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RESUMO  

As questões de sustentabilidade ambiental e de redução de consumo energético são cada vez mais 
importantes para a concepção e reabilitação de edifícios. Os vãos envidraçados são responsáveis por 
uma elevada percentagem das perdas térmicas totais de um edifício. O mercado das caixilharias tem 
evoluído muito de forma a obter características térmicas cada vez mais favoráveis. 

O conhecimento do coeficiente de transmissão térmica dos vãos envidraçados é fundamental para 
calcular o comportamento térmico do edifício. Existem valores tabelados para este coeficiente, no 
entanto, as tabelas não contemplam todas as soluções disponíveis no mercado. O coeficiente de 
transmissão térmica pode ainda ser determinado por métodos de cálculo presentes em normas 
europeias, mas estas não são de fácil aplicação.  

A utilização de programas de cálculo automático facilita a determinação deste coeficiente. 
Actualmente existem poucos programas de cálculo que o permitam fazer de forma simples e rápida.    

O presente trabalho tem como objectivo a validação de um programa de cálculo automático 
desenvolvido no âmbito de uma tese de Mestrado, o UWVal, pelo Vitor Mendes, que determina o 
coeficiente de transmissão térmica de vãos envidraçados pelo método de cálculo simplificado presente 
em normas europeias. Para isso, serão efectuadas comparações dos resultados obtidos por este 
programa com um outro programa de cálculo já existente, o WIS, e ainda com os valores tabelados 
presentes em documentos nacionais, nomeadamente no ITE50.  

Adicionalmente será estudada a influência de vários factores no valor do coeficiente de transmissão 
térmica de vãos envidraçados, nomeadamente, o tipo de caixilharia, o gás presente na caixa de ar de 
vidros duplos, a espessura da caixa de ar de vidros duplos e ainda a relação Avidro/Acaixilharia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Energia, coeficiente de transmissão térmica, caixilharias, programas de cálculo. 
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ABSTRACT  

The environmental sustainability and reducing energy consumption are more and more important to 
the building‟s concepcion and rehabilitation. The glazed openings are responsible for a high 
percentage of the total heat loss of a building. The market for windows has evolved a lot in order to 
obtain more favorable thermal characteristics. 

To calculate the building‟s thermal behaviour it‟s fundamental to know the thermal transmittance of 
windows. There are tabulated values for this coeficient, however, the tables do not include all 
solutions on the market. The thermal transmittance can still be determined by calculation methods 
present in European standards, but these are not easy to apply. 

The use of an automatic calculation program facilitates the determination of this coefficient. Currently 
there are few programs that determine the calculation of this ratio in a quick and easy way. 

This work is intended to test an automatic calculation program developed in a Master's thesis, the 
UWVal by Vitor Mendes, which determines the thermal transmittance of windows using the simplified 
calculation method of the present European standards. To achieve this, comparisons will be made 
between the results obtained by this program, the results of an already existing one, the WIS, and the 
tabulated values present in national documents, in particular ITE50. 

The influence of several factors in the value of the thermal transmittance of window will also be 
refered, that is the type of frame, the gas present in the air space of double glazing, the width of the air 
space in double glazing and still the relation between Aglass/Aframe. 

 
KEYWORDS: Energy, thermal transmittance, windows, calculation programs. 
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1 

INTRODUÇÃO 
 

 

1.1.CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os edifícios são responsáveis por cerca de 40% do consumo energético na Europa, sendo que em 
Portugal representam cerca de 22%. Os consumos de energia neste sector têm vindo a aumentar a um 
ritmo de 7%/ano desde 1990 até ao presente. Com o Protocolo de Quioto a União Europeia fez um 
compromisso de reduzir as emissões de gases em 8% dos níveis verificados em 1990 até 2008-2012 
[2].  

Com este intuito, a Comissão Europeia publicou a Directiva 2002/91/CE com orientações relativas à 
construção de edifícios de forma a garantir um bom desempenho energético do edifício e das suas 
instalações energéticas. Os estados membros seguidamente transpuseram para a legislação nacional os 
requisitos dessa directiva tendo em conta as condições climáticas locais. Em Portugal foram 
publicados, a 4 de Abril de 2006, três Decretos- Lei com os requisitos dessa nova directiva, o RCCTE, 
o RSECE e o SCE [1] [2]. Refira-se que já foi publicada uma nova Directiva. 

O RCCTE, Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios, estabelece as 
regras a observar num projecto de modo a garantir as exigências de conforto térmico, de ventilação e 
as necessidades de água quente sanitária, bem como a minimização de situações patológicas nos 
elementos de construção provocadas pela ocorrência de condensações superficiais ou internas [3].  

Segundo um estudo efectuado para a AdePORTO, os vãos envidraçados são responsáveis por cerca de 
20% da perda de calor de um edifício no período de Inverno pelo que, o maior ou menor isolamento 
que estes possuem no seu conjunto pode significar uma poupança significativa de energia. O mercado 
de janelas tem vindo a sofrer uma evolução com a oferta de novas soluções, com vários tipos de 
materiais e tecnologias, que pretendem acumular as funções de isolamento térmico e acústico bem 
como a componente estética.  

A quantificação do coeficiente de transmissão térmica de um vão envidraçado pode ser efectuada por 
cálculo numérico utilizando o método de cálculo explícito em normas europeias, contudo, este cálculo 
torna-se de difícil aplicação. Este coeficiente também pode ser obtido utilizando um programa de 
cálculo automático.  

 

1.2.INTERESSES E OBJECTIVOS DO TRABALHO 

O presente trabalho tem como objectivo quantificar o coeficiente de transmissão térmica de vãos 
envidraçados. Com este intuito, serão utilizados dois programas de cálculo, o UWVal e o WIS para 
simular vários tipos de vãos envidraçados. O UWVal é um programa que calcula o coeficiente de 



Quantificação do coeficiente de transmissão térmica de vãos envidraçados – Validação de modelo de cálculo 
 

2                                                                                                                                                                                                                                                             

transmissão térmica de vãos envidraçados, tendo sido realizado no âmbito de uma tese de mestrado 
„Quantificação do coeficiente de transmissão térmica – Modelo de cálculo‟ [4] da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto pelo aluno Vitor Mendes. Este programa foi efectuado tendo 
como base métodos de cálculo simplificados preconizados em normas europeias. O WIS é um 
programa disponível gratuitamente na internet, que calcula as características térmicas e ópticas de vãos 
envidraçados. 

O objectivo será comparar os resultados obtidos em simulações efectuadas em ambos os programas, e 
estes com os valores presentes nas tabelas do ITE50, de forma a validar o UWVal para futura 
utilização. 

  

1.3.ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

O presente trabalho está organizado em 8 capítulos. 

No capítulo 2, será realizada uma breve descrição dos mecanismos de transferência de calor e uma 
referência aos tipos de vãos envidraçados correntes e aos seus componentes principais. Neste capítulo 
serão ainda apresentadas as exigências do valor do coeficiente de transmissão térmica de vãos 
envidraçados ou de alguns dos seus componentes em vários países. 

No capítulo 3, será descrito o método de cálculo do coeficiente de transmissão térmica de vãos 
envidraçados presente na norma europeia EN 10077-1[6]. 

No capítulo 4, apresenta-se os valores do coeficiente de transmissão térmica de vãos envidraçados, 
para diferentes tipos de caixilharias, presentes em tabelas nacionais, nomeadamente no ITE50 [5]. 

No capítulo 5, descreve-se o programa de cálculo UwVal bem como um programa disponível no 
mercado, o WIS. Para isso faz-se uma descrição geral do funcionamento de cada um dos programas, 
referindo os dados de entrada e de saída dos mesmos. 

No capítulo 6, serão determinados os valores de U de vãos envidraçados de casos práticos nos 2 
programas descritos no capítulo 5 e nas tabelas técnicas nacionais, efectuando uma análise dos 
resultados obtidos. 

No capítulo 7, serão descritas as principais conclusões retiradas na realização deste trabalho. 
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2 

ESTADO DE ARTE 
 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

A palavra janela deriva do latim vulgar januella, diminutivo de janua que designava a porta, 
passagem, entrada, acesso [7].  

Ao longo dos anos, têm-se verificado uma evolução nos tipos de janelas, acompanhando a evolução da 
humanidade.  

Nas civilizações mais antigas (Egípcia, Suméria e Mesoamericana) as construções eram muito pesadas 
com blocos de pedra ou barro empilhados uns nos outros, sendo assim difícil a execução de janelas. 
As que existiam eram muito pequenas, viradas a norte com o intuito de permitir a ventilação e com 
pouca incidência de luz solar. Estas janelas eram basicamente aberturas para o exterior sem nenhuma 
protecção [8].  

As civilizações clássicas, gregas e romanas, também possuiam janelas de pequenas dimensões com o 
objectivo de arejar os edifícios havendo já, em alguns casos, alguma procura de incidência de luz 
solar. As casas de Pompeia comprovam este facto. Nestas, não haviam praticamente janelas, apenas 
grandes vãos abertos a jardins ou pátios internos para a passagem de luz [8] [9].  

A arquitectura gótica marcou uma evolução nas janelas. Nesta altura, realizaram-se janelas com muita 
largura e altura permitindo aproveitar ao máximo a incidência de luz solar, como é possível verificar-
se nas catedrais góticas. No entanto, nas casas, a largura das janelas estava limitada visto que se 
possuissem muita largura seria necessário elevar demasiado o arco e os pés direitos acabariam 
desmedidos. Nesta altura verifica-se o início da utilização do vidro nas janelas [8] [9]. 

Durante o período renascentista viu-se surgir as janelas com montantes de pedras [9].    

Na actualidade, as janelas são elementos que permitem a interacção entre o interior e o exterior. Há 
uma elevada preocupação em manter o conforto térmico no interior, aproveitar ao máximo a radiação 
solar e a paisagem, minimizando ao máximo os custos energéticos. As necessidades actuais de 
performance térmico e acústico levaram à utilização de vidros múltiplos com espaços de ar entre eles e 
à utilização de materiais com características de isolamento superiores [8].  

Antes da escolha de um vão envidraçado, é importante analisar os seus componentes, as suas 
terminologias e classificação. 
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2.2.TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

2.2.1. CONDUÇÃO 

Condução é a transmissão de calor molécula a molécula num meio material, ocorrendo sempre do 
ponto com maior temperatura para um ponto com menor temperatura, sem deslocação da matéria. A 
quantidade de calor que flui através do elemento é função do material que o constitui, da espessura do 
elemento e do gradiente de temperatura. A grandeza física que caracteriza se um material é melhor ou 
pior condutor de calor chama-se condutividade térmica [10] [11]. 

 

 

Figura 2.1 – Transferência de calor por condução [11] 

 

2.2.2. CONVECÇÃO 

A transmissão de calor por convecção é a transmissão que ocorre entre um corpo sólido e um fluído 
em movimento, podendo o corpo fluído ser líquido ou gasoso, acompanhando-se de deslocação da 
matéria. A convecção pode ser natural ou forçada. Quando o movimento do fluído ocorre unicamente 
devido a variações do seu peso específico diz-se que a convecção é natural. Quando a convecção é 
forçada, o movimento do fluído é provocado por uma bomba, no caso de um líquido, ou por 
ventilador, no caso de um fluído gasoso. A quantidade de calor que flui no processo de convecção é 
directamente proporcional ao gradiente de temperatura entre o material sólido e a região do fluído não 
„perturbado‟ pelo deslocamento do fluído. A grandeza física que caracteriza se o processo convectivo 
é mais ou menos intenso chama-se coeficiente de trocas térmicas por convecção (hc) [10] [11].  

 

 

Figura 2.2 – Transferência de calor por convecção [11] 

 

2.2.3. RADIAÇÃO 

A transmissão por radiação consiste na troca de radiação entre dois corpos que se encontram a 
temperaturas diferentes, sem intervenção de partículas materiais, através de ondas electromagnéticas. 
Estas ondas são de origem eléctrica ou magnética e são emitidas pelos corpos quentes. A radiação 
emitida, à temperatura ambiente, situa-se na franja dos infravermelhos com comprimentos de onda 
superiores a 5 μm e é proporcional à emissividade dos corpos. A emissividade é uma característica 
superficial dos corpos, e quanto mais baixa for, menor é a transferência de calor por radiação [11] 
[12]. 
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Figura 2.3 – Transferência de calor por radiação [11] 

 

2.2.4. CONDUTÂNCIA TÉRMICA SUPERFICIAL INTERIOR E EXTERIOR 

A condutância térmica superficial representa o conjunto de transferências térmicas de uma superfície 
em contacto com o ar, nomeadamente, a troca de calor por condução e por convecção com o ar e por 
radiação com todo o seu ambiente circundante. Os coeficientes são definidos de forma convencional, 
para uma dada velocidade do vento e para emissividades e temperaturas comuns em edifícios, sendo 
definidos por he para as trocas exteriores e por hi para as trocas interiores [11]. Os valores 
normalizados destes coeficientes segundo a norma EN 673 são: 

 

he = 23 W/(m2.K)     (2.1) 

hi = 8 W/(m2.K)     (2.2) 

 

2.2.5. COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA DE UM ELEMENTO 

O coeficiente U exprime as transferências térmicas através de um elemento por condução, convecção e 
radiação. Pode-se defini-lo como o fluxo de calor que atravessa 1m2 de superfície para uma diferença 
de temperatura entre o interior e o exterior de 1oC. Quanto menor é o valor de U, menores serão as 
perdas térmicas através do elemento, correspondendo a um melhor isolamento do mesmo [11]. 

 

U     (2.3) 

 

 
Figura 2.4 – Coeficiente U [11] 
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2.3.TERMINOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DE VÃOS ENVIDRAÇADOS 

2.3.1. ELEMENTOS CONSTITUINTES DO VÃO ENVIDRAÇADO - TERMINOLOGIA 

Um vão envidraçado num edifício tem como principais funções permitir a entrada de luz solar a 
ventilação dos espaços.  

Um vão corresponde a uma abertura na parte opaca com o objectivo de receber um caixilho. Este é 
constituído por quatro partes: ombreiras, verga, peitoril e parapeito. 

 

 
Figura 2.5 – Componentes de um vão [13] 

 

1- Ombreira      3- Peitoril 

2- Verga ou padieira    4- Parapeito 

 

O peitoril pode ser construído com uma determinada inclinação para o exterior de forma a facilitar o 
escoamento da água das chuvas. Independentemente desta inclinação, o peitoril pode levar um canal 
longitudinal de ombreira a ombreira de forma a impedir o escorrimento de água pela parede: a 
denominada goteira. 

Os vãos envidraçados compõem-se de dois elementos: o aro e a folha. 

 

 
Figura 2.6 – Constituintes de um vão envidraçado [13] 
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1- Sistema envidraçado    5- Entalhe (ou encaixe)      

2- Bite      6- Mocheta (ou ressalto) 

3- Secção do caixilho    7- Vedante 

4- Secção do aro 

 

O aro de uma janela é a peça que emoldura a folha envolvendo completamente o vão como um 
revestimento. O aro, no lado exterior, leva uma mocheta, efectuada para ajustar-se ao entalhe. Assim, 
ao fecharmos a janela o entalhe comprime o aro, garantindo de certa forma a estanquicidade. Esta 
estanquicidade pode ser afectada pelo aparecimento de folgas associadas ao uso contínuo ou mesmo 
por defeito na própria construção, criando correntes de ar muito desagradáveis no Inverno ou ainda 
infiltrações de água. Para evitar estes problemas, deverá ser colocado um vedante (material auto-
adesivo) que, ao fechar a janela tapa hermeticamente as folgas que existam entre a folha e o seu aro 
[13]. 

A folha é o elemento que se ajusta ao aro e que, abre ou fecha de acordo com a necessidade ou 
vontade do utilizador. A folha é constituída pelo caixilho e pelo sistema envidraçado. O caixilho 
corresponde à armação que dá rigidez e mantém fixo o sistema envidraçado na sua posição de 
funcionamento. O sistema envidraçado permite o isolamento do local, fechando ou abrindo a abertura 
para passagem de ar, consoante a necessidade de ventilação [13]. 

 

2.3.2. CLASSIFICAÇÃO DE JANELAS E PORTAS 

Uma janela pode ser definida como „uma abertura na parede, mais ou menos elevada em relação ao 
nível do solo, destinada a cumprir uma dupla função arquitectónica: por um lado, permitir a passagem 
da luz e das radiações solares para o interior dos locais, e, por outro, facilitar a ventilação natural dos 
mesmos‟ [13]. Por outro lado, uma porta pode ser definida como „um componente do edifício que 
encerra um vão numa parede, que permite a passagem e pode admitir a luz quando fechada‟[14].  

De acordo com a norma EN 12519 [14], as janelas e portas são divididas em 3 tipos: 

 Janela/Porta simples 

 
Figura 2.7 – Representação de uma janela/porta simples [14] 

 
 Janela/Porta de dupla folha no mesmo aro 

 
Figura 2.8 – Representação de uma janela/porta de dupla folha no mesmo aro [14] 

 
 Janela/Porta dupla 
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Figura 2.9 – Representação de uma janela/porta dupla [14] 

 
As janelas podem ainda ser classificadas de acordo com a movimentação das suas folhas. 
Seguidamente serão apresentadas as várias tipologias de janelas e portas [15] [16]. 

 

Quadro 2.1 – Tipologias de janelas e portas de acordo com a movimentação das folhas [14] [15] [16] [17] [18] 
[19] [20] [21] [22]  

Designação Descrição Representação 
simbólica Exemplo 

Janela fixa 
Não possui movimento. Utilizada 
essencialmente para iluminação 

de espaços. 
 

 

Janela/Porta 
de batente 
com folha 
simples 

 

Este tipo de janela/porta 
movimenta-se mediante rotação 

em torno do eixo vertical fixo, 
coincidente com as laterais da 

folha. Apresentam uma boa 
estanquidade ao ar e à água. 

 

 

Janela 
pivotante 

Este tipo de janela movimenta-se 
através da rotação em torno de 

um eixo, não coincidente com as 
laterais das folhas. Este tipo de 
janela limita o uso de grades ou 

persianas. 

 

   

 

 

Janela de 
guilhotina 

É um tipo de janela constituída 
por uma ou mais folhas que se 

movimentam na vertical, no plano 
da janela. Este sistema tem como 

principal vantagem a não 
ocupação de espaço interior e 

exterior.  
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Janela/Porta 
de correr 

Este tipo de janela/porta é 
adequado para zonas com pouco 
espaço interior e para locais com 

muita chuva devido à sua boa 
impermeabilidade a infiltrações. É 

um sistema económico e de 
pouca manutenção, sensível ao 

vento, ao ruído e às perdas 
térmicas. 

 

 

 

Janela 
oscilo-
batente 

 

Este tipo de janela possibilita a 
abertura na vertical ou na 

horizontal. 
  

Janela 
basculante 

A janela gira sobre a horizontal 
por dobradiças que a unem ao 

aro. A janela abre por cima e para 
o interior.   

Janela 
projectante 

A janela gira sobre a horizontal 
por dobradiças que a unem ao 

aro. A janela abre em baixo para 
o exterior.  

 

Janela à 
italiana 

A folha móvel é sustentada por 
compassos, que abrem para o 
interior ou exterior, rodando em 
torno dos eixos do compasso.   

Janela/Porta 
de acordeão 

As folhas movem-se para os 
lados, ocupando um espaço 

reduzido na sua ampla abertura, 
e permitindo libertar a superfície 

de abertura que se deseja.  
 

