [49]

0.95 [50]

0.78 [51]

0.7 [50]

R

0.03

0.037 [46]

20 [44]

1200

0.9

0.5

0.5

Reboco

R

0.02

1.3 [46]

1800 [44]

1000 [44]

0.9 [37]

0.8 [37]

0.65 [37]

Seixo rolado

R

0.05

0.7 [52]

1600 [53]

800 [52]

0.9

[54]

0.7 [55]

0.7

Tijolo furado

R

0.11

0.407 [44]

654 [47]

960 [37]

0.9 [37]

0.5 [37]

0.76 [37]

1

MR - Medianamente Rugoso; R - Rugoso; ML - Medianamente Liso

Calibração do Modelo
Neste subcapítulo encontram-se as considerações adotadas para a calibração das simulações
numéricas dos gabinetes em EnergyPlus, os resultados obtidos e os erros associados. Para calibrar as
simulações numéricas representativas das estações de aquecimento e arrefecimento comparou-se os
valores de temperatura ambiente interior nos gabinetes simulados com os obtidos experimentalmente
nos períodos de 1 a 7 de abril e de 6 a 12 de junho, respetivamente.
A evolução temporal da temperatura ambiente interior (𝑇 ), para cada gabinete e para os
períodos selecionados, obtida pelas simulações antes da calibração encontra-se na Figura 5.4 (estação
de aquecimento) e na Figura 5.5 (estação de arrefecimento). Analisou-se estes resultados e com o fim
de aproximar os mesmos aos registados experimentalmente, alterou-se os horários associados à
ocupação dos gabinetes, ao funcionamento da iluminação e equipamentos eletrónicos, aos set points
do sistema de climatização e respetivo funcionamento e as renovações de ar.
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(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

Figura 5.4– Evolução temporal dos valores da variável da temperatura ambiente interior
experimentais e simulados antes da calibração, para a estação de
aquecimento [(a) gab. 4.7; (b) gab. 4.8; (c) gab. 4.9].

(c)

Figura 5.5 – Evolução temporal dos valores da variável da temperatura ambiente interior
experimentais e simulados antes da calibração, para a estação de
arrefecimento [(a) gab. 4.7; (b) gab. 4.8; (c) gab. 4.9].
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Assumiu-se que a iluminação se encontrava em funcionamento sempre que o gabinete se
encontrasse ocupado e o nível de iluminância interior na secretária fosse inferior a 500 lx.
Considerou-se que os computadores de cada gabinete (desktop e portátil) encontravam-se em
funcionamento durante o horário laboral. Valores experimentais da temperatura ambiente interior fora
do horário laboral superiores aos simulados indicam maiores ganhos internos de energia, podendo
estes ser possivelmente explicados por os computadores desktop não se encontrarem desligados ou
em modo suspenso (consumo de 20% [56]). Assim, alterou-se o horário de funcionamento dos mesmos
personalizando para cada gabinete. Deduziu-se o horário de funcionamento do sistema de climatização
nos períodos de simulação e os respetivos set points analisando a evolução temporal da temperatura
ambiente interior experimental. Alterações rápidas desta variável para a banda de temperaturas do
sistema de climatização com set points entre 20 °C a 24 °C indicam que o sistema foi solicitado pelo
ocupante, valores de temperatura constantes nesta banda indicam que o sistema de climatização
manteve-se em funcionamento.
Inicialmente assumiu-se 0.6 renovações de ar por hora em cada gabinete. Após a alteração dos
aspetos anteriores, selecionou-se novos valores para cada gabinete que permitiram obter uma maior
aproximação, encontrando-se estes na Tabela 5.6.
Tabela 5.6 – Renovações de ar por hora [h-1] para cada gabinete nas simulações do EnergyPlus.
Estação de Aquecimento
Renovações de ar por hora

Estação de Arrefecimento

Gab. 4.7

Gab. 4.8

Gab. 4.9

Gab. 4.7

Gab. 4.8

Gab. 4.9

0.5

0.5

0.8

0.6

0.6

1.1

[h-1]

Determinou-se o erro da modelação recorrendo aos parâmetros Mean Bias Error (MBE),
Normalized Mean Bias Error (NMBE), Root Mean Square Error (RMSE) e Coefficient of Variation of the
Root Mean Square Error (CV(RMSE)) largamente aplicados na validação de modelos energéticos
calibrados [24, 37, 57]. O MBE corresponde à média das diferenças entre os valores simulados e os
experimentais, sendo calculado pela Eq. 5.1, onde 𝑋

,

representa o valor 𝑖 simulado, 𝑋

,

o valor 𝑖

experimental e 𝑛 o número total de valores. Valores de MBE positivos significam que o modelo
superestima os resultados e valores negativos que o modelo subestima os resultados. O parâmetro
NMBE resulta da normalização do MBE permitindo a comparação dos resultados, tendo sido calculado
pela Eq. 5.2, onde 𝑝 representa o número de parâmetros do modelo ajustáveis (igual a 0 para o
presente caso [57]) e 𝑚 a média dos valores experimentais. Estes dois parâmetros apresentam como
desvantagem o possível cancelamento de erros resultante da soma de valores positivos e negativos,
tornando-se assim aconselhável a sua aplicação em conjunto com outros parâmetros como o RMSE e
o CV(RMSE). O RMSE corresponde ao desvio médio dos valores simulados em relação aos
experimentais, sendo calculado pela Eq. 5.3. O CV(RMSE) exprime a variabilidade dos erros entre os
dados simulados e experimentais, sendo calculado pela Eq. 5.4 com 𝑝 igual a 1 [57]. Este último
parâmetro é normalmente aplicado em conjunto com o NMBE para verificar a precisão de modelos [57].

𝑀𝐵𝐸 =
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∑

𝑋

,

𝑛

−𝑋

,

Eq. 5.1

𝑁𝑀𝐵𝐸 =

∑

𝑋

∑

𝑅𝑀𝑆𝐸 =

, −𝑋
𝑛−𝑝

𝑋

,

,

×

−𝑋

100
𝑚

Eq. 5.2

Eq. 5.3

,

𝑛
∑

𝐶𝑉(𝑅𝑀𝑆𝐸) =

𝑋

, −𝑋
𝑛−𝑝

,

×

100
𝑚

Eq. 5.4

Para além da temperatura ambiente interior solicitou-se como variáveis output no EnergyPlus as
temperaturas superficiais interior (𝑇

,

) e exterior (𝑇

,

) da área de envidraçado esquerdo sem

sistema de sombreamento, correspondente ao conjunto dos painéis intermédio e inferior esquerdo, dos
gabinetes. Os valores de MBE, NMBE, RMSE e CV(RMSE) obtidos para as variáveis simuladas após
a calibração encontram-se na Tabela 5.7. Os valores de MBE obtidos variam entre – 2.20 °C e 0.06 °C,
os de NMBE entre – 11.15% e 0.49%, os de RMSE entre 4.34 °C e 0.96 °C e os de CV(RMSE) entre
4.29% e 22.60%. Analisando a Tabela 5.7, à variável 𝑇
simulados aos experimentais e à 𝑇

,

corresponde a maior aproximação dos valores

a menor aproximação. Os valores de NMBE obtidos para as

variáveis simuladas encontram-se dentro do intervalo de referência (NMBE = ±10) presente no
ASHRAE Guideline 14 [58], à exceção dos valores de 𝑇

,

obtidos para os gabinetes 4.8

(NMBE = -11.15) e 4.9 (NMBE = -10.66). Todos os valores de CV(RMSE) obtidos encontram-se abaixo
do valor de referência, igual a 30, presente no ASHRAE Guideline 14 [58], sendo então, em conjunto
com a análise dos resultados para o NMBE, correto afirmar que o modelo criado no EnergyPlus se
encontra calibrado, sendo de esperar que as simulações com este modelo permitam obter resultados
com boa aproximação do comportamento ótico, térmico e energético dos gabinetes.
Tabela 5.7 – MBE, NMBE, RMSE e CV(RMSE) para as variáveis simuladas no EnergyPlus após a calibração,
nas estações de aquecimento e arrefecimento.
Temperatura ambiente interior, 𝑇 [℃]; temperatura superficial interior da metade esquerda do
envidraçado, 𝑇 , [℃]; temperatura superficial exterior da metade esquerda do envidraçado,
𝑇 , [℃]

Gab. (PCS) Erro
4.7 (Ext.)

4.8 (Int.)

4.9

MBE [°C]
NMBE [%]
RMSE [°C]
CV (RMSE) [%]
MBE [°C]
NMBE [%]
RMSE [°C]
CV (RMSE) [%]
MBE [°C]
NMBE [%]
RMSE [°C]
CV (RMSE) [%]

Estação de Aquecimento
(1 a 7 de abril)
𝑇
𝑇 ,
𝑇 ,
-0.88 -1.20
-3.38 -6.21
1.05 2.08
4.29 10.85
0.06 -1.01
0.49 -4.46
0.96 4.34
4.60 20.04
-0.20 -1.56
-0.91 -7.40
1.58 3.55
7.11 16.92

-1.62
-9.44
3.70
21.66
-2.02
-11.15
4.06
22.60
-1.83
-10.66
3.55
20.75

Estação de Arrefecimento
(6 a 12 de junho)
𝑇
𝑇 ,
𝑇 ,
-1.08
-3.97
1.52
5.61
-0.52
-1.84
1.23
4.41
-0.22
-0.77
1.29
4.46

-1.44
-5.40
2.35
8.86
-1.15
-3.94
4.06
13.94
-1.48
-5.15
3.61
12.58

-1.99
-7.64
4.19
16.17
-2.20
-8.23
3.70
13.89
-2.20
-8.40
3.53
13.49

A evolução temporal para a estação de aquecimento da temperatura ambiente interior
experimental e simulada dos gabinetes, após calibração, encontra-se na Figura 5.6, verificando-se uma
evolução semelhante e aproximada aos dados experimentais. Obteve-se, em concordância com os
resultados da campanha experimental, temperaturas mais elevadas em regime livre no interior do
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gabinete de referência comparativamente às do gabinete 4.8 e do gabinete 4.7, correspondendo a este
último os menores valores devido ao reduzido fator solar do envidraçado.
Na Figura 5.7 encontra-se a evolução temporal, para a estação de arrefecimento, da temperatura
ambiente interior experimental e simulada dos gabinetes, após calibração. Os resultados simulados
encontram-se significativamente próximos aos recolhidos experimentalmente, apresentando uma
evolução semelhante. À semelhança dos resultados obtidos para a estação de aquecimento, a
temperatura interior no gabinete de referência (gabinete 4.9) atinge valores mais elevados
comparativamente aos outros gabinetes quando se considera períodos em que o sistema de AC não
se encontra em funcionamento. Nos dias correspondentes ao fim de semana, obteve-se para o
gabinete 4.7 (com PCS aplicada do lado exterior do envidraçado) valores da temperatura interior
inferiores aos experimentais, podendo esta diferença dever-se a ganhos energéticos devido a
equipamentos mais elevados ou a valores de renovação de ar inferiores aos assumidos na simulação.
Para além da temperatura ambiente interior, como já foi referido também se obteve a evolução
temporal das temperaturas superficiais (interiores e exteriores) da área de envidraçado esquerdo sem
sombreamento de cada gabinete.
A evolução temporal da temperatura superficial interior experimental e simulada da área de
envidraçado esquerdo sem sombreamento do envidraçado dos gabinetes, na estação de aquecimento,
após calibração, encontra-se na Figura 5.8. Na presença da película exterior (gabinete 4.7) é possível
observar os menores valores de 𝑇

,

dado o reduzido fator solar e a reduzida absortância do pano de

vidro interior do envidraçado. Obteve-se para o gabinete 4.8 os valores mais elevados dado o
envidraçado deste ter a película aplicada na superfície interior, contribuindo assim para a absorção de
parte da radiação solar. O elevado fator solar do envidraçado do gabinete de referência (sem PCS)
contribuiu para o aumento da temperatura superficial interior. Para os dias de maior radiação solar
observa-se uma diferença mais notória, até um máximo de 9 °C, entre os valores da simulação e os
experimentais do gabinete de referência.
Na Figura 5.9 encontra-se a evolução da mesma variável para os vários gabinetes, na estação
de arrefecimento, após calibração. É possível observar evoluções semelhantes às obtidas na estação
de aquecimento nos gabinetes 4.7 e 4.8, verificando-se um aumento dos valores obtidos dado o
aumento de radiação solar nesta estação.
A evolução temporal da temperatura superficial exterior experimental e simulada da área de
envidraçado esquerdo sem sombreamento dos gabinetes, na estação de aquecimento, após
calibração, encontra-se na Figura 5.10. Obteve-se evoluções semelhantes para os três gabinetes,
detetando-se um ligeiro aumento na presença da película exterior (gabinete 4.7) justificado pelo
aumento da absortância do pano de vidro exterior do envidraçado.
Na Figura 5.11 encontra-se a evolução da mesma variável, 𝑇

,

, para cada gabinete na estação

de arrefecimento, após calibração. À semelhança dos resultados da estação de aquecimento, a
temperatura superficial exterior é ligeiramente superior na presença da película exterior (gabinete 4.7),
verificando-se um maior afastamento (até 7 °C) entre os valores máximos obtidos pela simulação e
experimentalmente. Os resultados para os outros gabinetes apresentam uma evolução semelhante e
significativamente aproximada aos resultados experimentais.
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(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(c)

Figura 5.6 – Evolução temporal dos valores da variável da temperatura ambiente interior
experimentais e simulados após a calibração, para a estação de aquecimento
[(a) gabinete 4.7; (b) gabinete 4.8; (c) gabinete 4.9].

Figura 5.7 – Evolução temporal dos valores da variável da temperatura ambiente interior
experimentais e simulados após a calibração, para a estação de arrefecimento
[(a) gabinete 4.7; (b) gabinete 4.8; (c) gabinete 4.9].
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.8 – Evolução temporal dos valores da variável da temperatura superficial interior do
envidraçado esquerdo (sem sombreamento) experimentais e simulados após a
calibração, para a estação de aquecimento [a) gab. 4.7; b) gab. 4.8; (c) gab. 4.9].
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.9 – Evolução temporal dos valores da variável da temperatura superficial interior do
envidraçado esquerdo (sem sombreamento) experimentais e simulados após a
calibração, para a estação de arrefecimento [a) gab. 4.7; b) gab. 4.8; (c) gab. 4.9].

(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(c)

Figura 5.10 – Evolução temporal dos valores da variável da temperatura superficial exterior
do envidraçado esquerdo sem sombreamento experimentais e simulados após
a calibração, para a estação de aquecimento [a) gab. 4.7; b) gab. 4.8; (c) gab.
4.9].

Figura 5.11 – Evolução temporal dos valores da variável da temperatura superficial exterior
do envidraçado esquerdo sem sombreamento experimentais e simulados após
a calibração, para a estação de arrefecimento [a) gab. 4.7; b) gab. 4.8; (c) gab.
4.9].
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6. Análise e Discussão dos Resultados
No presente capítulo são expostos os resultados da simulação numérica, a partir dos quais se
analisa o desempenho térmico (subcapítulo 6.1), ótico (subcapítulo 6.1) e energético (subcapítulo 6.2)
de envidraçados com PCS, considerando diferentes orientações solares neste último caso (subcapítulo
6.3). Alguns destes resultados foram publicados num artigo em conferência internacional [59].
Desempenho Térmico e Ótico de Envidraçados com Películas de Controlo Solar
O objetivo deste subcapítulo é analisar o desempenho térmico e ótico do gabinete de referência
para um ano tipo, na ausência e presença de PCS no envidraçado. Para o atingir analisou-se a
frequência acumulada da ocorrência, em horário laboral, de determinados níveis de iluminância,
encadeamento e temperatura ambiente interiores no gabinete de referência, para um ano tipo.
Para além das películas presentes na campanha experimental, selecionaram-se e simularam-se
mais dez películas no envidraçado do gabinete de referência. Este conjunto selecionado integra
películas interiores e exteriores de diferentes fabricantes e com diferentes propriedades térmicas e
óticas. Na Tabela 6.1 encontram-se as propriedades dos sistemas envidraçado e película obtidas pelos
programas Optics6 e Window7.6.
Tabela 6.1 - Propriedades térmicas e óticas dos sistemas envidraçado e película, ordenados por transmitância
visível crescente, obtidas no Window7.6.
Posição, P; coeficiente de transmissão térmica, 𝑈 [W/m2K)]; fator solar, 𝑔 [-]; transmitância visível, 𝜏
[%]; refletância visível exterior, 𝜌
[%]; refletância visível interior, 𝜌
[%]; transmitância solar, 𝜏
[%]; refletância solar exterior, 𝜌
[%]; refletância solar interior, 𝜌
[%]; absortância do pano de vidro
exterior, 𝛼 [%]; absortância do pano de vidro interior, 𝛼 [%]; transmitância UV, 𝜏 [%]; coeficiente de
seletividade espectral, 𝐶𝑆𝐸 [-].
Película (Fabricante)
LEP35 (Llumar)
RE35SIARXL (3M)
PR40EXT (3M)
RE35NEARXL (3M)
R50 (Llumar)
Silver50Xtra (Hanita Coatings)
Titan50Xtra (Hanita Coatings)
LEP70 (Llumar)
PR70EXT (3M)
PR90EXT (3M)
Sem Película
1 I - Interior; E - Exterior

P1
I
E
E
E
I
E
E
I
E
E

𝑈

𝑔

1.86
2.71
2.71
2.71
2.67
2.71
2.71
1.92
2.71
2.71
2.72

0.32
0.30
0.30
0.39
0.51
0.37
0.41
0.52
0.40
0.58
0.76

𝜏

𝜌
31
32
38
40
43
43
47
62
63
79
81

Propriedades
𝜏
𝜌

𝜌
43
36
7
12
30
29
20
14
11
15
15

26
37
12
18
29
30
23
8
14
15
15

18
22
20
28
30
30
33
38
32
53
70

38
39
24
13
25
31
23
20
26
30
13

𝜌

𝛼

𝛼

17
37
54
57
15
37
42
15
40
13
12

28
2
1
2
30
2
3
28
2
4
6

50
31
12
16
32
26
21
29
13
20
13

𝜏
< 1.0
0.1
< 0.1
0.1
< 1.0
< 0.1
< 0.1
< 1.0
< 0.1
< 0.1
54.0

𝐶𝑆𝐸
0.97
1.07
1.27
1.03
0.84
1.16
1.15
1.19
1.58
1.36
1.07

As películas LEP35 e LEP70 diminuíram o coeficiente de transmissão térmica por serem
películas de baixa emissividade. Das novas películas selecionadas, as que apresentam maior e menor
transmitância visível são a PR90EXT (𝜏

