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Existem 3 estratégias-chave para melhorar a luz natural e a qualidade 
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É possível 
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Janelas de sótão 
elétricas
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A luz natural e o ar fresco fazem com 
que este produto seja mais valioso do 
que os outros? 

A iluminação natural ideal e a melhor qualidade do ar interior distinguirão 
o seu projeto do da sua concorrência, aumentarão a margem de lucro 
e acelerarão as vendas. Os clientes percebem facilmente o incrível efeito 
da luz e sentem o conforto, atribuindo automaticamente um valor mais 
alto a estes espaços. 

ANTES
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O piso térreo limita a possível 
entrada de luz natural?
 
É possível agregar valor ao projeto com uma extensão 
que inclui janelas de sótão capazes de:

• deixar a luz que entra penetrar mais profundamente 
nas divisões

• fornecer até o dobro da luz natural em comparação 
com janelas de fachadas do mesmo tamanho

• oferecer mais privacidade, mantendo o acesso 
à luz natural

• aumentar a sensação de espaço, adicionando 
volume e luz

SECÇÃO DEPOIS
ANTES



15

DEPOIS



16

Cozinhar é uma das atividades que mais 
influencia a qualidade do ar em qualquer lar 

Cozinhar cria uma quantidade significativa de humidade e partículas suspensas no 
ar e, mesmo utilizando exaustores mecânicos modernos, o problema geralmente 
não fica completamente resolvido. A má qualidade do ar resultante torna-se um fator 
importante na probabilidade de os ocupantes desenvolverem doenças como asma 
e alergias. 

As janelas abertas posicionadas no alto dos espaços da cozinha permitem-lhe gerir 
bem este ar poluído, permitindo que o mesmo saia rapidamente sem criar correntes 
de ar desagradáveis para os ocupantes. 

A qualidade do ar interior pode ser facilmente medida com uma série de 
instrumentos atualmente disponíveis no mercado. Muitos clientes, quando 
percebem o impacto da má qualidade do ar para a sua saúde, ficam muito 
interessados no assunto e investem em garantir que a sua casa seja um lugar 
saudável para se viver. 

ANTES
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Melhore o conforto interior de ambos os lados

A eficiência energética não é alcançada apenas através de menos dependência 
da iluminação elétrica, mas também através do calor solar no inverno e de 
arrefecimento por ventilação no verão. 

Cortinas e estores são as ferramentas perfeitas para regular a luz e a temperatura. Se 
combinar um produto interior para controlo da luz ou para proteção contra a perda de 
calor com um toldo ou estore exterior para protecção solar, é muito fácil regular de 
maneira ideal a climatização interior e criar as condições ideais.

Os toldos exteriores reduzem o aquecimento passivo, bloqueando os raios do sol 
antes que atinjam a janela. Mantêm o calor do lado de fora, permitindo manter uma 
temperatura fresca e confortável nos espaços interiores. O tecido é transparente, 
permitindo assim preservar a vista e deixar a luz entrar.

As cortinas de escurecimento interiores oferecem controlo completo da luz, 
garantindo um escurecimento de 99,9% para uma excelente noite de sono ou 
uma sesta regeneradora durante o dia. 
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Adicionar janelas de sótão sobre uma 
escada valoriza mais o seu projeto

Para aumentar o valor do projeto, pode:

• Criar uma ventilação com efeito de chaminé, graças ao qual as 
divisões que comunicam com a escada podem efetivamente 
utilizar este espaço como uma “chaminé” para expulsar o ar 
quente, estagnado e húmido

• Garantir passagens seguras nas escadas sem a necessidade de 
iluminação elétrica

• Adicionar o efeito “uau”, distribuindo luz natural por cada piso. Para 
alcançar esse resultado, muitas vezes pode ser incluída uma vista 
direta do céu a partir dos halls de entrada ou do centro da casa

• Trazer luz natural para o centro da planta, que geralmente é uma área 
com pouca luz
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As primeiras impressões perduram!

Quão luminoso é o hall de entrada do seu projeto? Os 
clientes entram numa sala pequena e escura ou são 
atraídos pelo “fator uau” e pela luz natural?