Porta de 
correr, 

sobreposta à 
parede ou no 
seu interior 

 

Este tipo de porta não ocupa o 
espaço de abertura de uma porta 
comum visto que está sobreposta 

ou embutida na parede. 
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2.3.3. CERTIFICAÇÃO ACOTHERM 

A certificação Acotherm é uma certificação francesa que classifica as caixilharias em 8 classes 
diferentes consoante o coeficiente de transmissão térmica (Quadro 2.2). A classe Th4 é a classe que 
possui o coeficiente de transmissão térmica maior. Com a diminuição do valor de U, ou seja, com a 
melhoria do valor de U, maior é a classe.  A classe Th4 apenas é aplicada para a certificação de portas 
de acesso pelo exterior a espaços não úteis. 

 

Quadro 2.2 – Classificação do desempenho térmico de vãos envidraçados segundo a certificação Acotherm 
(adaptado de [23]) 

Classe Th 
Coeficiente de transmissão térmica U 

[W/(m2.K)] 

Th4 3,5 ≥ U ≥ 2,9 

Th5 2,9 ≥ U ≥ 2,5 

Th6 2,5 ≥ U ≥ 2,2 

Th7 2,2 ≥ U ≥ 2,0 

Th8 2,0 ≥ U ≥ 1,8 

Th9 1,8 ≥ U ≥ 1,6 

Th10 1,6 ≥ U ≥ 1,4 

Th11 1,4 ≤ U 

 

2.3.4. NÍVEIS DE QUALIDADE DO COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA DE VÃOS ENVIDRAÇADOS 

Os níveis de qualidade foram definidos pelo Laboratório de Física das Construções. Os níveis de 
qualidade relacionam o isolamento do elemento com o valor de referência na legislação. No Quadro 
2.8 estão representados os níveis de qualidade do coeficiente de transmissão térmica para vãos 
envidraçados. Quanto menor é o coeficiente de transmissão térmica melhor é o desempenho do 
elemento. Nesta classificação, o nível N0 corresponde ao pior desempenho e o N3 ao melhor 
desempenho. 

 

Quadro 2.3 – Níveis de qualidade do coeficiente de transmissão térmica para vãos envidraçados [2] 

Nível de qualidade Critério U 
U [W/m2.K] 

I1 I2 I3 

N0 U > Uref U > 4,3 U > 3,3 U > 3,3 

N1 U = Uref U = 4,3 U = 3,3 U = 3,3 

N2 U = 0,75.Uref U = 3,2 U = 2,5 U = 2,5 

N3 U = 0,60.Uref U = 2,6 U = 2,0 U = 2,0 
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2.4. TECNOLOGIA DE VÃOS ENVIDRAÇADOS – COMPONENTES  

O comportamento térmico de um vão envidraçado é influenciado por todos os seus componentes. 
Neste ponto serão enunciadas as principais características de cada um deles.  

 

2.4.1. VIDRO 

Os vidros comuns utilizados na construção são compostos por [11]: 

 Sílica - na forma de areia (70 a 72%) 
 Soda - na forma de carbonato e sulfato (cerca de 14%) 
 Cal - na forma de calcário (cerca de 10%) 
 Diversos outros óxidos - por exemplo de alumina ou magnésio 
 Óxidos metálicos - alguns tipos de vidros possuem este tipo de óxidos que lhe conferem 

coloração. 

A sua fabricação consiste essencialmente nos seguintes passos [11]: 

 Transporte, pesagem, mistura e admissão ao forno – a mistura é humidificada para evitar 
segregação dos grãos dos diferentes componentes e libertação de poeiras 

 Forno: fusão, afinagem e acondicionamento térmico – na fusão as matérias primas fundem-
se a temperaturas de cerca de 1550ºC; na afinagem o vidro fundido é homogeneizado 
havendo libertação de possíveis bolhas gasosas; e, no acondicionamento térmico o vidro com 
menos viscosidade é arrefecido até possuir viscosidade adequada para lhe conferir a forma 
final 

 Banho de estanho – o vidro no estado líquido é lançado sobre estanho fundido a cerca de 
1000ºC. Neste processo, o vidro, menos denso, „flutua‟ e forma uma lâmina de 6 a 7 mm, 
sendo as suas faces polidas pela superfície do estanho, por um lado, e pelo fogo pelo outro.  

 Forno de recozimento – a lâmina de vidro já rígida é recozida num túnel de arrefecimento 
controlado, onde a temperatura do vidro vai descendo regularmente dos 620 a 250ºC. De 
seguida, ao ar livre, sucede-se um arrefecimento mais lento. 

 Corte – a lâmina de vidro contínua é cortada em chapas de dimensões mais reduzidas.  

 

 
Figura 2.10 – Esquema de fabrico do vidro (adaptado de [24]) 

 

As propriedades gerais do vidro estão indicadas no Quadro 2.4. 
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Quadro 2.4 - Propriedades gerais do vidro (adaptado de [11]) 

Propriedade Valor e unidade 

Densidade 2500 Kg/m3 

Elasticidade (Módulo de Young, E) 70 Gpa 

Coeficiente de contracção lateral 
(Coeficiente de Poisson, ν) 

0,2 

Coeficiente de dilatação linear 9 X 10-6 

 

2.4.1.1. Tipos de vidro 

Na actualidade existem muitos tipos de vidro com características distintas consoante o tipo de uso a 
que são destinados. No presente ponto serão indicados alguns tipos de vidro existentes no mercado 
utilizados na construção [11] [15] [25]: 

Vidro simples – É o vidro mais tradicional e o mais usado até à entrada em vigor das normas 
energéticas de climatização em edifícios. É composto por uma lâmina simples de vidro de espessura 
variável. 

Vidro duplo – É constituído por dois vidros separados por um espaço preenchido com ar tratado ou 
por um gás, ou mistura de ambos. 

Vidro impresso – É um vidro de uma só lâmina gravado numa das faces. Este é obtido durante a 
laminagem do vidro fundido, na passagem entre os cilindros. A gravura distingue-se pela sua 
profundidade e aspecto tridimensional. 

Vidro aramado – É um vidro impresso com uma malha de arame no interior, o que lhe confere mais 
segurança contra roubos e protecção contra estilhaços em caso de quebra, por dano mecânico ou fogo. 

Vidro laminado – É um vidro composto por duas ou mais placas de vidro com lâminas de PVB 
(polivinil butital) intercaladas. Esta combinação confere-lhe propriedades específicas como 
elasticidade e resistência aos impactos, protecção acústica e protecção contra os raios UV, mantendo a 
transparência típica do vidro comum. Ao sofrer um golpe, a película de PVB absorve a energia do 
choque evitando a quebra do vidro. Por outro lado, em caso de quebra, o vidro mantém-se colado à 
película de PVB evitando acidentes graves e a intrusão de pessoas estranhas, o que o torna adequado 
para utilização como vidro de segurança. Fazendo variar o número e/ou a espessura de cada 
componente, obtém-se vidros laminados com diferentes níveis de segurança. 

Vidro de controlo solar – É um vidro vocacionado para o controlo da intensidade luminosa, 
aquecimento interior e raios UV. Este vidro parte dum vidro incolor ou colorido sobre o qual se 
deposita uma capa transparente de origem metálica que lhe confere as características de controlo solar 
e o seu original aspecto estético. Geralmente são aplicados em vidros duplos. 

Vidro de baixa emissividade – Este tipo de vidro reflecte os raios infravermelhos de longo 
comprimento de onda responsáveis pelo aquecimento. Trata-se de um vidro incolor sobre o qual é 
depositada uma capa fina e transparente composta por materiais de origem metálica. Geralmente são 
aplicados em vidros duplos.  

Vidro com películas selectivo – Este tipo de vidro conjuga as funções de baixa emissividade e de 
controlo solar. 



Quantificação do coeficiente de transmissão térmica de vãos envidraçados – Validação de modelo de cálculo 
 

13 

Vidro temperado – É um vidro sujeito a um processo térmico que lhe confere maior resistência ao 
choque térmico, à compressão, à flexão, à torção e ao impacto. Tem cerca de 4 vezes mais a 
resistência de um vidro normal com a mesma espessura. Em caso de quebra liberta estilhaços de 
pequena dimensão e fraca capacidade de corte, pelo que é muito utilizado onde existam elevados 
riscos de quebra. É utilizado como vidro de segurança. 

Vidro curvo – É um vidro obtido sobre um molde por efeito da gravidade. O vidro é aquecido até ao 
ponto de amolecimento, isto é, uma temperatura à volta dos 600ºC e então moldado sobre um molde 
que reproduz o raio de curvatura desejado.  

Vidro de auto-limpeza – É um vidro incolor revestido com uma capa dum material de natureza 
mineral, foto catalítica, hidrófila e transparente. A capa fica totalmente integrada na superfície do 
vidro e apresenta uma excelente resistência. Esta capa recorre à acção conjunta dos raios UV da luz 
solar e da água para eliminar a sujidade acumulada na superfície exterior do vidro. A exposição aos 
raios UV provoca a decomposição das partículas de sujidade de natureza orgânica e confere hidrofilia 
à superfície. O deslizamento de água sobre a superfície (p.ex. água da chuva) contribui para a 
eliminação dos resíduos já decompostos ou de poeiras minerais. 

 

2.4.1.2. Espaço de ar em vidros múltiplos 

No vidro duplo convencional o espaço de ar entre os dois vidros é preenchido com ar atmosférico 
normal composto essencialmente por oxigénio e azoto. No entanto, este espaço de ar pode ser 
preenchido com outros gases purificados da atmosfera e selados, gases estes, maus condutores de calor 
e mais densos, que levam a um maior isolamento do conjunto [26]. 

Os gases como o árgon, o kripton e o xénon possuem essas características pelo que têm vindo a ser 
recentemente utilizados na produção de vidros duplos com muito bons resultados. Sendo estes gases 
obtidos por purificação a partir do ar atmosférico, a sua produção é tanto mais cara quanto mais raros 
forem. Dada à escassez do kripton e do xénon, a utilização destes gases leva a custos elevados, não 
sendo por isso rentável. Daí, o árgon tem sido considerado a solução mais eficaz e com custos mais 
controlados [27]. 

Outro factor que influencia o comportamento térmico de uma janela é a distância entre vidros. Para 
garantir um bom desempenho térmico o espaço de ar entre vidros ideal, quando o espaço de ar é 
preenchido por ar, situa-se entre os 12 e os 18 mm, intervalo este que garante uma resistência térmica 
superior [28]. 

 

 
Figura 2.11 – Relação entre o valor de Rsi e a espessura do espaço de ar (adaptado de [28]) 
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2.4.1.3. PERFIL INTERCALAR 

O perfil intercalar é o elemento que separa vidros múltiplos (Figura 2.12). Tem como objectivos 
garantir a estanquicidade da câmara de ar e evitar condensações no interior da mesma. 

A hermeticidade total da câmara de ar e do envidraçado é obtida através do seguinte processo [29]: 

 Preenchimento do perfil intercalar com partículas moleculares 
 Aplicação de um cordão de butil nos dois lados do perfil 
 Colagem do perfil aos vidros duplos  
 Aplicação de um segundo selante (poliuretano ou silicone) entre a parte posterior do perfil 

separador e a margem exterior dos vidros  

 
Figura 2.12 – Representação de vidro duplo com perfil intercalar (adaptado de [29]) 

 

2.4.2. CAIXILHARIA 

A caixilharia é o elemento que separa as áreas opacas de um edifício de habitação das respectivas 
áreas envidraçadas. Esta, representa uma pequena proporção da envolvente, contudo, as suas funções 
são extremamente importantes para o edifício. Para além da caixilharia suportar os painéis de vidro 
que constituem as áreas envidraçadas, tanto na sua posição fechada como nas suas diversas posições 
abertas, garante a estanquicidade dos espaços interiores e absorve a força do vento com os seus 
elementos rígidos distintos, contribuindo assim para a optimização do desempenho energético-
ambiental do edifício. A escolha do tipo de material que constitui a caixilharia torna-se assim 
importante visto que vai influenciar o maior ou menor isolamento térmico e ainda o aspecto estético da 
fachada [30] [31] [32].  

Os materiais mais utilizados nas caixilharias são: madeira, PVC e alumínio. Seguidamente serão 
apresentadas as principais características destes materiais utilizados nas caixilharias [33] [34] [35].  

 

2.4.2.1. Caixilharia de madeira 

A madeira é constituída por tecidos e células ôrganico-celulósicas, lenhina e sais minerais. Este 
material caracteriza-se essencialmente por ser anisotrópico, ou seja, por possuir diferentes 
características nas várias direcções, e ainda por ser higroscópico, ou seja, por alterar o seu volume de 
acordo com as condições de humidade do local. 
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Este material está muito sujeito à acção de agentes deterioradores biológicos, por isso necessita de 
tratamentos de conservação e de manutenção ao longo da sua vida útil.  

A madeira é o material mais tradicional tendo sido o primeiro a ser aplicado em caixilharias. Para 
aplicação em caixilharias, a madeira deve ser de boa qualidade, deve estar seca, não possuir nós, não 
ter manchas de bolores nem furos de larvas, e não apresentar rachaduras nem apodrecimentos. 

Para além da utilização de madeira maciça nas caixilharias, é também utilizado um dos seus produtos 
transformados, como é o caso da madeira lamelada. A madeira lamelada é um produto realizado a 
partir de vários painéis constituídos por aparas ou partículas aglomeradas por meio de resinas 
sintéticas sob pressão e elevadas temperaturas. As principais vantagens deste produto são [36]: 

 Permitir utilizar grande parte da árvore, incluindo os ramos; 
 Ser menos susceptível a variações dimensionais devido às condições ambientais, ao contrário 

da madeira maciça.  

 

 
Figura 2.13 - Caixilharia em madeira [37] 

 

2.4.2.2. Caixilharia metálica 

O alumínio é extraído da bauxite, que é constituída por cerca de 50 a 60% de alumina. Este material 
possui fraca resistência mecância e, quando em contacto com a atmosfera, sofre um processo de 
oxidação originando uma camada de óxido de alumínio que protege o resto do metal contra a corrosão. 
Quando não se deseje esse aspecto da superfície deve-se proteger adequadamente o alumínio por meio 
de um dos seguintes processos [38]:  

 Anodização - Este processo consiste num tratamento electroquímico que cria uma capa de 
alumina impenetrável a agentes químicos, ao ar e à água; 

 Lacagem – Este processo consiste num ciclo de pré-tratamento e na pintura dos perfis. O 
ciclo de pré-lavagem tem como objectivo preparar os perfis para a pintura, melhorando a 
protecção e a adesão da tinta. Seguidamente é realizada a pintura à base de pós de poliéster 
termo-endurecíveis.  

Existem dois tipos de caixilharia em alumínio: com e sem ruptura térmica. Em ambas as caixilharias 
os perfis são em alumínio extrudido. Quando a caixilharia possui ruptura térmica os perfis são 
independentes, unidos por uma poliamida que confere um maior isolamento térmico entre os 
elementos interior e exterior. 
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Figura 2.14 – Caixilharia em alumínio [33] 

 

2.4.2.3. Caixilharia de plástico 

O PVC (policloreto de vinil modificado) é um material sintético produzido a partir de petróleo e sal. 

Este material é caracterizado por ser: 

 Leve; 
 Resistente à acção de fungos, bactérias, insectos e roedores; 
 Bom isolante térmico, eléctrico e acústico; 
 Sólido e resistente a choques; 
 Material reciclável não tóxico, amigo do ambiente; 
 Necessitar de pouca manutenção. 

 

         
Figura 2.15 – Caixilharia em PVC [33] 

 

As caixilharias em PVC são líderes de mercado na Europa, superando os produtos fabricados em 
madeira e alumínio [32]. Este tipo de caixilharias é ainda as que possuem o valor de U mais baixo, 
constituindo por isso um melhor isolamento térmico. 
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Figura 2.16 – Comparação dos valores de U dos diversos tipos de materiais usados em caixilharias [39] 

 

2.4.2.4. Caixilharia composta 

Actualmente no mercado existem caixilharias que incorporam diferentes tipos de materiais 
aproveitando assim as vantagens que cada material pode oferecer. No quadro seguinte serão 
apresentadas algumas das soluções existentes no mercado. 

 

Quadro 2.5 - Caixilharias compostas existentes no mercado [33] [34] 

Materiais da caixilharia 
composta 

Descrição Exemplo 

PVC – Alumínio 
Este tipo de caixilharia é 
constituída por alumínio no 
revestimento exterior e por PVC 
no interior. 

 

Madeira – Alumínio 

Este tipo de caixilharia é 
constituída no interior, por 
madeira e, no exterior, por 
alumínio, material resistente, 
que praticamente não precisa 
de manutenção. 
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Madeira – PVC 

A madeira proporciona um 
ambiente natural ao espaço 
interior e o PVC, pelo exterior, 
garante uma elevada 
protecção. 

 

 

2.4.2.5. Marcação CE 

A Marcação CE das caixilharias foi considerada obrigatória a partir do dia 1 de Fevereiro de 2010. 
Para que uma caixilharia obtenha a Marcação CE é necessário que a mesma cumpra os requisitos 
presentes na norma NP EN 14351-1:2008 [40].  

A Marcação CE garante aos utilizadores que a produção de um determinado produto foi efectuada de 
forma controlada, e que esse produto cumpre uma série de requisitos comprovados através de testes e 
ensaios. 

O Quadro 2.6 define as normas de classificação e de ensaio ou cálculo que são necessárias para avaliar 
o coeficiente de transmissão térmica duma caixilharia com um uso previsto em locais domésticos e 
comerciais. 

 

Quadro 2.6 – Normas de classificação e de ensaio ou cálculo de coeficiente de transmissão térmica para um uso 
previsto em locais domésticos e comerciais [40] 

Secção da norma/ 
Característica 

Janelas 
Portas 

pedonais 

Janelas 
de 

cobertura 

Normas de 
classificação 

Norma de 
ensaio ou 

cálculo 

4.12. e 4.15. Coeficiente 
de transmissão térmica 

X X X Valor declarado 
EN ISO 10077-1 

EN ISO 10077-2 

 

O fabricante deve identificar as características determinadas e o nível de desempenho declarado, bem 
como as descrições do produto para permitir verificar se o produto é adequado para o uso previsto. 

A Figura 2.17 demonstra um exemplo da informação presente na Marcação CE de uma janela de 
cobertura prevista para uso doméstico ou comercial. 
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Figura 2.17 - Exemplo de informação na Marcação CE [40] 

 

2.4.3. DISPOSITIVOS DE OCLUSÃO E SOMBREAMENTO 

As janelas são elementos importantes numa habitação porque, para além de nos permitir manter o 
contacto visual com o mundo exterior, fornecem a entrada da luz natural, no Inverno deixam entrar o 
calor da radiação solar que aquece as nossas casas, e, no Verão, possibilitam a ventilação para eliminar 
o calor não desejado dentro da habitação. Os dispositivos de oclusão e sombreamento têm como 
principal função impedir a incidência dos raios solares quando não são desejados antes de 
atravessarem o vidro, visto que, uma vez atravessado o vidro, a radiação térmica muda o seu 
comprimento de onda não conseguindo voltar a sair através do vidro, ficando detidos no interior da 
habitação - fenómeno efeito de estufa (Figura 2.18) [41]. 
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Figura 2.18 - Efeito de estufa [11] 

 

No mercado existe um vasto leque de dispositivos de oclusão e sombreamento para reduzirem ou 
controlarem a incidência da radiação solar: palas horizontais e verticais, lamelas, toldos, portadas, 
venezianas, persianas, etc, mas nem todos eles salvaguardam os aspectos qualitativos ou estéticos 
pretendidos. Torna-se assim importante avaliar a função pretendida e conhecer o contexto cultural e 
climático aquando da escolha do sistema a utilizar [41]. 

De seguida serão apresentados os tipos de dispositivos de oclusão nocturna correntemente utilizados. 

 

Quadro 2.7 – Tipos de dipositivos de oclusão correntemente utilizados [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] 

Tipo de 
dispositivo 
de oclusão 

Características essenciais Exemplos 

Palas 
horizontais 
e verticais 

(Protecção 
exterior) 

As palas são elementos fixos no exterior, podendo 
fazer parte do próprio corpo do edifício ou ser 
elementos adicionados à construção. 

