
EFICIÊNCIA TÉRMICA EM EDIFICAÇÕES 
Você sabia que as Janelas são responsáveis, em média, por 33% de toda a perda de energia de 

seu Imóvel ? 

 

Para ilustrar quanto dinheiro você está perdendo diariamente com suas janelas comuns, de 

aço, alumínio ou madeira, que não oferecem propriedades de isolamento térmico, fizemos 

algumas estimativas de perda energética comparativa e custo do kWh, com ferramentas on-

line disponíveis na internet. 

Para isso, consideramos um imóvel em SP (onde a máxima temperatura no verão é de 40° e a 

mínima no inverno é de 5º), ambientes climatizados, com fachadas simples de 3 metros de 

altura x 4 de comprimento onde instalaríamos janelas de 1 metro de altura x 1,5 de 

comprimento, todas com vidros simples. 

Ambiente: 

Fachada 3x4 com janela de 1 x 1,5 para o exterior 

Perda energética da Fachada com Janela de Aço = 347,77 Watts 

Perda energética da Fachada com Janela de Alumínio = 345,57 Watts 

Perda energética da Fachada com Janela de Madeira = 284,43 Watts 

Perda energética da Fachada com Janela de PVC = 181,99 Watts 

Diferença de Perda energética do ambiente devido ao tipo de material da Janela 

Janela de Aço ao invés do PVC = 347,77 – 181,99 = 165,78 Watts 

Janela de Alumínio ao invés do PVC = 345,57 – 181,99 = 163,58 Watts 

Janela de Madeira ao Invés do PVC = 284,43 – 181,99 = 102,44 Watts 



Considerando que o ar Condicionado funcione 8h/dia, teríamos as seguintes perdas 

energéticas/mês por ambiente 

Janela de Aço ao invés do PVC = 165,78 Watts x 8Horas x 30 dias = 39,7872 kWh 

Janela de Alumínio ao invés do PVC = 163,58 Watts x 8Horas x 30 dias = 39,2592 kWh 

Janela de Madeira ao Invés do PVC = 102,44 Watts x 8Horas x 30 dias = 24,5856 kWh 

Valor médio da kWh em 20/01/2018 = R$ 0,684 

Valor da Perda em R$ por ambiente por mês: 

Janela de Aço ao invés do PVC = 39,7872 kWh x R$ 0,684 = R$ 27,21 

Janela de Alumínio ao invés do PVC = 39,2592 kWh x R$ 0,684 = R$ 26,85 

Janela de Madeira ao Invés do PVC = 24,5856 kWh x R$ 0,684 = R$ 16,82 

Agora, é só multiplicar pelo número de ambientes climatizados de sua residência, e você 

saberá quanto sua janela “barata” está fazendo você gastar a mais por mês, por toda sua vida. 

Exemplo com 3 ambientes climatizados: 

Janela de Aço ao invés do PVC = R$ 27,21 x 3 = R$ 81,63/mês 

Janela de Alumínio ao invés do PVC = R$ 26,85 x 3 = R$ 80,55/mês 

Janela de Madeira ao Invés do PVC = R$ 16,82 x 3 = R$ 50,46/mês 

Lembrando que mesmo em ambientes sem climatização, a temperatura seria naturalmente 

muito mais confortável pelo uso de janelas de PVC 

Fontes: 

http://www.minhajaneladepvc.com.br/simulador-de-economia-ok.php 

http://www.copel.com/hpcopel/simulador/ 
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