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Um envelope do edifício é o separador físico entre o ambiente controlado e incontrolado de um
edifício. Este inclui a resistência ao ar, água, calor, luz e ruído. Em outras palavras, é tudo o que
separa e protege dentro de casa do exterior, que pode incluir paredes exteriores e tapume, telhados,
fundações, janelas e portas. Essas peças são expostas e precisam de manutenção adequada,
materiais e construção para continuar a funcionar eficazmente. Como estes sistemas envelhecem é
normal ter problemas como vazamentos de telhado, infiltração de ar, deterioração e tapume
rachado.
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O que é o envelope do edifício
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A CARACTERÍSTICA DO ENVELOPE DEPENDE DA ZONA
CLIMÁTICA

Picture: www.888 software

www.posaqualificata.it

GANHOS DE CALOR E PERDAS DE CALOR ATRAVÉS DO 
ENVELOPE DO EDIFÍCIO (AMBAS SUPERFÍCIES OPÁCTICAS 
E GLAZED)
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Investigação do envelope do edifício

Uma investigação do envelope do edifício pode ser tão simples quanto uma inspeção 
visual do exterior de um edifício (ou de partes de construção específicas tais como o 
telhado ou o revestimento). Quando as inspeções visuais revelam sintomas de um 
problema maior, uma inspeção abrangente do envelope do edifício pode envolver uma 
ou mais das seguintes etapas:
• Uma inspeção visual por amostragem dos exteriores do edifício.
• Uma monitorização por infravermelhos e outras inspeções NDE (se necessário) dos 

exteriores do edifício para identificar outras áreas problemáticas potenciais.
• Investigação invasiva dirigida em áreas do envelope do edifício com base nos 

resultados da varredura infravermelha, outros métodos como knock-testes e 
inspeção visual. "Invasivo" normalmente significa a remoção (e substituição) de 
porções de tapume e / ou coberturas para identificar a extensão do dano por baixo.

• Um relatório detalhado que explica a condição atual do envoltório do edifício e 
recomendações eventual para o reparo se aplicável.



Intelligent Energy
Europe Programme
Intelligent Energy
Europe Programme

As características térmico-higrométricas de um edifício (trasmitência e inércia térmica) tornam-se
de um campo crescente de interesse e são baseadas em cálculo simples em regime estático. Um
dos pontos de partida nesta avaliação é a instalação de sensores de fluxo de calor nas paredes do
edifício. A medição do fluxo de calor nas paredes é comparável à do solo em muitos aspectos. No
entanto, duas diferenças principais são o facto de as propriedades térmicas de uma parede
geralmente não mudarem (desde que o seu teor de humidade não mude) e que nem sempre é
possível inserir o sensor de fluxo de calor na parede, de modo que tem de ser montado na sua
superfície interior ou exterior. Quando o sensor de fluxo de calor tem que ser instalado na
superfície da parede, é preciso ter cuidado para que a resistência térmica adicionada não é muito
grande. Também as propriedades espectrais devem estar combinando as da parede o mais
próximo possível. Se o sensor estiver exposto à radiação solar, isto é especialmente importante.
Neste caso, deve-se considerar pintar o sensor na mesma cor que a parede. O tempo de
amostragem deve ser longo o suficiente, devido à massa da parede.

15/09/20164

Investigação do envelope do edifício
O uso de testes in situ para a avaliação do desempenho energético dos edifícios.
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Investigação do envelope do edifício
O uso de testes in situ para a avaliação do desempenho energético dos edifícios.

O uso de infravermelhos térmicos (IR)

A termografia é uma ferramenta valiosa para:
• Inspeção e realização de ensaios não destrutivos de elementos de 

construção,
• Detectar onde e como a energia está vazando do envelope de um 

edifício,
• Recolha de dados para clarificar as condições de funcionamento das 

instalações de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) de 
difícil acesso,

• Identificar problemas com as instalações elétricas e mecânicas sob 
condições de operação em plena carga.

As inspeções IR envolvem a detecção de radiação eletromagnética IR 
emitida pelo objeto inspecionado.
As informações recolhidas podem ser usadas como parte de outros 
procedimentos de investigação para identificar possíveis problemas, 
quantificar possíveis economias de energia, programar intervenções e 
estabelecer prioridades para manutenção preventiva e preditiva ou a 
necessidade de atendimento imediato para minimizar o risco de falha.