Muitas vezes, é possível incorporar janelas de sótão na fachada 
traseira, criando um feixe de luz que direciona os raios do sol 
para a porta de entrada. Se um projetista ou o departamento 
de planeamento local estiverem preocupados com a posição 
das janelas de sótão em relação à rua, considere uma solução 
de projeto que direciona a luz natural da parte de trás para 
a frente da casa. 

SECÇÃO DEPOIS
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Sempre existe valor nas 
janelas de fachadas 
tradicionais?
Em locais estreitos que visam maximizar 
a área potencial de vendas, geralmente há 
casos em que as janelas de fachadas 
apresentam problemas de privacidade 
sem oferecer nenhum benefício em termos 
de vista, luz natural ou ventilação. 

Considere substituir essas janelas por janelas 
de sótão para aumentar o valor da 
propriedade.

ANTESDEPOIS
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AVERAGE DAYLIGHT FACTOR

8,0%

4,4%

8,0%2,8%

4,5%

AVERAGE DAYLIGHT FACTOR

2,8%

5,9%

2,7%
2,1%

6,0%

Sugestões para projetos 
com escadas utilizadas 
como condutas de luz

• Considere a ideia de abrir a escada para 
os espaços adjacentes (pisos inferiores 
abertos) para permitir todos os benefícios 
da luz e ventilação (verifique os 
regulamentos locais de incêndio). 

• Se construir mais de um lance de escadas, 
considere projetar num pequeno espaço 
entre os lances que permita a continuidade 
da luz natural do sótão para o andar inferior.

• Aproveite o espaço com menos altura, 
colocando o lance de escadas sob 
a inclinação do telhado e adicionando 
janelas para garantir um efeito “uau”. 

*Consulte a pág. 150 para obter mais informações sobre 

a Análise da luz natural.

SECÇÃO DEPOIS

ANÁLISE DA LUZ NATURAL ANTES ANÁLISE DA LUZ NATURAL DEPOIS

ANTES
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A luz natural tem um valor real 

Em França, 1 em cada 2 compradores de casas vê pouca ou nenhuma diferença 
entre as várias propostas dos profissionais da construção.* Para se destacar da 
concorrência, a luz natural de cima é uma sugestão séria a ser considerada para 
melhorar a sua oferta. Um recente estudo de mercado realizado na Bélgica indica 
que 86% dos compradores preferem casas que oferecem melhores condições de luz 
natural.

Muitas vezes, pode ser difícil deixar entrar luz nos pisos intermédios de uma casa 
de vários andares, maximizando o espaço funcional no layout. Os feixes de luz que 
exploram os espaços do sótão não utilizados são uma ótima maneira de agregar 
valor a estes espaços geralmente escuros. 

*fonte: BVA (setembro de 2018) – 544 compradores entrevistados online que compraram uma casa pela segunda vez.

SECÇÃO DEPOIS
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Os espaços mais 
importantes para o futuro

Os espaços de estudo e os quartos das 
crianças geralmente estão localizados na 
área mais escura e menos ventilada da casa, 
no nível intermédio. Vários estudos revelaram 
que a luz natural pode melhorar a rapidez 
com que as crianças aprendem e retêm 
informações em até 18%, bem como 
aumentar a produtividade em até 15%*.

A luz natural é uma das melhores ferramentas 
para ajudar a melhorar a vida dos seus clientes, 
das suas famílias, da sua saúde e o futuro 
dos seus filhos. Melhorar a qualidade 
e a quantidade de exposição à luz natural 
durante o dia pode fazer uma enorme 
diferença na vida das pessoas. 

*Fonte: Barrett, Zhang, Davies e Barrett (2015) - 
Clever classrooms: Summary report of the HEAD project.

DEPOIS
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Funcionalidades de 
projetos divertidos

Considere o ângulo dos muretes na sala do 
sótão. Poderá ser um espaço de lazer no qual 
as paredes inclinadas podem tornar-se um 
elemento característico de um espaço para 
se sentar e relaxar, criando ao mesmo tempo 
um feixe de luz fantástico para a sala no piso 
inferior?

*Consulte a pág. 150 para obter mais informações sobre a 
Análise da luz natural.