As palas horizontais são mais vantajosas a Sul, para 
impedir a incidência dos raios solares de maior 
inclinação vertical, quando o sol se encontra mais alto. 

As palas verticais são mais vantajosas a este e a 
oeste, para interceptar a radiação solar de menor 
inclinação vertical, ou seja, quando o sol se encontra 
mais baixo. 

 

Lamelas ou 
Brise Soleil 

(Protecção 
exterior) 

Lamelas ou Brise Soleil é a designação para um 
sistema de lâminas fixo à fachada que tem como 
objectivo proteger contra a radiação solar e 
luminosidade excessiva. 

Este tipo de sistema está disponível em diversos tipos 
de materiais (betão, madeira e alumínio), em 
diferentes tipos de lâminas (fixas ou móveis) e podem 
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ser utilizados na vertical ou na horizontal. 

As lâminas móveis são mais eficientes pois têm em 
conta a variação solar durante todo o dia. 

 

Portadas 

(Protecção 
exterior e 
interior) 

As portadas é um sistema de portas, que bloqueia a 
entrada dos raios solares. Podem ser constituídas por 
lamelas ajustáveis ou com pequenas ranhuras que 
permitem a entrada de uma luz muito ligeira 
permitindo a ventilação. 

Este tipo de sistema pode ser de alumínio, PVC ou 
madeira, situando-se normalmente no exterior. 

Visto as portadas poderem fechar-se completamente, 
estas podem ser consideradas como sistema de 
privacidade e segurança. 

 

 

Venezianas 

(Protecção 
exterior e  
interior) 

Venezianas é um conjunto de lâminas de dimensões 
pouco variáveis, que se recolhem uniformemente 
empilhando-se umas nas outras, de forma manual ou 
automática. 

Este tipo de sistema é muito versátil possibilitando a 
orientação das lâminas. Desta forma, pode-se 
proteger o interior dos raios solares directos, 
controlando a entrada de luz natural, ou, se desejado, 
obscurecer completamente o espaço. 

 

Estores 

(Protecção 
exterior) 

Os estores é um sistema de réguas horizontais 
amovíveis na vertical por enrolamento. Este é um dos 
sistema mais comum e económico. 

Este sistema protege contra a entrada directa dos 
raios solares e a entrada de ar pelas aberturas entre 
as réguas.  

Pode ser regulado de forma manual ou automática. 

Os estores, quando estão a sombrear, não permitem a 
entrada de luz para o interior nem o contacto visual 
com o exterior.   

 

Telas de 
rolo 

(Protecção 
exterior e 
interior) 

As telas de rolo são um sistema de superfície lisa e 
flexível amovível na vertical por enrolamento. 

Este tipo de sistema pode ser utilizado no exterior ou 
no interior. Quando aplicado no interior serve apenas 
para controlo da entrada de luz e não do calor pelo 
que pode ser associado a outro tipo de sombreamento 
no exterior.  
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As telas existem em diversos tipos de materiais (PVC, 
poliéster, fibra de vidro) e cores.  

Cortinas 

(Protecção 
interior) 

As cortinas é um sistema de utilização no interior, 
disponível em muitos tipos de materiais (a gosto do 
utilizador) e que geralmente está associado a outro 
sistema de sombreamento pelo exterior visto não 
funcionarem individualmente. 

 

Toldos 

(Protecção 
exterior) 

Os toldos são sistemas de utilização no exterior 
normalmente associados à necessidade de ampliação 
de espaço ou de protecção de um vão mal projectado. 

Este tipo de sistema pode ser fixo ou móvel. 
 

Vidros 
avançados 
de controlo 

solar 

(Protecção 
entre 

vidros) 

Este tipo de sistema tem como objectivo reduzir os 
ganhos solares através do envidraçado sem retirar a 
luz natural do espaço. 

Este tipo de vidros baseia-se na colocação de 
elementos no espaço de ar entre os vidros com o 
intuito de sombrear.  

 

2.5. EXIGÊNCIAS DO U  

2.5.1. PORTUGAL 

Em Portugal o Decreto de Lei nº80/2006, Regulamento das Características de Comportamento 
Térmico dos Edifícios (RCCTE) [3] é a legislação que define as exigências térmicas para um edifício. 
Neste Decreto a exigência efectuada para o coeficiente de transmissão térmica de envidraçados é 
expressa apenas para a situação em que é dispensada a verificação detalhada do RCCTE em 
habitações unifamiliares com área útil menor que 50 m2. Para estes casos é expresso um coeficiente de 
transmissão térmica de referência expresso no Quadro 2.8. 

 

Quadro 2.8  – Coeficientes de transmissão térmica de referência (W/m2.ºC) em Portugal (adaptado de [3]) 

Elemento da 
envolvente 

Zona climática (*) 

I1 I2 I3 RA(**) 

   Envidraçados (***) 4,30 3,30 3,30 4,30 

(*) A zona climática para cada concelho do país está expressa no Quadro III.1. 
(**) Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, apenas para edifícios na zona I1. 
(***) Valor médio dia-noite (inclui efeito do dispositivo de protecção nocturna) para vãos 
envidraçados verticais; os vãos envidraçados horizontais consideram-se sempre como se instalados em 
locais sem ocupação nocturna. 
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2.5.2. ESPANHA 

As exigências do coeficiente de transmissão térmica em Espanha estão expressas no Documento 
Básico HE Poupança de Energia na secção HE1- Limitação das necessidades energéticas [49]. Este 
documento tem por âmbito edifícios novos e edifícios existentes com área útil superior a 1000 m2.  

Os coeficientes de transmissão térmica de vidros e caixilharias não podem ser superiores ao 
coeficiente de transmissão térmica máximo para a zona geográfica em que se inserem de acordo com o 
Quadro 2.9. A verificação deve ser realizada em separado para cada um dos elementos (Ug e Uf).  

 

 

Figura 2.19 – Identificação de Ug e Uf segundo a legislação espanhola 

 

Quadro 2.9 - Coeficientes de transmissão térmica máximos de vidros e caixilharias (W/m2.K) em Espanha 
(adaptado de [49]) 

Envolvente e 
elementos interiores 

Zonas 
A 

Zonas 
B 

Zonas 
C 

Zonas 
D 

Zonas 
E 

Vidros e caixilharias 5,70 5,70 4,40 3,50 3,10 

 

2.5.3. FRANÇA 

Em França, as exigências do coeficiente de transmissão térmica estão expressas no „Arrêté du 24 mai 
2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de 
bâtiments‟ [50]. O Quadro 2.10 indica o limite do coeficiente de transmissão térmica de janelas e 
portas janelas. 

 

Quadro 2.10 – Coeficiente de transmissão térmica máximo de janelas e portas-janelas em França (adaptado de 
[50]) 

Elementos Umáx (W/m2.K) 

Janelas e portas-janelas 2,6 

 

O presente no quadro é aplicável para elementos com área superior a 0,5 m2. Não estão incluídos na 
designação de janelas e portas-janelas: 

 Vitrines 
 Vidros com funções particulares (exemplo: anti-explosão) 
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 Portas inteiramente vidradas que dão acesso a locais públicos 

 

2.5.4. INGLATERRA E PAÍS DE GALES 

Na Inglaterra e no País de Gales a regulamentação térmica para novos edifícios de 2006 [51] prevê 
limites para o projecto expressos no Quadro 2.11. Nesta regulamentação existe um valor máximo para 
a média dos valores de U de um determinado elemento de toda a habitação e um valor de U para o pior 
elemento que não pode ser excedido.  

 

Quadro 2.11 - Coeficientes de transmissão térmica máximos de envidraçados (W/m2.K) em Inglaterra e no País 
de Gales (adaptado de [51]) 

Elemento 
Valor médio de U dos elementos de 

toda a habitação 
Pior elemento 

Envidraçado 2,20 3,30 

 

2.6. AVALIAÇÃO CRÍTICA DE VÃOS ENVIDRAÇADOS 

A crescente preocupação com os gastos energéticos em edifícios tem levado à utilização de materiais e 
componentes nos vãos envidraçados com características de isolamento sucessivamente crescentes. 
Verifica-se assim: 

 Substituição integral ou parcial de materiais utilizados em caixilharias com coeficientes de 
transmissão térmica mais baixos; 

 Utilização de vidros duplos, ao invés de vidros simples; 
 Utilização de vidros com películas que lhe conferem maior resistência térmica; 
 Utilização de gases mais densos que o ar na caixa de ar, maus condutores de calor levando a 

um maior isolamento térmico no conjunto.  

As regulamentações nacionais efectuadas em cada país após o Protocolo de Quioto vêm limitar os 
coeficientes de transmissão térmica dos elementos. No caso dos envidraçados, verifica-se que países 
com climas mais frios, como Inglaterra e o País de Gales, limitam mais o respectivo coeficiente de 
transmissão térmica que países com climas mais quentes, como Espanha e França. Em Portugal a 
legislação apenas refere um coeficiente de transmissão térmica de referência para habitações com 
áreas inferiores a 50 m2.      
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3 
QUANTIFICAÇÃO DO U 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

A norma europeia existente para a quantificação do coeficiente de transmissão térmica de vãos 
envidraçados é a EN 10077. Na primeira parte da norma, EN 10077-1 [6], é descrito o método geral de 
cálculo do coeficiente de transmissão térmica de janelas, portas e dispositivos de oclusão nocturna. 
Nesta norma são apresentadas as principais equações de cálculo e valores tabelados para vãos 
envidraçados com diferentes constituintes. 

Na segunda parte da norma, EN 10077-2 [52], é especificado um método que fornece dados de entrada 
de referência para o cálculo da transmissão térmica da caixilharia e para o coeficiente de transmissão 
térmica linear da interacção entre caixilharia/vidro/perfil intercalar. 

Neste capítulo será enunciado o método geral de cálculo presente na primeira parte da norma, sendo 
este a base de cálculo utilizada nos programas de cálculo utilizados neste trabalho, o UWVal e o WIS.  

 

3.2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta norma [6] especifica métodos de cálculo para a determinação do coeficiente de transmissão 
térmica de janelas e portas que contenham painéis de vidro ou opacos equipados numa caixilharia com 
ou sem dispositivos de oclusão nocturna. 

É aplicável para: 

 Diversos tipos de vidro (vidro ou plástico; vidro simples ou múltiplo; com ou sem películas 
de baixa emissividade; com espaços preenchidos com ar ou outro gás); 

 Vários tipos de caixilharia (madeira, plástica e metálica com ou sem barreira térmica); 
 Onde apropriado, à determinação da resistência térmica adicional introduzida por diferentes 

tipos de dispositivos de oclusão, dependendo da sua permeabilidade ao ar. 

A norma não é aplicável para fachadas-cortina nem para envidraçados que não estejam contidos numa 
caixilharia. 

A transmissão térmica de clarabóias pode ser determinada por esta norma desde que a transmissão 
térmica da caixilharia seja determinada em laboratório pelo método de “Hot-Box” (de acordo com a 
norma EN 12412-2) ou por cálculo numérico (pelo método dos elementos finitos ou das diferenças 
finitas). 

Os efeitos de ponte térmica na junta entre a caixilharia da janela e o resto do edifício estão excluídos 
do cálculo. 
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O cálculo não inclui: 

 O efeito da radiação solar; 
 A transferência de calor causada pelo vazamento de ar; 
 O cálculo das condensações; 
 Ventilação dos espaços de ar em janelas duplas e em janelas de folha dupla no mesmo aro. 

 
3.3. DEFINIÇÃO DA GEOMETRIA DO ENVIDRAÇADO 

3.3.1. ÁREA DO VIDRO/PAINEL 

A área do vidro (Ag) ou do painel (Ap) de uma janela ou de uma porta é a menor das áreas visíveis 
pelo interior e pelo exterior. 

 
Figura 3.1 – Área do vidro/painel (adaptado de [6]) 

 

3.3.2. PERÍMETRO DO VIDRO/PAINEL  

O perímetro total do vidro (lg) ou do painel (lp) é a soma do perímetro visível do pano de vidro (ou de 
painel opaco) da janela ou da porta. Se os perímetros são diferentes nos dois lados do pano ou painel 
deve ser usado o maior.  

 

Figura 3.2 – Perímetro do vidro/painel (adaptado de [6]) 

 

3.3.3. ÁREA DA CAIXILHARIA 

A área da caixilharia é dada por: 

 

Af = max (Af,i;Af,e)      (3.1.) 

 

Sendo Af,i a área interior da caixilharia em projecção e Af,e a área exterior da caixilharia em projeção. 
Na determinação destas áreas incluem-se as áreas do aro e da folha. 

São definidas na norma outras duas áreas referentes à caixilharia – Ad,i (área de desenvolvimento 
interior da caixilharia) e Ad,e (área de desenvolvimento exterior da caixilharia) que são necessárias para 
o cálculo do coeficiente de transmissão térmica de caixilharias metálicas. 
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Ad,i=A1+A2+A3+A4 

Ad,e=A5+A6+A7+A8 

 

 

Figura 3.3 – Representação das áreas (adaptado de [6]) 

 

3.4. CÁLCULO DA TRANSMISSÃO TÉRMICA DA JANELA 

3.4.1. Janelas/portas simples 

 

Figura 3.4 – Ilustração de uma janela simples (adaptado de [6]) 

 

O coeficiente de transmissão térmica de uma janela simples UW deve ser calculada de acordo com a 
equação 3.2. 

 

     (3.2) 
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Sendo, Ug a transmissão térmica do vidro, Uf a transmissão térmica da caixilharia e Ψg a transmissão 
térmica linear devido à combinação dos efeitos térmicos do vidro, do espaçamento entre vidros e da 
caixilharia. 

No caso de um vidro simples o último termo do numerador da equação deve ser igualado a zero (não 
há efeito do espaçamento entre vidros). 

Quando são usados painéis opacos em vez de algum vidro, UW é calculado pela equação 3.3. 

 

     (3.3) 

 

Sendo Up a transmissão térmica do painel opaco e Ψp a transmissão térmica linear do painel opaco. 

 

3.4.2. JANELAS/PORTAS DUPLAS  

 

Figura 3.5 – Ilustração de uma janela dupla (adaptado de [6]) 

 

A transmissão térmica UW de um sistema constituído por duas janelas separadas deve ser calculada de 
acordo com a equação 3.4. 

 

     (3.4) 

 

Sendo UW1 e UW2 as transmissões térmicas da janela exterior e interior, respectivamente, calculadas de 
acordo com a equação 3.2. 

Rsi e Rse são as resistências térmicas superficiais interior e exterior da janela exterior quando usada 
isolada. Rs é a resistência térmica do espaço de ar não ventilado entre as duas janelas. 
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3.4.3. JANELAS/PORTAS DE DUPLA FOLHA NO MESMO ARO 

 

Figura 3.6 – Ilustração de uma janela de dupla folha no mesmo aro (adaptado de [6]) 

 

A transmissão térmica UW de um sistema constituído por duas folhas no mesmo aro deve ser calculada 
usando a equação 3.2. Para determinar a transmissão térmica Ug devido ao efeito dos vidros 
combinados deve ser usada a equação 3.5. 

 

     (3.5.) 

 

Sendo Ug1, Ug2 as transmissões térmicas dos vidros exterior e interior calculados de acordo com as 
equações (3.7) e (3.8), respectivamente. 

Rsi e Rse são as resistências térmicas superficiais interior e exterior do vidro exterior quando usado 
isolado. 

Rs é a resistência térmica do espaço de ar não ventilado entre os vidros interior e exterior. 

 

3.4.4. JANELAS COM DISPOSITIVO DE OCLUSÃO FECHADO 

 

Figura 3.7 – Ilustração de uma janela com dispositivo de oclusão exterior fechado (adaptado de [6]) 
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Um estore no exterior de uma janela introduz uma resistência térmica adicional, resultante tanto da 
camada de ar entre o estore e a janela como do próprio estore. A transmissão térmica da janela com os 
estores fechados, UWS, é dada pela equação 3.6. 

 

     (3.6) 

 

Sendo UW a transmissão térmica da janela e ΔR a resistência térmica adicional devido à camada de ar 
entre o estore e a janela e devido ao próprio estore. 

 

3.5. CÁLCULO DA TRANSMISSÃO TÉRMICA DO VIDRO – NP EN 673:2000 

3.5.1. EXPRESSÕES DE CÁLCULO 

A norma apresenta expressões para determinar a transmissão térmica do vidro. 

No caso de um vidro simples e laminado a transmissão térmica, Ug, deve ser calculada de acordo com 
a equação 3.7. 

 

     (3.7) 

 

Sendo Rse e Rsi as resistências superficiais exterior e interior, λj a condutividade térmica do vidro ou do 
material da camada j e dj a espessura do painel de vidro ou da camada de material j. 

A transmissão térmica de vidros múltiplos pode ser calculada de acordo com EN 673 ([53] e [54]) ou 
por meio da equação 3.8. 

 

     (3.8) 

 

Sendo Rse e Rsi as resistências térmicas superficiais exterior e interior, λj a condutividade térmica do 
vidro ou do material da camada j, dj a espessura do painel de vidro ou da camada de material j, e Rs,j a 
resistência térmica do espaço de ar j. 

 

3.5.2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta Norma Europeia ([53] e [54]) determina o coeficiente de transmissão térmica na área central de 
envidraçados com superfícies planas e paralelas.  

É aplicável para:  
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 Vidros não revestidos, revestidos e materiais que não são transparentes para a radiação 
infravermelha distante; 

 Envidraçados múltiplos que possuem vidros e materiais descritos no ponto anterior. 

Não é incluído no cálculo o efeito de bordo devido à ponte térmica através do separador de um vidro 
selado ou através da caixilharia da janela bem como a transmissão de energia devida à radiação solar. 

 

3.5.3. FÓMULAS DE BASE DO U 

O cálculo do coeficiente U é dado por: 

 

     (3.9) 

 

Sendo em he e hi os coeficientes superficiais exterior e interior de transmissão de calor e ht condutância 
térmica total do envidraçado. 

 

3.5.4. CONDUTÂNCIA TÉRMICA TOTAL DO ENVIDRAÇADO 

A condutância térmica total do envidraçado é dada por: 

 

     (3.10) 

 

Sendo hs a condutância térmica de cada camada de gás, N o número de espaços de ar não ventilados, dj 

a espessura de cada camada de material, rj a resistividade térmica de cada material e M o número de 
camadas de materiais. 

A resistividade térmica é dada pela equação (3.11). 

 

rj = 1/ λj    (3.11) 

 

em que λj representa a condutividade térmica do material. 

 

3.5.5. CONDUTÂNCIA TÉRMICA DA CAMADA DE GÁS 

A condutância térmica de cada camada de gás pode ser determinada pela equação 3.12. 

 

     (3.12) 
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Sendo hr a condutância por radiação e hg a condutância do gás. 

A condutância por radiação pode ser determinada pela equação 3.13. Para envidraçados com mais de 
uma camada de gás o coeficiente U pode ser calculado de acordo com o descrito no ponto 3.5.1.5. 

 

     (3.13) 

 

Sendo σ a constante de Stefan- Boltzmann, Tm a temperatura média absoluta da camada de gás e ε1 e ε2 
as emissividades corrigidas à temperatura Tm. 

A condutância do gás é dada por: 

     (3.14) 

 

onde s representa a largura da camada de gás, λ o coeficiente de condutividade térmica e Nu o número 
de Nusselt. 

 

     (3.15) 

 

em que A é uma constante, Gr é o número de Grashof, Pr é o número de Prandtl e n é um expoente. 

 

    (3.16) 

 

     (3.17) 

 

Em que ΔT é a diferença de temperatura entre as superfícies dos vidros que delimitam a camada de 
gás, ρ é a densidade, μ é a viscosidade dinâmica, c é a capacidade calorífica específica e Tm é a 
temperatura média. 