Picture:www.ristrutturazioneenergetica.it
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• Um dos testes mais importantes é a termografia do edifício. Baseia-se na radiação térmica cuja 
intensidade é proporcional à temperatura superficial do alvo. As pontes térmicas e as perdas de 
calor podem ser detectadas por termografia, mas, novamente, deve haver uma diferença de 
temperatura suficientemente grande entre o exterior e interior quando a termografia pode ser 
utilizada (> 10 ° C). Também as condições de tempo ao ar livre deve ser estável o suficiente antes de 
realizar a termografia, especialmente radiação solar e vento pesado vai causar limitações para a 
termografia ao ar livre caso contrário eles podem causar problemas para realizar as medidas. A 
termografia de edifícios é controlada por normas ISO e EN, onde as condições adequadas são 
definidas.

• A termografia é normalmente realizada dentro e fora do edifício. O operador deve ser qualificado 
porque o método em si - especialmente agora, quando os preços dos dispositivos têm ido para 
baixo - parece ser enganosamente simples, mas na verdade a digitalização e a interpretação exige 
alta especialização. A termografia interna (e também externa) pode ser realizada por dois estágios: 
em condições normais de operação e em pressurização (exterior) / despressurização

• A seguir, algumas investigações incidiram sobre o lado norte e leste do edifício Monte dei Pegni, 
localizado no centro histórico da cidade de Vittorio Veneto (TR), Itália. O edifício era um prédio de 
apartamentos, mas foi planejado para mudar para uso residencial e de escritórios. O edifício tinha 
sistema de ventilação natural e circulação de água com base no aquecimento do radiador, 
parcialmente ventilador bobinas. As medidas mostraram que as estruturas de paredes exteriores 
também variaram muito no caso dos mesmos edifícios. Foram encontradas construções 
subterrâneas, aberturas cobertas, pontes térmicas, estruturas irregulares etc. Algumas dessas 
descobertas foram levadas em conta no projeto de renovação.

Investigação do envelope do edifício
O uso de testes in situ para a avaliação do desempenho energético dos edifícios.

O uso de infravermelhos térmicos (IR)
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Imagem térmica aplicada para detectar 

descontinuidades abaixo da superfície, 

utilizando uma gama inclusiva entre 3,7 ° e 6,8 °

para a escada dos termógrafos. É possível ver 

uma temperatura superficial diferente de 

materiais para aquela lugares aquecidos 

internamente. Cada combinação de tipo de 

estrutura de alvenaria a ser investigada precisa 

de uma calibração IR específica.

Distribuição de umidade e crescimento de 

umidade detectados por varredura térmica.

A parte superior da fachada durante a 

manhã, antes do sol. Os radiadores e 

também os pisos intermediários, paredes 

ambos os dutos são visíveis

Investigação do envelope do edifício
O uso de testes in situ para a avaliação do desempenho energético dos edifícios.

O uso de infravermelhos térmicos (IR)
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A mesma fachada anterior durante a radiação 

solar. A fonte de calor externa remove os 

detalhes estruturais.

Parte inferior da fachada de manhã. Um 

lugar de uma porta anterior pode ser visto 

entre a janela e a porta.

Parte inferior da fachada durante a radiação 

solar. Pode ser vista a abertura anterior na 

parede não.

Investigação do envelope do edifício
O uso de testes in situ para a avaliação do desempenho energético dos edifícios.

O uso de infravermelhos térmicos (IR)
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Existem outras ferramentas disponíveis para medir o desempenho do envelope do edifício - um 
método é a utilização de fluximetros de calor, através do qual é possível determinar o valor U de 
uma parede, apoiado por termografia. O método dá um valor aproximadamente e tem 
restrições também.

O exame térmico deve ser feito antes que o sol comece a afetar as superfícies. As medições 
podem ser repetidas durante o período de aquecimento e depois durante o período de 
arrefecimento - durante o aquecimento e arrefecimento estruturas de de laminação e diferentes 
elementos estruturais podem ser vistos, dependendo das diferenças de capacidades térmicas. 
Utilizando a termografia dinâmica em condições de mudança é possível detectar fenômenos de 
laminação e, em alguns casos, também distribuição de umidade nas estruturas.

Investigação do envelope do edifício
O uso de testes in situ para a avaliação do desempenho energético dos edifícios.

Outras Ferramentas
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Diagramas do Trajeto Solar
O projeto e a remodelação adequados do envelope do edifício exigem uma investigação cuidadosa sobre
como o sol afetará o local ao longo do ano. Os diagramas estereográficos do trajeto do sol são usados
para ler o azimute e a altitude solar durante todo o dia e no ano para uma determinada posição na terra.
Estes podem ser comparados a uma fotografia do céu, tirada olhando para cima em direção ao zênite,
com uma lente de olho de peixe de 180 °. Os caminhos do sol em diferentes épocas do ano podem então
ser projetados neste hemisfério achatado para qualquer local na Terra.
Os dados climáticos estão frequentemente disponíveis on-line, como: http://www.solaritaly.enea.it

15/09/201610

Levantamento e Análise de Dados Climáticos
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O conhecimento do microclima e das temperaturas locais permite tomar decisões de projeto.
Abaixo são apresentados dois gráficos que se referem a áreas não homogêneas climáticas: é
óbvio a importância que o envelope tem para a qualidade do ar interior e conforto.