ANÁLISE DA LUZ NATURAL ANTES

ANÁLISE DA LUZ NATURAL DEPOIS

SECÇÃO ANTES

SECÇÃO DEPOIS
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Potencial para equilibrar a luz 
natural e um sentimento de 
generosidade nos espaços

Em alguns casos, o feixe de luz pode ser posicionado para 
deixar entrar luz no lado mais “interior” de uma sala que, 
de outra forma, permaneceria bastante escura. Isto não 
apenas reduz o reflexo, como também faz com que a sala 
pareça muito maior devido à grande quantidade de luz.

SECÇÃO
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Existem áreas de serviço na casa que, 
com a adição de luz natural, podem 
tornar-se verdadeiras áreas de 
entretenimento para alguns clientes?

Alguns clientes estão dispostos a pagar um preço mais alto para não 
ter apenas uma simples garagem, mas uma espécie de oficina pessoal, 
um espaço que não é apenas um canto para guardar coisas, mas uma 
sala real. 

Isto pode aumentar o valor do m2 existente sem a necessidade de 
aumentar a área útil do edifício. A luz natural e a ventilação nestes 
espaços oferecem conforto e grandes benefícios para a saúde, além 
da perceção de um espaço maior. 

O seu projeto inclui uma cave com pouca luz natural? Considere 
aumentar a área útil para que possam ser instaladas Janelas Cúpula 
sobre a mesma, transformando assim completamente o espaço. 
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A qualidade da luz natural numa casa 
de banho cria uma atmosfera luxuosa

Em edifícios de um andar com telhados planos e salas profundas, 
muitas vezes é difícil que a luz natural chegue a todos os cantos. 
Na maioria das vezes, as casas de banho e os armários são colocados 
no centro da planta. Uma boa ventilação e uma luz natural eficaz 
são essenciais para estes espaços húmidos ou propensos à humidade.

Uma abertura no telhado distribuirá mais luz natural pelas divisões 
centrais e em outras áreas escuras. A instalação de uma janela 
simples na cobertura pode custar menos do que alguns 
eletrodomésticos de cozinha, e a luz natural e a ventilação oferecidas 
por esse acessório permitem iluminar e transformar um espaço, 
melhorar o conforto térmico, poupar energia e até melhorar a saúde e o 
bem-estar a longo prazo.

Os compradores de imóveis estão dispostos a pagar um pouco mais 
para obter luz natural em casa ou a fazer concessões para conseguir 
uma luz melhor. Um estudo de mercado realizado na Alemanha indica 
que 3 em cada 4 potenciais clientes pagariam o dobro do preço da 
janela de sótão para obter luz natural na casa de banho.
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Cores reais

A luz natural é a fonte de iluminação ideal para uma boa 
reprodução de cores e permite-nos distinguir até os tons 
de cor mais delicados. 

À luz do dia, as cores dos objetos ao nosso redor parecem 
obviamente naturais. Segundo muitos proprietários, esta 
é uma excelente razão para ter boa luz natural na casa de 
banho ou em espaços onde a precisão e uma boa 
combinação de cores são importantes.
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O valor na estética 
moderna

Quando têm a oportunidade, os 
compradores escolhem casas com espaços 
mais luminosos, modernos e menos comuns. 
As soluções ricas em luz natural são 
consideradas atrativas e inteligentes e 
agregam valor ao lar. 

Na Dinamarca, as casas com janelas de sótão 
são vendidas por 15.630 € a mais do que casas 
equivalentes sem janelas de sótão.*

*Fonte: estudo Boligsiden (2018)
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Crie valor para o cliente minimizando 
as despesas da sua nova casa

A luz natural e a ventilação fornecidas pelas janelas de sótão não 
iluminam e transformam apenas o espaço, como também trazem 
melhorias em termos de conforto térmico, poupança de energia, 
e até saúde e bem-estar a longo prazo.

A maioria das pessoas acende as luzes elétricas em casa, de manhã 
ou depois do trabalho, quando está demasiado escuro no interior. 
A abundância de luz natural eliminará a necessidade de iluminação 
artificial durante o dia e reduzirá o consumo de eletricidade. 

Os compradores preferem melhores condições de luz natural 
e farão escolhas nesse sentido, se tiverem oportunidade.