= 79%) e a LEP35 (𝜏

= 31%), respetivamente. Espera-se

que a estas duas películas estejam associados, respetivamente, níveis de iluminância interior elevados
e reduzidos. A película exterior espectralmente seletiva PR90EXT (𝑔 = 0.58) é a que apresenta o valor
mais elevado de fator solar, no entanto, poderá não apresentar o pior desempenho térmico dado
existirem películas interiores com fatores solares semelhantes, mas com refletâncias solares de tardoz
mais elevadas. À película exterior espectralmente seletiva PR70EXT (𝜏

= 63%; 𝑔 = 0.40)
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corresponde o coeficiente de seletividade espectral (CSE) mais elevado (CSE = 1.58) e à película
interior R50 o menor CSE (0.84).
Para a análise do desempenho térmico e ótico, recorreu-se ao modelo do gabinete de referência
em EnergyPlus calibrado no subcapítulo 5.4, tendo-se alterado o preenchimento dos objetos
enunciados adiante. O sistema de controlo de iluminação selecionado foi o ContinuousOff, permitindo
obter as necessidades de iluminação para se atingir o set point de iluminância desejado no plano de
trabalho. Eliminou-se o preenchimento dos objetos relacionados com a modelação do sistema de
sombreamento (estores venezianos) para melhor isolar o efeito das películas nos resultados. No
entanto, a não consideração de sistemas de sombreamento pode contribuir para o aumento dos níveis
de radiação solar e iluminância no interior do gabinete, face à situação de uma utilização ativa dos
dispositivos de sombreamento. Dado tratar-se de uma simulação numérica para um ano tipo,
assumiu-se como renovação de ar o valor 1.0 hr -1, correspondendo a um valor intermédio entre as
renovações de ar para as duas estações. Eliminou-se o preenchimento dos objetos relacionados com
a unidade VRV, para possibilitar a análise do desempenho térmico na ausência de sistema de
climatização. Na Tabela 6.2 encontra-se uma breve descrição dos parâmetros anteriormente referidos
que foram inseridos na simulação no EnergyPlus para analisar o desempenho térmico e ótico no
gabinete de referência num ano tipo.
Tabela 6.2 – Breve descrição de alguns dos parâmetros inseridos no EnergyPlus na simulação do desempenho
térmico e ótico no gabinete de referência (Gabinete 4.9) para um ano tipo.
Parâmetro
Localização
Fachada Exterior
Orientação
Área de Envidraçado
Área Útil de Pavimento
Ocupação
Horário
Set Point Iluminância
Iluminação Artificial
Potência
Sistema de Controlo
Sistema de Sombreamento
Renovação de Ar
Equipamento Elétrico
Computador Desktop
Horário
Computador Portátil
Horário
Unidade VRV

Descrição
Piso 1 do Pavilhão de Mecânica III do campus Alameda do IST
40º (em relação ao Norte)
10.38 m2
19 m2
1 Ocupante
Dias úteis das 9h00 às 18h00
500 lx no plano de trabalho (0.8m de altura)
400 W (candeeiro de teto)
CountinuousOff
Sem sistema de sombreamento (estores venezianos)
1.0 1/hr
155 W
Horário laboral; Fora de horário laboral em modo suspensão
30 W
Horário laboral
Sem unidade VRV

Como variáveis output do EnergyPlus selecionou-se o nível de encadeamento, obtido pelo
Daylight Glare Index (DGI), e a iluminância no centro da secretária (ponto de referência) e a temperatura
ambiente interior do gabinete, em °C. Na Tabela 6.3 encontra-se o mínimo, o máximo e a média dos
valores obtidos pela simulação na ausência e presença de cada uma das PCS.
Como esperado, na ausência de películas os valores máximos de iluminância (20 389 lx),
encadeamento (DGI = 48.24) e temperatura interior (50.68 °C) são mais elevados por o envidraçado
apresentar uma maior transmitância visível (𝜏
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= 81%) e um maior fator solar (𝑔 = 0.76). Na presença

da película exterior RHE20SIERHPR (𝜏

= 16%; 𝑔 = 0.15) da campanha experimental, têm-se as

reduções mais significativas dos valores máximos das variáveis anteriores, obtendo-se 3 989 lx, 43.96
e 35.36 °C como máximos para a iluminância, encadeamento e temperatura interior, respetivamente.
Devido à aproximação entre os valores da transmitância visível na presença da película PR90EXT
(𝜏

= 79%) e na ausência de película (𝜏

= 81%), os resultados obtidos para esta película para as

variáveis iluminância e encadeamento são os mais próximos dos do envidraçado de referência. Apesar
de apresentar um fator solar (𝑔 = 0.52) mais baixo do que o do envidraçado de referência (𝑔 = 0.76), a
película LEP70, ao ser aplicada no pano de vidro interior e apresentando uma refletância solar de tardoz
elevada, contribui para o efeito de estufa no gabinete, obtendo-se com a sua aplicação a maior
aproximação aos resultados do envidraçado de referência (sem película) para a variável da temperatura
ambiente interior.
Tabela 6.3– Média (𝑥̅ ), desvio-padrão (𝜎) e valores mínimo e máximo de iluminância, encadeamento e
temperatura interiores obtidos da simulação do gabinete 4.9, para um ano tipo, na presença de
cada um dos envidraçados considerados ordenados por 𝜏 crescente.
Iluminância [lx]

Encadeamento

m
M
m
𝑥̅
𝜎
𝑥̅
Película
RHE20SIERHPR*
0
416
505 3 989
0 20.47
R35SISRHPR*
0
680
831 6 584
0 22.86
LEP35
0
808
996 7 925
0 23.81
RE35SIARXL
0
847 1 040 8 261
0 23.87
PR40EXT
0
955 1 190 9 493
0 24.63
RE35NEARXL
0 1 025 1 272 10 138
0 24.84
R50
0 1 109 1 369 10 890
0 25.04
Silver50Xtra
0 1 120 1 381 10 979
0 25.05
Titan50Xtra
0 1 207 1 494 11 898
0 25.41
LEP70
0 1 597 1 964 15 604
0 26.49
PR70EXT
0 1 653 2 028 16 088
0 26.53
PR90EXT
0 2 059 2 524 20 021
0 27.25
Sem Película
0 2 096 2 570 20 389
0 27.31
* Películas de controlo solar presentes na campanha experimental

𝜎
7.93
7.67
7.55
7.54
7.45
7.42
7.40
7.40
7.36
7.21
7.21
7.13
7.12

M
43.96
45.28
45.78
45.88
46.26
46.43
46.60
46.62
46.84
47.55
47.63
48.20
48.24

Temperatura [℃]
m
13.38
16.29
16.15
15.29
15.21
16.42
17.41
15.92
16.39
18.55
16.08
17.79
19.80

𝑥̅
25.04
30.29
29.87
27.95
27.97
29.97
31.94
28.93
29.75
33.48
29.19
32.00
35.62

𝜎
5.51
6.06
5.96
5.74
5.73
5.99
6.28
5.84
5.96
6.56
5.90
6.36
7.00

M
35.36
42.07
41.80
38.73
38.69
41.82
44.93
40.13
41.45
47.61
40.79
45.11
50.68

Para cada uma das variáveis output calculou-se a frequência acumulada da ocorrência de
determinados valores em horário laboral. Na Figura 6.1 encontra-se representada graficamente a
frequência acumulada dos valores das variáveis referidas anteriormente.
Como se pode observar na Figura 6.1, tanto a iluminância como o nível de encadeamento no
interior do gabinete dependem da transmitância visível do sistema envidraçado e película. Por isso para
ambas as variáveis, a sistemas envidraçado e película com uma transmitância mais reduzida (por
exemplo na presença das películas RHE20SIERHPR e R35SISRHPR) corresponde uma frequência
acumulada de valores baixos mais elevada, verificando-se o contrário à medida que a transmitância
visível do sistema envidraçado e película aumenta. A película exterior RHE20SIERHPR (𝜏
𝑔 = 0.15), seguida pela película interior R35SISRHPR (𝜏

= 16%;

= 26%; 𝑔 = 0.40), correspondentes às

películas presentes durante a campanha experimental, originam a maior redução dos níveis de
iluminância e de encadeamento. A película exterior PR90EXT apresenta resultados para estas duas
variáveis muito próximos aos obtidos para o envidraçado de referência, dado a transmitância visível
com a aplicação desta película (𝜏
(𝜏

= 79%) ser muito próxima da do envidraçado sem película

= 81%).
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Figura 6.1 – Frequência acumulada da ocorrência em horário laboral de determinados níveis de iluminância,
encadeamento e temperatura ambiente interiores no gabinete 4.9 na ausência (preto) e presença de
películas interiores (tracejado) e exteriores (cheio) de controlo solar, para um ano tipo.

Pela análise da Figura 6.1 pode também concluir-se que a temperatura ambiente interior é
fortemente influenciada pelo fator solar do sistema envidraçado e película, correspondendo a valores
mais baixos do fator solar menores ganhos solares através do envidraçado e consequentemente
menores valores de temperatura interior no gabinete. Quando aplicada, a película exterior
RHE20SIERHPR (𝑔 = 0.15) presente na campanha experimental é a que permite obter a maior redução
dos valores da temperatura ambiente interior. A esta seguem-se as películas exteriores PR40EXT
(𝑔 = 0.30) e RE35SIARXL (𝑔 = 0.30) com um desempenho térmico muito semelhante. Como já foi
referido no subcapítulo 5.2, as películas interiores tendem a ter um desempenho térmico mais fraco
comparativamente com às películas exteriores, dado apresentarem valores da refletância solar de
tardoz mais elevados, provocando o aumento da temperatura devido à reflexão da radiação proveniente
do interior do gabinete.
Na Tabela 6.4 encontra-se a percentagem de ocorrência em horário laboral das três variáveis
em análise para diferentes intervalos de valores. Para a iluminância apresenta-se a percentagem de
ocorrência de valores inferiores ao valor desejado de 500 lx na secretária e a percentagem de valores
iguais e superiores a este. Para o encadeamento apresenta-se na tabela referida anteriormente a
percentagem de ocorrência de valores no intervalo de conforto (valores entre 16 e 22 [60]) e de valores
inferiores e superiores a este. Na mesma tabela apresenta-se a percentagem de ocorrência de valores
no intervalo de conforto térmico (valores entre 18 °C e 25 °C [11, 19]) e de valores fora deste.
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Tabela 6.4 – Percentagem de ocorrência de determinados intervalos de iluminância, encadeamento e
temperatura ambiente interiores, em %, para os vários envidraçados ordenados por 𝜏
crescente, para um ano tipo no gabinete de referência.
Iluminância [%]

Encadeamento [%]

< 500 lx ≥ 500 lx
< 16 16 - 22
> 22
Película
RHE20SIERHPR*
71.07
28.93
19.15
43.46
37.39
R35SISRHPR*
58.12
41.88
11.88
20.86
67.26
LEP35
52.91
47.09
10.21
14.66
75.13
RE35SIARXL
51.92
48.08
10.00
14.49
75.51
PR40EXT
48.16
51.84
8.64
11.79
79.57
RE35NEARXL
45.21
54.79
8.25
11.45
80.30
R50
40.30
59.70
8.03
10.90
81.07
Silver50Xtra
39.74
60.26
8.03
10.90
81.07
Titan50Xtra
36.37
63.63
7.18
9.91
82.91
LEP70
26.58
73.42
6.16
7.09
86.75
PR70EXT
25.77
74.23
6.15
6.88
86.97
PR90EXT
20.13
79.87
5.51
5.51
88.98
Sem Película
19.87
80.13
5.47
5.38
89.15
* Películas de controlo solar presentes na campanha experimental

Temperatura Amb. Interior [%]
< 18 °C
9.87
0.90
0.98
1.62
1.67
0.77
0.30
1.11
0.81
0.00
0.94
0.17
0.00

18 - 25 °C
40.60
24.57
26.50
36.20
36.07
26.71
15.34
32.01
27.82
9.83
30.90
16.03
5.26

> 25 °C
49.53
74.53
72.52
62.18
62.26
72.52
84.36
66.88
71.37
90.17
68.16
83.80
94.74

Para um ano tipo, no caso do envidraçado de referência em aproximadamente 80% das horas
do horário laboral os níveis de iluminância na secretária são superiores a 500 lx. A película que quando
aplicada mais penaliza a iluminância interior é a RHE20SIERHPR (𝜏

= 16%), por apresentar a

transmitância visível mais baixa, originando assim um maior consumo de iluminação elétrica, como é
analisado mais detalhadamente no subcapítulo 6.2. Como já foi referido anteriormente, aplicando a
película PR90EXT (𝜏

= 79%) obtém-se níveis de iluminância interior semelhantes aos obtidos com o

envidraçado de referência sem PCS. No entanto, uma maior percentagem de horas com valores acima
dos 500 lx não significa necessariamente que se obtenha os níveis de iluminância desejados a nível
de conforto visual.
Mesmo verificando-se o cumprimento do nível mínimo recomendável de iluminância no plano de
trabalho, podem obter-se níveis de iluminância demasiado elevados, principalmente durante as horas
de maior radiação, provocando o desconforto visual dos ocupantes. A métrica Useful Daylight
Illuminance (UDI) definida por Mardaljevic [61] exprime, em percentagem, a fração de tempo num ano
em que os valores de iluminância natural no plano de trabalho se encontram dentro de um determinado
intervalo (normalmente entre 100 lx e 2 000 lx). Considera-se como iluminância útil no plano de trabalho
valores superiores a 100 lx e inferiores a 2 000 lx (UDI100-2000), correspondendo a valores abaixo de
100 lx (UDI100) uma iluminância natural insuficiente e a valores acima de 2 000 lx (UDI2000) uma
iluminância possível de produzir desconforto térmico e/ou visual aos ocupantes. Para valores entre
100 lx e 500 lx (UDI100-500) considera-se que a iluminação natural é útil, mas necessita de ser
complementada com iluminação elétrica. Para valores de iluminância natural entre 500 lx e 2 000 lx
(UDI500-2000), considera-se esta iluminação útil e autónoma, não sendo necessária iluminação artificial
complementar.
Os valores obtidos da métrica UDI para os diferentes envidraçados encontram-se na Tabela 6.5.
Na presença do envidraçado de referência sem PCS e do envidraçado com a película exterior
PR90EXT, que apresentam uma transmitância visível semelhante, em cerca de 35% do horário laboral
os níveis de iluminância natural são superiores a 2 000 lx, podendo, como referido, causar desconforto
aos ocupantes. O envidraçado com a película exterior RHE20SIERHPR (𝜏

= 16%) originou níveis de
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iluminância natural abaixo dos 100 lx durante 20% do horário laboral, correspondendo ao envidraçado
que mais penaliza a iluminação natural do gabinete. Os envidraçados que permitiram a maior
percentagem (aproximadamente 83%) de valores dentro do intervalo de iluminância útil,
correspondente a UDI100-2000, foram os envidraçados com as películas R35SISRHPR, LEP35 e
RE35SIARXL, correspondendo, entre estas três películas, à R35SISRHPR a menor percentagem
(37%) de valores de iluminância autónoma e à RE35SIARXL a maior percentagem (41%).
Tabela 6.5 – Valores da métrica UDI (Useful Daylight Illuminance), em %, para um ano tipo, obtidos em horário
laboral no gabinete 4.9 na presença de cada um dos envidraçados considerados ordenados por
𝜏 crescente.
UDI [%]
P1

Película
UDI100
UDI100-500
UDI500-2000
RHE20SIERHPR* E
20.00
51.07
26.07
R35SISRHPR*
I
12.61
45.51
37.31
LEP35
I
11.15
41.75
40.73
RE35SIARXL
E
10.68
41.24
41.24
PR40EXT
E
9.91
38.25
42.48
RE35NEARXL
E
9.27
35.94
42.78
R50
I
8.63
31.67
44.62
Silver50Xtra
E
8.59
31.15
44.74
Titan50Xtra
E
8.16
28.21
45.34
LEP70
I
6.41
20.17
46.24
PR70EXT
E
6.32
19.44
45.85
PR90EXT
E
5.81
14.32
45.38
Sem Película
5.73
14.15
45.38
P1: Posição (I – Interior; E - Exterior)
* Películas de controlo solar presentes na campanha experimental

Na presença do envidraçado de referência sem PCS (𝜏

UDI100-2000
77.14
82.82
82.48
82.48
80.73
78.72
76.28
75.90
73.55
66.41
65.30
59.70
59.53

UDI2000
2.86
4.57
6.37
6.84
9.36
12.01
15.09
15.51
18.29
27.18
28.38
34.49
34.74

= 81%) em apenas, aproximadamente,

5% (Tabela 6.4) das horas laborais os níveis de encadeamento encontram-se dentro do intervalo de
conforto referido anteriormente. Aplicando uma película como a RHE20SIERHPR (𝜏

= 16%) que

penalize a transmissão de radiação visível do exterior para o interior, obtém-se uma maior percentagem
(43%) de valores dentro do intervalo de conforto. O cumprimento deste intervalo é especialmente
importante no caso de estudo dado os ocupantes realizarem atividades com monitores. Na presença
da película interior R35SISRHPR (𝜏

= 26%) em cerca de 21% do horário laboral os níveis de

encadeamento encontram-se no intervalo de conforto e a penalização nos níveis de iluminância interior
não é tão significativa como no caso da película exterior referida por o envidraçado com a película
interior apresentar uma transmitância visível superior.
Considerando o envidraçado sem PCS (𝑔 = 0.76) os valores da temperatura ambiente interior
encontram-se dentro do intervalo de conforto térmico em apenas, aproximadamente, 5% (Tabela 6.4)
das horas laborais. Na presença da película exterior RHE20SIERHPR (𝑔 = 0.15), os ganhos solares
através do envidraçado diminuem, atingindo-se o conforto térmico em, aproximadamente, 41% das
horas laborais. Este aumento de valores no intervalo de conforto térmico permite reduzir o consumo
energético para arrefecimento como é referido no subcapítulo 6.2.