Cidade de Messina

15/09/201611 CERtuS – Training materials                        © Copyright  CERtuS Project - All Rights Reserved

Messina:

Zona climatica B
Alt. 3 m s.l.m.m.
Impianti termici 8 ore/g
Dal 1/12 al 31/3

Levantamento e Análise de Dados Climáticos

As informações representam a síntese dos últimos 
30 anos de dados disponíveis e são obtidas a partir 
do site : www.meteoblue.com 
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Duas cidades são comparadas:
• A primeira Messina, na Sicília, da zona climática B,
• A segunda Brescia, na região da Lombardia, da zona climática E.
Omitindo a precipitação (que não afeta nesta fase), pode ser observado dados relevantes tais
como os relativos às temperaturas médias mínimas e máximas.
De facto, no Inverno, a manutenção de 20 ° C, como temperatura de referência para a IAQ e o
conforto, no exemplo de Brescia impõe uma importância particular no desempenho do envelope,
o que resulta na redução dos custos anuais de energia, A cidade de Messina refere-se ao período
de verão, quando é necessário para resfriar os ambientes internos.

Cidade de Brescia
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Brescia:

Zona climatica E
Alt. 149 m s.l.m.m.
Impianti termici 14 ore/g
Dal 15/10 al 15/4

Levantamento e Análise de Dados Climáticos
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Componentes do envelope do edifício
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Envelope do Edifício - paredes externas
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Existem no mercado diferentes materiais para o isolamento da envolvente do edifício, embora
a otimização do desempenho térmico possa ser assegurada através da massa térmica.
No caso de renovação do edifício é necessário um diagnóstico preciso, além de fatores
climáticos, e para definir originalmente o uso do edifício ..
Por exemplo:

A. O isolamento térmico de edifícios utilizados
ocasionalmente (tais como ginásios, salas de
conferências, exposições, etc.) prevê a utilização de
um material isolante no lado interno do tamping
externo para evitar perdas térmicas na massa da
parede que depois seria vertida mais tarde em horas
De baixa utilização das áreas de construção. Esta
solução reduz a inércia térmica dos ambientes, mas
favorece um rápido aquecimento e
arrefecimento. Isolamento Interno

Picture:  www.rifarecasa.com
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B. Em climas onde é necessário o ar condicionado
(aquecimento e arrefecimento) de forma
contínua (ou seja, zonas climáticas E), e o ciclo
de funcionamento ocupa muitas horas do dia, é
conveniente utilizar o revestimento isolador no
lado externo da parede. Esta solução permite
garantir a inércia térmica do edifício, de modo
que, mesmo nas horas de não-ignição das
plantas, as paredes podem transferir calor para
o ambiente interior, reduzindo assim o Δt e,
portanto, o consumo de energia. Esta solução
também é útil para casas sem ar condicionado e
localizadas em áreas ventiladas, durante o
período de verão, como é permitindo um atraso
térmico apreciável. As paredes isoladas, não
sofrem de forma excessiva a radiação solar 
Isolamento Externo

Envelope do Edifício - paredes externas
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C. Quando as construções têm paredes externas
feitas de duas camadas com uma cavidade entre
elas é possível isolar a partir do interior da
cavidade. É uma solução de compromisso, que
no entanto tende a atender a diferentes
necessidades e é mais vantajoso na instalação.
Cavidade isolamento de parede ajuda a evitar a
convecção e pode manter um ambiente interior
quente, certificando-se de que menos calor é
perdido através de paredes; Isso também pode
ser uma maneira mais econômica de aquecer a
casa. AIR CAVITY WALL INSULATION

Envelope do Edifício - paredes externas
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Envelope do Edifício - paredes externas
ISOLAMENTO ADICIONAL DE PAREDE EXTERNA
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Os prós e contras do isolamento de paredes externas:

• O isolamento de parede externo adicional é a medida de renovação de energia mais
comumente usada relacionada com a parede externa sólida. Em muitos países europeus,
a instalação de isolamento adicional externo é produzida e muitas vezes apoiada pelo
sistema financeiro. A substituição de janelas pertence ao mesmo conceito. Os custos do
isolamento adicional externo, incluindo andaimes e outros trabalhos auxiliares, devem
ser comparados com a poupança de energia; Em alguns casos, o tempo de retorno pode
ser relativamente longo.