ANTES
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Otimize o retorno do investimento

A construção de feixes de luz em sistemas de sótão de treliça é um 
processo simples. Para maximizar o retorno do investimento, em muitos 
casos, é útil escolher combinações horizontais de 2 ou 3 janelas de sótão 
num único feixe. Isso criará um nível ideal de luz natural dentro de casa 
e um efeito “uau” para os clientes. 

Se o espaço exigir apenas uma janela, é adequada a instalação de 
tamanhos maiores e mais curtos perto da linha da parede exterior. 
Isto permitirá que obtenha um feixe de luz menos profundo e que 
maximize a quantidade de luz natural que entra na sua casa. ANTES



61

DEPOIS



62



63



64

Os quartos das crianças são frequentemente 
os mais poluídos

Em geral, os quartos das crianças estão localizados nos andares intermédios 
ou superiores e têm pouca luz e ventilação cruzada. Os quartos das crianças 
são, frequentemente, os locais onde a poluição do ar é mais elevada. Além 
das partículas tóxicas provenientes do resto da casa, os vários brinquedos 
e equipamentos eletrónicos encontrados na maioria dos quartos das crianças 
podem ser responsáveis por emissões potencialmente nocivas. 

A poluição atmosférica e níveis de CO2 elevados podem originar problemas como 
dores de cabeça, problemas de sono, fadiga e dificuldade de concentração. A fraca 
qualidade da climatização interior pode ser especialmente nociva para as crianças, 
porque estas ainda estão a crescer e respiram mais rapidamente do que os adultos.

A luz natural e a ventilação são fatores importantes para obter uma boa climatização 
nos espaços interiores. Ofereça aos seus clientes lares saudáveis que os mantêm e às 
suas famílias saudáveis. 

SECÇÃO
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Escolha a solução certa 
para cada contexto.
Feixes de luz pouco profundos, feixes de luz 
profundos ou túneis de luz? Escolha a solução 
que considera a luz natural que melhor se 
adequa ao seu projeto e agrega valor máximo 
ao espaço interior. 

• Os túneis de luz são ideais para os espaços 
de serviço mais pequenos localizados na 
parte mais interior da planta.

• Os feixes de luz pouco profundos 
são perfeitos para salas onde deseja 
compensar os problemas de privacidade 
criados pelas janelas de fachadas com 
vista para a rua ou equilibrar a luz natural 
e a ventilação no espaço.

• Os feixes de luz profundos criam um efeito 
dramático e podem representar um elemento 
de grande impacto acima das escadas ou na 
sala de estar, especialmente se for incluída 
mais do que uma janela de sótão. 
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A construção é simples

Seja para cortar uma treliça ou para deixar a estrutura 
visível dentro de um feixe de luz mais amplo, certamente 
existe uma solução de construção simples que permite 
integrar um feixe de luz ideal no seu projeto doméstico. 

Se o feixe de luz estiver previsto desde o início, o design 
das treliças pode tê-lo em consideração para minimizar 
o número de cortes a serem feitos no local. 
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Uma luz natural equilibrada 
aumenta o conforto

Considere instalar janelas de sótão nos dois lados da 
sala para obter uma melhor distribuição da luz natural 
e reduzir possíveis efeitos de reflexo. 

Foi demonstrado que as janelas de sótão oferecem 
maior luminância das paredes do que as janelas de águas-
furtadas e de fachadas, resultando em menos reflexo 
devido a uma transição mais suave entre o vidro e a parede.ANTESANTES
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É fácil se souber como

Uma solução que considera a luz natural não se concentra apenas na 
quantidade de luz que entra na casa. Também é necessário equilibrar 
a luz natural da maneira certa, aproveitar ao máximo as vistas, maximizar 
a sensação de espaço, criar um espaço que pareça ótimo, que transmita 
sensações agradáveis e que funcione exatamente como deveria.

Se a luz natural for equilibrada da maneira correta, a divisão parecerá 
maior, o espaço ficará mais luminoso e os clientes sentir-se-ão melhor.