Se Nu é menor que 1 usar hg = 1. 

Na equação (3.15) o valor de A e de n a utilizar depende da orientação do envidraçado. Os valores a 
considerar estão apresentados no quadro 3.1. 
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Quadro 3.1 – Valores de A e de n (adaptado de [53]) 

  A n 

Envidraçado vertical  0,035 0,38 

Envidraçado horizontal 

Fluxo térmico ascendente 

Espaços horizontais 0,16 0,28 

Espaços a 45o (a) 0,10 0,31 

(a)Para inclinações intermédias usar interpolação linear 

 

Para um envidraçado horizontal quando o fluxo é descendente a convecção considera-se inexistente 
para casos práticos e aplica-se Nu=1. 

 

3.5.6. CÁLCULO DO U DE ENVIDRAÇADOS COM MAIS DE UMA CAMADA DE GÁS 

Quando os envidraçados possuem mais do que uma camada de gás (N >1), o valor de U tem que ser 
calculado recorrendo a um método iterativo. 

O método iterativo a utilizar admite uma temperatura média absoluta da camada de gás, Tm, de 283K. 
Inicia-se o método considerando uma diferença de temperatura ΔT = 15/N K para cada camada de gás. 
De seguida, determinam-se as condutâncias térmicas de cada camada de gás, hs. Se as condutâncias 
térmicas de cada camada de gás forem iguais, não se torna necessário a aplicação deste método 
iterativo e consideram-se as diferenças de temperatura ΔT = 15/N K. Caso contrário, os novos valores 
de ΔTs de cada camada de gás determinam-se pela equação 3.18. 

 

     (3.18) 

 

Na iteração seguinte utiliza-se os novos valores de ΔT e calcula-se as novas condutâncias térmicas de 
cada camada de gás e assim sucessivamente até que a resistência do envidraçado  convergir no 

terceiro algarismo significativo. 

Calcula-se então o coeficiente de transmissão térmica U, substituindo a resistência do envidraçado nas 
equações (3.9) e (3.10). 

 

3.5.7. EMISSIVIDADE NORMAL E CORRIGIDA 

A emissividade corrigida ε das superfícies encerrando os espaços fechados são necessárias para o 
cálculo da condutância por radiação hr na equação (3.13). 

Para superfícies não revestidas de vidro sodacálcico ou superfícies de vidro sodacálcico com 
revestimentos que não afectem a emissividade, a emissividade corrigida a utilizar é 0,837. Com 
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razoável confiança o mesmo valor pode ser usado para vidros borossilicatado e cerâmico não 
revestidos. 

A emissividade normal, εn de uma superfície revestida é calculada a partir da curva de reflectância 
espectral medida aproximadamente à incidência normal com um espectrofotómetro com um acessório 
de reflectância especular, utilizando o seguinte procedimento. 

A reflectância normal Rn, para uma temperatura média de 283 K é determinada a partir da curva, 
tomando a média aritmética das reflectâncias espectrais, Rn(λ), medidas para os 30 comprimentos de 
onda de referência. 

 

     (3.19) 

 

A emissividade normal εn a 283 K é dada por, 

 

     (3.20) 

 

Para outras temperaturas ambiente a emissividade não depende sensivelmente da temperatura média. 

A emissividade corrigida, ε, é determinada multiplicando a emissividade normal pela relação dada no 
Quadro 3.2. 

Outros valores podem ser obtidos com exactidão suficiente por interpolação linear ou extrapolação. 

 

Quadro 3.2 – Relação para o cálculo da emissividade corrigida a partir da emissividade normal [53] 

Emissividade normal εn Relação ε/εn 

0,03 1,22 

0,05 1,18 

0,1 1,14 

0,2 1,10 

0,3 1,06 

0,4 1,03 

0,5 1,00 

0,6 0,98 

0,7 0,96 

0,8 0,95 

0,89 0,94 
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3.5.8. PROPRIEDADES DO GÁS 

As propriedade do gás são necessárias para determinar os números de Grashof e de Prandtl nas 
equações (3.15) e (3.16). O Quadro 3.3 refere as propriedades dos principais gases utilizados em 
envidraçados selados.  

 

Quadro 3.3 - Propriedades de gases utilizados em envidraçados selados ([53] e [54]) 

Gás 

Temperatura, 
ν  

oC 

Densidade, ρ 

 

 Kg/m3 

Viscosidade 
dinâmica, μ 

Kg/(m.s) 

Condutividade, 
λ  

(W/(m.K)) 

Capacidade 
calorífica 

específica, c 
J/(Kg.K) 

Ar 

-10 1,326 1,661 x 10-5 2,336 x 10-2 

1,008 x 103 
0 1,277 1,711 x 10-5 2,416 x 10-2 

10* 1,232 1,761 x 10-5 2,496 x 10-2 

20 1,189 1,811 x 10-5 2,576 x 10-2 

Argon 

-10 1,829 2,038 x 10-5 1,584 x 10-2 

0,519 x 103 
0 1,762 2,101 x 10-5 1,634 x 10-2 

10* 1,699 2,164 x 10-5 1,684 x 10-2 

20 1,640 2,228 x 10-5 1,734 x 10-2 

SF6 ** 

-10 6,844 1,383 x 10-5 1,119 x 10-2 

0,614 x 103 
0 6,602 1,421 x 10-5 1,197 x 10-2 

10* 6,360 1,459 x 10-5 1,275 x 10-2 

20 6,118 1,497 x 10-5 1,354 x 10-2 

Krypton 

-10 3,832 2,260 x 10-5 0,842 x 10-2 

0,245 x 103 
0 3,690 2,330 x 10-5 0,870 x 10-2 

10* 3,560 2,400 x 10-5 0,900 x 10-2 

20 3,430 2,470 x 10-5 0,926 x 10-2 

Xenon 

-10 6,121 2,078 x 10-5 0,494 x 10-2 

0,161 x 103 
0 5,897 2,152 x 10-5 0,512 x 10-2 

10 5,689 2,226 x 10-5 0,529 x 10-2 

20 5,495 2,299 x 10-5 0,546 x 10-2 

*Condições de fronteira normalizadas 
**Hexafluoreto de enxofre 

Para todas as misturas práticas de gases as propriedades do gás resultante são proporcionadas pela 
relação de fracções em volume, F1, F2..., com suficiente aproximação, 
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Gás 1: F1  Gás 2: F2 etc. 

 

Então, 

P = P1.F1 + P2.F2    (3.21) 

 

Em que P representa a propriedade relevante: condutividade térmica, densidade, viscosidade ou 
capacidade calorífica específica. 

Se o número de Nusselt for maior que 1, isso significa que existe convecção e que a velocidade do 
fluxo de calor é incrementada. Se o valor calculado do número de Nusselt é menor que 1, isso significa 
que o fluxo de calor no gás ocorre apenas por condução e que ao número de Nusselt é dado o valor 
limite de 1. 

Por substituição na equação (3.14) obtém-se a condutância do gás hg.  

 

3.5.9. COEFICIENTES INTERIOR E EXTERIOR DE TRANSMISSÃO DE CALOR 

Para superfícies envidraçadas verticais comuns o valor de he está normalizado em 23 W/(m2.K). 

Este procedimento não considera o incremento do coeficiente U devido à presença de superfícies 
revestidas expostas ao exterior com emissividade menor que 0,837. 

Para os valores de he de superfícies não verticais é feita referência em ISO/DIS 6946-1:1995. 

O coeficiente interior de transmissão de calor hi é dado pela seguinte fórmula: 

 

hi = hr + hc     (3.22) 

 

onde hr é a condutância por radiação e hc a condutância por convecção. 

A condutância por radiação para superfícies de vidro sodacálcico não revestidas é 4,4 W/(m2.K). Se a 
superfície interna de um envidraçado tiver baixa emissividade a condutância por radiação é dada por: 

 

hr = 4,4 . ε / 0,837     (3.23) 

 

onde ε  é a emissividade corrigida da superfície revestida e 0,837 representa a emissividade corrigida 
dos vidros não revestidos sodacálcicos. 

Isto apenas pode ser aplicado se não ocorrer condensação sobre a superfície revestida.  

A condutância por convecção, hc, é 3,6 W/(m2.K) para convecção livre. Quando existir um 
termoventilador abaixo ou acima de uma janela, este valor será maior se for soprada uma corrente de 
ar sobre a janela. 

 

hi = 4,4 + 3,6 = 8,0 W/(m2.K)     (3.24) 
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Sendo este um valor normalizado para efeitos de comparação de coeficientes U de envidraçados.  

 

3.5.10. VALORES DECLARADOS: CONDIÇÕES DE FRONTEIRA NORMALIZADAS 

Em todos os casos em que são declarados valores de U para fins promocionais, devem ser utilizadas as 
condições fronteira normalizadas definidas no Quadro 3.4. 

 

Quadro 3.4 – Valores declarados para condições fronteira normalizadas [53] 

   

R resistividade térmica do vidro sodacálcico 1,0 m.K/W 

ε 
emissividade corrigida de superfícies não revestidas de vidro 
sodacálcico e borossilicatado 

0,837 

ΔT diferença de temperatura entre superfícies de vidro fronteiras 15 K 

Tm temperatura média da camada de gás 283 K 

σ 
constante de Stefan-Boltzmann 5,67 x 10-8 

W/(m2.K4) 

he coeficiente exterior de transmissão de calor 23 W/(m2.K) 

hi coeficiente interior de transmissão de calor 8 W/(m2.K) 

A Constante 0,035 

n Expoente 0,38 

 

No Quadro 3.3 são dadas condições de fronteira normalizadas para as propriedades dos gases a uma 
temperatura de 10oC (283 K). 

 

3.6. CÁLCULO DA TRANSMISSÃO TÉRMICA DA CAIXILHARIA 

Os coeficientes de transmissão térmica da caixilharia (Uf) calculados por métodos numéricos de 
acordo com a ISO 10077-2 podem ser usados como dados de entrada para cálculos (incluindo janelas 
de cobertura) tal como os valores de Uf obtidos directamente de medições usando o método de Hot-
Box de acordo com a EN 12412-2. 

Na ausência de informação disponível, os valores retirados das tabelas e gráficos da norma podem ser 
usados mas somente para o caso das janelas verticais. 

Todos os valores nas tabelas e gráficos presentes na norma são baseados num número elevado de 
medições bem como em valores determinados usando métodos numéricos de cálculo. 

Os valores das tabelas e gráficos são baseados em Rsi = 0,13m2.K/W e Rse = 0,04m2.K/W. 
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3.6.1. CAIXILHARIA DE PLÁSTICO 

No quadro seguinte são apresentados valores aproximados presentes na norma para caixilharias de 
plástico com reforços metálicos. Na ausência de informação os valores podem também ser usados para 
caixilharias sem reforços metálicos. 

 
Quadro 3.5 – Transmissão térmica para caixilharias de plástico [6] 

Material da caixilharia Tipo de caixilharia 
Uf 

W/(m2.K) 

Poliuretano 
Com núcleo de metal 

espessura de Poliuretano ≥ 5 mm 
2,8 

PVC – perfil oco 

Com duas câmaras ocas 

 

2,2 

Com três câmaras ocas 

 

2,0 

 
 
Os valores do quadro só são aplicáveis se a distância entre as paredes de cada câmara oca for superior 
ou igual a 5mm (Figura 3.8). Os valores de Uf para outras caixilharias de plástico devem ser medidos 
ou calculados.  

 
Figura 3.8 – Representação do espaço mínimo entre paredes das câmaras ocas (mm) [6] 

 
3.6.2. CAIXILHARIAS DE MADEIRA 

A transmissão térmica da caixilharia de madeira é função da espessura da caixilharia do perfil e da 
densidade da madeira utilizada na caixilharia. 

Inicialmente é necessário determinar a espessura da caixilharia dos perfis em função do sistema 
envidraçado, como é possível verificar na Figura 3.9. 
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Figura 3.9 – Definição da espessura df da caixilharia de vários sistemas envidraçados (adaptado de [6]) 

 

Após determinação da espessura da caixilharia df, obtém-se o valor Uf a partir da Figura 3.10 função 
da espessura da caixilharia e da densidade da madeira. 

 

 

Figura 3.10 – Transmissão térmica da caixilharia de madeira ou de metal-madeira em função da espessura da 
caixilharia e da densidade da madeira (adaptado de [6]) 

 

3.6.3. CAIXILHARIA DE METAL 

A transmissão térmica de caixilharias de metal pode ser determinada usando o método Hot-Box de 
acordo com a norma EN 12412-2 ou por métodos numéricos de acordo com a ISO 10077-2. Os 
valores obtidos por estes métodos devem ser usados sempre que possível. Na ausência de informação, 
podem ser usados os métodos descritos seguidamente. 
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O procedimento descrito seguidamente pode ser aplicado a: 

 Caixilharias metálicas sem corte térmico 
 Caixilharias metálicas com corte térmico ilustradas nas Figuras 3.12 e 3.13, sujeitas às 

restrições de condutibilidade térmica e à espessura dos elementos de corte térmico. 

Para caixilharias de metal sem corte térmico usar Uf0 = 5,9 W/(m2.K).  

Para caixilharias de metal com corte térmico retirar Uf0 da linha sólida na Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11 – Valores de Uf0  para caixilharias de metal com corte térmico (adaptado de [6]) 

 

A resistência térmica da caixilharia é dada por,  

 

     (3.25) 

 

A transmissão térmica da caixilharia Uf é dada pela equação 3.26. 

 

     (3.26) 

 

Sendo Rsi = 0,13 m2.K/W e Rse = 0,04 m2.K/W dado o método só aplicar-se a envidraçados verticais. 
Af,i, Af,e, Ad,i e Ad,e são as áreas de caixilharia descritas no ponto 3.4.3. 

Este método está sujeito às seguintes restrições: 

 Materiais de corte térmico com condutibilidade limitada a 0,2 < λ ≤ 0,3 W/(m.K). O 
somatório das espessuras dos cortes térmicos como representados na Figura 3.12 devem 
satisfazer a seguinte condição: 

      (3.27) 
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Sendo bj a espessura do corte térmico j e bf a espessura da caixilharia. 

 

 

Figura 3.12 – Secção tipo 1: corte térmico com  0,2 < λ ≤ 0,3 W/(m.K) (adaptado de [6]) 

 

 Materiais de corte térmico com condutibilidade limitada a 0,1 < λ ≤ 0,2 W/(m.K). O 
somatório das espessuras dos cortes térmicos como representado na Figura 3.13 devem 
satisfazer a seguinte condição: 
 

      (3.28) 

 

 

Figura 3.13 – Secção tipo 1: corte térmico com  0,1 < λ ≤ 0,2 W/(m.K) (adaptado de [6]) 

 

3.7. COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA LINEAR DA INTERACÇÃO ENTRE 
CAIXILHARIA/VIDRO/PERFIL INTERCALAR 

O perfil intercalar é o elemento que separa as folhas do vidro. 

O coeficiente de transmissão térmica do vidro, Ug, é aplicável para a zona central do vidro e não inclui 
o efeito do perfil intercalar. A transmissão térmica linear ψ descreve a condução de calor adicional 
devido à interacção entre a caixilharia, o vidro e o perfil intercalar.  
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A norma dá valores de ψ para combinações típicas de vidro, caixilharia e perfil intercalar. Os valores 
que não sejam contemplados pela norma podem ser determinados por cálculos numéricos de acordo 
com a 10077-2. 

No caso de vidros simples, visto não existir perfil intercalar, o coeficiente de transmissão térmica 
linear é nulo. 

 

3.7.1. PERFIS INTERCALARES DE ALUMÍNIO E AÇO 

O Quadro 3.6 indica valores de ψ para perfis intercalares de alumínio e aço para algumas combinações 
de caixilharias e vidros. 

 

Quadro 3.6 – Valores do coeficiente de transmissão térmica linear ψ para casos comuns de perfis intercalares de 
alumínio e aço (adaptado de [6]) 

Tipo de caixilharia 

Tipo de vidro 

Duplo ou triplo sem película 
Low-E Preenchido com ar ou 

gás 

Duplo ou triplo com película 
Low-E (numa folha, para 
vidro duplo) (duas folhas, 

para vidro triplo preenchido 
com ar ou gás) Madeira ou PVC 0,06 0,08 

Metálica com corte térmico 0,08 0,11 

Metálica sem corte térmico 0,02 0,05 

 

3.7.2. PERFIS INTERCALARES COM DESEMPENHO TÉRMICO MELHORADO 

Este tipo de perfis, como o próprio nome indica, têm um desempenho térmico melhorado conduzindo 
menos calor que os outros tipos de perfis. 

A norma define que um perfil intercalar com desempenho térmico melhorado tem que garantir a 
seguinte condição, 

 

      (3.29) 

 

Sendo d a espessura da parede do perfil intercalar (em m) e λ a condutibilidade térmica da parede do 
perfil intercalar (W/(m.K)). 

A Figura 3.14 apresenta expressões que permitem determinar se o critério de perfil com desempenho 
térmico melhorado é satisfeito para perfis intercalares ocos ou sólidos. 
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Figura 3.14 – Determinação do critério de perfil intercalar com desempenho térmico melhorado para perfis 
intercalares ocos (a) ou sólidos (b) [6] 

 

Após verificação do critério anteriormente descrito pode retirar-se o valor do coeficiente de 
transmissão térmica linear, ψ, para combinações comuns de vidros e caixilharias do Quadro 3.7. 

 

Quadro 3.7 – Valores do coeficiente de transmissão térmica linear, ψ, de um perfil intercalar com desempenho 
térmico melhorado para combinações comuns de caixilharias e vidros (adaptado de [6]) 

Tipo de Caixilharia 

Tipo de vidro 

Duplo ou triplo sem 
película Low-E 

preenchido com ar ou 
gás 

Duplo ou triplo com película 
Low-E (numa folha, para 
vidro duplo) (duas folhas, 

para vidro triplo preenchido 
com ar ou gás) 

Madeira ou PVC 0,05 0,06 

Metálica com corte térmico 0,06 0,08 

Metálica sem corte térmico 0,01 0,04 

 

3.8. RESISTÊNCIA TÉRMICA ADICIONAL DE DISPOSITIVOS DE OCLUSÃO NOCTURNA 

A resistência térmica adicional de dispositivos de oclusão nocturna, ΔR, corresponde ao acréscimo de 
resistência térmica da janela devido ao espaço de ar entre a janela e o dispositivo de oclusão bem 
como do próprio estore. 

 

3.8.1. PERMEABILIDADE 

Para calcular a resistência térmica adicional de dispositivos de oclusão nocturna é necessário 
inicialmente avaliar a permeabilidade ao ar do dispositivo de oclusão nocturna. 
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Para os diferentes tipos de dispositivos de oclusão nocturna, a permeabilidade ao ar pode ser avaliada 
em termos da dimensão total efectiva das frinchas (bsh) entre o dispositivo de oclusão e o vão 
envidraçado (Figura 3.15). 

 

bsh = b1 + b2 + b3      (3.30) 

 

Sendo b1, b2 e b3 o valor médio das frinchas no topo, em baixo e nos lados do dispositivo de oclusão. 
O valor de b3 inclui apenas um dos lados visto que a influência da permeabilidade dos lados é pequena 
comparando com as frinchas do topo e em baixo. 

 

 

Figura 3.15 – Definição das dimensões das frinchas (adaptado de [6]) 

 

As relações entre as dimensões das frinchas e a permeabilidade ao ar do dispositivo de oclusão 
nocturna estão apresentadas no Quadro 3.8. 

