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entrevista casa
américo Pereira ribeiro | reParador casa − setÚbal − são simão

« Dou sempre as 
melhores referências, 

pois é muito  
bom fazer parte da 

Rede CASA.»
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FacHadas inteligentes
soluções saint-gobain



é um vidro da 
Saint-Gobain electrocrómico que, 
ao alterar a tensão aplicada sobre 
a chapa de vidro, tem a capacidade 
de controlar a sua cor. desta forma, 
altera as intensidades de luz e de 
radiações transmitidas sobre esses 
materiais, tais como as radiações UV 
e os infravermelhos. os utilizadores 
do edifício têm a possibilidade 
de controlar a luz natural e o 
calor solar emitido. A coloração 
dinâmica do vidro é acionada por 
um sistema inteligente de sensores, 
para dar mais transparência ou 
mais opacidade, conforme as 
condições da luz exterior emitida. 
é uma inovação tecnológica que 
permite controlar a aparência  
do vidro através de uma aplicação 
num smartphone.

 SageglaSS é uma solução 
que permite maior conforto 
interno visual e térmico, através de 
aquecimento integrado e invisível. 
Não se trata de um produto 
muito recente. curiosamente 
foi desenvolvido no ano de 1986 
na Finlândia e, naturalmente, 
destina-se a países mais frios. 
Foi projetado para fornecer calor 
a partir do vidro, e baseia-se em 
dois fatores: uma corrente elétrica 
e uma camada de óxido metálico 
aplicada numa das superfícies 
do vidro. conforme o tipo de 
aplicação e a estrutura do vidro, 
tem a capacidade de auxiliar o 
aquecimento do ambiente, como 
também pode evitar a condensação. 
Possui ainda a capacidade de 
derreter a neve.

eglaSNo que diz 
respeito à gestão de espaços, esta 
é uma solução ímpar. A tecnologia 
inovadora deste vidro permite 
o controlo instantâneo da sua 
opacidade por parte do utilizador. 
Trata-se de um vidro ativo que, sob o 
efeito de uma corrente elétrica, que 
altera o seu aspeto de translúcido 
e opaco,  para um vidro totalmente 
transparente e sem alteração 
da transmissão de luz exterior. 
o seu principal benefício é obter 
privacidade e ter a capacidade 
de manter o acesso à luz natural.  
é uma solução que permite, também, 
realizar projeções retro dinâmicas 
de vídeos e imagens, através de 
uma aplicação num smartphone e, 
desta forma, transformar fachadas 
em telas de grandes dimensões.
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A suA cAsA precisA de 
cerTiFicAÇÃO eNerGÉTicA?
A CASA CERTIFICA A SuA!

AssistênciA 24h
800 91 70 70

Linha Grátis



18
© Exploratório
Centro Ciência Viva Coimbra



19
© Exploratório
Centro Ciência Viva Coimbra

20
© Exploratório
Centro Ciência Viva Coimbra



21
© MMlCO



23
© @ArchiDesiign 

22
© @ArchiDesiign 

24
© Homemydesign



AssistênciA 24h
800 91 70 70

Linha Grátis

A suA cAsA precisA de ObrAs?
A CASA REpARA A SuA!

dANOs pOr áGuA Ou elÉTricOs? 
ChAmE A CASA A SuA CASA.