48

Desempenho Energético de Envidraçados com Películas de Controlo Solar
O objetivo deste subcapítulo é analisar o desempenho energético do gabinete de referência para
um ano tipo, na presença e ausência de PCS. Para o atingir determinou-se o consumo anual de energia
final e primária, o pico anual energético e as emissões anuais de CO2 a partir dos resultados obtidos
pelo EnergyPlus considerando as alterações de alguns parâmetros do ficheiro IDF descritas de
seguida.
Para a análise do desempenho energético das PCS considerou-se o modelo calibrado do
gabinete de referência, tendo-se aplicado no seu envidraçado diferentes tipos de películas. Adotou-se
como horário laboral segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h. Manteve-se o nível de iluminância
exigido no plano de trabalho (secretária) de 500 lx e as renovações de ar por hora obtidas na calibração
para o gabinete de referência. Considerou-se como set points da unidade VRV 20 °C e 24 °C, tal como
implementado no edifício, mantendo-se a temperatura do gabinete sem ser controlada entre estes dois
valores. Associou-se o horário laboral ao período de funcionamento do computador portátil, do controlo
da iluminação e do sistema de AC. Assumiu-se que o computador desktop se encontrava em
funcionamento no horário laboral e que era colocado em modo suspensão fora do mesmo. Eliminou-se
os objetos preenchidos no EnergyPlus relativos à modelação dos estores venezianos a fim de se obter
resultados independentes dos mesmos. No entanto, esta eliminação pode contribuir para a diminuição
do consumo de iluminação e para o aumento do pico energético devido ao aumento de radiação solar
no interior do gabinete. Na Tabela 6.6 encontra-se uma breve descrição de alguns dos parâmetros
inseridos na simulação numérica para analisar o desempenho energético das películas nos
envidraçados. Como variáveis de output selecionou-se as necessidades nominais de energia útil para
aquecimento e arrefecimento pela unidade VRV, em W, e o consumo energético da iluminação, em W.
Tabela 6.6 – Breve descrição de alguns dos parâmetros inseridos no EnergyPlus na simulação do desempenho
energético no gabinete de referência (Gabinete 4.9), na presença de vários envidraçados.
Parâmetro
Localização
Fachada Exterior
Orientação
Área de Envidraçado
Área Útil de Pavimento
Ocupação
Horário
Set Point Iluminância
Iluminação Artificial
Potência
Sistema de Controlo
Sistema de Sombreamento
Renovação de Ar
Estação de Aquecimento
Estação de Arrefecimento
Equipamento Elétrico
Computador Desktop
Horário
Computador Portátil
Horário
Unidade VRV
Set points (Aquec.-Arref.)
SCOP/SEER
Horário

Descrição
Piso 1 do Pavilhão de Mecânica III do campus Alameda do IST
40º (em relação ao Norte)
10.38 m2
19 m2
1 Ocupante
Dias úteis das 9h00 às 18h00
500 lx no plano de trabalho (0.8m de altura)
400 W (candeeiro de teto)
CountinuousOff
Sem sistema de sombreamento (estores venezianos)
0.8 1/hr
1.1 1/hr
155 W
Horário laboral; Fora de horário laboral em modo suspensão
30 W
Horário laboral
20 °C - 24 °C
4.43 / 7.98
Horário laboral
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Com base na definição de estação convencional de aquecimento e estação convencional de
arrefecimento presente no Decreto-Lei nº 80/2006 [11], selecionou-se como períodos de simulação: 31
de outubro a 11 de maio para a estação de aquecimento e 1 de junho a 30 de setembro para a estação
de arrefecimento na cidade de Lisboa, Portugal. Simulou-se o desempenho na ausência de películas e
na presença tanto das películas da campanha experimental como das novas selecionadas e referidas
no subcapítulo anterior. Associando-se o ficheiro EPW de Lisboa para um ano tipo à simulação
numérica, obteve-se para as duas estações as variáveis de output selecionadas.
6.2.1. Necessidades Anuais de Energia Útil
Os valores obtidos para as necessidades nominais de energia útil para aquecimento e
arrefecimento na presença de cada uma das PCS foram divididos pela área útil de pavimento (19 m2)
do gabinete de referência a fim de se obter os resultados em kWh/m2 de pavimento útil. Na Tabela 6.7
encontram-se as necessidades de aquecimento e arrefecimento na presença de cada um dos
envidraçados, em kWh/m2/ano.
Tabela 6.7 – Necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento e arrefecimento, em kWh/m2/ano,
do gabinete de referência para as estações de aquecimento e arrefecimento, na presença de cada um
dos envidraçados considerados ordenados por 𝜏 crescente.
Estação de Aquec.
Estação de Arref.
Película
Aquec.
Arref.
Aquec.
Arref.
RHE20SIERHPR* E
4.16
3.06
0.000
41.36
R35SISRHPR*
I
0.109 23.59
0.000
73.64
LEP35
I
0.092 20.64
0.000
66.94
RE35SIARXL
E
0.540 11.16
0.000
58.88
PR40EXT
E
0.509 11.28
0.000
59.21
RE35NEARXL
E
0.140 21.89
0.000
72.16
R50
I
0.046 35.49
0.000
85.03
Silver50Xtra
E
0.259 15.99
0.000
65.62
Titan50Xtra
E
0.163 20.66
0.000
70.99
LEP70
I
0.009 44.99
0.000
90.51
PR70EXT
E
0.219 17.33
0.000
67.59
PR90EXT
E
0.056 35.90
0.000
86.30
Sem Película
0.005 63.61
0.000 110.67
*Películas de controlo solar presentes na campanha experimental
P1: Posição (I – Interior; E – Exterior)
P1

Para o envidraçado de referência (𝜏

Total
Aquec.
Arref.
4.16
44.42
0.109
97.23
0.092
87.58
0.540
70.04
0.509
70.49
0.140
94.05
0.046 120.52
0.259
81.61
0.163
91.65
0.009 135.50
0.219
84.92
0.056 122.20
0.005 174.28

= 81%; 𝑔 = 0.76), obteve-se necessidades anuais

nominais de energia útil para aquecimento e arrefecimento de 0.005 kWh/m2/ano e 174.28 kWh/m2/ano,
respetivamente. A aplicação das películas permitiu diminuir o fator solar e assim reduzir as
necessidades nominais de energia útil para arrefecimento por evitar ganhos solares excessivos. Como
referido na análise do desempenho térmico no subcapítulo 6.1, a película interior LEP70 (𝜌

= 29%;

𝑔 = 0.52) apresenta o desempenho mais fraco originando a menor redução (22%) das necessidades
anuais de energia útil para arrefecimento. Com a instalação da PCS com o melhor desempenho
térmico, RHE20SIERHPR (𝜏

= 16%; 𝑔 = 0.15), obteve-se, comparativamente ao caso do

envidraçado de referência, uma redução de 75% das necessidades anuais de energia útil para
arrefecimento durante o horário laboral. No entanto, esta película originou um aumento para
4.16 kWh/m2/ano das necessidades anuais de energia útil para aquecimento, por aumentar o número
de horas laborais com temperatura ambiente interior abaixo do intervalo de conforto, como referido no
subcapítulo 6.1.
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6.2.2. Consumo Anual de Energia Final e Pico Anual Energético
As necessidades de energia útil referidas no subcapítulo anterior foram convertidas em consumo
de energia final pela unidade VRV, 𝐸𝐹

em kWh, recorrendo-se à Eq. 6.1, onde 𝑁 e 𝑁 , em kWh,

representam as necessidades nominais de energia útil para aquecimento e arrefecimento,
respetivamente. Como referido anteriormente no capítulo 4, a unidade VRV apresenta valores de SCOP
e SEER de 4.43 e 7.98, respetivamente, sendo estes significativamente superiores aos valores de
referência (COP = 3.40; EER = 3.00) presentes na legislação [62].
Determinou-se o consumo de energia final (eletricidade) no gabinete, 𝐸𝐹
da Eq. 6.2, onde 𝐸𝐹

çã

em kWh, a partir

, em kWh, representa o consumo elétrico do sistema de iluminação obtido

da simulação numérica em EnergyPlus. Neste cálculo não se teve em conta o consumo energético dos
equipamentos elétricos presentes no gabinete dado este não ser afetado pela presença de PCS.
𝐸𝐹
𝐸𝐹

=

𝑁
𝑁
+
𝑆𝐶𝑂𝑃 𝑆𝐸𝐸𝑅

= 𝐸𝐹

+ 𝐸𝐹

Eq. 6.1
Eq. 6.2

çã

Na Tabela 6.8 encontram-se os consumos anuais elétricos do gabinete, em kWh/m2/ano. Para o
envidraçado de referência obteve-se um consumo elétrico da unidade VRV de aproximadamente
21.84 kWh/m2/ano. O menor consumo de energia final para climatização foi obtido com a aplicação da
película exterior RHE20SIERHPR (de cerca de 6.52 kWh/m2/ano).
Tabela 6.8 - Consumo anual de eletricidade (energia final), em kWh/m2/ano, para iluminação, aquecimento e
arrefecimento, do gabinete de referência para as estações de aquecimento e arrefecimento, na
presença dos vários envidraçados considerados ordenados por 𝜏 crescente.
Est. de Aquec.
[kWh/m2/ano]
Unidade VRV

Est. de Arrefec.
[kWh/m2/ano]
Unidade VRV

Ilum.
Película
P1
Ilum. Aquec. Arref.
RHE20SIERHPR* E Consumo
11.97 0.939 0.384
6.77
Total Por Tipo 11.97
1.32
6.77
Total
13.29
R35SISRHPR*
I
Consumo
9.09 0.025 2.96
4.24
Total Por Tipo 9.09
2.98
4.24
Total
12.07
LEP35
I
Consumo
8.14 0.021 2.59
3.32
Total Por Tipo 8.14
2.61
3.32
Total
10.75
RE35SIARXL
E Consumo
7.88 0.122 1.40
3.07
Total Por Tipo 7.88
1.52
3.07
Total
9.40
PR40EXT
E Consumo
7.25 0.115 1.41
2.46
Total Por Tipo 7.25
1.53
2.46
Total
8.78
RE35NEARXL
E Consumo
6.88 0.032 2.74
2.12
Total Por Tipo 6.88
2.77
2.12
Total
9.65
R50
I
Consumo
6.48 0.010 4.45
1.79
Total Por Tipo 6.48
4.46
1.79
Total
10.94
Silver50Xtra
E Consumo
6.44 0.058 2.00
1.76
Total Por Tipo 6.44
2.06
1.76
Total
8.50
*Películas de controlo solar presentes na campanha experimental
P1: Posição (I – Interior; E – Exterior)

Aquec.
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

Arref.
5.18
5.18
11.95
9.23
9.23
13.47
8.39
8.39
11.71
7.38
7.38
10.45
7.42
7.42
9.88
9.04
9.04
11.16
10.66
10.66
12.45
8.22
8.22
9.98

Total
[kWh/m2/ano]
Unidade VRV
Ilum. Aquec. Arref.
18.74 0.939
5.58
18.74
6.52
25.26
13.33 0.025 12.18
13.33
12.21
25.54
11.46 0.021 10.98
11.46
11.00
22.46
10.95 0.122
8.79
10.95
8.91
19.86
9.71
0.115
8.83
9.71
8.95
18.66
9.00
0.032 11.79
9.00
11.82
20.82
8.27
0.010 15.10
8.27
15.11
23.38
8.20
0.058 10.23
8.20
10.28
18.48
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Tabela 6.8 - Consumo anual de eletricidade (energia final), em kWh/m2/ano, para iluminação, aquecimento e
arrefecimento, do gabinete de referência para as estações de aquecimento e arrefecimento, na
presença dos vários envidraçados considerados ordenados por 𝜏 crescente. (Continuação)
Est. de Aquec.
[kWh/m2/ano]
Unidade VRV
P1
Ilum.
E Consumo
6.09
Total Por Tipo 6.09
Total
LEP70
I
Consumo
4.96
Total Por Tipo 4.96
Total
PR70EXT
I
Consumo
4.83
Total Por Tipo 4.83
Total
PR90EXT
E Consumo
4.13
Total Por Tipo 4.13
Total
Sem Película
Consumo
4.08
Total Por Tipo 4.08
Total
P1: Posição (I – Interior; E – Exterior)
Película
Titan50Xtra

Aquec. Arref.
0.037 2.59
2.63
8.72
0.002 5.64
5.64
10.60
0.049 2.17
2.22
7.05
0.013 4.50
4.51
8.64
0.001 7.97
7.97
12.05

Est. de Arrefec.
[kWh/m2/ano]
Unidade VRV
Ilum.
1.51
1.51

Aquec.
0.000

0.884
0.884

0.000

0.829
0.829

0.000

0.557
0.557

0.000

0.539
0.539

0.000

Arref.
8.90
8.90
10.41
11.34
11.34
12.23
8.47
8.47
9.30
10.81
10.81
11.37
13.87
13.87
14.41

Total
[kWh/m2/ano]
Unidade VRV
Ilum. Aquec. Arref.
7.60 0.037 11.48
7.60
11.52
19.12
5.84 0.002 16.98
5.84
16.98
22.82
5.66 0.049 10.64
5.66
10.69
16.35
4.69 0.013 15.31
4.69
15.32
20.01
4.62 0.001 21.84
4.62
21.84
26.46

O menor consumo elétrico do sistema de iluminação obtido pertence ao envidraçado sem PCS
durante a estação de arrefecimento, dado os níveis de radiação serem mais elevados
comparativamente aos da estação de aquecimento e a transmitância visível deste envidraçado ser
também elevada (𝜏

= 81%), como referido no subcapítulo 6.1. Devido à redução da transmitância

visível dos envidraçados com a aplicação de películas, verificou-se um aumento do consumo elétrico
da iluminação. Como esperado, após a análise do desempenho ótico relativo aos níveis de iluminância
interior no subcapítulo 6.1, o aumento deste consumo foi menos significativo na presença de películas
com transmitância visível mais elevada por permitirem satisfazer o nível mínimo recomendado de
500 lx [20] no plano de trabalho (secretária) durante mais horas laborais. A película exterior
RHE20SIERHPR que, como referido no subcapítulo 6.1, quando aplicada no sistema envidraçado
origina a transmitância visível mais baixa (𝜏

= 16%), provoca um aumento de, aproximadamente,

306% do consumo elétrico da iluminação comparativamente ao consumo no caso do envidraçado de
referência sem PCS. É importante referir que o consumo elétrico do sistema de iluminação depende da
localização da secretária no gabinete e do nível de iluminância exigido (500 lx) na mesma. Se a
secretária se encontrasse mais próxima do envidraçado e/ou se diminuísse o nível de iluminância
exigido, a necessidade de recorrer à iluminação artificial iria diminuir.
Na Figura 6.2 encontra-se graficamente representado o consumo anual de eletricidade (energia
final) de iluminação, aquecimento, arrefecimento, climatização e total no gabinete de referência para
os vários envidraçados considerados, em kWh/m2/ano, por ordem crescente de transmitância visível
(𝜏

[%]). Nesta figura, devido à ordenação referida dos sistemas envidraçado e película, é possível

observar que, tal como esperado, à medida que a transmitância visível aumenta, o consumo elétrico
da iluminação diminui. A eletricidade total consumida (26.46 kWh/m2/ano) no gabinete foi maior no caso
do envidraçado de referência sem PCS (𝜏

= 81%; 𝑔 = 0.76). Na presença das películas o aumento

do consumo de eletricidade para iluminação foi inferior à diminuição do consumo para climatização,
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possibilitando a redução do consumo anual total elétrico. De referir que devido à unidade VRV ser muito
eficiente, apresentando, como mencionado anteriormente, valores de eficiência mais elevados
(SCOP = 4.43; SEER = 7.98) que os de referência (COP = 3.40; EER = 3.00) presentes na legislação
[62], e à iluminação elétrica do gabinete ser pouco eficiente (duas lâmpadas incandescentes tubulares
de 200W cada), o aumento do consumo energético de iluminação tem um peso significativo no
consumo energético total, penalizando assim o desempenho energético das PCS. Para a película
exterior PR70EXT (𝜏

= 63%; 𝑔 = 0.40) obteve-se o consumo anual elétrico total mais baixo de

aproximadamente 16.35 kWh/m2/ano. Os piores desempenhos energéticos, analisando o consumo
anual elétrico, foram, a seguir ao sistema de referência sem película, obtidos com a aplicação da
película interior R35SISRHPR (𝜏
(𝜏

𝜏

= 26%; 𝑔 = 0.40) seguida da película exterior RHE20SIERHPR

= 16%; 𝑔 = 0.15), ambas presentes durante a campanha experimental.

[%]

Figura 6.2 – Consumo anual de energia final (eletricidade), em kWh/m2/ano, para iluminação e climatização na
presença e ausência de PCS no envidraçado do gabinete de referência, por ordem crescente de 𝜏 .

Na Tabela 6.9 encontra-se o consumo anual energético total, em kWh/m2/ano, do gabinete para
cada envidraçado assim como a poupança anual energética, em %, na presença de cada uma das
PCS analisadas comparativamente aos resultados obtidos para o envidraçado de referência. Com a
aplicação da película com o melhor desempenho energético, PR70EXT, obteve-se uma poupança
anual energética de aproximadamente 38%. As PCS presentes durante a campanha experimental,
R35SISRHPR e RHE20SIERHPR, apenas permitiram poupanças anuais energéticas de 3.49% e
4.54%, respetivamente.
Na Tabela 6.9 também estão presentes os valores do pico anual energético, em kW, e a sua
redução, em %, com a aplicação das PCS consideradas. Para a determinação do pico anual energético
do gabinete considerou-se a soma dos consumos elétricos do sistema de iluminação artificial, dos
equipamentos elétricos e da unidade VRV. Obteve-se o valor de 50.92 kW para o pico anual energético
no caso do envidraçado de referência sem PCS (𝜏

= 81%; 𝑔 = 0.76). Este pico energético foi obtido

em horário laboral durante a estação de arrefecimento devido maioritariamente ao consumo de
eletricidade para arrefecimento pela unidade VRV. A película exterior RHE20SIERHPR (𝜏

= 16%;

𝑔 = 0.15) permitiu reduzir 68% o pico energético comparativamente ao caso do envidraçado de
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referência, obtendo-se 15.87 kW. A ausência do sistema de sombreamento (estores venezianos) na
modelação do desempenho das PCS contribuiu para os valores elevados do pico energético (associado
ao arrefecimento) devido ao aumento de radiação solar no interior do gabinete.
Tabela 6.9 – Consumo anual energético, em kWh/m2/ano, pico anual energético, em kW, e respetivas reduções,
em %, em relação ao caso sem PCS, para os envidraçados ordenados por 𝜏 crescente.
Película

Posição

Consumo anual
Poupança anual
energético
energética
[kWh/m2/ano]
[%]
RHE20SIERHPR*
Exterior
25.26
4.54
R35SISRHPR*
Interior
25.54
3.49
LEP35
Interior
22.46
15.13
RE35SIARXL
Exterior
19.86
24.96
PR40EXT
Exterior
18.66
29.47
RE35NEARXL
Exterior
20.82
21.32
R50
Interior
23.38
11.59
Silver50Xtra
Exterior
18.48
30.15
Titan50Xtra
Exterior
19.12
27.70
LEP70
Interior
22.82
13.74
PR70EXT
Exterior
16.35
38.20
PR90EXT
Exterior
20.01
24.37
Sem Película
26.46
* Películas de controlo solar presentes na campanha experimental

Pico anual
energético
[kW]
15.87
35.36
36.00
25.91
27.12
34.05
41.62
29.88
33.02
46.80
31.58
40.56
50.92

Redução do pico
energético
[%]
68.83
30.57
29.30
49.12
46.74
33.13
18.27
41.33
35.16
8.09
37.98
20.36