ANTES
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Olhar para fora muda o ambiente interior

Quando o ambiente interior é aberto ao céu e à paisagem circundante, 
a perceção da sala muda completamente e de repente torna-se uma 
porta para o exterior, um lugar cheio de luz natural, espaço e um 
vínculo com a natureza. 

Existem muitos estudos que destacam os efeitos positivos de manter 
uma ligação visual com o espaço exterior*. Uma vista que inclui 
pedaços do céu, partes da cidade ou paisagens e terrenos pode 
neutralizar uma monotonia extenuante e ajudar a aliviar a sensação 
de estar fechado em casa. 

Os compradores de casas percebem o valor e escolhem casas 
projetadas com melhor comunicação com o mundo exterior. 

*Fonte: Boyce, Hunter e Howlett (2003) - The Benefits of Daylight through Windows

SECÇÃO
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Níveis mais altos de luz natural podem 
melhorar a rapidez com que as crianças 
aprendem e retêm informações em até 
18%*. Se os seus clientes tiverem filhos que 
estudarão em casa, estarão interessados 
nesse tipo de informação. 

*Fonte: Barrett, Zhang, Davies e Barrett (2015) - Clever 
classrooms: Summary report of the HEAD project.

ANTES

DEPOIS
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Os benefícios também são 
invisíveis: partilhe com os 
seus clientes!

A luz natural é uma das melhores ferramentas 
de um profissional de construção para ajudar 
a melhorar a vida dos seus clientes, das suas 
famílias, da sua saúde e o futuro dos seus 
filhos. Quem são os seus clientes e o que é 
importante para eles?

Existem estudos que mostram que níveis 
mais altos de luz natural podem ajudar a aliviar 
a dor e a recuperar até 21%.* Isto pode ser 
uma melhoria para o bem-estar de muitos 
proprietários, mas é particularmente relevante 
para os idosos. 

*Fonte: Walch, Rabin, Day, Williams, Choi e Kang (2005) - The 
effect of sunlight on postoperative analgesic medication 
usage.

*Consulte a pág. 150 para obter mais informações sobre a 
Análise da luz natural.

ANÁLISE DA LUZ NATURAL ANTES

ANÁLISE DA LUZ NATURAL DEPOIS

SECÇÃO ANTES

SECÇÃO DEPOIS
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Liberte espaço aumentando a privacidade, 
a luz natural e a ventilação

Em muitos casos, as janelas de fachadas não fornecem luz natural suficiente aos 
espaços interiores. Às vezes, isto ocorre devido aos edifícios vizinhos, vidros escuros 
ou simplesmente porque a sala tem alguns metros de profundidade e a luz natural 
não chega tão longe.

As janelas de sótão são uma excelente fonte de luz natural. Podem deixar entrar duas 
vezes mais luz do que as janelas de fachadas verticais do mesmo tamanho e três vezes 
mais luz do que as janelas de águas-furtadas verticais. As janelas de sótão distribuem 
a luz uniformemente, poupando energia e melhorando os níveis de conforto visual. 

ANTES
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Efeito duplo

Ao colocar janelas opostas ao mezanino, a luz entra nos espaços 
inferior e superior. 

A grande quantidade de luz natural eliminará a necessidade de 
iluminação artificial durante o dia e tornará os espaços interiores 
mais atrativos para os potenciais compradores. 

Ao mesmo tempo, a possibilidade de abrir as janelas colocadas na parte 
superior permite uma ventilação eficaz graças ao efeito de chaminé. 
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Foi demonstrado que o ar interior é 
até 5 vezes mais poluído do que o 
ar exterior*

A ventilação deve equilibrar o consumo de energia, 
a saúde e os custos: uma ventilação excessiva aumentará 
o consumo de energia em climas frios e causará correntes 
de ar; uma ventilação insuficiente causará uma má 
qualidade do ar interior e possíveis problemas de saúde. 

A melhor maneira de obter um bom equilíbrio é através 
de sistemas ativos que utilizam sensores inteligentes para 
abrir e fechar janelas automaticamente e garantir um clima 
interior ideal com baixo consumo de energia. 

*Fonte: World Health Organization (2018) - Ambient air quality and health.