 

Quadro 3.8  – Relação entre as dimensões das frinchas e a permeabilidade do dispositivo de oclusão nocturna 
(adaptado de [6]) 

Classe 
Permeabilidade do dispositivo de 

oclusão 
bsh (mm) 

1 Permeabilidade muito alta bsh > 35 

2 Permeabilidade alta 15 ≤ bsh< 35 

3 Permeabilidade média 8 ≤ bsh< 15 

4 Permeabilidade baixa bsh ≤ 8 

5 Permeabilidade muito baixa bsh ≤ 3 e b1 + b3 = 0 ou b2 + b3 = 0 
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A norma estabelece alguns critérios na aplicação do quadro: 

 Nas classes de permeabilidade iguais ou superiores a 2, não pode existir nenhuma abertura 
no próprio dispositivo. 

 Para dispositivos de oclusão de classe 5: 
o Nos estores de enrolar as frinchas em baixo e laterais são consideradas nulas se 

existirem vedantes nas calhas laterais e na régua final. A frincha no topo é considerada 
igual a zero se à entrada da caixa de estore existir um vedante ou juntas em ambos os 
lados dos estores. 

o Noutros dispositivos de oclusão deverá existir vedantes em três dos lados do 
dispositivo de oclusão e no quarto lado, a frincha deverá ser inferior a 3 mm. 

 

3.8.2. RESISTÊNCIA TÉRMICA ADICIONAL 

A resistência térmica adicional, para cinco categorias dependendo da permeabilidade ao ar do estore, é 
dado pelo Quadro  3.9. Se o valor de Rsh não é conhecido pode utilizar-se os valores apresentados no 
Quadro 3.10 correspondentes a dispositivos de oclusão correntemente utilizados.  

 

Quadro 3.9 – Expressões para o cálculo da resistência térmica adicional ΔR em função da permeabilidade 
(adaptado de [6]) 

Permeabilidade do dispositivo de oclusão ΔR (m2.K/W) 

Permeabilidade ao ar muito elevada ΔR= 0,08 m2.K/W 

Permeabilidade ao ar elevada ΔR= 0,25 Rsh + 0,09 m2.K/W 

Permeabilidade ao ar média ΔR= 0,55 Rsh + 0,11 m2.K/W 

Permeabilidade ao ar baixa ΔR= 0,80 Rsh + 0,14 m2.K/W 

Permeabilidade ao ar muito baixa ΔR= 0,95 Rsh + 0,17 m2.K/W 

Sendo Rsh é a resistência térmica do próprio estore. 

As expressões anteriores só são válidas para Rsh< 0,3 m2.K/W. Para dispositivos de oclusão interiores 
considera-se Rsh = 0. 

 

Quadro 3.10 - Resistência térmica adicional, ΔR, para janelas com dispositivos de oclusão [6] 

Tipo de estore 

Resistência 
térmica típica 
do estore Rsh 

(m2.K/W) 

Resistência térmica adicional para permeabilidade ao 
ar específica de estores ΔR (m2.K/W) 

Permeabilidade 
ao ar elevada 

Permeabilidade 
ao ar média 

Permeabilidade 
ao ar baixa 

Estores de enrolar de 
alumínio 

0,01 0,09 0,12 0,15 

Estores de enrolar de 
madeira e plástico 

sem preenchimento de 

0,10 0,12 0,16 0,22 
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espuma 

Estores de enrolar de 
plástico com 

preenchimento de 
espuma 

0,15 0,13 0,19 0,26 

Estores de madeira, 
com espessura entre 

25 e 30 mm 
0,20 0,14 0,22 0,30 

 

3.9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se verifica ao longo deste capítulo, o método de cálculo do coeficiente de transmissão térmica 
de um vão envidraçado pela norma ISO 10077-1 [6] exige muitos cálculos. Na realização de um 
estudo ou projecto, no qual o coeficiente de transmissão térmica é apenas um dos muitos valores 
necessários, calcular este pelo método descrito na norma torna-se muito moroso. 

Este cálculo pode ser simplificado se utilizarmos um programa de cálculo. 
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4 

VALORES DE U –  
TABELAS TÉCNICAS NACIONAIS 

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

O ITE 50 [5] é um documento técnico que serve de apoio à aplicação do RCCTE apresentando valores 
convencionais de cálculo de condutibilidades térmicas de materiais e resistências térmicas superficiais 
para o cálculo do coeficiente de transmissão térmica de elementos da envolvente dos edifícios. 

Os valores dos coeficientes de transmissão térmica de vãos envidraçados presentes no ITE 50 referem-
se à área total do vão, incluindo a área envidraçada, a caixilharia e o dispositivo de oclusão nocturna, 
se existente. Nesta publicação são apenas referidos os valores das resistências térmicas de vãos 
envidraçados mais correntes, ou seja, das soluções mais correntes no mercado. Todos os valores foram 
determinados utilizando procedimentos de cálculo presentes em normalização europeia.  

 

4.2. COEFICIENTES DE TRANSMISSÃO TÉRMICA DE VÃOS ENVIDRAÇADOS – ITE 50 

No ITE 50 são considerados dois coeficientes de transmissão térmica: 

 O Uw, coeficiente de transmissão térmica, utilizado para janelas de habitações com ocupação 
predominantemente diurna sem consideração dos dispositivos de oclusão nocturna; 

 O Uwdn, coeficiente de transmissão térmica médio dia-noite, utilizado para janelas de 
habitações com ocupação diurna e nocturna importante considerando os eventuais 
dispositivos de oclusão nocturna, exteriores ou interiores, totalmente fechados durante a 
noite. 

Os valores dos coeficientes de transmissão térmica de vãos envidraçados presentes no ITE 50, como já 
foi referido, são referentes a situações correntes no mercado. Para a elaboração desta informação 
técnica foram consideradas as seguintes opções: 

 Tipo de vão envidraçado: janela simples ou janela dupla com um espaçamento entre 
caixilharias de pelo menos 50 mm, com ambas as janelas do mesmo tipo, e com dispositivo 
de oclusão ou no interior ou no exterior. 

 Número e tipo de vidros: janelas simples com vidro simples, vidro duplo com espaço de ar 
selado e com espessuras nominais de 6 a 16 mm e vidro duplo com baixa emissividade. Em 
vidros duplos foi considerada a solução de duas folhas de vidro separadas por um perfil 
intercalar perimetral metálico, sendo o espaço intermédio selado e preenchido com ar 
desidratado. 
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 Material da caixilharia: caixilharia metálica, com ou sem desempenho térmico melhorado, 
caixilharia de madeira e caixilharia de plástico.  

 

4.2.1. VÃOS ENVIDRAÇADOS VERTICAIS 

4.2.1.1. Caixilharia de madeira 

Quando o vão envidraçado possui uma caixilharia de madeira o valor do coeficiente de transmissão 
térmica pode ser retirado do Quadro 4.1. 

 

Quadro 4.1 – Coeficiente de transmissão térmica de vãos envidraçados verticais, caixilharia de madeira (retirado 
de [5]) 

 

 

 



Quantificação do coeficiente de transmissão térmica de vãos envidraçados – Validação de modelo de cálculo 
 

49 

4.2.1.2. Caixilharia metálica 

Para obter o coeficiente de transmissão térmica de um vão envidraçado vertical com caixilharia 
metálica pode-se ter duas soluções, com ou sem corte térmico. O valor a utilizar quando temos uma 
caixilharia sem corte térmico retira-se do Quadro 4.2. 

 

Quadro 4.2 – Coeficiente de transmissão térmica de vãos envidraçados verticais, caixilharia metálica sem corte 
térmico (retirado de [5]) 

 

 

Quando a caixilharia metálica possui corte térmico o valor do coeficiente de transmissão térmica a 
utilizar retira-se do Quadro 4.3. 
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Quadro 4.3 – Coeficiente de transmissão térmica de vãos envidraçados verticais, caixilharia de metálica com 
corte térmico (retirado de [5]) 

 

 

4.2.1.3. Caixilharia de plástico 

O coeficiente de transmissão térmica de um vão envidraçado com caixilharia de plástico retira-se do 
Quadro 4.4. 
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Quadro 4.4 – Coeficiente de transmissão térmica de vãos envidraçados verticais, caixilharia de plástico (retirado 
de [5]) 

 

 

4.2.2. VÃOS ENVIDRAÇADOS HORIZONTAIS 

Quando temos um vão envidraçado horizontal pode-se determinar o coeficiente de transmissão 
térmica, de modo simplificado, através das equações (4.1) e (4.2), tendo em conta o sentido do fluxo 
de calor: 

 Fluxo ascendente 
                                                  Uwh                       Vidros low ε    Uwh                  (4.1) 

 Fluxo descendente 
                                                                              Uwh                       (4.2) 

 

Sendo Uw o valor do coeficiente de transmissão térmica do vão envidraçado dependente do tipo de 
caixilharia presente nos Quadros 4.1 a 4.4. 
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As equações (4.1) e (4.2) são aproximações simplificadas, sendo que, no caso de áreas de vãos 
envidraçados significativas, o coeficiente de transmissão térmica deve ser calculado de acordo com as 
normas europeias. As equações não podem ser aplicadas em vãos envidraçados duplos nem a vãos 
com dispositivos de oclusão nocturna. Caso não existam dispositivos de oclusão nocturna pode-se 
calcular Uwh de acordo com as equações, com e sem ocupação nocturna. 

 

4.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pela análise dos quadros, verifica-se que os valores dos coeficientes de transmissão térmica de vãos 
envidraçados é melhor, ou seja, mais baixo, quando o vão possui caixilharia de plástico visto este 
material possuir o coeficiente de transmissão térmica mais baixo. Por outro lado, quando a caixilharia 
é metálica sem corte térmico o coeficiente de U é mais alto, ou seja, pior. 

Os quadros apresentados no ITE50 têm vindo a simplificar o trabalho de projectistas, engenheiros, 
estudantes, etc, que, ao invés de terem de realizar o moroso método de cálculo descrito no ponto 3, 
podem, para os tipos de vãos envidraçados mais comuns, obter directamente o valor de U a partir dos 
quadros.  

No entanto, o mercado actual, oferece muitas soluções distintas de envidraçados. Os vidros e os 
espaços de ar entre eles, no caso de vidros múltiplos, podem possuir diferentes espessuras, a 
constituição das caixilharias não são iguais de fabricante para fabricante, os dispositivos de oclusão 
nocturna, dentro do mesmo tipo, podem possuir diferentes características como percentagens de 
abertura e tipo de materiais utilizados. Todos estes factores podem levar a valores de coeficiente de 
transmissão térmica diferentes dos presentes nos quadros do ITE50, logo, se estes forem utilizados na 
execução de um projecto, pode levar a um comportamento térmico de um edifício diferente do 
esperado.  

A utilização dum programa de cálculo pode ser favorável nestas situações pois calculam o coeficiente 
de transmissão térmica de um vão envidraçado com vários tipos de componentes.  
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5 

PROGRAMAS DE CÁLCULO DO U  
 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos anos têm aparecido no mercado programas de cálculo que determinam as 
características de um vão envidraçado permitindo assim a fabricantes e projectistas obter os 
respectivos valores de uma forma mais fácil sem ser necessário efectuarem cálculos exaustivos.  

Neste capítulo efectuaremos uma breve descrição de dois programas de cálculo que permitem a 
determinação do coeficiente de transmissão térmica de vãos envidraçados:  o WIS,  um programa de 
cálculo de uso livre, e o UwVal, o programa efectuado no âmbito de uma tese de Mestrado de 
Engenharia Civil [4].  

 

5.2. PROGRAMAS DE CÁLCULO DISPONÍVEIS 

5.2.1. WIS 

5.2.1.1. Estrutura do programa 

 

 
Figura 5.1 – Quadro inicial do programa WIS [56] 
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O WIS foi um programa executado pelo TNO- Building and Construction Research, na Holanda. Este 
programa encontra-se disponível gratuitamente na internet [56] e permite calcular as características 
térmicas, solares e ópticas de vãos envidraçados.  

O programa foi realizado com o intuito de ser usado em pesquisa, indústrias, educação e design por 
toda a Europa de forma a comparar, seleccionar e promover inovações nas janelas e nos seus 
componentes para garantir o máximo de poupança de energia e conforto no interior dos edifícos. 

No quadro inicial do programa são apresentadas várias opções para introdução ou escolha dos dados 
referentes a cada um dos componentes ou características do vão envidraçado: 

 Environm - ambiente  
 Window System - vão envidraçado  
 Transparent System – sistema envidraçado  
 Frame - caixilharia  
 Scattering layers - dispositivos de oclusão 
 Specular pane - vidro 
 Gas mix - mistura de gases 
 Gas - gás  
 Spacer - perfil intercalar 

 

5.2.1.2. Dados de entrada 

Antes de iniciar a introdução de dados deve-se clicar sobre o ícone Calculation Settings (Opções de 
cálculo) e seleccionar a opção CEN methods only para que o cálculo efectuado pelo programa seja de 
acordo com os métodos presentes em normas europeias. 

 

 

Figura 5.2 - WIS: Ícone ‘Calculation Settings’ [56] 

 

Após a escolha do método de cálculo o ícone „Environm‟ fica bloqueado.  

No ícone „Scattering Layer‟ encontra-se uma lista com dispositivos de oclusão de vários fabricantes 
que o utilizador pode consultar. Para cada um dos dispositivos de sombreamento existe uma 
caracterização do mesmo com referência a dados do produto, geometria, propriedades térmicas e 
propriedades ópticas. O utilizador pode, ao invés de seleccionar um dos dispositivos de oclusão 
presentes na lista, adicionar um novo preenchendo todas as características do mesmo.  
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Figura 5.3 – WIS: Ícone ‘Scattering Layers’ (Dispositivos de oclusão) [56] 

 

No ícone „Specular Pane‟ o programa possui uma lista de vidros de vários fabricantes com as 
respectivas características dos mesmos, entre eles, espessura do pano, condutividade térmica, 
emissividade corrigida e reflectâncias. O utilizador pode ainda introduzir um pano de vidro não 
existente na base de dados introduzindo as suas respectivas características. 

 

 

Figura 5.4 – WIS: Ícone ‘Specular Pane’ (vidro) [56] 

 

No ícone „Gas‟ o programa possui as propriedades de gases utilizados nas câmaras de ar de vidros 
múltiplos, nomeadamente, a densidade, viscosidade dinâmica, condutibilidade e capacidade calorífica 
específica para as temperaturas de -10ºC, 0ºC, 10ºC e 20ºC.  
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Figura 5.5 – WIS: Ícone ‘Gas’ (Gás) [56] 

 

Clicando no ícone „Gas Mix‟ o utilizador pode escolher a mistura de gases presente na câmara de ar e 
introduzir a respectiva percentagem de cada gás. 

 

 
Figura 5.6 – WIS: Ícone ‘Gas Mix’ (Mistura de gases) [56] 

 

No ícone „Spacers/Edges‟ o programa possui uma lista de perfis intercalares de vários fabricantes com 
as respectivas características dos mesmos.  
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No ícone „Frames‟ pode-se consultar alguns tipos de caixilharias de vários fabricantes. É apresentado 
um corte esquemático da caixilharia, o valor do coeficiente de transmissão térmica, entre outras 
informações. O utilizados pode ainda introduzir uma caixilharia caso a que pretenda não exista na base 
de dados. 

 

 

Figura 5.7 – WIS: Ícone ‘Frames’ (Caixilharias) [56] 

 

No ícone „Transparent System‟ o utilizador pode compor um sistema de vidros, câmara de ar (quando 
temos vidros múltiplos) e dispositivo de oclusão (quando existente) utilizando as soluções dos 
fabricantes ou as por ele criadas. 

 

 

Figura 5.8 – WIS: Ícone ‘Transparent System’ (Sistema envidraçado) [56] 

 

Por fim, no ícone „Window System‟ o programa apresenta os campos de preenchimento representados 
na Figura 5.9. 
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Figura 5.9 – WIS: Ícone ‘Window System’ (Vão envidraçado) [56] 

 

O utilizador deve então introduzir a altura e o comprimento do vão envidraçado e fazer a composição 
da sua janela, realizando os seguintes passos para cada um dos componentes: 

 Caixilharia (Frame) - escolher a caixilharia que pretende, de um fabricante ou uma por ele 
introduzida 

 Ψ (PSI edge) – escolher o método da norma ISO 10077-1 e escolher o respectivo valor do 
quadro 

 

 

Figura 5.10 – WIS: PSI edge [56] 

 

 Perfil intercalar – como o PSI não foi determinado por análise de regressão não é necessário 
escolher nunhum perfil intercalar específico escolhendo-se assim o primeiro caso 
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 Sistema envidraçado (Transparent System) – escolher o sistema efectuado no ícone 
„Transparent System‟ 

 

5.2.1.3. Dados de saída 

O programa WIS, após introdução de todos os dados do vão envidraçado, fornece-nos o valor do: 

 Coeficiente de transmissão térmica do vão envidraçado (UW)  
 Factor solar (g) 
 Transmissão solar directa  
 Transmissão da luz  
 Transmissão UV  
 Área da caixilharia 
 Área de vidro 
 Perímetro do vidro 

A Figura 5.11 mostra o quadro de resultados que o programa dispõe. 

 

 

Figura 5.11 – WIS: Resultados do programa [56] 

 

5.2.2. PROGRAMA DE CÁLCULO DESENVOLVIDO - UWVAL 

5.2.2.1. Estrutura do programa 

O programa UwVal foi desenvolvido no âmbito de uma tese de mestrado da Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto [4].  

O UwVal teve como base a metodologia de cálculo presente na norma europeia ISO 10077-1, descrita 
no ponto 3 do presente trabalho. 

O programa é dividido em 8 separadores, para introdução de dados e obtenção de resultados: 

 Elemento 
 Características geométricas 
 Vidros 
 Caixilharia 
 Perfil intercalar 
 Dispositivo de oclusão 
 Painel 
 Resultados 
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5.2.2.2. Dados de entrada 

Como já foi referido o programa possui 7 separadores destinados à introdução de dados. 

O primeiro separador, „Elemento‟,  refere-se à identificação do vão envidraçado. Neste, é necessário 
identificar: 

 Tipo de elemento - porta ou janela 
 Janela simples, dupla ou acoplada  
 Existência ou não de um painel 
 Existência ou não de um dispositivo de oclusão – se existir o coeficiente de transmissão 

térmica corresponde ao coeficiente de trasmissão térmica dia-noite presente no ITE50 

Neste separador é necessário ter em atenção no caso de janelas duplas ou acopladas pois se as 
aberturas representadas na figura 3.5 excederem os 3 mm o programa não é aplicável.   

 

 

Figura 5.12 – UWVal: Separador ‘Elemento’ [4] 

 

No separador „ Características geométricas‟ o programa necessita que o utilizador introduza as áreas e 
perímetros dos componentes principais do vão envidraçado. 
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Figura 5.13 – UWVal: Separador ‘ Características Geométricas’ [4] 

 

No separador „Vidros‟ é necessário introduzir os seguintes elementos: 

 Condutibilidade térmica do vidro – quando não é conhecido pode-se considerar igual a 1 de 
acordo com a EN673; 

 Espessura do(s) vidro(s); 
 Emissividade normal; 
 Número de gases presentes no espaço de ar e sua concentração, sendo que o programa tem a 

limitação de 3; 
 Espessura da camada de gás; 
 Orientação do vão envidraçado; 
 Número de vidros. 

O valor do coeficiente de transmissão térmica do vidro, Ug, obtido neste separador é o valor 
declarado, sendo esta uma das limitações do programa. 
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Figura 5.14 – UWVal: Separador ‘Vidros’ [4] 

 

No separarador „Caixilharia‟ o utilizador deve escolher qual o método para a medição do coeficiente 
de transmissão térmica da caixilharia. Entre as opções temos: 

 Método Hot-Box – determinação em laboratório; 
 Método de cálculo numérico (elementos finitos) - de acordo com a norma ISO 10077-2;  
 Valores tabelados - de acordo com a norma ISO 10077-1. 

Se o utilizador escolher a opção dos valores tabelados, o programa pede para escolher o tipo de 
caixilharia, madeira, plástico ou metálica, sendo de seguida pedidas algumas características das 
mesmas. 