Determinou-se o custo energético da eletricidade consumida pelo IST, em €/kWh, através do
quociente entre a fatura anual de 2017, em €, e a energia anual consumida nesse mesmo ano, em
kWh. Obteve-se um custo energético de 0.1366 €/kWh que quando multiplicado pelo consumo anual,
em kWh, na presença dos envidraçados analisados permitiu determinar o custo anual energético em
cada caso. Na Tabela 6.10 encontra-se o custo anual energético, em €/ano, e a redução anual do
mesmo, em %, na presença de cada envidraçado. Ao envidraçado sem PCS corresponde um custo
anual energético de 68.71 €/ano. Com a aplicação da película PR70EXT obtém-se uma redução de
aproximadamente 38%, correspondendo um custo anual energético de 42.48 €/ano.
Tabela 6.10 – Custo das PCS, em €/m2, custo anual energético, em €/ano, e redução anual do custo energético
em relação ao caso sem PCS, em %, para os envidraçados ordenados por 𝜏 crescente.
Película

Custo anual
energético [€/ano]
RHE20SIERHPR* Exterior
65.57
R35SISRHPR*
Interior
66.25
LEP35
Interior
58.33
RE35SIARXL
Exterior
51.50
PR40EXT
Exterior
48.49
RE35NEARXL
Exterior
54.09
R50
Interior
60.65
Silver50Xtra
Exterior
47.95
Titan50Xtra
Exterior
49.72
LEP70
Interior
59.28
PR70EXT
Exterior
42.48
PR90EXT
Exterior
51.91
Sem Película
68.71
* Películas de controlo solar presentes na campanha experimental
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Posição

Custo da
película [€/m2]
18.00
13.00
Descontinuado
22.00
57.00
31.00
13.00
Não Disponível
Não Disponível
Descontinuado
57.00
34.00

Redução anual do
custo energético [%]
4.57
3.58
15.11
25.05
29.42
21.27
11.73
30.22
27.63
13.72
38.17
24.45

Na Tabela 6.10 encontram-se os custos das PCS analisadas, em €/m2, fornecidos por uma
empresa instaladora de películas de controlo solar. A estes custos acresce o custo de aplicação de
8 €/m2 para todas as películas, também fornecido pela mesma empresa.
6.2.3. Consumo Anual de Energia Primária e Emissões Anuais de CO2
A partir dos valores da energia final obtidos no subcapítulo anterior, determinou-se a energia
primária consumida no gabinete, 𝐸𝑃

em kWh, recorrendo à Eq. 6.3, onde 𝐹

representa o fator

de conversão entre energia final e energia primária. Considerou-se o fator de conversão de 2.5 presente
no Despacho nº 15793-D/2013, dado a iluminação e a unidade VRV consumirem energia elétrica.
𝐸𝑃

=𝐹

Eq. 6.3

× 𝐸𝐹

Para determinar as emissões de CO2 devidas ao consumo de energia primária é necessário
identificar as fontes dessa energia e os seus respetivos fatores de emissão de CO2.
Dado tratar-se do maior fornecedor de eletricidade em Portugal, considerou-se o mix energético
da energia elétrica comercializada pela Energias de Portugal (EDP), no ano de 2017 [63], para se
identificar a contribuição quantitativa de cada fonte de energia primária na eletricidade consumida. Este
mix energético encontra-se representado na Figura 6.3, tendo correspondido no ano de 2017 a maior
percentagem (47.59%) à energia eólica. A percentagem de eletricidade comercializada proveniente de
combustíveis fósseis em 2017 correspondeu a 30.71%.
Na Tabela 6.11 encontram-se os fatores de emissão de CO2 para cada fonte de energia primária
presente no mix energético (Figura 6.3), para o ano 2017.
Tabela 6.11 – Fatores de emissão de CO2, em
kgCO /kWh, por fonte de energia
2

primária para o ano 2017 [64].
Fonte de Energia
Primária
Cog. Renovável
Nuclear
RSU
Eólica
Carvão
Gás Natural
Cog. Fóssil
Hídrica
Outras Renováveis

Fator de Emissão de
CO2 [kg /kWh]
0
0
0.696
0
0.970
0.386
0.327
0
0

Figura 6.3 – Mix energético da energia comercializada pela
EDP Serviço Universal por fonte, em 2017.
(Adaptado de [63])

Uma vez obtidos os consumos de energia primária e identificadas as suas fontes e respetivos
fatores de emissão, determinou-se as emissões de CO2, 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠
onde 𝐹𝐸

, 𝐹𝐸 , 𝐹𝐸

e 𝐹𝐸

, em kg

, a partir da Eq. 6.4

representam, respetivamente, os fatores de emissão de CO2 das

seguintes fontes de energia primária: resíduos sólidos urbanos, carvão, gás natural e cogeração fóssil.
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𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠

= 𝐸𝑃

× (𝐹𝐸

× 0.0196 + 𝐹𝐸 × 0.1399 + 𝐹𝐸

× 0.0859 + 𝐹𝐸

× 0.0813)

Eq. 6.4

Na Tabela 6.12 encontram-se os resultados obtidos para o consumo anual de energia primária,
as emissões anuais de CO2 e respetiva redução anual comparativamente com os resultados do
envidraçado de referência. Para o envidraçado sem PCS obteve-se um consumo anual de energia
primária de 66 kWh/m2/ano. Como esperado, a aplicação da película exterior PR70EXT origina a maior
redução anual de emissões de CO2, pertencendo-lhe o consumo de energia primária mais reduzido.
Tabela 6.12 – Consumo anual de energia primária, em kWh/m2/ano, emissões anuais de CO2, em kg /ano,
para os vários envidraçados, ordenados por transmitância visível crescente, e redução anual das
emissões, em %, em relação ao caso sem película,.
Película

Posição

Consumo
[kWh/m2/ano]

Emissões
[kg /ano]

Redução anual das
emissões [%]

RHE20SIERHPR*
Exterior
63
251
R35SISRHPR*
Interior
64
253
LEP35
Interior
55
223
RE35SIARXL
Exterior
49
197
PR40EXT
Exterior
47
186
RE35NEARXL
Exterior
52
207
R50
Interior
58
232
Silver50Xtra
Exterior
46
184
Titan50Xtra
Exterior
47
190
LEP70
Interior
56
227
PR70EXT
Exterior
40
163
PR90EXT
Exterior
49
199
Sem Película
66
263
*Películas de controlo solar presentes na campanha experimental

4.56
3.80
15.21
25.10
29.28
21.29
11.79
30.04
27.76
13.69
38.02
24.33

A repartição das fontes de energia primária para a produção de eletricidade e os respetivos
fatores de emissão vão variando ao longo do tempo em que uma PCS se encontra aplicada num
envidraçado, alterando-se assim as emissões anuais de CO2.
As emissões de CO2 presentes na Tabela 6.12 são relativas à energia primária consumida pelo
gabinete. No entanto, é importante referir que os processos de fabrico, distribuição e aplicação das
PCS também são responsáveis pela emissão de CO2. É difícil quantificar estas emissões por
dependerem de fatores como constituintes da película, processo de fabrico adotado pelo fabricante,
modo de transporte, distância de distribuição e processo de aplicação. O tempo de vida útil de uma
PCS, que não é necessariamente correspondente ao tempo de garantia da mesma, é importante para
determinar a redução das emissões durante o tempo que se encontra aplicada no envidraçado.

Influência da Orientação Solar no Desempenho Energético
O objetivo deste subcapítulo é analisar a influência da orientação solar no desempenho
energético de envidraçados com PCS, tendo-se simulado o modelo do gabinete de referência com
diferentes orientações solares para possibilitar uma avaliação comparativa. Para avaliar o desempenho
energético analisou-se o consumo de energia final associado ao gabinete. Manteve-se o modelo do
gabinete utilizado anteriormente no subcapítulo 6.2, tendo-se alterado a orientação do mesmo no
campo North Axis do objeto Building do EnergyPlus.
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Para esta análise considerou-se o envidraçado de referência sem PCS, os envidraçados com as
PCS da campanha experimental (R35SISRHPR e RHE20SIERHPR) e ainda o envidraçado com a
película exterior espectralmente seletiva PR70EXT. As orientações solares consideradas foram as das
fachadas exteriores do pavilhão de Mecânica III que possuem envidraçados, ou seja, sudeste
(gabinetes monitorizados), sul, oeste e nordeste, tal como se encontra identificado na Figura 6.4.

Figura 6.4 – Orientação solar das fachadas exteriores do pavilhão de Mecânica III com envidraçados, em graus em
relação ao Norte. Sudeste (laranja); sul (verde); oeste (azul); nordeste (roxo).

Para cada orientação simulou-se o gabinete de referência no Piso 1 (localização verdadeira),
correspondente ao piso de cobertura, e no Piso 0 (piso intermédio) a fim de comparar os resultados.
Para a simulação no Piso 0 admitiu-se a existência de trocas de calor na envolvente apenas na fachada
exterior, considerando os restantes elementos adiabáticos.
Na Figura 6.5 mostram-se os resultados obtidos para o consumo anual de energia final, em
kWh/m2/ano, para cada piso e orientação solar. Analisando a figura é possível afirmar que para uma
determinada orientação solar os consumos de iluminação são praticamente iguais entre pisos, dada a
sua proximidade e apresentarem a mesma área de envidraçado exterior.
Devido a perdas/ganhos de calor pela cobertura no caso do Piso 1 que não estão presentes no
Piso 0, os consumos energéticos de climatização são distintos. De um modo geral, comparativamente
com o piso intermédio, o Piso 1 (de cobertura) apresenta um consumo energético para arrefecimento
inferior e para aquecimento superior, sugerindo que as perdas de calor pela cobertura são superiores
aos ganhos pela mesma.
Considerando as diferentes orientações, obteve-se o menor consumo energético com a
instalação da película PR70EXT no envidraçado orientado a oeste de qualquer piso. O maior consumo
energético foi atingido na presença da película exterior RHE20SIERHPR no envidraçado orientado a
nordeste do piso de cobertura. Nos subcapítulos seguintes é efetuada uma análise do consumo de
energia final por orientação solar.
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(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 6.5 – Consumo anual de energia final (eletricidade), em kWh/m2/ano, na presença e ausência de películas de controlo solar em cada piso para cada orientação solar: (a)
oeste; (b) nordeste; (c) sul; (d) sudeste.
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6.3.1. Oeste
A orientação oeste apresenta, a seguir à orientação nordeste, os ganhos solares mais baixos
das quatro orientações consideradas originando, mesmo na ausência de películas, menores consumos
de arrefecimento comparativamente com as restantes orientações (Figura 6.5).
Na presença do envidraçado de referência sem PCS no piso 0 (intermédio), obteve-se um
consumo anual energético (Figura 6.5 a) para iluminação e climatização de 2.18 kWh/m2/ano e
14.54 kWh/m2/ano, respetivamente. Na presença do mesmo envidraçado no piso 1 (piso de cobertura),
obteve-se um consumo anual energético (Figura 6.5 a) para iluminação e climatização de
2.18 kWh/m2/ano e 13.03 kWh/m2/ano, respetivamente. Na Tabela 6.13 encontram-se as diferenças no
consumo anual energético, em %, induzidas pelas PCS, comparativamente ao envidraçado de
referência, para esta orientação solar.
As películas presentes na campanha experimental não permitem reduzir o consumo anual
energético dado o aumento do consumo para iluminação ser superior à redução do consumo para
climatização. Apenas a película exterior PR70EXT permite reduzir o consumo anual energético,
atingindo uma maior redução quando aplicada no piso 0 (-35%). A presença de qualquer uma das
películas selecionadas, ao reduzir ainda mais os ganhos solares, origina consumos energéticos para
aquecimento mais elevados a fim de se atingir as condições de conforto.
Tabela 6.13 – Diferença do consumo anual energético, em %, na presença de películas de controlo solar
comparativamente à situação com o envidraçado de referência, para a orientação solar oeste.
Consumo
Iluminação

Piso
R35SISRHPR* RHE20SIERHPR* PR70EXT
Piso 0
+ 442
+ 751
+ 26
Piso 1
+ 442
+ 751
+ 26
Climatização Piso 0
- 39
- 65
- 44
Piso 1
- 32
- 50
- 33
Total
Piso 0
+ 24
+ 41
- 35
Piso 1
+ 36
+ 65
- 25
* Películas de controlo solar presentes na campanha experimental
(-) Redução do consumo energético
(+) Aumento do consumo energético

6.3.2. Nordeste
A fachada exterior orientada a nordeste é a que recebe menor quantidade de radiação solar,
levando ao aumento do consumo de iluminação (Figura 6.5) para garantir o nível de iluminância de
500 lx exigido. Como a radiação incidente é inferior, os ganhos solares são menores, exigindo um
aumento do consumo de aquecimento (Figura 6.5) comparativamente às restantes orientações.
Na presença do envidraçado de referência no piso intermédio, obteve-se um consumo anual
energético (Figura 6.5 b) para iluminação e climatização de 5.55 kWh/m2/ano e 12.67 kWh/m2/ano,
respetivamente. Na presença do mesmo envidraçado no piso de cobertura, obteve-se um consumo
anual energético (Figura 6.5 b) para iluminação e climatização de 5.58 kWh/m2/ano e
12.63 kWh/m2/ano, respetivamente. Na Tabela 6.14 estão presentes as diferenças do consumo anual
energético, em %, na presença das películas comparativamente à ausência das mesmas, para esta
orientação solar.
As películas presentes na campanha experimental, apesar de diminuírem o consumo anual de
energia para climatização, provocam o aumento do consumo anual para iluminação por apresentarem
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transmitâncias visíveis reduzidas, pelo que o seu benefício é bastante inferior ao registado nas outras
orientações. A película com o melhor desempenho energético é a película exterior PR70EXT
(𝜏

= 63%; 𝑔 = 0.40) que, por se tratar de uma película espectralmente seletiva, permite a entrada de

grande parte da radiação visível, mas com diminuição dos ganhos solares. Esta película origina uma
redução do consumo anual energético para climatização superior ao aumento do consumo anual para
iluminação devido à presença da película, permitindo assim diminuir o consumo anual total
comparativamente à situação com o envidraçado de referência.
Tabela 6.14 – Diferença do consumo anual energético, em %, na presença de películas de controlo solar
comparativamente à situação com o envidraçado de referência, para a orientação solar nordeste.
Consumo
Iluminação

Piso
R35SISRHPR* RHE20SIERHPR* PR70EXT
Piso 0
+ 304
+ 440
+ 28
Piso 1
+ 303
+ 437
+ 27
Climatização Piso 0
- 33
- 54
- 35
Piso 1
- 28
- 43
- 26
Total
Piso 0
+ 70
+ 97
- 16
Piso 1
+ 73
+ 104
- 10
* Películas de controlo solar presentes na campanha experimental
(-) Redução do consumo energético
(+) Aumento do consumo energético

6.3.3. Sul
Os ganhos solares para a orientação sul são menores quando comparados com os da orientação
anterior, sudeste, pelo que os consumos anuais obtidos para climatização são inferiores (Figura 6.5).
Na presença do envidraçado de referência sem PCS no piso 0 (piso intermédio), obteve-se um
consumo anual energético (Figura 6.5 c) para iluminação e para climatização de 3.10 kWh/m2/ano e
23.28 kWh/m2/ano, respetivamente. Na presença do mesmo envidraçado no piso 1 (piso de cobertura),
obteve-se como consumo anual energético (Figura 6.5 c) para iluminação e para climatização os
valores 3.10 kWh/m2/ano e 19.25 kWh/m2/ano, respetivamente. Na Tabela 6.15 encontram-se as
diferenças do consumo anual energético, em %, na presença das películas de controlo solar,
comparativamente ao envidraçado de referência, para esta orientação solar.
À semelhança do que foi verificado na análise dos resultados para a orientação solar sudeste,
ambas as películas presentes na campanha experimental permitem reduzir o consumo anual de
climatização, devendo-se, novamente, a maior redução à película exterior. Com a aplicação das
películas no envidraçado o consumo anual para iluminação aumenta, sendo mais significativo na
presença da película RHE20SIERHPR com a menor transmitância visível (𝜏

= 16%). Novamente, a

poupança energética para climatização supera o aumento do consumo para iluminação, possibilitando
reduzir o consumo energético global. Tal como se pode observar na Tabela 6.15, a película PR70EXT,
quando aplicada em qualquer um dos pisos considerados, permite obter a maior redução do consumo
anual energético. Comparando com a película interior presente na campanha experimental, esta
redução é superior ao dobro da originada pela aplicação da película R35SISRHPR.
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Tabela 6.15 – Diferença do consumo anual energético, em %, na presença de películas de controlo solar
comparativamente à situação com o envidraçado de referência, para a orientação solar sul.
Consumo
Iluminação

Piso
R35SISRHPR* RHE20SIERHPR* PR70EXT
Piso 0
+ 170
+ 356
+ 20
Piso 1
+ 170
+ 356
+ 20
Climatização Piso 0
- 46
- 80
- 52
Piso 1
- 46
- 73
- 53
Total
Piso 0
- 20
- 29
- 43
Piso 1
- 16
- 13
- 43
* Películas de controlo solar presentes na campanha experimental
(-) Redução do consumo energético
(+) Aumento do consumo energético

6.3.4. Sudeste
A fachada exterior orientada a sudeste é a que permite receber mais ganhos solares
comparativamente às restantes orientações, aumentando a temperatura ambiente interior do gabinete
e assim o consumo energético para arrefecimento (Figura 6.5).
Para o envidraçado de referência sem PCS no piso intermédio (piso 0), obteve-se um consumo
anual energético (Figura 6.5 d) para iluminação e para climatização de 4.62 kWh/m2/ano e
26.02 kWh/m2/ano, respetivamente. Na presença do mesmo envidraçado no piso de cobertura (piso 1),
obteve-se um consumo anual energético (Figura 6.5 d) para iluminação e climatização de
4.62 kWh/m2/ano e 21.84 kWh/m2/ano, respetivamente. Na Tabela 6.16 encontram-se as diferenças do
consumo anual energético, em %, para esta orientação solar, na presença das películas quando
comparado com o consumo na situação do envidraçado de referência.
As películas presentes na campanha experimental permitem reduzir o consumo anual de energia
final de climatização, sendo a maior redução obtida com a película exterior RHE20SIERHPR por
apresentar um menor fator solar (𝑔 = 0.15). Devido à diminuição da transmitância visível do
envidraçado na presença das películas, o consumo anual para iluminação aumenta significativamente.
No entanto, a redução do consumo anual de climatização é superior a este aumento, permitindo poupar
energia na presença destas películas. Para esta orientação solar, a película que permite uma maior
redução do consumo anual de energia final, comparativamente ao envidraçado de referência, é a
PR70EXT (𝜏