ANTESANTES
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UM SÓTÃO

Para determinar a solução ideal de iluminação natural para o seu 
sótão, é necessário considerar a altura do parapeito do sótão:
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Parapeito alto Parapeito baixo/ausente 
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A B

Combinação de janelas 
verticais/janelas de sótão

Combinação de janelas de 
sótão/elementos fixos

Janelas Varanda Combinação de janelas de sótão/
janelas verticais de abertura
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Vistas espetaculares a 180°

Para se destacar da concorrência, ofereça aos seus 
clientes projetos modernos e exclusivos. 

O último piso tem a vantagem de ter sempre a melhor 
vista. 

Utilize as janelas de sótão para criar uma sensação de 
“varanda” e encher o espaço com luz natural. 

A inclinação do telhado e o tamanho da janela 
determinarão a altura ideal da instalação. No caso de 
janelas projetantes, é melhor utilizar a base da janela como 
uma “balaustrada”. Verifique sempre os regulamentos locais 
sobre requisitos de prevenção de quedas. 
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Para cima e para o exterior: expanda 
a sua vista

Uma combinação de janelas verticais e inclinadas expande a vista 
e aumenta a luz natural.

É uma combinação perfeita para as propriedades de um andar e meio 
com parapeitos altos ou níveis superiores com vistas particularmente 
espetaculares. 

Também pode ser uma solução ideal para quartos de crianças no sótão, 
pois proporciona vistas e luz a um nível mais baixo. 

SECÇÃO
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A localização de paredes 
baixas maximiza o 
potencial do espaço?

Muitas vezes, as paredes baixas são 
posicionadas automaticamente numa linha 
capaz de satisfazer os requisitos de altura 
padrão para a área comercializável. 

Isto deve ser reconsiderado. Às vezes, pode 
adicionar um estúdio completamente novo, 
um espaço de lazer ou um closet sem precisar 
de expandir a área útil do edifício. 

Mesmo que não seja possível indicar todo 
o espaço como uma área útil, os clientes veem 
o seu valor. A funcionalidade do espaço 
adicional pode ser um fator decisivo para 
a casa que escolherem e pode ter influência 
no valor que estão dispostos a pagar.

*Consulte a pág. 150 para obter mais informações sobre 
a Análise da luz natural.

PLANTA ANTES

PLANTA DEPOIS

SECÇÃO ANTES

SECÇÃO DEPOIS
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Acerte nas cores

A casa de banho é o local em que a escolha da cor certa se torna um 
fator crucial, pois nesta divisão a precisão e as nuances certas são 
importantes. À luz do dia, as cores dos objetos ao nosso redor parecem 
naturais e o olho humano é capaz de distinguir até os tons de cor mais 
delicados. 

É fácil perceber quando o tempo muda: as cores são simplesmente 
mais cromáticas e definidas nos dias ensolarados. Ter acesso a boa luz 
natural na casa de banho é essencial para muitos potenciais clientes.
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Moderno e modular

Um projeto que inclui janelas de sótão oferece muitas possibilidades 
e é adequado tanto para a estética moderna como para os métodos 
de construção modernos. 

As dimensões padrão, a entrega rápida e a fácil instalação fazem com 
que as janelas de sótão possam oferecer a solução de iluminação natural 
ideal para a preparação fora de obra ou para a instalação no local da 
obra.
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Deixe o ar fresco entrar

Muitos eletrodomésticos, hábitos, materiais e produtos comuns podem 
contribuir para a poluição do ar em ambientes fechados. Esses fatores de 
poluição podem ser inodoros, incolores e incrivelmente difíceis de detetar, 
e a dificuldade geralmente reside no facto de que muitos dos danos que 
produzem só se tornam evidentes a longo prazo. Consequentemente, 
uma ventilação e uma circulação de ar eficazes são extremamente 
importantes para uma boa qualidade do ar nos espaços interiores e para 
a saúde dos ocupantes da casa. 

No último piso, é particularmente fácil utilizar a ventilação cruzada de 
maneira eficiente, colocando janelas em lados opostos da sala. Como 
alternativa, uma combinação de janelas instaladas na parte superior 
e inferior permite um efeito de chaminé.