• O isolamento adicional externo cobre também pontes térmicas de estruturas de parede.
O aperto de ar do envelope aumentará, e as perdas de calor causadas pela infiltração
diminuirão. Isolamento externo irá engrossar a estrutura da parede, para que a cobertura
deve ser capaz de funcionar corretamente, e deve haver espaço suficiente para beirais. Se
as estruturas da parede externa são planas, a instalação pode ser realizada com relativa
facilidade. Existem várias tecnologias e soluções para instalação. Geralmente a camada de
isolamento e placa externa é revestida por gesso, e a cor do gesso influencia o
desempenho da parede. De acordo com as práticas correntes, as cores claras absorvem
menos calor e evitam micro-rachaduras que encurtam a vida da parede.
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Envelope do Edifício - paredes externas
ISOLAMENTO ADICIONAL DE PAREDE EXTERNA

CERtuS – Training materials                        © Copyright  CERtuS Project - All Rights Reserved

Os prós e contras do isolamento de paredes externas:

• Não pode ser instalado isolamento externo adicional, se o edifício e suas fachadas têm valor
histórico notável ou se o edifício está listado, o que significa que o 'caso estético' de um
edifício não pode ser alterado. Dependendo das estruturas originais e da altura do edifício,
pode ser utilizado algum reforço para soluções de isolamento. Além disso, dependendo da
legislação nacional, se o edifício estiver virado para pavimento público ou estrada, o aumento
da espessura da parede no exterior pode ser considerado como uma invasão do espaço
público.

• Através da utilização de isolamento adicional, é possível reduzir também os efeitos das pontes
térmicas devido à melhoria da estanquidade e conseguir economias de energia. A prática
comum é reduzir para metade o valor U, mas também é possível alcançar valores U mais
baixos. Os custos de isolamento adicional externo, incluindo andaimes e outros trabalhos
auxiliares, podem ser comparados com economias de energia; O tempo de reembolso pode
ser relativamente longo em alguns casos. Além da melhoria da eficiência energética, o
isolamento adicional diminui o risco de danos estruturais. Em alguns casos, a reparação de
danos estruturais pode ser a razão mais importante para a realização dessas medidas.

• Num projeto de renovação energética deve ser adotada uma abordagem sistemática e
abrangente, embora as obras de renovação ocorram em várias fases.
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Envelope do Edifício - paredes externas
ISOLAMENTO ADICIONAL DE PAREDE EXTERNA
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Os prós e contras do isolamento de paredes externas:

S.  FANOU, 2009, verso la sostenibilità degli edifici e delle città

indoor outdoor

WINDER

 High isolation

 High thermal capacity

 Slow operating speed 

 Weal thermal excursion 

during operation with 

night setback

COMPARISON

Maximum savings in 

case of continuous 

use with night setback

SUMMER 

 Maximum inertial 

response
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Envelope do Edifício - paredes externas
ISOLAMENTO INTERNO
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Os prós e contras de isolamento interno:
• Isolamento interno adicional também é usado com relativa frequência, dependendo do tipo

de edifício. A maior diferença em comparação com o isolamento externo é que, a camada de
isolamento não tem continuidade. Significa que, e. A junção de uma parede externa e o chão
(ou o teto) forma uma ponte térmica. Se o fluxo de calor através das paredes diminuir, as
perdas de calor através desta junção relativamente aumentará, o que pode causar problemas
(projeto, condensação etc.) especialmente se houver vias de fuga de ar.

• O tamanho do quarto será diminuído se uma parede externa for isolada. Esta redução da área
de piso não é tão significativa, mas o ocupante ou usuário pode experimentá-lo como tal.
Também as instalações do sistema de aquecimento, como radiadores e tubulações podem
causar um problema de isolamento. A aparência razões especialmente em edifícios históricos
podem impedir o uso de isolamento interno. O isolamento interno é uma solução mais barata
em comparação com o isolamento externo, portanto, o tempo de retorno pode ser menor. As
desvantagens são descontinuidade, restante de pontes térmicas e incerteza de possíveis vias
de vazamento de ar, se os trabalhos de vedação não tiverem sido feitos na mesma conexão.
Para otimizar o desempenho térmico do revestimento do edifício, todos os elementos
estruturais das paredes externas que afetam o desempenho devem ser levados em
consideração. Quando o isolamento interno é instalado, as temperaturas das partes externas
da parede diminuem. Isso pode causar alguns problemas de umidade na estação fria por
causa da secagem mais lenta. Em caso de isolamento externo adicional, as temperaturas da
parede aumentarão em comparação com a situação anterior.
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Envelope do Edifício - paredes externas
ISOLAMENTO INTERNO
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Os prós e contras de isolamento interno:

Thermal flow Thermal flow

Steady state Dynamic state

indoor outdoor

WINDER

 Rapid operating speed 

 Rapid cooling of the 

indoor environment

COMPARISON

Maximum savings in case 

of non continuous use

SUMMER 

 Good inertial 

response

S: FANOU, 2009, verso la sostenibilità degli edifici e delle città
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Envelope do Edifício - paredes externas
CAVIDADE DE AR
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Os prós e contras do isolamento por cavidade de ar:
• As paredes externas podem ter também cavidade de ar, agindo como espaço de ventilação

para as estruturas. No caso de renovação, as aberturas de ar foram frequentemente
preenchidas com materiais isolantes. Essa técnica melhora o desempenho da parede, e seu
tamanho permanece o mesmo, sem alterações na aparência do edifício. Aqui também é uma
possibilidade que, devido à diminuição da troca de ar - dependendo das estruturas – e a
diminuição das temperaturas da parede externa pode causar problemas de umidade pode
ocorrer. O preenchimento cavidade de ar deve ser analisado cuidadosamente caso a caso
(também inclui um risco).

Thermal flow

Steady state Dynamic state

Thermal flow

indoor outdoor

S: FANOU, 2009, verso la sostenibilità degli edifici e delle città
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Envelope do Edifício - paredes externas
ISOLAMENTO
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The pros and cons of external walls  insulation: 
PROS: 
• MINIMISING DISCONTINUITY OF INSULATION MEANS REDUCTION OF THERMAL BRIDGES, BETTER U-VALUE, BETTER AIRTIGHTNESS, NO 

CONDENSATION ON THE WALLS, MORE EVEN TEMPERATURE IN NDOOR ENVIRONMENT
• INCREMENT THE WALL’S ABILITY TO WITHSTAND THE VARIOUS CONSTITUENT ELEMENTS, IMPROVEMENT OF THE EXTERNAL ASPECT OF THE 

BUILDING
• PREVENTION OF THE DAMP DAMAGES, REDUCTION OF NOISE, AND NO IMPACT TO THE BUILDING USERS. 
•

CONS: 
• OUTLOOK OF FAÇADE MAY CHANGE, INSTALLATION PROBLEMS MAY OCCUR, ESPECIALLY IN TALL BUILDINGS, THICKNESS INCREASE, OFTEN NOT 

ALLOWED IN LISTED BUILDINGS. 

The pros and cons of internal insulation:
PROS: 
• RELATIVELY EASY TO INSTALL IN MOST CASES, NO IMPACT ON THE EXTERNAL APPEARANCE OF THE BUILDING
• NO ADDED SCAFFOLDING EXPENSES ASSOCIATED WITH INTERNAL INSULATION APPLICATION.
• PAYBACK TIME SHORTER IF COMPARED WITH EXTERNAL INSULATION.

CONS: 
• FLOOR AREA WILL BE REDUCED
• THERMAL BRIDGES MAY REMAIN, (RISK OF COLD BRIDGING AT THE WALL-FLOOR JUNCTION IF THE INSULATION BETWEEN THE FLOOR  UNLESS IF 

THE INSULATION IS NOT RUNNING UNINTERRUPTED DOWN THE WALLS). 

The pros and cons of air cavity  insulation:
PROS: 
• NO CHANGES IN WALL SIZE
CONS: 
• MASS TRANSFER PROPERTIES CHANGES,DUE TO NARROW GAPS AND INSULATION LAYERS
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.

Envelope do Edifício - TIPOS DE TELHADOS E
ISOLAMENTO

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX0tqsgdbRAhVJiRoKHUnzDH4QjRwIBw&url=http://www.globaldevelopmentlondon.com/global-development-advice-corner-blog/category/Interior Home&psig=AFQjCNEfhB-q_rn1M-qfCiWWZx8dijpvIw&ust=1485183012939548
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Isolamento interno de cobertura plana

A técnica consiste no isolamento da laje a
partir do interior e é especialmente útil
nos casos em que é impossível realizar o
isolamento no exterior da laje.
A técnica envolve a instalação de painéis
isolantes, geralmente já terminados e
apenas a ser pintados, para colar no
interior da laje. Em outros casos utiliza
um pacote feito de componente isolante e
gesso revestido com alumínio. A
espessura dos painéis depende das
perdas térmicas do telhado, mas em
qualquer caso não é inferior a 2 cm.