Quando a caixilharia é de madeira deve-se introduzir a densidade da madeira, as espessuras do aro e 
da folha e escolher o perfil da caixilharia. 

Se a caixilharia for de plástico, o programa pede para introduzir o tipo de plástico: poliuretano com 
núcleo metálico ou PVC, perfil oco, sendo neste caso pedido o número de câmaras ocas (2 ou 3). 

Se a caixilharia for metálica o utilizador deve definir se a mesma é com ou sem corte térmico. Quando 
a caixilharia possui corte térmico é necessário escolher o tipo de secção preenchendo as dimensões 
pedidas pelo programa. 
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Figura 5.15 – UWVal: Separador ‘Caixilharia’ [4] 

 

O separador „Perfil intercalar‟ só é necessário preencher quando temos vidros múltiplos. Nestes casos 
deve-se identificar o tipo de material do perfil: alumínio/aço ou com desempenho térmico melhorado. 
Quando temos um perfil intercalar com desempenho melhorado é necessário verificar esse mesmo 
desempenho. Para isso escolhe-se o tipo de perfil (oco ou sólido) e introduz-se a condutibilidade 
térmica dos elementos constituintes do perfil e a sua espessura.  

 

 
Figura 5.16 – UWVal: Separador ‘Perfil intercalar’ [4] 

 

O separador „Dispositivo de oclusão‟ é desbloqueado se no separador „Elemento‟ identificou-se que 
existia o mesmo. A resistência térmica adicional pode ser introduzida por uma das seguintes formas: 
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 Rsh tabelado (ISO 10077) – nesta opção o programa calcula a resistência de acordo com a 
norma enunciada no ponto 3; 

 Rsh fornecido pelo fabricante; 
 Rsh medido (laboratório).  

 

 
Figura 5.17 – UWVal: Separador ‘Dispositivo de oclusão’ [4] 

 

O separador „Painel‟ só é necessário preencher quando este existe. Nesse caso, o programa pede os 
seguintes elementos: 

 Orientação do elemento opaco; 
 Condutibilidade térmica;  
 Espessura; 
 Material; 
 Eventualmente as características de um elemento que funcione como um perfil intercalar. 

 

5.2.2.3. Dados de saída 

Após introdução de todos os dados de entrada no programa nos primeiros 7 separadores, este apresenta 
os valores dos coeficientes de transmissão térmica do vidro e da caixilharia, o coeficiente de 
transmissão térmica linear e a resistência térmica adicional do dispositivo de oclusão no separador 
„Resultados‟. 
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Figura 5.18 – UWVal: Separador ‘Resultados’ [4] 

 

Após obtenção de todos estes valores pode-se recorrer à barra superior do programa e carregando no 
ícone UW obtém-se o valor do coeficiente de transmissão térmica do vão envidraçado. 

 

 
Figura 5.19 – UWVal: obtenção do coeficiente UW [4] 

 

5.3. AVALIAÇÃO CRÍTICA 

Após análise dos dois programas verifica-se que o programa UWVal é um programa de maior 
facilidade de uso. O utilizador apenas tem que ir preenchendo os separadores e rapidamente obtém o 
coeficiente de transmissão térmica do vão envidraçado.  

O WIS requer inicialmente consulta das bases de dados a fim de pesquisar se os produtos que pretende 
constam das mesmas. Se algum deles não constar, tem que introduzi-los, e só depois é que pode 
formar o seu vão envidraçado e calcular o respectivo coeficiente de transmissão térmica. 
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6 

APLICAÇÃO  
 

 

6.1. INTRODUÇÃO 

Um dos principais objectivos deste trabalho é validar o programa de cálculo UWVal, comparando os 
resultados obtidos com este programa com os obtidos através do programa WIS. Para além disso, 
serão comparados os valores obtidos por simulação com os dados disponíveis nos quadros do ITE50 
[5].  

Foram escolhidos 3 casos de estudo, duas janelas de batente e uma janela de correr. Para estes foram 
realizadas simulações fazendo variar os vários componentes: tipo de caixilharia (alumínio sem corte 
térmico, PVC e madeira), tipo de vidro (simples ou duplo), gás na caixa de ar de vidros duplos, 
espessura da caixa de ar de vidros duplos e a relação Avidro/Acaixilharia. 

Seguidamente serão apresentadas as simulações efectuadas, os passos realizados e as conclusões a 
retirar dos resultados. 

 

6.2. CASO DE ESTUDO 1 

6.2.1. DESCRIÇÃO DO VÃO ENVIDRAÇADO E DAS SIMULAÇÕES EFECTUADAS 

O primeiro vão envidraçado utilizado corresponde a uma janela de batente com dimensões 1,15 m X 
1,20 m. Esta janela possui uma percentagem de vidro de 68,6% e de caixilharia 31,2%. 

 
Figura 6.1 – Caso de estudo 1: Vão envidraçado 
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Para este vão foram considerados diferentes cenários alternando os vários tipos de componentes. O 
Quadro 6.1 resume as várias simulações efectuadas. 

 

Quadro 6.1 – Caso de estudo 1: Quadro resumo das simulações efectuadas 

Vidro Caixa de ar Espessura da 
caixa de ar Caixilharia 

Simples - - 
Aluminio 

PVC 
Madeira 

Duplo 

Ar 

16 mm 

Alumínio Árgon 
Kripton 

Ar 
PVC Árgon 

Kripton 
Ar 

Madeira Árgon 
Kripton 

Ar 

12 mm 

Alumínio Árgon 
Kripton 

Ar 
PVC Árgon 

Kripton 
Ar 

Madeira Árgon 
Kripton 

Ar 

6 mm 

Alumínio Árgon 
Kripton 

Ar 
PVC Árgon 

Kripton 
Ar 

Madeira Árgon 
Kripton 

 

6.2.2. INTRODUÇÃO DE DADOS NOS PROGRAMAS 

6.2.2.1. Vidro 

Para este estudo foi considerado um vidro da Saint-Gobain, o Planilux, com 4 mm de espessura. As 
características deste vidro estão presentes na base de dados do WIS. 
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Figura 6.2 – Caso de estudo 1: Características do vidro utilizado nas simulações (WIS) [56] 

 

Os mesmos dados foram utilizados no separador „Vidros‟ do programa UWVal. 

 

6.2.2.2. Gases na caixa de ar 

Os gases utilizados na caixa de ar de vidros duplos foram o ar, o árgon e o kripton, considerando uma 
percentagem de 100% em cada um dos casos.  

No programa UWVal as características de todos os gases já constam do mesmo. O WIS também possui 
as características dos gases utilizados, no entanto, as características referentes ao kripton não estão de 
acordo com o presente na norma EN 673 ([53] e [54]), pelo que estas devem ser introduzidas no 
separador „Gas‟. 

 

6.2.2.3. Caixilharias e características geométricas 

Nas simulações foram considerados três tipos de caixilharias, em PVC, em alumínio sem corte térmico 
e em madeira. 

De acordo com o procedimento de cálculo presente na norma EN 10077-1, descrito no ponto 3 do 
presente trabalho, quando queremos calcular o coeficiente de transmissão térmica de uma caixilharia 
em PVC ou em madeira necessita-se da área da caixilharia em projecção Af = max (Af,i;Af,e). Quando 
temos uma caixilharia metálica necessita-se das áreas interior e exterior em projecção da caixilharia 
(Af,i e Af,e) bem como das áreas de desenvolvimento interior e exterior da caixilharia (Ad,i e Ad,e).    

No programa UWVal, independentemente da caixilharia ser em PVC, madeira ou alumínio, é pedido 
para introduzir as quatro áreas. No entanto, quando se simula uma caixilharia em PVC ou em madeira, 
o programa só considera para o cálculo o valor de Af. No caso de uma caixilharia metálica o programa 
considera as quatro áreas Af,i , Af,e , Ad,e e Ad,i. Os valores considerados para as simulações efectuadas 
neste caso de estudo foram: 

 Af,i = Af,e = 0,43m2 
 Ad,i = Ad,e = 0,517 m2 
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Após a introdução das áreas, o UWVal, no separador „Caixilharia‟ calcula automaticamente o valor de 
Uf de acordo com os valores tabelados (EN 10077-1). Os dados utilizados para as caixilharias estão 
expressos no Quadro 6.2. 

 

Quadro 6.2 – Caso de estudo 1: Dados utilizados no separador ‘Caixilharia’ do programa UWVal 

Caixilharia Dados 

Madeira 

Madeira densa    

  daro = 60 mm 

                   dfolha = 70 mm 

PVC 
PVC – Perfil Oco 

Nº câmaras ocas = 3 

 

O procedimento no WIS é diferente. O programa não possui valores de Uf tabelados, nem caixilharias 
de fabricantes com os valores de Uf correspondentes aos obtidos pelo UWVal pelo que se deve 
introduzir uma nova caixilharia. Assim, no ícone „Frames‟ introduz-se as caixilharias de PVC, de 
alumínio e de madeira com os valores correspondentes do programa UWVal. Neste mesmo ícone deve-
se introduzir o coeficiente de transmissão térmica e a altura da caixilharia, pelo que o programa calcula 
por si a área de caixilharia.  

 

 
Figura 6.3 – Caso de estudo 1: Introdução da caixilharia de PVC no WIS 

 

Os valores dos coeficientes de transmissão térmica das caixilharias, Uf, obtidos pelo programa UWVal, 
introduzidos posteriormente no programa WIS foram: 
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 Caixilharia de alumínio sem corte térmico – Uf = 7,1 W/(m2.K) 
 Caixilharia de PVC - Uf = 2,0 W/(m2.K) 
 Caixilharia de madeira - Uf = 2,2 W/(m2.K) 

Nos três casos de estudo foi considerada uma altura de caixilharia de 0,10 m. 

 

6.2.3. RESULTADOS 

Após execução das simulações anteriormente descritas obteve-se os resultados representados no 
Quadro 6.3. 

 

Quadro 6.3 – Caso de estudo 1: Resultados obtidos (W/m2.K) 

Vidro 
Dimensões 

Caixa de 
ar 

Espessura 
da caixa 

de ar 
Caixilharia UWVal WIS ITE50(*) 

Simples 
4 mm  - 

Alumínio 6,20 6,20 6,2 
PVC 4,61 4,61 4,9 

Madeira 4,68 4,68 5,1 

Duplo 
4mm+4mm 

Ar 

16 mm 

Alumínio 
4,16 4,15 3,8  

Árgon 4,07 4,07 (**) 
Kripton 4,04 4,03 (**) 

Ar 
PVC 

2,68 2,68 2,7  
Árgon 2,59 2,59 (**) 
Kripton 2,56 2,56 (**) 

Ar 
Madeira 

2,74 2,74 2,8  
Árgon 2,66 2,65 (**) 
Kripton 2,62 2,62 (**) 

Ar 

12 mm 

Alumínio 
4,24 4,24 (***) 

Árgon 4,12 4,12 (***) 
Kripton 4,03 4,03 (***) 

Ar 
PVC 

2,76 2,76 (***) 
Árgon 2,64 2,64 (***) 
Kripton 2,55 2,55 (***) 

Ar 
Madeira 

2,82 2,83 (***) 
Árgon 2,70 2,70 (***) 
Kripton 2,61 2,61 (***) 

Ar 

6mm 

Alumínio 
4,53 4,54 4,3 

Árgon 4,35 4,35 (**) 
Kripton 4,13 4,14 (**) 

Ar 
PVC 

3,06 3,06 3,2 
Árgon 2,88 2,88 (**) 
Kripton 2,66 2,66 (**) 

Ar 
Madeira 

3,12 3,12 3,3  
Árgon 2,94 2,94 (**) 
Kripton 2,72 2,72 (**) 

(*) Valor correspondente a Uw, coeficiente de transmissão térmica do vão envidraçado, aplicável a 
locais sem ocupação nocturna, visto que o ITE50 refere que quando o vão envidraçado não dispõe de 
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dispositivos de oclusão nocturna, o Uwdn, coeficiente de transmissão térmica médio dia-noite do vão 
envidraçado deve ser Uwdn = Uw. 
(**) Os valores presentes no ITE50 só contemplam espaços de ar preenchidos por ar desidratado, não 
possuindo valores para quando o espaço de ar é preenchido por outros gases. 
(***) O ITE50 não possui valores para quando a caixa de ar tem uma espessura de 12 mm. 

 

6.2.4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Os resultados obtidos serão analisados separadamente tendo em conta o tipo de vidro: simples ou 
duplo.   

Na Figura 6.4 estão representados os resultados obtidos para as simulações com vidro simples para os 
diferentes tipos de caixilharias. 

 

 
Figura 6.4 – Caso de estudo 1: Resultados obtidos – Vidro simples 

 

Os resultados obtidos nas simulações em ambos os programas foram iguais. Os valores presentes nas 
tabelas do ITE50 são superiores aos obtidos nos programas em todos os casos, sendo por isso 
conservadores. Esta diferença de valores verificada entre programas e tabelas pode dever-se à relação 
de Avidro/Acaixilharia utilizada para a realização das tabelas do ITE50, não especificada no documento, e 
que pode ser diferente da utilizada neste estudo.     

As diferenças dos coeficientes de transmissão térmica verificadas para os vários tipos de caixilharias 
foram as esperadas. A caixilharia de alumínio possui um coeficiente de transmissão térmica superior 
ao da caixilharia de madeira, e esta ao da caixilharia de PVC. Daí, os vãos envidraçados com estes 
tipos de caixilharia, possuirem um coeficiente de transmissão térmica sucessivamente inferior.  

Nas Figuras 6.5, 6.6 e 6.7 estão representados os resultados obtidos nas simulações com vidro duplo 
para as diferentes espessuras da caixa de ar, 6, 12 e 16 mm. 
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Figura 6.5 - Caso de estudo 1: Resultados obtidos – Vidro duplo, caixa de ar de 16 mm 

 

 

Figura 6.6 - Caso de estudo 1: Resultados obtidos – Vidro duplo, caixa de ar de 12 mm 

 

 

Figura 6.7 - Caso de estudo 1: Resultados obtidos – Vidro duplo, caixa de ar de 6 mm 
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Como no caso do vidro simples, os valores obtidos em ambos os programas para todas as simulações 
com vidro duplo, foram iguais, excepto em 5 simulações em que se registou uma diferença de 0,01 
W/m2.K.  

É de salientar que, novamente, os valores retirados do ITE50, nas situações com caixa de ar com 6 e 
16 mm, são superiores aos obtidos pelos programas de cálculo, excepto no caso da caixilharia de 
alumínio.  

A mudança de caixilharia de alumínio para caixilharia de madeira e para caixilharia de PVC leva a 
coeficientes de transmissão térmica do vão envidraçado sucessivamente inferiores, devido aos 
coeficientes de transmissão térmica dos materiais que as constituem.  

Quando comparando os resultados relativamente ao gás presente na caixa de ar, verifica-se que, a 
utilização de árgon e kripton na caixa de ar, em vez de ar, leva a uma diminuição do valor do 
coeficiente de transmissão térmica do vão envidraçado, logo, a uma melhoria do isolamento do 
conjunto. De salientar que o kripton leva a melhores resultados, ou seja, a valores de Uw inferiores, 
que o árgon.  

Verifica-se ainda que, nas simulações com ar e com árgon na caixa de ar, o valor de U aumenta com a 
diminuição da espessura da caixa de ar. No entanto, nas soluções com kripton, a diminuição da 
espessura da caixa de ar de 16 para 12 mm leva a uma diminuição do valor de UW em 0,01 W/m2.K e, 
de 12 para 6 mm o valor de UW aumenta. 

 

6.2.5. COMPARAÇÃO VIDRO SIMPLES/VIDRO DUPLO 

A utilização de um vidro duplo em vez de um vidro simples leva a uma diminuição considerável do 
coeficiente de transmissão térmica do vão envidraçado. No caso de uma caixilharia de alumínio essa 
diminuição varia entre 1,67 e 2,17 W/m2.K, dependendo da espessura da caixa de ar e do gás presente 
na mesma. Nas simulações com caixilharia de PVC a diminuição do valor de UW varia entre 1,55 e 
2,06 W/m2.K e na caixilharia de madeira entre 1,56 e 2,07 W/m2.K. 

 

6.3. CASO DE ESTUDO 2 

6.3.1. DESCRIÇÃO DO VÃO ENVIDRAÇADO E DAS SIMULAÇÕES EFECTUADAS 

 
Figura 6.8 - Caso de estudo 2: Vão envidraçado 
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O segundo vão envidraçado utilizado corresponde a uma janela de batente com dimensões 0,90 m X 
0,60 m. Esta janela possui uma percentagem de vidro de 51,9% e de caixilharia 48,1%. 

Para este vão foram consideradas as mesmas simulações efectuadas no caso de estudo 1, representadas 
no Quadro 6.1.  

 

6.3.2. INTRODUÇÃO DE DADOS NOS PROGRAMAS 

6.3.2.1. Vidro 

Para este estudo foi utilizado o vidro descrito no ponto 6.2.2.1, o Planilux da Saint-Gobain com 4 mm 
de espessura. 

 

6.3.2.2. Gases na caixa de ar 

Os gases utilizados foram os mesmos considerados no caso de estudo 1. 

 

6.3.2.3. Caixilharias e características geométricas 

Nas simulações foram considerados os três tipos de caixilharias utilizados no caso de estudo 1, em 
PVC, em alumínio sem corte térmico e em madeira. 

Os procedimentos efectuados nos programas foram os mesmos descritos no ponto 6.2.2.3.  

As áreas de caixilharia utilizadas para este caso de estudo foram: 

 Af,i = Af,e = 0,26 m2 
 Ad,i = Ad,e = 0,3126 m2 

Os valores dos coeficientes de transmissão térmica das caixilharias, Uf, foram iguais aos obtidos no 
caso de estudo 1: 

 Caixilharia de alumínio sem corte térmico – Uf = 7,1 W/(m2.K) 
 Caixilharia de PVC - Uf = 2,0 W/(m2.K) 
 Caixilharia de madeira - Uf = 2,2 W/(m2.K) 

A altura de caixilharia considerada neste caso de estudo foi de 0,10 m. 

 

6.3.3. RESULTADOS 

Após a realização das simulações obteve-se os resultados expressos no Quadro 6.4. 

 

Quadro 6.4 – Caso de estudo 2: Resultados obtidos (W/m2.K) 

Vidro 
Dimensões 

Caixa de 
ar 

Espessura 
da caixa 

de ar 
Caixilharia UWVal WIS ITE50(*) 

Simples 
4 mm  - 

Alumínio 6,42 6,42 6,2 
PVC 3,97 3,97 4,9 

Madeira 4,06 4,06 5,1 
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Duplo 
4mm+4mm 

Ar 

16 mm 

Alumínio 
4,92 4,92 3,8  

Árgon 4,86 4,85 (**) 
Kripton 4,83 4,83 (**) 

Ar 
PVC 

2,63 2,63 2,7  
Árgon 2,56 2,56 (**) 
Kripton 2,54 2,54 (**) 

Ar 
Madeira 

2,72 2,72 2,8  
Árgon 2,66 2,66 (**) 
Kripton 2,63 2,63 (**) 

Ar 

12 mm 

Alumínio 
4,98 4,98 (***) 

Árgon 4,89 4,89 (***) 
Kripton 4,82 4,82 (***) 

Ar 
PVC 

2,69 2,69 (***) 
Árgon 2,60 2,60 (***) 
Kripton 2,53 2,53 (***) 

Ar 
Madeira 

2,79 2,79 (***) 
Árgon 2,70 2,70 (***) 
Kripton 2,63 2,63 (***) 

Ar 

6mm 

Alumínio 
5,21 5,21 4,3 

Árgon 5,07 5,07 (**) 
Kripton 4,91 4,91 (**) 

Ar 
PVC 

2,91 2,91 3,2 
Árgon 2,78 2,78 (**) 
Kripton 2,61 2,61 (**) 

Ar 
Madeira 

3,01 3,01 3,3  
Árgon 2,87 2,87 (**) 
Kripton 2,71 2,71 (**) 

(*) Valor correspondente a Uw, coeficiente de transmissão térmica do vão envidraçado, aplicável a 
locais sem ocupação nocturna, visto que o ITE50 refere que quando o vão envidraçado não dispõe de 
dispositivos de oclusão nocturna, o Uwdn, coeficiente de transmissão térmica médio dia-noite do vão 
envidraçado deve ser Uwdn = Uw. 
(**) Os valores presentes no ITE50 só contemplam espaços de ar preenchidos por ar desidratado, não 
possuindo valores para quando o espaço de ar é preenchido por outros gases. 
(***) O ITE50 não possui valores para quando a caixa de ar tem uma espessura de 12 mm. 