A maneira mais eficiente de garantir uma boa qualidade do ar dentro 
de casa é utilizar sistemas ativos com sensores inteligentes para 
monitorizar a temperatura, a humidade e os níveis de CO2, e instruir 
as janelas para se abrirem e fecharem automaticamente.
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Duplique o alcance da luz natural ecrie um 
fluxo de ar natural

As combinações de altura dupla conferem um incrível fator “uau” 
a qualquer espaço e aumentam imenso a sensação de espaço na sala. 
Assim, um espaço pequeno pode ser transformado para parecer grande 
e espaçoso.

As combinações de altura dupla são particularmente úteis em salas 
mais profundas, pois as janelas na parte superior permitem que a luz 
alcance a parte de trás da sala. 
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Maximize o potencial: escolha o tamanho 
e a combinação certos para o espaço

Uma pequena janela de sótão no piso do sótão pode satisfazer 
os requisitos mínimos de luz natural, mas dessa forma perde 
a oportunidade de transformar o espaço numa propriedade de 
alto valor. Este pode ser um fator diferenciador, segundo o qual 
o potencial cliente decide em quem constrói a sua casa e também 
um elemento importante para determinar quanto está disposto 
a pagar pelo espaço. 

Para aumentar o tamanho de uma janela especificada, geralmente 
é suficiente cortar uma viga e instalar um apoio. Como alternativa, 
pode escolher uma largura inferior e instalar 2 ou 3 janelas lado a 
lado, inserindo-as entre as vigas. 

ANTES
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Espaços lúdicos

Os sótãos são espaços muito particulares, não 
convencionais devido à natureza das paredes 
inclinadas. 

É necessário desenvolver boas aptidões de 
planeamento, mas, uma vez adquiridas, os 
espaços resultantes são atraentes e têm um 
charme único. 

Na maioria das vezes, são utilizados como 
quartos de dormir e quartos de crianças, nos 
quais passamos muito tempo. 

Precisamos da luz do sol para nos sentirmos 
enérgicos, saudáveis e para dormirmos bem. 
A climatização interior é extremamente 
importante para os ocupantes e está 
diretamente relacionada com a sua saúde. 

Os problemas respiratórios ou as alergias 
podem ser causados ou agravados pela fraca 
qualidade do ar interior. 
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Uma varanda extra

Cada vez mais clientes tentam maximizar 
a funcionalidade com uma área menor. 

Os mais jovens querem funcionalidades 
modernas, mas devem começar por algo 
mais pequeno, uma vez que é a sua primeira 
compra. Os compradores aposentados 
podem querer reduzir os seus espaços, mas 
não querem perder o conforto que muitas 
vezes está associado a uma casa maior.

Um sistema de varanda integrado reduz 
os custos e o espaço necessários em 
comparação com a construção de uma 
varanda tradicional, oferecendo a conexão 
com o ambiente exterior e o conforto que 
os clientes procuram.
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Não se trata apenas dos m² no papel: 
as impressões dos clientes valem mais

Muitas vezes, as paredes baixas costumam ser colocados, inicialmente, 
a uma altura que a legislação local considera como contando para 
a área total da casa. 

Empurrando a parede baixa para mais perto do parapeito (paredes 
exteriores) ou removendo-o completamente, a perceção do espaço 
aumenta muito. Isso significa que os metros quadrados listados 
geralmente podem ser vendidos a um preço mais alto. 

Se não houver paredes baixas ou no caso de parapeitos baixos, pode ser 
instalado um sistema de janelas varanda. Este elemento pode 
transformar um sótão pequeno e escuro numa propriedade de prestígio. 

ANTES
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SECÇÃO DEPOIS
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Considerou agregar valor 
à propriedade com um 
terraço? A integração pode 
ser mais fácil do que pensa! 

Verifique se a parede baixa do sótão pode ser 
utilizada como uma parede exterior. Este 
procedimento permite transformar o que era 
um espaço vazio no sótão numa varanda de 
alto valor. 

Talvez tem um telhado inclinado que acaba 
numa cobertura plana. Neste caso, o telhado 
plano adjacente pode criar um valor adicional 
para a propriedade se for transformado num 
terraço. 