Envelope do Edifício - ISOLAMENTO DE TELHADO
PLANO



Intelligent Energy
Europe Programme
Intelligent Energy
Europe Programme 15/09/201626 CERtuS – Training materials                        © Copyright  CERtuS Project - All Rights Reserved

Isolamento exterior de cobertura plana

O isolamento externo de um telhado
plano permite intervir, de forma muito
eficaz, nos telhados que por razões de
idade ou por deficiências técnicas não são
mais capazes de garantir o conforto
térmico.
A técnica envolve a aplicação acima da
estrutura existente (laje, betonilha para
criar o gradiente necessário, membrana
impermeável com função barreira de
vapor), uma nova camada isoladora, de
uma nova cobertura impermeável e,
finalmente, a proteção do revestimento,
de acordo com o pretendido.

Envelope do Edifício - ISOLAMENTO DE TELHADO
PLANO
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Aba de isolamento Intrados

O isolamento térmico da laje intrados é
um dos sistemas de isolamento mais
adotados em edifícios cobertos com
telhados inclinados, com sótão.
O sistema é fácil de executar e é usado
tanto para novas intervenções como para
remodelação.
A técnica envolve a colocação do
isolamento diretamente sobre a estrutura
da aba, também através da utilização de
elementos que contenham o isolamento,
pré-acabados em gesso que são
adequados para serem posteriormente
processados.

Envelope do Edifício - ISOLAMENTO DE TELHADO
INCLINADO



Intelligent Energy
Europe Programme
Intelligent Energy
Europe Programme 15/09/201628 CERtuS – Training materials                        © Copyright  CERtuS Project - All Rights Reserved

Green roofs

Uma redução da radiação solar incidente nas
superfícies externas dos edifícios pode atenuar o
efeito da "ilha de calor urbano" (Urban Heat
Island - UHI). Os telhados e as paredes verdes
podem ser utilizados como sistemas passivos de
eficiência energética nos edifícios, tais como:
1. A camada vegetativa absorve a radiação solar

incidente;
2. Evaporação e transpiração de plantas e meios

de cultivo provoca arrefecimento
evaporativo;

3. A vegetação e o crescimento contribuem para
o isolamento térmico;

4. As plantas afetam a ação do vento sobre os
edifícios.

Envelope do Edifício - GREEN ROOFS
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Envelope do Edifício - Janelas e Caixilharia

 A mudança de janelas é uma das medidas de renovação mais utilizadas. Nos edifícios antigos, o 
valor U das janelas pode ser muito alto e a condição e o desempenho podem ser muito baixos. 
O valor U das janelas antigas é muito menor do que a parte restante do envelope do edifício.

 Existem janelas de alto desempenho disponíveis no mercado, que também pode reduzir o efeito 
da radiação solar e a necessidade de carga de arrefecimento. A instalação de sombreamento 
externo pode ser realizada juntamente com a mudança de janelas ou pode ser realizada 
separadamente. Além disso, as condições de iluminação dependem das janelas, mas, na 
renovação, a área aberta das janelas não aumenta significativamente, se a nova abertura da 
janela (por exemplo, na cobertura) não tiver sido projetada. As razões para a mudança de 
janelas são resumidas abaixo:

 Para melhorar o desempenho térmico do envelope do edifício e reduzir as perdas de 
calor através das janelas

 Para reduzir a carga de resfriamento por revestimentos
 Para diminuir o vazamento de ar por uma maior estanqueidade

 Se não houver alterações no sistema de ventilação, tanto natural como mecânico, o 
fornecimento de ar deve ser assegurado.

 A mudança de janelas deve ser planeada cuidadosamente também se houver algumas limitações 
em mudar a aparência das fachadas. Uma alternativa para a mudança de janelas é a reparação e 
renovação (por exemplo, vedantes novos etc.). O tempo de retorno dos investimentos deve ser 
avaliado caso a caso. O impacto no ambiente interior e no conforto térmico também deve ser 
tido em conta.
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Envelope do Edifício - Janelas e Caixilharia

Para entender o desempenho de diferentes tipos 
de vidros, ajuda a ter uma compreensão básica 
do espectro de energia solar:
Luz ultravioleta (UV), luz visível e luz 
infravermelha, todos ocupam diferentes partes 
do espectro de energia solar. São delineados de 
acordo com seus comprimento de onda:
 A luz UV, que contribui para o 

desvanecimento de materiais interiores, tais 
como tecidos e revestimentos de parede, tem 
um comprimento de onda de 300 a 380 nm

 A luz visível ocupa a parte do espectro entre 
as ondas IR e UV, medindo de cerca de 380 a 
780 nm

 A luz infravermelha (energia de calor), que é 
transmitida como calor em um edifício, 
começa em comprimentos de onda de 
aproximadamente 780 nm

http://glassed.vitroglazings.com/images/glasstopics/LOW-E%20COATING%201.jpg
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Tipos de vidros usados nas janelas

Vidro plano único: É caracterizado por
uma elevada transparência. Possui
elevados valores de transmitância térmica
(5,8 W / m²K) com consequentes
problemas de consumo de energia para
refrigeração e aquecimento.
Vidros com revestimentos seletivos: "low-
E", são placas de vidro que têm camadas
finas de óxidos metálicos depositados em
uma das duas superfícies principais. A
transmitância térmica deste tipo de vidros
é de 1,76 W / m²K, com excelentes níveis
de iluminação natural e economia
significativa.
Vidros com filmes refletores: Este tipo de
vidros são constituídos por um filme fino
de poliéster que se torna altamente
refletor à radiação solar, mantendo uma
boa transparência.