= 63%; 𝑔 = 0.40) quando aplicada em qualquer um dos dois pisos considerados. Por

apresentar uma maior transmitância visível exige um aumento do consumo anual para iluminação
inferior ao exigido na presença das restantes PCS.
Tabela 6.16 – Diferença do consumo anual energético, em %, na presença de películas de controlo solar
comparativamente à situação com o envidraçado de referência, para a orientação solar sudeste.
Consumo
Iluminação

Piso
R35SISRHPR* RHE20SIERHPR* PR70EXT
Piso 0
+ 189
+ 306
+ 23
Piso 1
+ 189
+ 306
+ 23
Climatização Piso 0
- 44
- 77
- 50
Piso 1
- 44
- 70
- 51
Total
Piso 0
-9
- 19
- 39
Piso 1
-3
-5
- 38
* Películas de controlo solar presentes na campanha experimental
(-) Redução do consumo energético
(+) Aumento do consumo energético
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7. Análise Multicritério no Apoio à Seleção de Películas
O presente capítulo tem como objetivo principal aplicar uma análise multicritério no apoio à
seleção de PCS. Para o atingir recorreu-se ao método Processo Analítico Hierárquico (Analytic
Hierarchy Process) desenvolvido por Thomas Saaty na década de 70 [65], podendo este método de
comparação par a par ser aplicado a dados qualitativos e/ou quantitativos mensuráveis na análise de
critérios. Este método é aplicado em situações de seleção em diversas áreas [66] como engenharia,
educação, política e indústria. Este método foi já aplicado em diversos estudos incluindo na seleção de
sistemas inteligentes de desempenho de edifícios eficientes [67] e na seleção de envidraçados
eficientes [68]. No subcapítulo 0 encontram-se os resultados da análise de sensibilidade realizada
sobre a importância dos critérios selecionados.
O objetivo do problema em estudo é selecionar a película mais indicada a ser aplicada numa
determinada situação. Como se verificou no capítulo 0, os melhores desempenhos térmico, ótico e
energético não foram obtidos para a mesma PCS, tendo pertencido à película RHE20SIERHPR os
melhores desempenhos térmico e ótico e à película PR70EXT o melhor desempenho energético.
Justifica-se, assim, a aplicação de uma análise multicritério no apoio à seleção da PCS com o melhor
desempenho global, na qual se atribuam diferentes importâncias a determinados critérios de seleção a
fim de possibilitar a sua comparação. Para a seleção da película de melhor desempenho global,
começou-se por definir as alternativas (envidraçados) e os critérios de seleção: custo de investimento
(C1), custo anual energético (C2), frequência anual acumulada de desconforto térmico (C3), frequência
anual acumulada de níveis de desconforto de encadeamento (C4), emissões anuais de CO2 (C5). A
alternativa selecionada depende do valor de cada uma destas nos critérios e do fator de ponderação
de cada um destes. Para esta análise apenas se considerou as PCS para as quais foi possível obter o
custo de investimento correspondente à soma do custo da película e do custo de aplicação referidos
no subcapítulo 6.2.2. Na Figura 7.1 encontram-se as películas consideradas e a estrutura de decisão
hierárquica em três níveis para o problema em estudo (Figura 7.1).

Figura 7.1 – Estrutura de decisão hierárquica em três níveis para o problema em estudo.

Os valores das alternativas para cada um dos critérios foram transpostos do capítulo anterior
acerca do desempenho das películas. Dado serem as unidades destes valores distintas entre os
critérios, realizou-se a normalização destes valores através da Eq. 7.1, onde 𝑎

representa o valor
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normalizado (entre 0 e 1) da alternativa 𝑖 no critério 𝑗, 𝑋
𝑗, 𝑋

í ,

á ,

o valor máximo das alternativas no critério

o valor mínimo das alternativas no critério 𝑗 e 𝑋

o valor inicial (nas unidades iniciais) da

alternativa 𝑖 no critério 𝑗. A normalização possibilita adiante a comparação dos valores das alternativas
nos critérios, atribuindo-lhes valores entre 0, correspondente à alternativa com o valor mínimo num
determinado critério, e 1, correspondente à alternativa com o valor máximo num determinado critério.
Os valores normalizados das alternativas para os critérios selecionados encontram-se na Tabela 7.1.
𝑎 =

𝑋 á , −𝑋
𝑋 á , −𝑋 í

Eq. 7.1
,

Tabela 7.1 – Valores normalizados das alternativas para os critérios selecionados.
Critérios
Alternativas
Sem Película
R35SISRHPR
RHE20SIERHPR
RE35SIARXL
RE35NEARXL
PR40EXT
PR70EXT
PR90EXT
R50

C1

C2

C3

C4

C5

1.000
0.677
0.600
0.538
0.400
0.000
0.000
0.354
0.677

0.000
0.094
0.120
0.656
0.557
0.771
1.000
0.641
0.307

0.000
0.547
1.000
0.875
0.607
0.872
0.726
0.305
0.285

0.000
0.406
1.000
0.239
0.159
0.168
0.039
0.003
0.145

0.000
0.098
0.121
0.656
0.556
0.771
1.000
0.640
0.306

A comparação par a par dos critérios com o fim de atribuir intensidades de importância foi
realizada com o auxílio da Escala Fundamental de Saaty [65] que se encontra na Tabela 7.2. Esta
comparação é feita numa matriz quadrada 𝑛 x 𝑛, correspondendo 𝑛 ao número de critérios. Os valores
desta matriz exprimem a intensidade de importância relativa do critério da linha 𝑖 em relação ao critério
da coluna 𝑗. Tratando-se de uma matriz recíproca, preencheu-se a metade triangular inferior e
transpôs-se para a metade triangular superior os valores simétricos dos preenchidos. A diagonal
principal desta matriz assume como valores o número 1 dado corresponder à intensidade de
importância de um determinado critério em relação a ele mesmo.
Tabela 7.2 – Escala Fundamental de Saaty de comparações binárias [65].
Intensidade de
importância

Definição

1
3

Igual importância
Fraca importância

5
7
9
2, 4, 6, 8

Explicação

As duas atividades contribuem igualmente para o objetivo.
A experiência e o julgamento favorecem levemente uma atividade em
relação a outra.
Forte importância
A experiência e o julgamento favorecem fortemente uma atividade em
relação a outra.
Muito forte importância Uma atividade é muito fortemente favorecida em relação a outra.
Importância absoluta
A evidência favorece uma atividade em relação a outra com o mais alto grau
de certeza.
Valores intermediários Situação de compromisso entre duas definições.

A matriz de comparação par a par dos critérios do problema em estudo encontra-se na Tabela
7.3. Em relação ao critério C1 (custo de investimento) atribuiu-se maior importância aos restantes
critérios, atribuindo aos critérios C2 (custo anual energético) e C5 (emissões anuais de CO2) uma
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intensidade de importância de 4 e aos critérios C3 (frequência anual acumulada de desconforto térmico)
e C4 (frequência anual acumulada de níveis de desconforto de encadeamento) uma importância de 3.
Dado o custo energético e as emissões de CO2 terem uma frequência anual e o custo de investimento
apresentar uma frequência pontual, selecionou-se as intensidades de importância referidas
anteriormente. Em relação ao critério C2, atribuiu-se um valor de 3 aos critérios C3 e C4 por se
considerar que as condições de conforto ao longo de um ano são mais relevantes do que o custo
energético anual. Atribuiu-se uma intensidade de importância de 4 ao critério C5 em relação ao critério
C2, por se considerar os possíveis aumentos de emissões devidos à alteração do mix energético mais
significativos relativamente às possíveis variações do custo energético. Atribuiu-se igual importância
aos critérios C3 e C4 em relação um ao outro, por serem ambos relativos às condições de conforto no
ambiente interior. Ao critério C5 atribuiu-se uma intensidade de importância de 3, relativamente aos
critérios C3 e C4 por se considerar ser mais relevante.
Para normalizar a matriz de comparação (Tabela 7.3), dividiu-se cada valor da matriz pelo total
da coluna em que se insere. Obteve-se assim uma matriz normalizada (Tabela 7.4) cujos valores variam
entre 0 e 1. Determinou-se o fator de ponderação, também designado adiante como peso, de cada um
dos critérios através do cálculo da média dos valores de cada linha. Estes fatores de ponderação
encontram-se na Tabela 7.4, pertencendo ao critério C5 (emissões anuais de CO2) o fator mais elevado
uma vez que foi a este critério que se atribuiu a maior importância na matriz de comparação entre
critérios (Tabela 7.3).
Tabela 7.3 – Matriz de comparação entre os
critérios selecionados.

C1
C2
C3
C4
C5
Totais

C1

C2

C3

C4

C5

1
4
3
3
4
15

1/4
1
3
3
4
45/4

1/3
1/3
1
1
3
17/3

1/3
1/3
1
1
3
17/3

1/4
1/4
1/3
1/3
1
13/6

Tabela 7.4 – Matriz de comparação entre critérios
normalizada e respetivos pesos.

C1
C2
C3
C4
C5

C1

C2

C3

C4

C5

Peso

0.067
0.267
0.200
0.200
0.267

0.022
0.089
0.267
0.267
0.356

0.059
0.059
0.176
0.176
0.529

0.059
0.059
0.176
0.176
0.529

0.115
0.115
0.154
0.154
0.462

0.064
0.118
0.195
0.195
0.429

Dada a dimensão (5x5) da matriz de comparação de critérios (Tabela 7.3), excluindo-se a linha
correspondente aos totais, ser superior a 3x3 analisou-se a coerência desta. Para tal, determinou-se
inicialmente a totalização das entradas que corresponde ao produto entre a matriz de comparação e
os fatores de ponderação obtidos após a normalização da mesma (Tabela 7.4). A matriz de totais das
entradas obtida encontra-se na Tabela 7.5. De seguida, dividiu-se o vetor obtido dos totais das entradas
pelos fatores de ponderação dos critérios. Através do quociente entre a soma dos valores do vetor
referido e o número de critérios, calculou-se o λmáx. Calculou-se o índice de coerência (IC) pela Eq. 7.2,
onde 𝑛 representa o número de critérios do problema em estudo. O índice aleatório (IA) para uma
matriz de dimensão 5x5 é 1.12 [65]. Caso a razão de coerência (RC), dada pela Eq. 7.3, seja inferior a
0,10 é possível afirmar-se que a matriz de comparação de critérios é coerente.
Os resultados relativos à análise da coerência encontram-se na Tabela 7.6, sendo nesta possível
observar que a RC é inferior a 0.10, o que atesta a coerência da matriz de comparação de critérios.
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𝐼𝐶 =
𝑅𝐶 =

𝜆

á −𝑛
𝑛−1

Eq. 7.2

𝐼𝐶
𝐼𝐴

Eq. 7.3
Tabela 7.6 – Valores relativos à análise da coerência da
matriz de comparação entre critérios.

Tabela 7.5 – Matriz de totais das entradas.
Totais
C1
C2
C3
C4
C5

Valor

0.331
0.612
1.079
1.079
2.325

𝜆 á
IC
IA
RC

5.369
0.092
1.12
0.082

Após a análise de coerência, determinou-se o valor global de cada alternativa, 𝑉𝐴 , através da
Eq. 7.4, onde 𝑝 representa o fator de ponderação (entre 0 e 1) do critério 𝑗. O valor global corresponde
então à soma ponderada dos valores de uma determinada alternativa em cada um dos critérios.
𝑉𝐴 =

𝑎 ×𝑝

Eq. 7.4

Os resultados obtidos para o valor global de cada uma das alternativas, tendo em conta os
fatores de ponderação dos critérios obtidos anteriormente (Tabela 7.4), apresentam-se na Tabela 7.7.
Obteve-se como melhor alternativa a película PR70EXT (valor global = 0.695) por esta apresentar
valores normalizados elevados para os critérios a que se atribuiu maior importância. Apesar de
possibilitar o maior conforto térmico e visual das PCS consideradas, a película RHE20SIERHPR (valor
global = 0.494) apresenta um dos valores mais baixos no critério a que foi atribuído o maior peso
(C5 – Emissões anuais de CO2).
Tabela 7.7 – Resultados obtidos para o valor global de cada uma das alternativas (envidraçados ordenados por
𝜏 crescente) consideradas.
Alternativas
RHE20SIERHPR
R35SISRHPR
RE35SIARXL
PR40EXT
RE35NEARXL
R50
PR70EXT
PR90EXT
Sem Película

Valor global
0.494
0.282
0.610
0.624
0.479
0.295
0.695
0.432
0.064

Análise de Sensibilidade
Após obter-se os valores globais de cada uma das alternativas consideradas na análise
multicritério, realizou-se uma análise de sensibilidade a fim de compreender o efeito dos fatores de
ponderação dos critérios na seleção da melhor alternativa. Dado o preenchimento da matriz de
comparação de critérios ser realizado pelo decisor, pode-se assumir como subjetivos os fatores de
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ponderação que resultam da normalização da matriz referida. Torna-se assim relevante compreender
quais os valores dos fatores de ponderação que originam a alteração da melhor alternativa.
Através dos valores de preferência das alternativas obtidos anteriormente para os fatores de
ponderação da Tabela 7.4, correspondente aos valores globais da Tabela 7.7, e para o fator de
ponderação de cada critério igual a 1, correspondente aos valores normalizados das alternativas
presentes na Tabela 7.1, determinou-se por extrapolação linear a evolução da preferência das
alternativas em função dos fatores de ponderação dos critérios. Esta evolução encontra-se
representada graficamente, para cada critério, da Figura 7.2 à Figura 7.6.
A evolução das preferências das alternativas em função do fator de ponderação do critério C1
(custo de investimento) encontra-se na Figura 7.2. Caso o peso do critério C1 seja inferior a 0.20 a
melhor alternativa é a película PR70EXT. Caso o peso deste critério seja superior a 0.20 e inferior a,
aproximadamente, 0.56 a melhor alternativa é a película exterior RE35SIARXL. O envidraçado de
referência sem película é a melhor alternativa quando o decisor atribui um peso ao critério C1 superior
a 0.56 dado esta alternativa não apresentar qualquer custo de investimento na análise feita. Atribuindo
um peso inferior a 0.40 a pior alternativa é a do envidraçado sem película, mas se o peso for superior
ao valor referido a pior alternativa passa a ser a película PR40EXT.
A evolução das preferências das alternativas em função do peso do critério C2 (custo anual
energético) encontra-se na Figura 7.3. Qualquer que seja o peso atribuído pelo decisor ao critério C2,
a pior alternativa é sempre a do envidraçado de referência sem película de controlo solar dado este
apresentar um desempenho energético muito baixo. A melhor alternativa para qualquer peso do critério
C2 é a película PR70EXT seguida da película PR40EXT.

Figura 7.2 – Preferência das alternativas em função
do fator de ponderação do critério C1
(custo de investimento).

Figura 7.3 – Preferência das alternativas em função do
fator de ponderação do critério C2 (custo
anual energético).

A evolução das preferências das alternativas em função do fator de ponderação do critério C3
(frequência anual acumulada de desconforto térmico) encontra-se na Figura 7.4. Para valores do fator
de ponderação até aproximadamente 0.46 a melhor alternativa é a película PR70EXT. Para fatores de
ponderação deste critério entre, aproximadamente, 0.46 e 0.60 a melhor alternativa é a aplicação da
película PR40EXT. A película exterior RHE20SISRHPR, presente na campanha experimental, é a que
tem o melhor desempenho térmico, por isso para valores mais altos do fator de ponderação deste
critério, superiores a 0.60, é considerada a alternativa com a preferência mais elevada. Como esperado,
para qualquer fator de ponderação do critério C3, a pior alternativa é o envidraçado sem película dado
apresentar um desempenho térmico inferior comparativamente aos casos com películas.
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A evolução das preferências das alternativas em função do peso do critério C4 (frequência anual
acumulada de níveis de desconforto de encadeamento) apresenta-se na Figura 7.5. Para pesos do
critério C4 inferiores a aproximadamente 0.34 a película com maior preferência é a PR70EXT. No
entanto, para valores superiores ao referido anteriormente a película exterior RHE20SIERHPR é a
melhor alternativa dado garantir um maior número de horas sem níveis de desconforto de
encadeamento em horário laboral. Devido ao seu baixo desempenho ótico relativo aos níveis de
encadeamento no interior do gabinete, o envidraçado de referência sem película é considerado como
sendo a pior alternativa para qualquer peso atribuído ao critério C4.

Figura 7.4 – Preferência das alternativas em função do
fator de ponderação do critério C3
(frequência
anual
acumulada
de
desconforto térmico).

Figura 7.5 – Preferência das alternativas em função do
fator de ponderação do critério C4
(frequência anual acumulada de níveis de
desconforto de encadeamento).

A evolução das preferências das alternativas em função do fator de ponderação do critério C5
(emissões anuais de CO2) encontra-se na Figura 7.6. Para valores do fator de ponderação do critério
C5 inferiores a 0.25 a melhor alternativa é a película exterior RHE20SIERHPR. Porém, para valores
superiores a melhor alternativa é a película PR70EXT por apresentar um consumo energético anual
inferior e consequentemente um nível de emissões anuais de CO2 também inferior. Novamente, para
qualquer peso atribuído ao critério C5 a pior alternativa é o envidraçado de referência.