 

6.3.4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Na Figura 6.9 estão representados os resultados obtidos nas simulações com vidro simples para os 
diferentes tipos de caixilharias. 
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Figura 6.9 – Caso de estudo 2: Resultados obtidos – Vidro simples 

 

Tal como no caso de estudo 1, os valores dos coeficientes de transmissão térmica obtidos nos dois 
programas de cálculo foram iguais. Os valores presentes no ITE50 são, superiores aos obtidos pelos 
programas no caso das caixilharias de PVC e de madeira e, inferiores no caso de caixilharia de 
alumínio. Isto pode dever-se à relação Avidro/Acaixilharia considerada na execução das tabelas, não 
especificada nas mesmas, que pode ser diferente à considerada neste caso de estudo. 

O vão envidraçado com caixilharia de alumínio possui um coeficiente de transmissão térmica superior 
ao da caixilharia de madeira e este ao da caixilharia de PVC. 

As Figuras 6.10, 6.11 e 6.12 demonstram os resultados obtidos nas simulações de vidro duplo com 
caixa de ar de 16, 12 e 6 mm, respectivamente. 

 

 

Figura 6.10 – Caso de estudo 2: Resultados obtidos – Vidro duplo, caixa de ar de 16 mm 
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Figura 6.11 – Caso de estudo 2: Resultados obtidos – Vidro duplo, espaço de ar entre vidros de 12 mm 

 

 

Figura 6.12 – Caso de estudo 2: Resultados obtidos – Vidro duplo, espaço de ar entre vidros de 6 mm 

 

Tal como no caso de estudo 1 verifica-se que: 

 Os valores do coeficiente de transmissão térmica do vão envidraçado obtidos pelos dois 
programas foram iguais, excepto em uma das simulações em que se verificou uma diferença 
de 0,01 W/m2.K; 

 Os valores presentes no ITE50, para as simulações com caixa de ar com 6 e 16 mm de 
espessura, são superiores aos obtidos pelos programas, excepto nas simulações com 
caixilharia de alumínio, em que o valor de UW é menor; 

 O coeficiente de transmissão térmica de um vão envidraçado com caixilharia de alumínio é 
superior ao de um vão com caixilharia de madeira, e este superior a um vão com caixilharia 
de PVC; 

 O coeficiente de transmissão térmica de um vão envidraçado com caixa de ar preenchida 
com ar é superior a um vão com caixa de ar preenchida com árgon e este, a um vão com 
caixa de ar preenchida com kripton. 
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Nas soluções com ar e árgon na caixa de ar o valor de UW aumenta com a diminuição da espessura da 
caixa de ar. No entanto, nas soluções com kripton, uma diminuição da caixa de ar de 16 para 12 mm 
leva à diminuição do valor de UW em 0,01 W/m2.K para as caixilharias de alumínio e de PVC e 
mantém-se igual para a caixilharia de madeira. Quando a espessura da caixa de ar diminui de 12 para 6 
mm o valor de UW aumenta. 

 

6.4.5. COMPARAÇÃO VIDRO SIMPLES/VIDRO DUPLO 

Tal como no caso de estudo 1, a utilização de um vidro duplo em vez de um vidro simples leva a uma 
diminuição significativa do valor de UW. No caso de uma caixilharia de alumínio, a diminuição varia 
entre 1,21 e 1,6 W/m2.K, dependendo da espessura da caixa de ar e do gás presente na mesma. Nas 
simulações com caixilharia de PVC o UW pode diminuir de 1,06 a 1,44 W/m2.K e, nas simulações com 
caixilharia de madeira essa diminuição varia entre 1,05 e 1,43 W/m2.K. 

 

6.4. CASO DE ESTUDO 3 

6.4.1. DESCRIÇÃO DO VÃO ENVIDRAÇADO E DAS SIMULAÇÕES EFECTUADAS 

 

 

Figura 6.13 - Caso de estudo 3: Vão envidraçado 

 

O terceiro vão envidraçado utilizado corresponde a uma janela de correr com dimensões 2,00 m X 
1,20 m. Esta janela possui uma percentagem de vidro de 82,6% e de caixilharia 17,4%. 

Neste caso de estudo foram consideradas as mesmas simulações dos casos de estudo anteriores, 
representadas no Quadro 6.1.  

 

6.4.2. INTRODUÇÃO DE DADOS NOS PROGRAMAS 

6.4.2.1. Vidro 

O vidro considerado neste caso de estudo foi o mesmo utilizado nos casos anteriores, o Planilux, da 
Saint Gobain, com 4 mm de espessura (ponto 6.2.2.1). 
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6.4.2.2. Gases na caixa de ar 

Nas simulações com vidros duplos, foram consideradas os mesmos gases que nos casos de estudo 
anteriores, o ar, o árgon e o kripton. 

 

6.4.2.3. Caixilharias e características geométricas 

Foram considerados os mesmos tipos de caixilharia utilizados nos casos de estudo anteriores, em 
alumínio sem corte térmico, em PVC e em madeira. 

Tratando-se este caso de estudo de uma janela de correr, trouxe algumas dificuldades na introdução de 
dados nos programas devido a: 

 Ambos os programas considerarem a existência de apenas uma folha;  
 O encontro das caixilharias não pode ser inserido nos programas pelo que o real 

comportamento térmico não será considerado nos cálculos. 

 

 
Figura 6.14 – Caso de estudo 3: Problemática do encontro das caixilharias 

 

No programa UWVal foram introduzidas as áreas totais de caixilharia e de vidro, e o perímetro de 
ambos os vidros. As características geométricas utilizadas para o cálculo foram: 

 Ad,i = Af,i = Af,e = 0,418 m2 
 Ad,e = 0,4244 m2 
 Avidro = 1,982 m2 
 Perímetrovidros = 7,99 m  

Com estas áreas foram calculados os coeficientes de transmissão térmica das caixilharias, Uf: 

 Caixilharia de alumínio sem corte térmico – Uf = 5,9 W/(m2.K) 
 Caixilharia de PVC - Uf = 2,0 W/(m2.K) 
 Caixilharia de madeira - Uf = 2,2 W/(m2.K) 

Quando se iniciou a introdução de dados no programa WIS, surgiram duas situações: 

 Como o programa considera apenas uma folha e tinha-se a altura da caixilharia para duas 
folhas, teve-se que determinar uma altura de caixilharia equivalente para uma folha. A altura 
de caixilharia equivalente utilizada foi de 0,0682 m; 
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Figura 6.15 – Caso de estudo 3: Altura de caixilharia equivalente 

 
 Como o programa considera apenas uma folha e determina as características geométricas 

automaticamente a partir da altura e largura do vão envidraçado e da altura da caixilharia 
introduzida, o perímetro que o programa obtém é como se existisse apenas uma folha, sendo 
por isso menor que o perímetro real. Daí, optou-se por realizar um conjunto de simulações 
adicionais no programa UWVal considerando este perímetro que o programa WIS calcula. 

 

 

Figura 6.16 – Caso de estudo 3: Perímetro real vs perímetro considerado pelo WIS 

 

6.4.3. RESULTADOS 

No Quadro 6.5 estão representados os resultados obtidos para este caso de estudo. A coluna UWVal* 
representa os resultados obtidos para o conjunto de simulações adicionais efectuadas, considerando o 
perímetro igual ao obtido pelo WIS. 
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Quadro 6.5 – Caso de estudo 3: Resultados obtidos (W/m2.K) 

Vidro 
Dimensões 

Caixa de 
ar 

Espessura 
da caixa 

de ar 
Caixilharia UWVal UWVal* WIS ITE50(*) 

Simples 
4 mm  - 

Alumínio 5,81 5,81 5,82 6,5 
PVC 5,13 5,13 5,14 4,9 

Madeira 5,17 5,17 5,17 5,1 

Duplo 
4mm+4mm 

Ar 

16 mm 

Alumínio 
3,36 3,34 3,34 4,0 

Argon 3,26 3,24 3,23 (**) 
Kripton 3,22 3,20 3,19 (**) 

Ar 
PVC 

2,81 2,76 2,75 2,7 
Argon 2,71 2,65 2,65 (**) 
Kripton 2,67 2,61 2,61 (**) 

Ar 
Madeira 

2,85 2,79 2,79 2,8 
Argon 2,74 2,69 2,69 (**) 
Kripton 2,70 2,65 2,65 (**) 

Ar 

12 mm 

Alumínio 
3,46 3,44 3,44 (***) 

Argon 3,31 3,29 3,29 (***) 
Kripton 3,21 3,19 3,18 (***) 

Ar 
PVC 

2,91 2,86 2,86 (***) 
Argon 2,76 2,71 2,71 (***) 
Kripton 2,66 2,60 2,60 (***) 

Ar 
Madeira 

2,94 2,89 2,89 (***) 
Argon 2,80 2,75 2,75 (***) 
Kripton 2,69 2,64 2,64 (***) 

Ar 

6mm 

Alumínio 
3,81 3,80 3,80 4,5 

Argon 3,60 3,58 3,58 (**) 
Kripton 3,33 3,32 3,32 (**) 

Ar 
PVC 

3,27 3,21 3,21 3,2 
Argon 3,05 2,99 3,00 (**) 
Kripton 2,79 2,73 2,73 (**) 

Ar 
Madeira 

3,30 3,25 3,25 3,3 
Argon 3,08 3,03 3,03 (**) 
Kripton 2,82 2,77 2,77 (**) 

(*) Valor correspondente a Uw, coeficiente de transmissão térmica do vão envidraçado, aplicável a 
locais sem ocupação nocturna, visto que o ITE50 refere que quando o vão envidraçado não dispõe de 
dispositivos de oclusão nocturna, o Uwdn, coeficiente de transmissão térmica médio dia-noite do vão 
envidraçado deve ser Uwdn = Uw. 
(**) Os valores presentes no ITE50 só contemplam espaços de ar preenchidos por ar desidratado, não 
possuindo valores para quando o espaço de ar é preenchido por outros gases. 
(***) O ITE50 não possui valores para quando a caixa de ar tem uma espessura de 12 mm. 

 

6.4.4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

A Figura 6.15 representa os resultados obtidos para as simulações com vidro simples para os 
diferentes tipos de caixilharia. 
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Figura 6.17 – Caso de estudo 3: Resultados obtidos – Vidro simples 

 

Os coeficientes de transmissão térmica obtidos foram iguais nas simulações realizadas no UWVal 
considerando os dois perímetros. Isto era expectável visto que o perímetro do vidro só entra no cálculo 
quando existe perfil intercalar. Quando comparando os valores obtidos no UWVal e no WIS, verifica-
se que os valores têm uma diferença de 0,01 W/m2.K nos casos de caixilharias de alumínio e PVC e, 
são iguais quando é utilizada uma caixilharia de madeira.  

Os valores presentes no ITE50 são superiores aos obtidos pelos programas quando foi utilizada 
caixilharia de de alumínio e, inferiores para as simulações com caixilharias de PVC e madeira. 

As Figuras 6.16, 6.17 e 6.18 demonstram os resultados obtidos nas simulações de vidro duplo com 
caixa de ar de 16, 12 e 6 mm de espessura, respectivamente. 

  

 

Figura 6.18 – Caso de estudo 3: Resultados obtidos – Vidro duplo, espaço de ar entre vidros de 16 mm 
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Figura 6.19 – Caso de estudo 3: Resultados obtidos – Vidro duplo, espaço de ar entre vidros de 12 mm 

 

  

Figura 6.20 – Caso de estudo 3: Resultados obtidos – Vidro duplo, espaço de ar entre vidros de 6 mm 

 

Verifica-se que as simulações com o perímetro real do vidro levam a coeficientes de transmissão 
térmica superiores, ou seja, a pior comportamento térmico, que as simulações efectuadas com o 
perímetro obtido pelo programa WIS. Isto porque, um maior perímetro de vidro, leva a maiores perdas 
pelo perfil intercalar. 

Os valores obtidos nos dois programas, considerando o perímetro igual em ambos, são iguais, 
exceptuando-se 4 simulações em que se verificou uma diferença de 0,01 W/m2.K. 

Quando comparando os valores obtidos pelos programas com os valores tabelados no ITE50 verifica-
se que, nos casos em que foi utilizada caixilharia de alumínio, os valores obtidos são muito inferiores 
aos tabelados. No entanto, nas simulações efectuadas com caixilharias de PVC e madeira os 
coeficientes de transmissão térmica do vão envidraçado são muito próximos aos tabelados no ITE50. 
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6.4.5. COMPARAÇÃO VIDRO SIMPLES/VIDRO DUPLO 

Tal como nos dois primeiros casos de estudo, a utilização de vidro duplo em vez de vidro simples leva 
a uma melhoria substancial do coeficiente de transmissão térmica do vão envidraçado.  

No caso de uma caixilharia de alumínio, a diminuição varia entre 2,0 e 2,6 W/m2.K, dependendo da 
espessura da caixa de ar e do gás presente na mesma. Nas simulações com caixilharia de PVC o UW 
pode variar entre 1,86 e 2,47 W/m2.K e, nas simulações com caixilharia de madeira, essa diminuição 
varia entre 1,87 e 2,48 W/m2.K. 

 

6.5. ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE ALGUNS FACTORES NO VALOR DE UW 

Para este estudo serão considerados os valores obtidos no programa UWVal. 

Neste ponto será realizado um estudo da influência de alguns factores no valor de UW, nomeadamente, 
o tipo de caixilharia utilizado, o gás presente na caixa de ar dum vidro duplo, a espessura da caixa de 
ar dum vidro duplo e a relação Avidro/Acaixilharia. Dado que o caso de estudo 3 possui um Uf da 
caixilharia de alumínio diferente do dos casos de estudo 1 e 2 foi considerado um quarto conjunto de 
simulações. Neste foi considerada a janela de batente do caso de estudo 1, alterando apenas a altura da 
caixilharia para 0,15 m. Os resultados das simulações encontram-se no Anexo A4. 

O Quadro 6.6 exprime os coeficientes de transmissão térmica dos vidros e o Quadro 6.7 os 
coeficientes de transmissão térmica das caixilharias obtidos ao longo das simulações que podem ser 
relevantes para este estudo. 

 

Quadro 6.6 – Coeficientes de transmissão térmica dos vidros, Ug, obtidos nas simulações 

 
Espessura da 

caixa de ar 
Gás presente na 

caixa de ar 
Ug [W/m2.K] 

Vidro simples - - 5,80 

Vidro duplo 

16 mm 

Ar 2,74 

Argon 2,61 

Kripton 2,57 

12 mm 

Ar 2,86 

Argon 2,68 

Kripton 2,56 

6 mm 

Ar 3,29 

Argon 3,03 

Kripton 2,71 

 

 

 

 



Quantificação do coeficiente de transmissão térmica de vãos envidraçados – Validação de modelo de cálculo 
 

86                                                                                                                                                                                                                                                             

Quadro 6.7 – Coeficientes de transmissão térmica das caixilharias, Uf, obtidos nas simulações 

Caixilharia Simulações Uf [W/m2.K] 

Aluminio 1, 2 e extra 7,1 

Alumínio 3 5,9 

PVC 1, 2 e 3 2,0 

Madeira 1, 2 e 3 2,2 

 

6.5.1. VARIAÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA UW COM O TIPO DE CAIXILHARIA 

Neste ponto será avaliada a variação do UW com o tipo de caixilharia utilizado. 

 

   

  

Figuras 6.21–6.24 – Influência do tipo de caixilharia utilizada na variação do UW  

 

Em todos os casos de estudo, os vãos envidraçados com caixilharia de alumínio possuem o coeficiente 
de transmissão térmica mais elevado, ou seja, um pior isolamento térmico.  
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Nas simulações com vidro simples, verifica-se que, quando se utiliza caixilharia de alumínio o UW 
varia pouco de caso para caso de estudo, enquanto que, se utilizarmos caixilharia de PVC ou de 
madeira, as variações são mais significativas. Nas simulações efectuadas com vidro duplo o 
comportamento é o oposto. Isto deve-se aos coeficientes Uf e Ug. Quando o Uf é muito próximo de Ug 
ao variar a relação Avidro/Acaixilharia, o coeficiente de transmissão térmica do vão envidraçado não vai se 
alterar muito. Por outro lado, quando o Uf difere muito de Ug, a variação da relação Avidro/Acaixilharia leva 
a uma maior variação de UW. 

 

6.5.2. VARIAÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA UW COM O GÁS NA CAIXA DE AR 

Neste ponto será avaliada a variação do UW com o gás presente na caixa de ar de vidros duplos. Para 
isso serão avaliados os resultados obtidos com os três tipos de caixilharias. 

 

  

  
Figuras 6.25–6.27 – Influência do gás presente na caixa de ar na variação do UW   

 

Através dos gráficos verifica-se que o kripton é o gás que confere mais isolamento, levando a 
coeficientes de transmissão térmica do vão envidraçado mais baixos. Isto já era expectável dado o 
kripton ser um gás mais denso que o ar, havendo uma menor condução de calor (equação (3.16)).  
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Verifica-se ainda que, a espessura de caixa de ar que leva a um maior isolamento é de 16 mm, quando 
o gás presente na mesma é ar ou árgon e de 12 mm quando o gás é kripton. 

A diminuição de Uw com o gás presente na caixa de ar é mais acentuada quando temos uma espessura 
de caixa de ar de 6 mm. 

 

6.5.3. VARIAÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA UW COM A ESPESSURA DA CAIXA DE AR 

Neste ponto serão apenas avaliadas as simulações em que a caixa de ar está preenchida com ar ou com 
kripton.  

Nas figuras seguintes estão representadas as variações de UW com a espessura da caixa de ar 
preenchida por ar. 

 

  

  
Figura 6.28-6.30 – Influência da espessura da caixa de ar preenchida com ar na variação do UW  

 

Em todos os gráficos verifica-se que o coeficiente de transmissão térmica do vão envidraçado diminui 
com o aumento da espessura da caixa de ar. 
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Quando são utilizadas caixilharias de PVC e de madeira nota-se que os valores de UW para uma 
espessura de 16 mm tendem a possuir valores análogos em todos os casos de estudo. Isto deve-se à 
aproximação do coeficiente de transmissão térmica do vidro, Ug, ao coeficiente de transmissão térmica 
da caixilharia, Uf, dos 6 para os 16 mm.  

Nas simulações com caixilharia de alumínio, os valores de UW também diminuem com o aumento da 
espessura de caixa de ar. 

Nas figuras seguintes estão representadas as variações de UW com a espessura da caixa de ar 
preenchida com kripton. 

 

  

  
Figura 6.31-6.33 – Influência da espessura da caixa de ar preenchida com kripton na variação do UW 

 

Em todos os tipos de caixilharias, a espessura da caixa de ar preenchida com kripton que leva a um 
melhor comportamento térmico é 12 mm e a um pior 6 mm. 
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6.5.4. VARIAÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA UW COM A RELAÇÃO AVIDRO/ACAIXILHARIA  

Para este estudo foram considerados os casos de estudo 1 e 2 e o caso de estudo extra dado que estes 3 
conjuntos de simulações possuem os mesmos coeficientes de transmissão térmica das caixilharias. 