Envelope do Edifício - Janelas e Caixilharia

Quando o calor ou a energia luminosa é absorvida pelo 

vidro, é deslocada afastando-se pelo ar em movimento 

ou re-irradiada pela superfície de vidro. A capacidade de 

um material irradiar energia é conhecida como 

emissividade.

Em geral, os materiais altamente refletores têm uma 

baixa emissividade e os materiais mais escuros têm uma 

elevada emissividade. Todos os materiais, incluindo 

janelas, irradiam calor sob a forma de onda longa, 

energia infravermelha dependendo da emissividade e 

temperatura de suas superfícies. A energia radiante é 

uma das formas importantes de transferência de calor 

que ocorre com as janelas. A redução da emissividade 

de uma ou mais superfícies de vidro de janela melhora 

as propriedades isolantes de uma janela.
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Os seguintes números de desempenho são usados
para medir a eficácia do vidro com revestimentos
de baixo-e:
 U-Value é a classificação atribuída a uma janela 

com base na quantidade de perda de calor que 
permite.

 A Transmissão de Luz Visível é uma medida de 
quanta luz passa através de uma janela.

 Coeficiente de Ganho de Calor Solar é a fração 
de radiação solar incidente admitida através de 
uma janela, transmitida diretamente e que é 
absorvida e re-irradiada para dentro. Quanto 
menor o coeficiente de ganho de calor solar de 
uma janela, menos calor solar ele transmite.

 Light to Solar Gain é a razão entre o coeficiente 
de ganho de calor solar da janela (SHGC) e sua 
classificação de transmitância de luz visível 
(VLT).

Envelope do Edifício - Janelas e Caixilharia
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Há uma série de vidros de alta tecnologia no mercado e outros em um estado avançado de
desenvolvimento. As tecnologias contemporâneas comprovadas, como as de vidros de baixa
emissividade, estão a melhor continuamente o seu desempenho.
Atualmente é possível conseguir vidros com emissividade igual a 0,01 em comparação com vidros
standard de 0,89. As principais inovações no domínio do envelope transparente podem ser
resumidas nos seguintes pontos:
 Janelas altamente isolantes: Esta tecnologia baseia-se no uso de aerogel e meios geo-médios, ou seja, policarbonato 

transparente ou estruturas de polimetilmetacrilato extrudido, incluídas na cavidade dos vidros. Estes produtos são 
caracterizados por valores de transmitância térmica muito baixos (comparáveis aos de estruturas opacas) e altos ganhos 
solares e transmitância de luz.

 Vidros cromogénicos: Tecnologia altamente inovadora que permite alterar as cores do vidro e modificar as 

características de interior solar e luminosa. A transição de um estado claro para um colorido, incluindo as transições 
intermediárias, pode ser ativado por: (i) pulsos elétricos, (ii) temperatura, (iii) radiação solar. A tecnologia mais avançada é a 
electrocrómica, já presente no mercado de construção, embora com muitos custos elevados.

 Sistemas de iluminação natural: a tecnologia envolve materiais e componentes capazes de interceptar a radiação 

solar direta e direcioná-la para fora ou, alternativamente, para o interior e áreas de construção menos brilhantes. As principais 
tecnologias são: vidros prismáticos, filmes holográficos, ripas com perfil complexo e com alta reflexão luminosa.

 Sombreamento dispositivos: A tecnologia envolve tanto o material e o sistema de controlo. Para o sistema de 

controle são possíveis soluções móveis integradas com sistemas de BEMS ou domótica. Os materiais utilizados preveem o uso 
de materiais de baixa emissão com superfícies tratadas (para reduzir a troca térmica) e superfícies de reflexão especular alta 
(para otimizar a função de redirecionamento de luz interceptada.

 Molduras de janelas: A tecnologia tem um desenvolvimento contínuo especialmente para perfis de metal e PVC. A 

possibilidade de fazer seções ocas, até sete áreas, aumenta significativamente a potência isoladora. A última geração de 

espaçadores contribui para limitar as trocas de calor ao longo da ponte térmica entre a estrutura / componente de vidro.