Figura 7.6 – Preferência das alternativas em função do fator de ponderação do critério C5 (emissões anuais de
CO2).
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8. Conclusões e Desenvolvimentos Futuros
O aumento das necessidades energéticas a nível global verificado nas últimas décadas tem sido
estimulado pelo rápido crescimento populacional e pela melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
Os combustíveis fósseis dominam a nível mundial as fontes de energia, sendo responsáveis pela
libertação de GEE, que em níveis excessivos são promotores das alterações climáticas.
O setor dos edifícios é responsável pelo consumo de uma parte significativa da energia final
global, pertencendo normalmente a edifícios não residenciais consumos mais elevados. Este tipo de
edifícios apresenta geralmente uma área de envidraçados elevada, sendo esta responsável pelo
aumento

dos

ganhos/perdas

de

calor

e

consequentemente

das

necessidades

de

arrefecimento/aquecimento. Medidas de reabilitação de envidraçados existentes, como a aplicação de
películas de controlo solar (PCS), permite reduzir os ganhos solares, o consumo anual de energia e o
pico energético [22-25; 37, 71].
Na presente dissertação estudou-se o desempenho térmico, ótico e energético de películas de
controlo solar aplicadas, tanto pelo interior como pelo exterior, em sistemas envidraçados. Foram
utilizados como caso de estudo três gabinetes adjacentes localizados no piso 1 (de cobertura) do
Pavilhão de Mecânica III do campus Alameda do IST, em Lisboa. O desempenho destes sistemas foi
avaliado por simulação numérica dos gabinetes em ambiente EnergyPlus, em conjugação com os
programas SketchUp, Optics e Window. Para a calibração do modelo criado associou-se o ficheiro
climático de Lisboa editado no Elements para a incorporação de dados climáticos obtidos no local, no
âmbito de uma campanha experimental de Lourenço [13], e comparou-se os resultados de temperatura
ambiente interior e temperatura superficial interior e exterior do envidraçado estimados numericamente
com os dados experimentais de Lourenço [13]. Após a calibração do modelo da simulação associou-se
ao envidraçado diferentes tipos de películas e o ficheiro climático de Lisboa para um ano tipo,
analisando-se o desempenho térmico, lumínico, energético e ambiental das PCS, a partir de diferentes
variáveis output como temperatura, iluminância e encadeamento interiores e consumo energético para
aquecimento, arrefecimento e iluminação. Nesta análise foram incluídas as PCS presentes durante a
campanha experimental e dez novas películas com diferentes propriedades. Posteriormente
analisou-se a influência da orientação solar dos envidraçados no consumo de energia final, tendo-se
considerado as várias orientações (sudeste, sul, oeste, nordeste) de fachada exterior do referido
edifício. Com os resultados do desempenho térmico, lumínico, energético e ambiental dos envidraçados
e os custos das PCS aplicou-se uma análise multicritério no apoio à seleção da película mais indicada.
Analisando-se as propriedades térmicas e óticas obtidas nos programas Optics6 e Window7.6
para os envidraçados sem PCS e com as PCS da campanha experimental aplicadas, verificou-se que
o fator solar e as transmitâncias visível, solar e da radiação UV do envidraçado diminuíram. A esta
diminuição estão associadas possíveis reduções das necessidades de arrefecimento, em particular na
estação de arrefecimento, e acréscimos do consumo de iluminação. A aplicação da película exterior
RHE20SIERHPR permitiu obter o sistema envidraçado com o menor fator solar (𝑔 = 0.15) e
transmitância visível (𝜏

= 16%), solar (𝜏

= 10%) e de radiação UV (𝜏

< 0.1%). As refletâncias de

radiação visível e solar aumentaram em comparação com o envidraçado sem PCS, tendo este aumento
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sido mais significativo na face onde foram aplicadas. O aumento da refletância solar é mais significativo
na face de vidro em que a película foi aplicada, podendo esta propriedade no caso da película interior
ser responsável pelo aumento da temperatura ambiente interior no gabinete devido a um aumento do
efeito de estufa. A absortância do pano de vidro com película é mais alta comparativamente ao pano
de vidro sem película do mesmo envidraçado.
Analisando as mesmas propriedades para as restantes PCS consideradas, à película exterior
PR90EXT correspondem a transmitância visível (𝜏

= 79%) e o fator solar (𝑔 = 0.58) mais elevados.

À película espectralmente seletiva PR70EXT correspondeu, por seu turno, o sistema envidraçado e
película com o coeficiente de seletividade espectral (CSE = 1.58) mais elevado, pertencendo o valor
mais baixo (CSE = 0.84) à película interior R50.
Na análise do desempenho térmico teve-se em conta os valores da variável da temperatura
ambiente interior no gabinete, na presença de cada um dos envidraçados. À semelhança dos
resultados obtidos em estudos anteriores [26, 37, 69], obteve-se para sistemas envidraçados com
película exterior com transmitância solar e fator solar reduzidos um melhor desempenho térmico por os
ganhos solares através dos envidraçados serem mais baixos e as refletâncias solares de tardoz,
responsáveis pelo aumento do efeito de estufa no gabinete, serem inferiores às de sistemas de
envidraçado com películas interiores. Das PCS analisadas, obteve-se o melhor desempenho térmico
para o envidraçado com a película exterior RHE20SIERHPR (𝜏

= 16%; 𝑔 = 0.15), presente na

campanha experimental, tendo permitido uma redução do pico térmico de 50.68°C para 35.36°C
(aproximadamente de 30%) em relação ao envidraçado de referência. Para um ano tipo, a aplicação
da referida película permite atingir valores no intervalo de valores de referência de conforto térmico
presentes na legislação [11, 19], entre 18°C a 25°C, em 41% das horas laborais, comparativamente
com a reduzida percentagem de 5% verificada no caso do envidraçado de referência sem PCS. A PCS
que exibiu o desempenho térmico mais fraco foi a película interior LEP70 (𝑔 = 0.52; 𝜌
apesar de ter um fator solar inferior ao do envidraçado de referência (𝑔 = 0.76; 𝜌

= 29%) que,

= 13%), apresenta

uma refletância solar de tardoz superior à deste.
Para analisar o desempenho ótico das PCS consideradas teve-se em conta a sua influência nos
níveis de iluminância e de encadeamento (DGI) interiores na secretária do gabinete de referência. Estas
duas variáveis dependem fortemente da transmitância visível do sistema envidraçado e película,
correspondendo a valores mais elevados desta propriedade níveis mais altos de iluminância e
encadeamento interiores. Obteve-se o melhor desempenho ótico aplicando a película exterior
RHE20SIERHPR (𝜏

= 16%; 𝑔 = 0.15), que possibilitou uma redução de 20 389 lx para 3 989 lx

(aproximadamente 80%) no nível máximo de iluminância interior e de 48.24 para 43.96
(aproximadamente 9%) no nível máximo de encadeamento interior, comparativamente aos resultados
para o envidraçado de referência. Na presença da referida película RHE20SIERHPR (𝜏

= 16%;

𝑔 = 0.15), em aproximadamente 29% das horas laborais são atingidos níveis de iluminância superiores
aos 500 lx [20] recomendados na secretária, comparativamente à elevada percentagem, de
aproximadamente 80%, obtida no caso do envidraçado de referência, esperando-se assim um maior
consumo de iluminação com a aplicação da película. Por outro lado, aplicando-se a referida película
exterior, obteve-se níveis de conforto de encadeamento (entre 16 e 22) durante aproximadamente 43%

70

das horas laborais, comparativamente a 5% no caso do envidraçado sem PCS. Para a película
PR90EXT

(𝜏

= 79%; 𝑔 = 0.58) obteve-se o desempenho ótico mais fraco sendo este

consideravelmente próximo ao do envidraçado de referência. Ao apresentar uma elevada transmitância
visível esta película permitiu obter elevados valores de iluminância interior contribuindo para um
aumento pouco significativo do consumo de energia elétrica em iluminação, no entanto originou
elevados níveis de encadeamento possíveis de provocar desconforto lumínico aos ocupantes.
Verificou-se também que a presença de PCS permitiu reduzir as necessidades anuais de energia
útil para arrefecimento, mas originou um pequeno aumento das necessidades de aquecimento. Estes
resultados estão de acordo com outros estudos anteriores [28, 37, 69]. Na presença do envidraçado
de referência sem PCS, obteve-se necessidades anuais de aquecimento e arrefecimento de 0.005 e
174.28 kWh/m2 de pavimento útil, respetivamente. Aplicando a película RHE20SIERHPR (𝜏

= 16%;

𝑔 = 0.15), que apresentou o melhor desempenho térmico, obteve-se uma redução das necessidades
anuais de energia útil para arrefecimento de, aproximadamente, 75% correspondente a, cerca de,
130 kWh/m2 de pavimento útil. No entanto, a aplicação desta película originou um aumento das
necessidades de aquecimento de, aproximadamente, 4 kWh/m2 de pavimento útil por aumentar o
número de horas laborais com temperatura ambiente interior inferiores a 18°C. Convertendo as
necessidades anuais de energia útil para climatização (aquecimento e arrefecimento) em energia final,
obteve-se para o envidraçado sem PCS um consumo anual de 21.84 kWh/m2 de pavimento útil e para
o sistema envidraçado e película RHE20SIERHPR (𝜏
6.52

kWh/m2 de

= 16%; 𝑔 = 0.15) um consumo anual de

pavimento útil do gabinete.

Como referido em estudos anteriores [13, 26, 37, 70], a aplicação de PCS ao reduzir a
transmitância visível do envidraçado pode originar um aumento do consumo de iluminação,
dependendo dos níveis de iluminância interior necessários às atividades realizadas pelos ocupantes.
Na presente dissertação obteve-se um aumento do consumo energético de iluminação elétrica para
todos os sistemas envidraçado com películas relativamente ao caso do envidraçado sem PCS,
admitindo que a iluminação elétrica era utilizada sempre que o nível mínimo recomendado de
iluminância de 500 lx [20] na secretária recorrendo unicamente a iluminação natural não era satisfeito.
Considerando o envidraçado de referência, obteve-se um consumo anual de energia em iluminação
de, aproximadamente, 4.62 kWh/m2 de pavimento útil. Como esperado, o consumo de energia em
iluminação elétrica anual mais elevado, de aproximadamente 18.74 kWh/m2 de pavimento útil, foi obtido
para o envidraçado com a película RHE20SIERHPR (𝜏

= 16%; 𝑔 = 0.15), correspondendo a um

aumento de 306% comparativamente ao envidraçado sem PCS.
Apesar do aumento do consumo de iluminação na presença de PCS, o consumo anual
energético total correspondente à soma dos consumos de iluminação e de climatização diminuiu com
a aplicação das PCS, em relação ao consumo com o envidraçado de referência. Com a película exterior
PR70EXT (𝜏

= 63%; 𝑔 = 0.40) atingiu-se o consumo anual energético total mais reduzido de

16.35 kWh/m2 de pavimento útil, equivalente a aproximadamente 62% do consumo no caso do
envidraçado sem PCS. Esta redução do consumo anual traduziu-se numa redução de 38% do custo
anual energético, obtendo-se um custo de 42.48 €/ano. As duas películas presentes durante a
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campanha experimental, R35SISRHPR (𝜏

= 26%; 𝑔 = 0.40) e RHE20SIERHPR (𝜏

= 16%;

𝑔 = 0.15), permitiram alcançar as menores poupanças energéticas de 3.49% e 4.54%, respetivamente.
No presente estudo foi também calculado o pico anual energético, tendo-se em consideração a
soma dos consumos de energia para iluminação, climatização e equipamentos (computadores) na
presença de cada um dos sistemas de envidraçado. Este pico deu-se em horário laboral durante a
estação de arrefecimento, devido maioritariamente ao consumo de eletricidade para arrefecimento pela
unidade VRV. Verificou-se que com a aplicação da película exterior RHE20SIERHPR (𝜏

= 16%;

𝑔 = 0.15) obteve-se a maior redução, de cerca de 68%, do pico anual energético, passando de
50.92 kW do envidraçado de referência sem PCS, para cerca de 15.87 kW com a aplicação da película
RHE20SIERHPR.
Após a conversão do consumo anual de energia final em energia primária obteve-se um consumo
de energia primária de 68 kWh/m2/ano com o envidraçado de referência sem PCS e de 40 kWh/m2/ano
com a utilização da película PR70EXT (𝜏

= 63%; 𝑔 = 0.40). Considerando-se o mix energético das

fontes de energia primária e os respetivos fatores de emissão de CO2, para o ano de 2017, obteve-se
para o caso do envidraçado sem PCS 263 kg
163 kg

/ano e com a utilização da película PR70EXT

/ano, equivalente a uma redução de aproximadamente 38%. À semelhança de outros estudos

[27, 28], para o cálculo das emissões de CO2 na presente dissertação apenas se teve em conta as
emissões resultantes da energia primária consumida pelo gabinete, não considerando emissões
resultantes do fabrico, distribuição e aplicação das PCS.
Considerando os resultados obtidos por simulação numérica do gabinete de referência com
diferentes orientações solares, pode-se concluir que aos envidraçados orientados a nordeste e a sul
corresponderam os maiores e menores consumos de iluminação, respetivamente. Aos envidraçados
orientados a nordeste corresponderam os consumos de energia para aquecimento mais elevados por
apresentarem ganhos solares reduzidos. Aos envidraçados orientados a sudeste corresponderam os
consumos para arrefecimento mais elevados por apresentarem os ganhos solares mais significativos.
Comparando os resultados entre o piso intermédio e o último piso (de cobertura) para o mesmo
envidraçado na mesma orientação solar, não se verificou diferenças no consumo de energia de
iluminação. No entanto, os consumos para climatização alteraram-se tendo-se obtido, de um modo
geral, consumos de energia para arrefecimento inferiores para o piso de cobertura, sugerindo que as
perdas de calor pela cobertura do mesmo são superiores aos ganhos. Como resultado da análise da
influência da orientação solar no consumo energético, à película PR70EXT (𝜏

= 63%; 𝑔 = 0.40)

quando aplicada num envidraçado orientado a oeste correspondeu o menor consumo energético (piso
intermédio: 10.92 kWh/m2; piso de cobertura: 11.42 kWh/m2).
Analisando-se os resultados do capítulo 0, os melhores desempenhos térmico, ótico e energético
não foram obtidos para a mesma PCS, pertencendo à película exterior RHE20SIERHPR os melhores
desempenhos térmico e ótico e à película exterior espectralmente seletiva PR70EXT o melhor
desempenho energético. Assim, aplicou-se uma análise multicritério no apoio à seleção da PCS com o
melhor desempenho global, em que se atribuíram diferentes importâncias a determinados critérios de
seleção a fim de possibilitar a sua comparação. Definiu-se como alternativas o envidraçado de
referência sem PCS e os envidraçados com PCS estudados na presente dissertação para as quais foi
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possível obter os custos das PCS. Definiu-se cinco critérios de seleção: custo de investimento (C1),
custo anual energético (C2), frequência anual acumulada de desconforto térmico (C3), frequência anual
acumulada de níveis de desconforto de encadeamento (C4) e emissões anuais de CO2 (C5). Os valores
das alternativas foram transpostos do capítulo 0 e, de seguida, normalizados a fim de possibilitar a sua
comparação. Foram atribuídas intensidades de importância aos critérios de seleção com o auxílio da
Escala Fundamental de Saaty [65], tendo-se seguidamente normalizado a matriz de comparação
obtida. A partir desta matriz determinou-se o fator de ponderação, também designado como peso, de
cada um dos critérios: C1 (0.064), C2 (0.118), C3 (0.195), C4 (0.195) e C5 (0.429). Após uma análise
de coerência da matriz de comparação entre critérios normalizada, determinou-se o valor global de
cada alternativa.
Para a análise multicritério realizada na presente dissertação obteve-se como melhor alternativa
a aplicação da película PR70EXT (𝜏

= 63%; 𝑔 = 0.40), tendo-se atribuído o maior peso ao critério C5

(Emissões Anuais de CO2). Apesar de possibilitar o maior conforto térmico e visual das PCS
consideradas, obteve-se como pior alternativa a seguir ao envidraçado de referência a película exterior
RHE20SIERHPR (𝜏

= 16%; 𝑔 = 0.15) por apresentar valores baixos nos critérios C2 (Custo anual

energético) e C5 (Emissões Anuais de CO2). Uma vez que a seleção da película mais indicada depende
dos pesos atribuídos pelo decisor aos critérios de seleção, foi também desenvolvida uma análise de
sensibilidade. Verificou-se que com o aumento do peso do critério C1 (Custo de investimento) aumenta
a importância das alternativas com os custos mais reduzidos. Para qualquer peso atribuído ao critério
C2 (Custo anual energético) obtém-se a película PR70EXT (𝜏

= 63%; 𝑔 = 0.40) como sendo a melhor

alternativa. Atribuindo pesos mais elevados aos critérios relacionados com o conforto dos ocupantes,
obtém-se como melhor alternativa a película RHE20SIERHPR (𝜏

= 16%; 𝑔 = 0.15). Considerando a

variação do peso do critério C5 (Emissões anuais de CO2), obtém-se como melhor alternativa a película
PR70EXT (𝜏

= 63%; 𝑔 = 0.40) desde que a este critério seja atribuído um peso superior a 0.25.

Pelos resultados obtidos e analisados na presente dissertação é possível afirmar que a presença
das PCS permitiu reduzir os ganhos solares, o consumo anual de energia e o pico energético, tal como
referido em estudos anteriores [22-25; 37, 71]. Para além do impacto positivo no consumo energético,
as películas também permitiram melhorar o conforto térmico e visual do ambiente interior, fornecendo
melhores condições de trabalho aos ocupantes.
Propõem-se como desenvolvimentos futuros do trabalho realizado na presente dissertação:
 Realizar uma nova análise do desempenho obtido por simulação numérica de películas de
controlo solar aplicadas ao envidraçado do gabinete de referência do caso de estudo da
presente dissertação, considerando outros sistemas de iluminação, inclusive o sistema de
iluminação implementado após a realização da campanha experimental constituído por duas
lâmpadas LEDVANCE Osram HalolLine ECO 160W 230V R7S F 64698;
 Realizar uma nova análise do desempenho obtido por simulação numérica de películas de
controlo solar aplicadas ao envidraçado do gabinete de referência do caso de estudo da
presente dissertação, considerando a presença do sistema de sombreamento (estores
venezianos) instalado no gabinete;
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 Avaliar o desempenho de películas de controlo solar em diferentes zonas climáticas em
Portugal ou noutros países, com um especial foco em zonas com uma estação de
aquecimento mais rigorosa e duradoura;
 Analisar económica e ambientalmente de forma comparativa, tendo em conta os custos de
investimento e manutenção, o consumo energético e as emissões de CO2 das soluções de
reabilitação por aplicação de películas de controlo solar face à substituição dos envidraçados
existentes por envidraçados novos com um desempenho térmico, ótico e energético
semelhante ao sistema envidraçado com película;
 Comparar a nível de custos e de desempenho a aplicação de películas de controlo solar com
a implementação de soluções de sombreamento com diferentes propriedades e modos de
funcionamento;
 Comparar a nível de custos e de desempenho a aplicação de películas de controlo solar com
a implementação de filtros electrocrómicos no envidraçado.
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Anexo A – Código de Produto de Películas para Envidraçados e Respetiva
Legenda

(1) O tipo de película depende da finalidade desta, sendo descodificado pela seguinte legenda:
AIR: Especial

RHE: Refletiva Aplicada pelo Exterior

AU: Ultravioleta

RR: Refletiva aplicada pelo exterior

G: Proteção Anti-graffiti

S: Segurança e Proteção

N: Neutra

UV: Filtram a Radiação UV

NHE: Neutra Aplicada pelo Exterior

V: Duplamente Refletivas

NR: Não Refletiva

VE: Baixa Emissividade

R: Refletiva

VS: Seletivas Espectralmente

(2) A transmitância visível corresponde à percentagem de luz visível que atravessa o sistema
vidro mais película, sendo neste caso igual a 20%.
(3) A cor da película pode ser descodificada pela seguinte legenda:
BL: Azul