As relações Avidro/Acaixilharia utilizadas foram: 

 Caso de estudo 1 – 2,2093 
 Caso de estudo 2 – 1,0769 
 Simulações extra – 1,21951 

 

  

  

Figura 6.34-6.37 – Influência da relação Avidro/Acaixilharia na variação do UW  

 

O comportamento do UW com a relação Avidro/Acaixilharia depende do tipo de caixilharia utilizado. 

Quando é utilizada uma caixilharia de alumínio, o UW diminui com o aumento da relação 
Avidro/Acaixilharia, sendo a diminuição mais acentuada quando temos vidro duplo. Este comportamento 
pode ser explicado pelos coeficientes de transmissão térmica do vidro e da caixilharia. Como o 
coeficiente de transmissão térmica do vidro é menor que o da caixilharia, quanto maior for a 
proporção de vidro, melhor será o comportamento térmico do conjunto. Como o coeficiente de 
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transmissão térmica do vidro duplo é muito menor que o do vidro simples, nota-se uma diminuição 
mais acentuada nas simulações com vidro duplo.  

Quando temos caixilharias de PVC e de madeira, verifica-se que: 

 Quando é utilizado um vidro simples, o aumento da relação Avidro/Acaixilharia leva a um 
aumento do UW. Isto deve-se ao coeficiente de transmissão térmica do vidro que é muito 
superior ao da caixilharia. Logo, quanto maior for a proporção de vidro, pior se vai 
comportar o conjunto; 

 Quando é utilizado um vidro duplo, o aumento da relação Avidro/Acaixilharia leva, inicialmente, a 
uma ligeira diminuição do UW, seguida de um ligeiro aumento. 

 

6.6. CLASSIFICAÇÃO DOS VÃOS ENVIDRAÇADOS 

Neste ponto pretende-se classificar os vãos envidraçados simulados de acordo com a classificação 
Acotherm [23] e com o nível de qualidade proposto pelo Laboratório de Física das Construções [2]. 

  

Quadro 6.8 – Classificação dos vãos envidraçados de acordo com a classificação Acotherm e com o nível de 
qualidade 

Vidro   CE1 Classe 
Th 

Nível 
Qual. CE2 Classe 

Th 
Nível 
Qual. CE3 Classe 

Th 
Nível 
Qual. 

Simples 
A  6,2 - N0 6,42 - N0 5,81 - N0 
P  4,61 - N0 3,97 - N0 5,13 - N0 
M  4,68 - N0 4,06 - N0 5,17 - N0 

Duplo 
Caixa 
de ar 
16mm 

A 
Ar 4,16 - N0 4,92 - N0 3,36 Th4* N0 

Argon 4,07 - N0 4,86 - N0 3,26 Th4* N1 
Kripton 4,04 - N0 4,83 - N0 3,22 Th4* N1 

P 
Ar 2,68 Th5 N1 2,63 Th5 N1 2,81 Th5 N1 

Argon 2,59 Th5 N1 2,56 Th5 N1 2,71 Th5 N1 
Kripton 2,56 Th5 N1 2,54 Th5 N1 2,67 Th5 N1 

M 
Ar 2,74 Th5 N1 2,72 Th5 N1 2,85 Th5 N1 

Argon 2,66 Th5 N1 2,66 Th5 N1 2,74 Th5 N1 
Kripton 2,62 Th5 N1 2,63 Th5 N1 2,7 Th5 N1 

Duplo 
Caixa 
de ar 
12mm 

A 
Ar 4,24 - N0 4,98 - N0 3,46 Th4* N0 

Argon 4,12 - N0 4,89 - N0 3,31 Th4* N0 
Kripton 4,03 - N0 4,82 - N0 3,21 Th4* N1 

P 
Ar 2,76 Th5 N1 2,69 Th5 N1 2,91 Th4* N1 

Argon 2,64 Th5 N1 2,6 Th5 N1 2,76 Th5 N1 
Kripton 2,55 Th5 N1 2,53 Th5 N1 2,66 Th5 N1 

M 
Ar 2,82 Th5 N1 2,79 Th5 N1 2,94 Th4* N1 

Argon 2,7 Th5 N1 2,7 Th5 N1 2,8 Th5 N1 
Kripton 2,61 Th5 N1 2,63 Th5 N1 2,69 Th5 N1 

Duplo 
Caixa A 

Ar 4,53 - N0 5,21 - N0 3,81 - N0 
Argon 4,35 - N0 5,07 - N0 3,6 - N0 
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de ar 
6mm 

Kripton 4,13 - N0 4,91 - N0 3,33 Th4* N0 

P 
Ar 3,06 Th4* N1 2,91 Th4* N1 3,27 Th4* N1 

Argon 2,88 Th5 N1 2,78 Th5 N1 3,05 Th4* N1 
Kripton 2,66 Th5 N1 2,61 Th5 N1 2,79 Th5 N1 

M 
Ar 3,12 Th4* N1 3,01 Th4* N1 3,3 Th4* N1 

Argon 2,94 Th4* N1 2,87 Th5 N1 3,08 Th4* N1 
Kripton 2,72 Th5 N1 2,71 Th5 N1 2,82 Th5 N1 

*Esta classificação não é aplicável a janelas 

Verifica-se que as simulações efectuadas com vidro simples, independentemente do tipo de 
caixilharia, e praticamente todas as efectuadas com vidro duplo e caixilharia de alumínio possuem 
nível de qualidade N0, ou seja, o pior comportamento térmico, sendo que a maior parte destas não 
possuem classe Th para as caracterizar.  

Todas as restantes simulações possuem um nível de qualidade N1, sendo que algumas delas não 
possuem classe Th para as caracterizar. 

 

6.7. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FRANCESA E PORTUGUESA 

Na figura seguinte estão representados os resultados obtidos em todas as simulações efectuadas e os 
valores presentes em legislação portuguesa e francesa [50] [3]. 

  

 
Figura 6.38 – Verificação da conformidade dos vãos envidraçados utilizados nas simulações com a legislação 

francesa e portuguesa 
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A legislação francesa (ponto 2.5.3) limita o coeficiente de transmissão térmica de vãos envidraçados 
em 2,6 W/m2.K. Daí, na França só poderíamos utilizar os vãos simulados dos casos de estudo 1 e 2 
com caixilharia de PVC com vidro duplo com caixa de ar de 16 mm preenchida com árgon ou kripton. 

A legislação portuguesa (ponto 2.5.1) apenas refere um coeficiente de transmissão térmica de 
referência de vãos envidraçados. Comparando este valor de referência com os obtidos nas simulações 
verifica-se que as simulações efectuadas com vidro simples e a maior parte das simulações com vidro 
duplo e caixilharia de alumínio possuem um coeficiente de transmissão térmica superior a este, sendo 
que as restantes possuem um coeficiente inferior. 

 

6.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dos casos de estudo simulados, os vãos envidraçados mais eficientes são os constituídos por 
caixilharia de PVC, com uma caixa de ar de espessura 12 mm preenchida com kripton.  

Estes vãos são mais eficientes pelo conjunto de razões: 

 A caixilharia de PVC possui um coeficiente de transmissão térmica mais baixo que os outros 
tipos de caixilharia; 

 O kripton é um gás mais denso que o ar, pior condutor de calor, sendo que a espessura de 
caixa de ar que lhe confere uma maior resistência é de 12 mm. 

As simulações efectuadas em ambos os programas, o UWVal e o WIS, levaram a resultados iguais ou 
com diferenças de 0,01 W/m2.K. Daí poder-se concluir que o programa UWVal conduz a valores 
certos, e por isso, foi validado por esta tese. 
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7 

CONCLUSÕES  
 

 

7.1. CONCLUSÕES FINAIS 

Após a realização deste trabalho pode-se concluir que: 

 Existem vários métodos de calcular ou obter o coeficiente de transmissão térmica de vãos 
envidraçados, entre eles, normas europeias, programas de cálculo e tabelas nacionais 
(ITE50); 

 O método de cálculo do coeficiente de transmissão térmica preconizado em normas 
europeias é um método muito complexo; 

 Os valores presentes nas tabelas do ITE50 não possuem os coeficientes de transmissão 
térmica para todos os tipos de vãos envidraçados disponíveis no mercado; 

 A quantificação do coeficiente de transmissão térmica por meio de um programa de cálculo 
permite obter o coeficiente para diversos tipos de vãos tornando o processo mais fácil e 
rápido; 

 A execução de simulações nos dois programas, o UWVal e o WIS, levaram a valores do 
coeficiente de transmissão térmica análogos; 

 O programa UWVal, comparativamente ao WIS, é um programa em que se verifica uma 
maior facilidade de introdução de dados e obtenção de resultados; 

 A utilização de um programa de cálculo ao invés das tabelas do ITE50 torna-se vantajosa 
quando o vão envidraçado utilizado possui uma relação Avidro/Acaixilharia diferente das 
situações correntes. 

Relativamente às simulações efectuadas verificou-se que: 

 As caixilharias de PVC levam a um coeficiente de transmissão térmica do vão envidraçado 
mais baixo, ou seja, a um melhor comportamento térmico. Por outro lado, as caixilharias de 
alumínio sem corte térmico são as que levam ao coeficiente de transmissão térmica do vão 
envidraçado mais alto; 

 A colocação de um gás mais denso que o ar, como o árgon ou o kripton, leva a um 
coeficiente de transmissão térmica do vão envidraçado mais baixo. Nas simulações 
efectuadas verificou-se que o kripton tem melhores características térmicas que o árgon; 

 A espessura da caixa de ar também influencia o comportamento térmico do vão envidraçado. 
Quando o gás presente na caixa de ar é ar ou árgon, o comportamento melhora com o 
aumento da espessura da caixa de ar dos 6 para os 16 mm. No caso do kripton, a espessura 
da caixa de ar que leva a um coeficiente de transmissão térmica do vão envidraçado mais 
baixo é 12 mm. 
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 A relação Avidro/Acaixilharia é outro dos factores que influencia o comportamento do coeficiente 
de transmissão térmica do vão envidraçado. Quando o coeficiente de transmissão térmica da 
caixilharia é maior que o coeficiente de transmissão térmica do vidro, quanto maior é a área 
de vidro, menor será o coeficiente de transmissão do vão envidraçado. 

Posto isto, os objectivos deste trabalho foram atingidos. O programa UWVal conduz a valores 
correctos pelo que está validado. Desta forma, deveria ser colocado à disposição de investigadores, 
engenheiros, projectistas e alunos de forma a obter o coeficiente de transmissão térmica de todos os 
tipos de vãos envidraçados que seja necessário. 

 

7.2. TRABALHOS FUTUROS 

Para investigação futura poderia ser interessante o desenvolvimento dos seguintes tópicos: 

 Desenvolver programas de cálculo adequados para janelas de correr e de guilhotina; 
 Desenvolver estudos técnico-económicos. 
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ANEXO A1 

CASO DE ESTUDO 1 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quantificação do coeficiente de transmissão térmica de vãos envidraçados – Validação de modelo de cálculo 
 

II                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quantificação do coeficiente de transmissão térmica de vãos envidraçados – Validação de modelo de cálculo 
 

                                                                                                                III 

A1.1. PROGRAMA UWVAL 

A1.1.1. SEPARADOR ‘CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS’ 

 
 

A1.1.2. SEPARADOR ‘VIDROS’ 

A1.1.2.1. Vidro simples 
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A1.1.2.2. Vidro duplo – Caixa de ar de 16mm com ar 

 

 

A1.1.2.3. Vidro duplo – Caixa de ar de 16mm com argon 
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A1.1.2.4. Vidro duplo – Caixa de ar de 16mm com kripton 

 

 

A1.1.2.5. Vidro duplo – Caixa de ar de 12mm com ar 
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A1.1.2.6. Vidro duplo – Caixa de ar de 12mm com argon 

 

 

A1.1.2.7. Vidro duplo – Caixa de ar de 12mm com kripton 
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A1.1.2.8. Vidro duplo – Caixa de ar de 6mm com ar 

 

 

A1.1.2.9. Vidro duplo – Caixa de ar de 6mm com argon 
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A1.1.2.10. Vidro duplo – Caixa de ar de 6mm com kripton 

 
 

A1.1.3. SEPARADOR ‘CAIXILHARIA’ 

A1.1.3.1. Caixilharia de alumínio sem corte térmico 
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A1.1.3.2. Caixilharia de PVC 

 

 

 

A1.1.3.3. Caixilharia de madeira 
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A1.1.4. SEPARADOR ‘PERFIL INTERCALAR’ 

A1.1.4.1. Caixilharia de alumínio 

 

A1.1.4.2. Caixilharia de PVC 
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A1.1.4.3. Caixilharia de madeira  
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A1.2. PROGRAMA WIS 

A1.2.1. ÍCONE ‘SPECULAR PANE’ (VIDRO) 

 

 

A1.2.2. ÍCONE ‘GAS MIX’ (MISTURA DE GASES) 

A1.2.2.1. Simulações com caixa de ar preenchida com ar 

Nas simulações em que a caixa de ar é preenchida com ar introduziu-se 100% na percentagem deste 
gás. 
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A1.2.2.1. Simulações com caixa de ar preenchida com argon 

Nas simulações em que a caixa de ar é preenchida com argon introduziu-se 100% na percentagem 
deste gás. 
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A1.2.2.1. Simulações com caixa de ar preenchida com kripton 

Nas simulações em que a caixa de ar é preenchida com Kripton introduziu-se 100% na percentagem 
deste gás. 

 

 

A1.2.3. ÍCONE ‘TRANSPARENT SYSTEM’ (SISTEMA ENVIDRAÇADO) 

A1.2.3.1. Vidro simples 



Quantificação do coeficiente de transmissão térmica de vãos envidraçados – Validação de modelo de cálculo 
 

                                                                                                                XV 

 

 

A1.2.3.2. Vidro duplo – Caixa de ar de 16mm com ar 

 



Quantificação do coeficiente de transmissão térmica de vãos envidraçados – Validação de modelo de cálculo 
 

XVI                                                                                                                                            

A1.2.3.3. Vidro duplo – Caixa de ar de 16mm com argon 

 

 

A1.2.3.4. Vidro duplo – Caixa de ar de 16mm com kripton 
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A1.2.3.5. Vidro duplo – Caixa de ar de 12mm com ar 

 

 

A1.2.3.6. Vidro duplo – Caixa de ar de 12mm com argon 
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A1.2.3.7. Vidro duplo – Caixa de ar de 12mm com kripton 

 

 

A1.2.3.8. Vidro duplo – Caixa de ar de 6mm com ar 
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A1.2.3.9. Vidro duplo – Caixa de ar de 6mm com argon 

 

 

A1.2.3.10. Vidro duplo – Caixa de ar de 6mm com kripton 

 



Quantificação do coeficiente de transmissão térmica de vãos envidraçados – Validação de modelo de cálculo 
 

XX                                                                                                                                            

A1.2.4. ÍCONE ‘FRAMES’ (CAIXILHARIAS) 

A1.2.4.1. Caixilharia de alumínio 

 

 

A1.2.4.1. Caixilharia de PVC 
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A1.2.4.1. Caixilharia de madeira 

 

 

A1.2.5. ÍCONE ‘WINDOW SYSTEM’ (VÃO ENVIDRAÇADO) 
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A2.1. PROGRAMA UWVAL 

A2.1.1. SEPARADOR ‘CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS’ 

 
 

A2.1.2. SEPARADOR ‘VIDROS’ 

Ver A1.1.2. 

 

A2.1.3. SEPARADOR ‘CAIXILHARIA’ 

Ver A1.1.3. 

 

A2.1.4. SEPARADOR ‘PERFIL INTERCALAR’ 

Ver A1.1.4. 

 

A2.2. PROGRAMA WIS 

A2.2.1. ÍCONE ‘SPECULAR PANE’ (VIDRO) 

Ver A1.2.1. 

 

A2.2.2. ÍCONE ‘GAS MIX’ (MISTURA DE GASES) 

Ver A1.2.2. 
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A2.2.3. ÍCONE ‘TRANSPARENT SYSTEM’ (SISTEMA ENVIDRAÇADO) 

Ver A1.2.3. 

 

A2.2.4. ÍCONE ‘FRAMES’ (CAIXILHARIAS) 

Ver A1.2.4. 

 

A2.2.5. ÍCONE ‘WINDOW SYSTEM’ (VÃO ENVIDRAÇADO) 
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ANEXO A3 

CASO DE ESTUDO 3 
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A3.1. PROGRAMA UWVAL 

A3.1.1. SEPARADOR CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Como foi referido no ponto 7, foram consideradas duas situações diferentes no caso da janela de correr 
devido às incompatibilidades com o programa WIS.  

Na primeira situação considerou-se o perímetro real dos vidros. 

 
 

Na segunda situação considerou-se o perímetro obtido pelo programa WIS, como se a janela tivesse 
apenas um vidro inteiro.  
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A3.1.2. SEPARADOR ‘VIDROS’ 

Ver A1.1.2. 

 

A3.1.3. SEPARADOR ‘CAIXILHARIA’ 

Caixilharias de PVC e de madeira – ver A1.1.3.  

O coeficiente de transmissão térmica da caixilharia de alumínio sem corte térmico depende das 
relações das áreas de caixilharia. 



Quantificação do coeficiente de transmissão térmica de vãos envidraçados – Validação de modelo de cálculo 
 

                                                                                                                XXXI 

 
 

A3.1.4. SEPARADOR ‘PERFIL INTERCALAR’ 

Ver A1.1.4. 

 

A3.2. PROGRAMA WIS 

A3.2.1. ÍCONE ‘SPECULAR PANE’ (VIDRO) 

Ver A1.2.1. 

 

A3.2.2. ÍCONE ‘GAS MIX’ (MISTURA DE GASES) 

Ver A1.2.2. 

 

A3.2.3. ÍCONE ‘TRANSPARENT SYSTEM’ (SISTEMA ENVIDRAÇADO) 

Ver A1.2.3. 
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A3.2.4. ÍCONE ‘FRAMES’ (CAIXILHARIAS) 

A3.2.4.1. Caixilharia de alumínio 

 
 

A3.2.4.2. Caixilharia de PVC 
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A3.2.4.3. Caixilharia de madeira 

 

 

A3.2.5. ÍCONE ‘WINDOW SYSTEM’ (VÃO ENVIDRAÇADO) 
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ANEXO A4 

CASO DE ESTUDO EXTRA  
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A4.1. PROGRAMA UWVAL 

A4.1.1. SEPARADOR CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

 

 

A4.1.2. SEPARADOR ‘VIDROS’ 

Ver A1.1.2. 

 

A4.1.3. SEPARADOR ‘CAIXILHARIA’ 

Ver A1.1.3. 

 

A4.1.4. SEPARADOR ‘PERFIL INTERCALAR’ 

Ver A1.1.4. 
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A4.2. PROGRAMA WIS 

A4.2.1. ÍCONE ‘SPECULAR PANE’ (VIDRO) 

Ver A1.2.1. 

 

A4.2.2. ÍCONE ‘GAS MIX’ (MISTURA DE GASES) 

Ver A1.2.2. 

 

A4.2.3. ÍCONE ‘TRANSPARENT SYSTEM’ (SISTEMA ENVIDRAÇADO) 

Ver A1.2.3. 

 

A4.2.4. ÍCONE ‘FRAMES’ (CAIXILHARIAS) 

A4.2.4.1. Caixilharia de alumínio 
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A4.2.4.2. Caixilharia de PVC 

 

 

A4.2.4.3. Caixilharia de madeira 
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A4.2.5. ÍCONE ‘WINDOW SYSTEM’ (VÃO ENVIDRAÇADO) 

 
 

 

 

 

 

 





 