Envelope do Edifício - Janelas e Caixilharia
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Tecnologias de janelas: Tipos de Caixilhos

Envelope do Edifício - Janelas e Caixilharia

Metálicos:
 Metálicos
 Metálicos com corte térmico

Não-metálicos:
 Não-metálicos 
 Não-metálicos, térmicamente melhorados
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Se a caixilharia estiver em boas condições, é possível substituir o vidro por um de maior
capacidade de isolamento, como::
 Vidros com baixo Coeficiente de Ganho de Calor Solar, que limitam a transmissão da

radiação solar;
 Vidro de alto isolamento térmico, com alta transmissão solar;
 Componentes transparentes borda quente para a redução das perdas de calor perimetral;
 Vidros com alto isolamento térmico, alta permeabilidade à luz, baixa permeabilidade solar,

adequado para edifícios / ambientes com ar condicionado no verão.

A mudança de janelas deve ser planeada cuidadosamente, considerando a tipologia do edifício.
Seguem-se algumas ações possíveis para melhorar a eficiência energética das janelas.

Envelope do Edifício - Janelas e Caixilharia

,

Double-glazingSingle-glazing Thermo-insulating
glass with low
emmissivity

Thermo-insulating
glass of low emmissivity
with gas Argon

Triple pane glassof low
emmissivity with gas 
Argon

Air Air
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As principais são:
 PVC multi-frame com espuma isolante.

Possuem boas caraterísticas de resistência
mecânica e térmica e valores muito baixos de
transmitância térmica.

 Estruturas de alumínio com espuma de
ruptura térmica e espumas isolantes. Estes são
adequados para grandes portas e janelas, têm
uma boa estanqueidade e uma baixa
transmitância térmica.

 Quadros de madeira de baixa densidade, com
camada isoladora interna. Estes oferecem
excelente isolamento térmico, excelente valor
estético, mas exigem manutenção periódica.

No caso de substituição de todo o sistema (janela e moldura) existem vários tipos de armação,
diferem para os materiais utilizados e para as características técnicas, em que podem ser adicionados
os tipos de vidros previamente especificados, também integrados na unidade de vidros duplos versão.

Envelope do Edifício - Janelas e Caixilharia
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O uso de dispositivos de controle e sombreamento é um aspecto importante no projeto de construção
eficiente em energia. Em climas quentes e ensolarados, o excesso de ganho solar pode resultar em alto
consumo de energia para arrefecimento; Em climas frios e temperados, o sol de inverno que entra em
janelas viradas para sul pode contribuir positivamente para o aquecimento solar passivo; E em quase
todos os climas controlar e difundir a iluminação natural melhorará a iluminação.

 Durante as estações de arrefecimento, o sombreamento de janela
externa é uma excelente maneira de evitar ganhos de calor solar
indesejados. O sombreamento pode ser fornecido por paisagismo
natural ou por elementos de construção, como toldos, saliências, e
trellises. Alguns dispositivos de sombreamento também podem
funcionar como refletores, chamados prateleiras de luz, que
refletem a luz natural para o interiore do edifício.

 O projeto de dispositivos de sombreamento eficaz dependerá da
orientação solar de uma fachada de edifício particular. Por
exemplo, projeções fixas simples são muito eficazes no
sombreamento de janelas viradas para sul no verão, quando os
ângulos do sol são altos. No entanto, o mesmo dispositivo
horizontal é ineficaz para bloquear o sol da tarde baixa de entrar
em janelas viradas para oeste durante os períodos de pico de
ganho de calor no verão.

Envelope do Edifício - SOLUÇÕES DE
SOMBREAMENTO

www.wbdg.org/resources/sun-control-and-shading-devices
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Envelope do Edifício - SOLUÇÕES DE
SOMBREAMENTO

Controle da radiação solar através do sombreamento

Fontes de radiação solar

Benefícios / Distúrbios do Sombreamento

Locais e Tipos

http://tboake.com/carbon-aia/strategies1b.html
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Envelope do Edifício - SOLUÇÕES DE
SOMBREAMENTO

Cada orientação do edifício requer uma abordagem diferente para a concepção de 

sombreamento

http://tboake.com/carbon-aia/strategies1b.htmlEstratégia básica de sombreamento para 

uma elevação sul
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Envelope do Edifício - SOLUÇÕES DE
SOMBREAMENTO

Tipos gerais de dispositivos de sombreamento:

http://tboake.com/carbon-aia/strategies1b.html

Tipologia básica de dispositivos de sombreamento 

horizontais - Para exposição a sul Dispositivos de sombreamento para exposições 

não meridionais
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Envelope do Edifício - SOLUÇÕES DE
SOMBREAMENTO

Sombreamento vegetativo

http://tboake.com/carbon-aia/strategies1b.html
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