GN: Verde

RD: Vermelha

BR: Bronze

GO: Dourada

SI: Prateada

CG: Aspeto Vidro Estilhaçado

GR: Cinzenta

SS: Aço Inoxidável

CL: Transparente

M: Mate

W: Branca

F: Aspeto Fosco

OR: Laranja

YL: Amarela

(4) A camada de proteção antirrisco pode ser aplicada pelo interior (SR) ou pelo exterior (ER).
(5) Ao tipo de adesivo corresponde a seguinte legenda:
HPR: Adesivo de alta qualidade com excelente resistência ao calor
CDF: Adesivo de alta qualidade com baixa aderência inicial e excelente resistência ao calor
PS: Adesivo especial para películas de proteção e segurança
RPS: Adesivo de fácil remoção para vidro

(6) A espessura (excluindo adesivos e camadas de proteção antirrisco) da película pode ser
descodificada recorrendo à seguinte legenda:
2: 50 𝜇

8: 200 𝜇

4: 100 𝜇

11: 275 𝜇

6: 150 𝜇

15: 375 𝜇

7: 175 𝜇
Figura A.1 – Legenda do código de produto de películas para envidraçados da marca Llumar. (Adaptado de [71])
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Anexo B – Descrição Resumida da Utilização do Programa SketchUp Pro 2016
Recorrendo ao SketchUp Pro 2016 seguiu-se os seguintes passos para a construção do modelo
3D dos gabinetes:
 Passo 1: criou-se uma zona térmica, que constitui um volume onde a temperatura se admite
homogénea, para um dos gabinetes selecionando a opção New Space da barra de
ferramentas do OpenStudio presente no SketchUp e clicando, de seguida, no local onde se
desejava colocar a origem da zona, surgindo a nova zona identificada por um cubo com
arestas azuis e faces amarelas com o texto OpenStudio Space. As dimensões da zona
aumentam automaticamente à medida que se cria a geometria.
 Passo 2: selecionou-se a zona com um duplo clique sobre o ponto de origem da mesma para
permitir iniciar a construção da geometria do gabinete.
 Passo 3: criou-se o pavimento recorrendo à opção Rectangle da barra de ferramentas do
SketchUp e introduzindo manualmente as medidas do mesmo que se encontram na janela
Dimensions presente no canto inferior direito da janela do SketchUp. A construção do modelo
foi feita com as medidas interiores obtidas com uma fita métrica e consultando a planta
quando necessário.
 Passo 4: criou-se o volume através da opção Push/Pull da barra de ferramentas do SketchUp
e introduzindo manualmente a altura desejada. O OpenStudio deduz o tipo de superfície com
base em normais para fora da superfície [72], e facilita a identificação das mesmas através
de um esquema de cores (pavimentos a cinza, paredes a amarelo e coberturas a vermelho).
 Passo 5: adicionou-se as subsuperfícies (porta e envidraçados interiores e exteriores)
utilizando a opção Rectangle, selecionando a localização e introduzindo manualmente as
dimensões. Com o auxílio da opção Tape Measure Tool do SketchUp, determinou-se os
pontos de origem de introdução de cada subsuperfície. Novamente, o OpenStudio deduz o
tipo de superfície, atribuindo aos envidraçados um aspeto translúcido e às portas a cor
castanha. O envidraçado exterior de cada gabinete foi dividido em três subsuperfícies para
possibilitar a associação de diferentes sistemas de sombreamento no IDF Editor do
EnergyPlus.
 Passo 6: criou-se a geometria dos outros dois gabinetes repetindo os passos anteriores.
 Passo 7: adicionou-se as superfícies de sombreamento (corpo saliente do edifício e
platibanda) começando por criar um grupo de sombreamento com a opção New Shading
Surface Group da barra de ferramentas do OpenStudio e selecionando o ponto de origem do
grupo. Selecionou-se com um duplo clique o grupo de sombreamento e criou-se as
superfícies com a opção Rectangle e introduzindo as respetivas dimensões.
 Passo 8: alinhou-se o edifício criado com o norte verdadeiro; dado no SketchUp o Norte
Geográfico corresponder a 0º inseriu-se o valor 40 no campo North Axis do edifício com o
auxílio da opção Inspector.
 Passo 9: preencheu-se alguns campos de entrada do EnergyPlus através da opção Inspector
presente na barra de ferramentas do OpenStudio. Estes campos correspondiam na maioria
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ao nome dos objetos criados, tipo de superfície, nome da zona, condições de fronteira,
exposição ao sol e/ou vento.
 Passo 10: exportou-se o modelo geométrico criado no formato de ficheiro IDF com a opção
Export EnergyPlus IDF da barra de ferramentas do OpenStudio.
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Anexo C – Descrição Resumida da Utilização dos Programas Optics6 e
Window7.6
Seguiu-se os seguintes passos no Optics6 para se proceder à criação dos sistemas de vidro e
película necessários para a simulação numérica:
 Passo 1: criou-se uma base de dados do utilizador, recorrendo ao comando Database →
Create new user database. Para que esta base de dados pudesse mais tarde ser importada
para o programa Window7.6 foi necessário guardá-la com a extensão .mdb.
 Passo 2: selecionou-se o vidro onde será aplicada a película a partir da biblioteca monolithic
presente na aba Add Glazing da Main Database (IGDB) e fazendo duplo clique no vidro
pretendido.
 Passo 3: selecionou-se e aplicou-se a película no vidro selecionado, começando por clicar
com o botão direito do rato sobre o botão da Layer #1 e selecionando a opção Add Film.
Surgiu a janela Change Glazing na qual, do lado esquerdo, se encontrava a descrição do
vidro selecionado e, do lado direito, se encontrava a descrição do novo vidro que teria a
película aplicada. Selecionou-se o campo a azul do Film Name e surgiu uma nova janela,
Select new film or applied film, na qual selecionou-se a película a aplicar presente na
biblioteca Applied Film. Novamente na janela Change Glazing, selecionou-se a superfície do
vidro (interior ou exterior) onde a película deveria ser aplicada.
 Passo 4: nomeou-se o novo vidro com película criado através da alteração do nome do New
Filename presente na janela automática do Optics6 que surgiu após se ter aplicado a película.
 Passo 5: guardou-se o vidro criado, recorrendo ao comando File → Save (…) As após se ter
selecionado a Layer #1 (sombreado amarelo).
Os passos indicados anteriormente encontram-se ilustrados com screenshots na Figura C.1.
Seguiu-se os seguintes passos na importação dos envidraçados criados no Optics6 para o
Window7.6 a fim de se obter as propriedades térmicas e óticas dos sistemas de envidraçados dos
gabinetes em estudo:
 Passo 1: criou-se a ligação à base de dados criada no Optics6, recorrendo, inicialmente, ao
comando File → Preferences, de seguida, selecionou-se a aba Optical Data na janela que
abriu automaticamente, selecionou-se a opção Optics User database e carregou-se a base
de dados pretendida.
 Passo 2: importou-se os vidros criados no Optics6 presentes na base de dados com a qual
se criou a ligação, selecionou-se a aba Glass Library e clicou-se em Import. Selecionou-se a
opção IGDB or Optics User Database no campo Format. Clicou-se em Ok, surgindo uma nova
janela onde se selecionaram os vidros que se deseja importar da lista de ficheiros presentes
na base de dados. Pode ser necessário atribuir um novo ID aos ficheiros aquando da sua
importação para o Window7.6.
 Passo 3: criou-se os sistemas de envidraçados de cada gabinete, selecionou-se a aba
Glazing System Library e clicou-se em New. Selecionou-se o número de Layers dos sistemas
V

de envidraçados, sendo este igual a 2 para todos os gabinetes. Selecionou-se os ficheiros
correspondentes aos vidros exterior (campo Glass 1) e interior (campo Glass 2). Definiu-se a
espessura e selecionou-se o gás de preenchimento da caixa de ar.
 Passo 4: calculou-se as propriedades térmicas e óticas dos envidraçados, clicando em Calc
(F9).
 Passo 5: exportou-se os valores obtidos a fim de poderem ser incorporados no ficheiro IDF
do EnergyPlus, clicou-se em Report, selecionou-se a opção EnergyPlus IDF File e, por fim,
clicou-se em Ok. Do ficheiro (nome do sistema envidraçado)_Avg.idf criado, copiou-se os
campos

preenchidos

nos

objetos

WindowMaterial:Glazing,

WindowMaterial:Gas

e

Construction e colou-se os mesmos nos ficheiros IDF das simulações para as estações de
aquecimento e arrefecimento.
Na Figura C.2, encontram-se screenshots identificados com os passos indicados anteriormente.
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Figura C.1 – Passos para se criar um vidro com película no Optics6.
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Figura C.2 – Passos para se criar um sistema de envidraçado duplo no Window7.6.
VIII

Anexo D – Descrição Resumida da Utilização do Programa Elements
Para a referida edição, seguiu-se os seguintes passos:
 Passo 1: abriu-se o programa Elements e selecionou-se a opção Open Weather File. De
seguida, abriu-se o ficheiro climático clicando no mesmo na janela automática dos ficheiros
do computador.
 Passo 2: clicando na opção Add presente no canto inferior esquerdo da janela, adicionou-se
a coluna correspondente à direção do vento selecionando a opção Wind Direction e clicando
em Ok.
 Passo 3: clicou-se no cabeçalho das colunas das grandezas a serem editadas e no campo
Variables to Hold Constant, presente no canto superior direito, selecionou-se cada uma das
grandezas a serem mantidas constantes durante a edição. Na Tabela 5.3 do subcapítulo
5.3.1, mostram-se as grandezas editadas e a serem mantidas constantes no Elements.
 Passo 4: procedeu-se à edição dos valores das grandezas nos períodos de simulação
selecionados, copiando os dados experimentais dos ficheiros Excel e os registados pela
Estação Meteorológica e colando os mesmos na tabela do ficheiro climático através do
comando Edit → Paste. Na Tabela 5.4 do subcapítulo 5.3.1 encontram-se as grandezas
editadas por ordem de edição e a origem da medição das mesmas. Com base nos novos
valores inseridos, o Elements calculou os valores das restantes grandezas.
 Passo 5: guardou-se o ficheiro climático editado, no formato EPW, recorrendo ao comando
File → Save As … → EnergyPlus (.epw).
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X

Anexo E – Descrição Resumida da Utilização do Programa EnergyPlus 8.6.0
Os objetos do IDF Editor preenchidos necessários à simulação numérica do caso de estudo
encontram-se descritos abaixo.
 Grupo: Simulation Parameters
O grupo Simulation Parameters é o primeiro do ficheiro IDF e, tal como o nome indica, permite,
através do seu preenchimento, regular vários parâmetros que neste caso serão constantes entre as
simulações para as estações de aquecimento e arrefecimento. O objeto Version é preenchido
automaticamente pelo EnergyPlus, onde o campo Version Identifier apresenta a versão própria para a
qual o ficheiro IDF foi criado. Neste grupo preencheu-se os seguintes objetos: SimulationControl,
Building, ShadowCalculation, SurfaceConcevtion Algorithm:Inside e Timestep. Na Figura E.1
encontram-se screenshots dos vários objetos deste grupo preenchidos.
O objeto SimulationControl permite ao utilizador especificar o tipo de cálculos que deseja que o
programa realize, preenchendo um conjunto de campos com opção Yes/No. Para o caso de estudo
desejava-se que a simulação fosse realizada para um período específico (definido adiante no objeto
RunPeriod), assim apenas se preencheu o campo Run Simulation for Weather File Run Periods com
Yes.
O objeto Building apresenta parâmetros que são utilizados aquando da simulação do edifício. No
campo North Axis encontra-se o ângulo, medido no sentido dos ponteiros do relógio, entre o norte do
modelo SketchUp e o norte verdadeiro; este campo é preenchido automaticamente pelo SketchUp caso
se tenha indicado neste o valor do ângulo antes de se ter procedido à exportação como ficheiro IDF do
modelo construído. O tipo de terreno é definido no campo Terrain, tendo-se selecionado a opção City
uma vez que é a mais indicada para o caso de estudo. Quanto ao tipo de distribuição solar (campo
Solar Distribution), selecionou-se a opção FullInteriorAndExterior para o programa calcular a
quantidade de radiação transmitida pelo envidraçado que incide em cada uma das superfícies de cada
zona. Nos restantes campos considerou-se os valores admitidos pelo programa.
O preenchimento do objeto ShadowCalculation permite controlar os detalhes dos modelos de
sombreamento, tendo-se mantido o preenchimento dos parâmetros por defeito por parte do
EnergyPlus. Para o campo Calculation Method manteve-se a opção AverageOverDaysInFrequency,
tratando-se de um método básico e rápido com uma certa frequência de cálculo especificada no campo
Calculation Frequency (valor por defeito de 20 dias). Esta frequência é importante na determinação da
radiação solar que incide no interior do edifício.
O objeto SurfaceConvectionAlgorithm:Inside permite escolher o modelo de convecção a ser
aplicado às faces interiores de todas as superfícies de troca de calor. Manteve-se o modelo por defeito,
TARP, por se considerar adequado. Este modelo é baseado em dados experimentais e correlaciona o
coeficiente de transferência de calor com a diferença de temperatura, para diversas orientações.
O objeto SurfaceConvectionAlgorithm:Outside, que permite selecionar o modelo de convecção a
ser aplicado às faces exteriores das superfícies de troca de calor, não foi preenchido. Foi preferido o
preenchimento do objeto SurfaceProperty:ConvectionCoefficients:MultipleSurface do grupo Advanced
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Construction, Surface, Zone Concepts, uma vez que este permite aplicar modelos consoante o tipo de
superfície.
O objeto Timestep especifica o timestep da simulação, correspondendo o valor que se insere no
campo Number of Timesteps per Hour ao número de timesteps a serem usados pelo EnergyPlus numa
hora. Preencheu-se com 60 o campo mencionado anteriormente, significando que o timestep da
simulação é de um minuto.

(a)
(b)

(c)
(d)
(e)
(f)
Figura E.1 – Screenshots dos objetos do grupo Simulation Parameters preenchidos.
(a) Objeto Version; (b) Objeto SimulationControl; (c) Objeto Building; (d) Objeto ShadowCalculation;
(e) Objeto SurfaceConvectionAlgorithm:Inside; (f) Objeto Timestep.

 Grupo: Location and Climate
O grupo Location and Climate permite a descrição das condições ambientais em que a simulação
será realizada. O preenchimento do objeto Site:Location não é obrigatório uma vez que o ficheiro
climático contém a informação pedida nos campos deste objeto. Na Figura E.2 apresenta-se
screenshots destes objetos preenchidos.
Preencheu-se o objeto RunPeriod, no qual é definido o período de simulação introduzindo o dia
e o mês de início nos campos Begin Day of Month e Begin Month, respetivamente, e introduzindo o dia
e o mês de fim de simulação nos campos End Day of Month e End Month, respetivamente. O
preenchimento do campo Day of Week for Start Day permite substituir o tipo de dia de semana de início
da simulação indicado no Weather File pelo indicado neste campo. No campo Use Weather File
Holidays and Special Days selecionou-se a opção No, uma vez que durante os períodos de simulação
não estão calendarizados feriados ou dias especiais. O preenchimento do campo Use Weather File
Daylight Saving Period permite optar pela utilização das mudanças de horário presentes no ficheiro
climático, tendo-se selecionado a opção No, uma vez que nos períodos de simulação não ocorre
nenhuma mudança de horário. Em Portugal, caso um feriado coincida com um dia de fim-de-semana,
a data deste não é alterada para um dia de semana próximo, por isso no campo Apply Weekend Holiday
Rule selecionou-se a opção No. O ficheiro climático não possui informação acerca dos indicadores de
precipitação e de neve, por isso selecionou-se a opção No nos campos Use Weather File Rain
Indicators e Use Weather File Snow Indicators, respetivamente. O último campo a ser preenchido foi
Number of Times Runperiod to be Repeated, no qual se manteve o número por defeito, 1, porque se
pretendia que o período de simulação fosse repetido apenas uma vez em cada simulação.
A refletância do solo é indicada no objeto Site:GroundReflectance, no qual se manteve o valor
predefinido pelo EnergyPlus de 0.2 para o mês dos períodos de simulação.
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(b)

(a)

(c)

Figura E.2 – Screenshots parciais dos objetos do grupo Location and Climate preenchidos.
(a) Objeto RunPeriod para a estação de aquecimento; (b) Objeto RunPeriod para a estação de
arrefecimento; (c) Objeto Site:GroundReflectance.

 Grupo: Schedules
O grupo Schedules permite definir os vários horários necessários à simulação, como o horário
laboral, o horário de funcionamento do AC e respetivos setpoints, entre outros. Preencheu-se os
objetos ScheduleTypeLimits e Schedule:Compact. Na Figura E.3 expõe-se screenshots dos objetos
deste grupo preenchidos.
Os tipos de horário a serem usados nas simulações foram definidos no objeto
ScheduleTypeLimits. O tipo On/Off tem como valores 0 ou 1, não se admitindo números decimais o tipo
numérico selecionado foi Discrete. O tipo Temperatura tem como valores mínimo e máximo, - 60 e 200,
respetivamente, tratando-se de um tipo de horário com tipo numérico contínuo. Para o tipo Qq_numero,
com tipo numérico contínuo, optou-se por selecionar como valores mínimo e máximo, 0 e 1000,
respetivamente. O preenchimento deste objeto é igual entre simulações.

(a)

(b)

Figura E.3 – Screenshots dos objetos do grupo Schedules preenchidos.
(a) Objeto SchedulesTypeLimits; (b) Objeto Schedule:Compact para a estação de aquecimento (screenshot
parcial).

O objeto Schedule:Compact possibilita a definição dos horários e dos setpoints no caso do AC,
para as 24h de cada dia da semana de todos os meses do ano. Para cada horário é necessário associar
um dos tipos de horário criados anteriormente no objeto ScheduleTypeLimits. Aos horários dos
setpoints do AC associou-se o tipo de horário Temperature. Associou-se o tipo de horário On/Off aos
horários de funcionamento do AC e ao horário laboral. Ao horário de funcionamento dos computadores
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desktop, ao horário de atividade do ocupante e ao horário AlwaysOn associou-se o tipo de horário
Qq_numero.
Para os horários associados ao tipo Temperatura, os valores, em °C, representam os setpoints
do AC. No horário laboral e nos horários de funcionamento do AC, o número 1 corresponde a On e o
número 0 a Off. Para os horários de funcionamento dos computadores desktop, 0 significa que o
computador está desligado, 0.2 que se encontra em modo suspensão [56] e 1 que está ligado.
Considerou-se o nível de atividade de 117 W/pessoa, correspondendo à atividade de digitar [73].
 Grupo: Surface Construction Elements
O grupo Surface Construction Elements permite definir as propriedades físicas e a configuração
dos elementos que constituem o edifício (envolvente exterior e interior). É necessário primeiro definir
os

materiais

nos

objetos

Material,

WindowMaterial:Glazing,

WindowMaterial:Gas

e

WindowMaterial:Blind para se utilizar os mesmos nas soluções construtivas do objeto Construction. Na
Figura E.4 encontram-se screenshots dos objetos deste grupo preenchidos.
O objeto Material permite descrever os materiais opacos que irão estar presentes na construção.
De acordo com [73] deve evitar-se a definição de materiais muito finos (espessura inferior a 3 mm) ou
com condutibilidade térmica muito elevada (superior a 5 W/(m.K)), uma vez que não irão contribuir para
a resistência térmica nem para o armazenamento de calor na superfície em que forem aplicados,
podendo resultar problemas na modelação da transferência de calor durante a simulação. A descrição
dos materiais é feita preenchendo os campos das respetivas propriedades: rugosidade (Roughness),
espessura (Thickness), condutibilidade térmica (Conductivity), densidade (Density), calor específico
(Specific Heat) e absortâncias térmica (Thermal Absorptance), solar (Solar Absorptance) e visível
(Visible Absorptance). Os materiais da envolvente dos gabinetes e as respetivas propriedades inseridas
neste objeto do EnergyPlus encontram-se na Tabela 5.5 do subcapítulo 5.3.2.
As

propriedades

dos

envidraçados

dos

gabinetes

são

inseridas

no

objeto

WindowMaterial:Glazing, sendo a caixa de ar descrita no objeto WindowMaterial:Gas. Copiou-se estas
propriedades dos ficheiros IDF exportados do Window7.6.
O objeto WindowMaterial:Blind permite especificar as propriedades de sistemas de
sombreamento que consistam em lâminas planas paralelas igualmente espaçadas. Criou-se dois
sistemas de sombreamento (esquerdo e direito) ilustrativos dos estores venezianos interiores de
lâminas metálicas horizontais de cor clara presentes nos gabinetes. Selecionou-se a orientação das
lâminas Horizontal (campo Slat Orientation), introduziu-se a largura de 25 mm (campo Slat Width), a
espessura de 0.2 mm (campo Slat Thickness), o espaçamento (campo Slat Separation) de 22 mm, a
distância de 0.08 m até ao vidro (campo Blind to Glass Distance), o ângulo mínimo das lâminas de 0.6º
(campo Minimum Slat Angle), o ângulo máximo das lâminas de 90º (campo Maximum Slat Angle).
Manteve-se o valor da condutibilidade térmica, 221 W/(K.m), predefinido pelo programa para o alumínio
no campo Slat Conductivity. Para os sistemas de sombreamentos criados apresentarem a mesma
posição que os presentes nos gabinetes durante a campanha experimental, atribuiu-se no campo Slat
Angle um ângulo das lâminas de 0.6º (posição totalmente fechada) e 90º (posição totalmente aberta)
para o sistema associado ao painel superior esquerdo e para o associado à metade direita dos
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envidraçados, respetivamente. Os restantes campos foram preenchidos com o auxílio da Data Set de
sistemas de sombreamento do EnergyPlus.
No objeto Construction identificou-se, do exterior para o interior, os materiais dos elementos
construtivos da envolvente do edifício, criados anteriormente no objeto Material.

(b)

(a)
(c)

(d)

(e)

Figura E.4 – Screenshots dos objetos do grupo Surface Constructions Elements preenchidos.
(a) Objeto Material (Screenshot parcial); (b) Objeto WindowMaterial:Gas; (c) Objeto
WindowMaterial:Blind (Screenshot parcial); (d) Objeto WindowMaterial:Glazing; (e) Objeto Construction.

 Grupo: Thermal Zones and Surfaces
No grupo Thermal Zones and Surfaces descreve-se as características das zonas térmicas do
edifício, assim como as das superfícies, incluído as superfícies de sombreamento, a serem modeladas.
Procedeu-se

ao

preenchimento

BuildingSurface:Detailed,

dos

objetos:

GlobalGeometryRules,

FenestrationSurface:Detailed,

Zone,

ZoneList,

WindowProperty:ShadingControl

e

Shading:Building:Detailed. Na Figura E.5 apresenta-se screenshots dos objetos deste grupo
preenchidos.
A descrição das regras geométricas utilizadas pelo EnergyPlus na definição dos vértices das
superfícies da simulação é feita no objeto GlobalGeometryRules. O preenchimento dos campos é feito
automaticamente pelo SketchUp.
O objeto Zone permite definir os parâmetros de simulação de cada zona térmica do edifício. A
identificação das zonas (campo Name), a direção do norte relativo (campo Direction of Relative North)
e as coordenadas de origem de cada uma das zonas (campos X Origin, Y Origin e Z Origin) são
preenchidas automaticamente na exportação do ficheiro IDF do SketchUp. Não se preencheu os
restantes campos.
O objeto ZoneList possibilita a criação de listas de zonas térmicas. Estas podem ser
referenciadas como input com o fim de aplicar um determinado parâmetro a todas as zonas contidas
numa determinada lista.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(g)
(f)

Figura E.5 – Screenshots dos objetos do grupo Thermal Zones and Surfaces preenchidos.
(a) Objeto GlobalGeometryRules; (b) Objeto Zone; (c) Objeto ZoneList (Estação de Arrefecimento);
(d) Objeto BuildingSurface:Detailed (Screenshot parcial); (e) Objeto FenestrationSurface:Detailed
(Screenshot parcial); (f) Objeto WindowProperty:ShadingControl; (g) Objeto Shading:Building:Detailed.

O preenchimento do objeto BuildingSurface:Detailed que permite definir as superfícies do edifício
é feito automaticamente na exportação do ficheiro IDF do SketchUp. Os campos preenchidos possuem
informação acerca do nome (campo Name) e tipo de superfície (campo Surface Type), do nome da
respetiva construção (campo Construction Name) e zona (campo Zone Name), das condições de
fronteira (campo Outside Boundary Condition Object), da exposição ao sol (campo Sun Exposure) ou
vento (campo Wind Exposure) e das coordenadas nos vértices. Apenas o campo View Factor to Ground
se preencheu manualmente, atribuindo 0.5 às superfícies verticais exteriores (paredes exteriores) e 0
às superfícies horizontais viradas para cima exteriores (cobertura).
As

subsuperfícies,

neste

caso

janelas

exteriores,

são

definidas

no

objeto

FenestrationSurface:Detailed. A maioria dos campos é preenchida automaticamente aquando da
exportação do ficheiro IDF do SketchUp, possuindo informação acerca do nome (campo Name) e tipo
de superfície (campo Surface Type), do nome da respetiva construção (campo Construction Name) e
da superfície do edifício em que se encontra (campo Building Surface Name) e das coordenadas dos
vértices. À semelhança do objeto anterior, preencheu-se o campo View Factor to Ground manualmente,
atribuindo-se o valor de 0.5 a todas as subsuperfícies. Associou-se no campo Shading Control Name
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os dispositivos de sombreamento criados no objeto WindowMaterial:Blind. Às subsuperfícies
correspondentes aos painéis intermédio e inferior esquerdo dos envidraçados não foram associados
sistemas de sombreamento.
O controlo dos sistemas de sombreamento é feito através do preenchimento do objeto
WindowProperty:ShadingControl. Para o modelo a ser calibrado criou-se dois sistemas de
sombreamento

(direito

e

esquerdo)

para

cada

envidraçado

dos

gabinetes

no

objeto

WindowMaterial:Blind e atribuiu-se a estes as posições adotadas durante a campanha experimental
descritas no subcapítulo 4.1. Para ambos os sistemas, selecionou-se a opção InteriorBlind no campo
Shading Type dado estarem instalados no interior dos gabinetes. Nenhum dos sistemas foi
calendarizado, encontrando-se ao longo dos períodos de calibração sempre na mesma posição tal
como ocorreu durante a campanha experimental. O material dos sistemas é associado através do
campo Shading Device Material Name.
Os vértices dos elementos de sombreamento (parede saliente e platibanda) encontram-se no
objeto Shading:Building:Detailed, tendo sido preenchidos automaticamente na exportação do ficheiro
IDF do SketchUp.
 Grupo: Advanced Construction, Surface, Zone Concepts
Como já foi referido, o objeto SurfaceProperty:ConvectionCoefficients:MultipleSurface, do grupo
Advanced Construction, Surface, Zone Concepts, permite associar a cada tipo de superfície ou
subsuperfície um modelo de convecção. Assim, é possível optar-se pela aplicação de diferentes
modelos nas superfícies exteriores, consoante o tipo de superfície. Às paredes exteriores e à cobertura
aplicou-se o modelo DOE-2, que correlaciona valores experimentais obtidos por Klems e Yazdanian
para superfícies rugosas. Às janelas exteriores aplicou-se o modelo MoWitt, que à semelhança do
modelo DOE-2 correlaciona valores experimentais obtidos por Klems e Yazdanian mas neste caso para
superfícies lisas. Estes modelos aplicam coeficientes de transferência de calor dependendo da
rugosidade, velocidade do vento e tipo de terreno da localização do edifício. Na Figura E.6
encontram-se screenshots deste objeto preenchido.
(a)

Figura E.6 – Screenshot do objeto SurfaceProperty:ConvectionCoefficients:MultipleSurface do grupo Advanced
Construction, Surface, Zone Concepts preenchido.

 Grupo: Internal Gains
Os ganhos internos de energia associados à ocupação dos gabinetes, à iluminação e aos
equipamentos eletrónicos são descritos no grupo Internal Gains. Na Figura E.7 estão presentes
screenshots dos objetos deste grupo preenchidos.
Definiu-se a ocupação dos gabinetes no objeto People. Associou-se o horário laboral definido no
objeto Schedule:Compact e selecionou-se People como método de cálculo do número de pessoas em
cada zona, procedendo-se ao preenchimento do campo Number of People com o número 1.
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Manteve-se o valor predefinido da fração radiante, 0.3, no campo Fraction Radiant e selecionou-se a
opção autocalculate no campo Sensible Heat Fraction para a fração de calor sensível ser calculada
pelo EnergyPlus. Da multiplicação da fração radiante com a energia total sensível emitida pelo
ocupante, o programa determina a quantidade de radiação de onda longa ganha devido à ocupação
das zonas. O horário de atividade do ocupante, criado anteriormente no objeto Schedule:Compact, é
inserido no campo Activity Level Schedule Name e o seu valor representa o ganho total de calor por
pessoa, incluindo calor radiante, latente e por convecção. Através de um algoritmo interno, o
EnergyPlus determina as frações de calor latente e sensível. A fração de calor sensível é dividida em
frações de calor radiante e calor por convecção recorrendo ao valor no campo Fraction Radiant. Para
a taxa de geração de dióxido de carbono, manteve-se o valor predefinido pelo EnergyPlus.
A iluminação de cada zona é descrita no objeto Lights, tendo-se atribuído o horário laboral como
o período de possível funcionamento da iluminação no campo Schedule Name. Selecionou-se como
método de cálculo do nível de iluminação nominal o LightingLevel e inseriu-se no campo Lighting Level
o nível de iluminação de 400 Watts. O nível de iluminação inserido corresponde ao candeeiro de teto,
não tendo sido considerado o candeeiro de secretária nas simulações. Preencheu-se o campo Fraction
Replaceable com 1 para possibilitar o controlo da iluminação pelos sistemas criados adiante no objeto
Daylighting:Controls.
Os equipamentos presentes nos gabinetes que consomem eletricidade são modelados no objeto
ElectricEquipment. Atribuiu-se a cada zona um computador desktop e um computador portátil. A cada
um

dos

equipamentos

associou-se

um

dos

horários

criados,

anteriormente,

no

objeto

Schedules:Compact. Selecionou-se como método de cálculo da potência dos equipamentos o
EquipmentLevel, inserindo-se diretamente no campo Design Level a potência de cada um dos
equipamentos, em Watts. A potência de um computador desktop pode variar entre os 60W e os 250W
e a de um computador portátil entre 15W e 45W [56]. Atribuiu-se a cada tipo de equipamento a média
das potências referidas anteriormente.

(b)
(a)

(c)

Figura E.7 – Screenshots parciais dos objetos do grupo Internal Gains preenchidos.
(a) Objeto People (Estação de Aquecimento); (b) Objeto Lights; (c) Objeto ElectricEquipment.

 Grupo: Daylighting
O grupo Daylighting permite criar sistemas de controlo de iluminação, calculando os níveis de
iluminância devidos à luz natural e desligando a iluminação quando o nível desejado é atingido.
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Preencheu-se os objetos Daylighting:Controls e Daylighting:ReferencePoint. Na Figura E.8
encontram-se screenshots dos objetos deste grupo preenchidos.
No objeto Daylighting:Control selecionou-se o SplitFlux como método de cálculo da iluminância
devida à luz natural. Associou-se o horário laboral ao funcionamento dos sistemas de controlo.
Atribuiu-se o tipo de controlo Stepped com apenas um step e probabilidade de funcionamento de 100%
durante a calibração da simulação, significando que quando o valor de iluminância é maior/menor que
o desejado (500 lx), o sistema de iluminação é sempre desligado/ligado. Ao sistema de controlo de
cada zona foi associado um ponto de referência onde o cálculo da iluminância é realizado. Para se
obter o desempenho térmico, ótico e energético dos envidraçados na presença e ausência de PCS
selecionou-se o tipo de controlo ContinuousOff que permite consumir apenas a energia para iluminação
necessária a fim de atingir o nível de 500 lx desligando o sistema de iluminação quando o mesmo é
atingido.
Criou-se três pontos de referência, um em cada zona, no objeto Daylighting:ReferencePoint. As
coordenadas destes pontos coincidem com as coordenadas aproximadas do centro da secretária de
trabalho presente nos gabinetes.

(a)

(b)

Figura E.8 – Screenshots dos objetos do grupo Daylighting preenchidos.
(a) Objeto Daylighting:Controls; (b) Objeto Daylighting:ReferencePoint.

 Grupo: Zone Airflow
A infiltração, correspondente ao caudal de ar intencional do exterior diretamente para o interior
da zona térmica, é modelada no objeto ZoneInfiltration:DesignFlowRate do grupo Zone Airflow.
Associou-se à infiltração o calendário AlwaysOn, criado anteriormente no objeto Schedule:Compact,
tendo-se considerado que a mesma se encontra sempre presente. Selecionou-se como método de
cálculo do caudal de ar a opção AirChanges/Hour. Inicialmente, considerou-se um caudal de renovação
de ar de 0.6/h em todas as zonas dado ser considerado como a taxa de referência para garantia da
qualidade do ar interior [11]. Durante a calibração das simulações, os valores das renovações de ar
foram alterados para permitir uma maior aproximação dos resultados simulados aos obtidos
experimentalmente. Na Figura E.9 encontram-se screenshots deste objeto preenchido.
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(a)

(b)

Figura E.9 – Screenshots do objeto ZoneInfiltration:DesignFlowRate do grupo Zone Airflow preenchido.
(a) estação de aquecimento; (b) estação de arrefecimento.

 Grupo: HVAC Templates
Os sistemas de climatização podem ser descritos no grupo HVAC Templates, tendo-se
preenchido os objetos: HVACTemplate:Thermostat e HVACTemplate:Zone:Ideal LoadsAirSystem. Na
Figura E.10 apresenta-se screenshots dos objetos deste grupo preenchidos.
O objeto HVACTemplate:Thermostat permite especificar os setpoints como sendo constantes ou
associando um calendário. Preencheu-se os campos Constant Heating Setpoint (20ºC) e Constant
Cooling Setpoint (24ºC) no caso inicial das simulações não calibradas e no caso das simulações com
o ficheiro climático do ano tipo.
O objeto HVACTemplate:Zone:IdealLoadsAirSystem permite criar um sistema ideal para fornecer
ar condicionado a uma determinada zona ou zonas, sendo capaz de satisfazer as necessidades de
aquecimento e arrefecimento. Associou-se um horário de funcionamento (campo System Availability
Schedule Name), um termostato (campo Template Thermostat Name) e indicou-se a respetiva zona
(campo Zone Name). Nos casos específicos referidos no objeto anterior, todas as zonas apresentam o
mesmo horário de funcionamento e set points da unidade VRV, existindo variação dos mesmos apenas
durante a calibração da simulação. Manteve-se o preenchimento automático dos outros campos.

(a)

(b)

Figura E.10 – Screenshots dos objetos do grupo HVAC Templates preenchidos.
(a) Objeto HVACTemplate:Thermostat; (b) Objeto HVACTemplate:Zone:IdealLoadsAirSystem
(Screenshot parcial).
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 Grupo: Output Reporting
O objeto Output:VariableDictionary permite selecionar o formato desejado para se obter os
resultados das simulações, tendo-se selecionado a opção IDF. Na Figura E.11 encontram-se
screenshots dos objetos deste grupo preenchidos.
Selecionou-se a opção comma como separador de colunas no objeto OutputControl:Table:Style
para facilitar a importação dos ficheiros output do tipo .csv para ficheiros Excel.
As variáveis a serem reportadas, assim como a frequência de saída, são selecionadas no objeto
Output:Variable. É necessário simular o ficheiro IDF para que surja a lista de variáveis de output
disponíveis no campo Variable Name. Selecionou-se para a calibração do modelo as seguintes
variáveis de output para todas as zonas: temperatura média do ambiente interior (Zone Mean Air
Temperature), em °C, necessidades nominais de energia útil para arrefecimento (Zone Ideal Loads
Zone Total Cooling Rate) e aquecimento (Zone Ideal Loads Zone Total Heating Rate) pela unidade
VRV, em W, e a temperaturas superficiais interiores (Surface Inside Face Temperature) e exteriores
(Surface Outside Face Temperature) dos painéis inferiores esquerdos dos envidraçados, em °C. Nas
simulações do gabinete de referência com o ficheiro climático do ano tipo com o objetivo de analisar o
desempenho das películas, acrescentou-se as seguintes variáveis de output: nível de encadeamento
no ponto de referência (Daylighting Reference Point 1 Glare Index), iluminância interior no ponto de
referência (Daylighting Reference Point 1 Illuminance), em lx, encontrando-se o ponto de referência
localizado no centro da secretária, e o consumo energético da iluminação de cada zona (Lights Electric
Power), em W.
Através do objeto Output:SQLite é possível obter-se as variáveis de output num ficheiro SQLite.
Este ficheiro pode ser lido pelo programa Results Viewer, permitindo analisar de forma rápida os
resultados em gráficos. Apenas recorreu-se a este programa numa fase inicial com o fim de detetar
possíveis anomalias nos outputs.
O objeto Output:Diagnostics permite selecionar o tipo de mensagens de erro e de alerta que se
pretende obter no final de cada simulação. Optou-se por selecionar DisplayExtraWarnings com o fim
de se obter todos os erros e alertas no ficheiro .err.

(b)

(a)

(c)

(d)

(e)

Figura E.11 – Screenshots dos objetos do grupo Output Reporting preenchidos.
(a) Objeto Output:VariableDictionary; (b) Objeto OutputControl:Table:Style; (c) Objeto Output:Variable
(Screenshot parcial); (d) Objeto Output:SQLite; (e) Objeto Output:Diagnostics.

XXI