Um sistema de janelas terraço oferece um 
fácil acesso ao espaço exterior sem a 
necessidade de uma porta tradicional de 
altura total. A altura da porta é alcançada 
com uma combinação de uma janela 
projetante, instalada no telhado inclinado 
e um elemento vertical com dobradiças à 
direita ou à esquerda abaixo. 
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3 vezes mais luz natural com a 
mesma superfície envidraçada

As janelas de sótão são uma ferramenta altamente 
eficiente para deixar entrar luz natural num espaço. 
São capazes de receber até três vezes mais luz natural do 
que as janelas de águas-furtadas do mesmo tamanho, 
distribuindo a luz uniformemente, permitindo a poupança 
de energia e melhorando os níveis de conforto visual. Foi 
demonstrado que as janelas de sótão oferecem maior 
luminância em comparação com as janelas de águas-
furtadas e as janelas de fachadas, resultando em menos 
reflexo devido a uma transição mais suave entre o vidro 
e a parede. 

*Consulte a pág. 150 para obter mais informações sobre a Análise da luz natural.

ANTES

DEPOIS
ANTES
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Algumas considerações 
económicas simples

Se puder comprar algo três vezes 
melhor por metade do preço, compra?

Uma janela de sótão pode deixar entrar 
até três vezes mais luz natural do que 
uma janela de águas-furtadas do mesmo 
tamanho. 

Esta solução requer menos materiais, por 
isso é mais leve e muito mais barata do que 
uma janela de águas-furtadas. A instalação 
das janelas de sótão é rápida e fácil e não 
são necessárias ferramentas especiais.

As janelas de sótão são muito mais 
eficientes em termos energéticos, pois as 
janelas de águas-furtadas possuem uma área 
exterior significativamente maior e, como tal, 
dispersam mais calor. 

Se projetado adequadamente, um loft com 
janelas de sótão terá uma altura suficiente 
e um valor mais alto por metro quadrado. 

SECÇÃO ANTES

SECÇÃO DEPOIS

ANTES

DEPOIS
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DEPOIS

Os benefícios da luz 
natural para a saúde 
dentro de casa

A luz solar é um fator ambiental que 
ajuda a regular o ritmo circadiano do 
corpo (o ciclo sono/vigília). Ajuda o cérebro 
a entender quando é hora de produzir 
melatonina para nos adormecer 
e acetilcolina para nos acordar. 

A ventilação também é extremamente 
importante para um bom descanso. 
O oxigénio adicional que é fornecido 
com o ar fresco permite um melhor 
funcionamento do cérebro, maior 
capacidade de concentração e mais energia. 

A iluminação natural e a ventilação são 
ideais tanto para a saúde como para 
a redução dos custos de energia.

*Consulte a pág. 150 para obter mais informações sobre 
a Análise da luz natural.

ANTES DEPOIS

SECÇÃO ANTES

SECÇÃO DEPOIS

ANTES
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Otimize o espaço e aumente 
a flexibilidade das plantas

Depois de entender os detalhes dos 
requisitos de altura necessários para 
movimentos ergonómicos, a planta pode 
ser otimizada. 

Nas casas de banho, o telhado inclinado 
é mais adequado junto a lavatórios e sanitas. 
Muitas vezes, uma solução com janelas 
de sótão pode aumentar a flexibilidade 
do layout do espaço e oferecer melhor 
ventilação, luz natural e privacidade.

PLANTA 
DEPOIS

PLANTA 
ANTES

ANTES

ANTES

DEPOIS
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Faça o revestimento bem para maximizar 
a luz natural e as vistas

O revestimento tem uma importância fundamental, tanto para 
o desempenho como para a impressão geral das janelas de sótão 
em qualquer espaço da casa. 

Os revestimentos mais abertos não melhoram apenas o acesso da 
luz natural à sala, como também criam uma abertura esteticamente 
agradável que permite que aprecie totalmente a vista oferecida 
pela janela. 
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Com detalhes ideais de 
revestimento, é possível 
aumentar a luz natural 
que atinge as superfícies 
interiores do sótão em 
mais de 20%*
Para locais de fácil acesso, o revestimento 
superior deve estar na horizontal e o inferior 
na vertical, para que entre na sala a máxima 
luz natural possível. 

Revestimentos superiores e inferiores em 
ângulo reto com a janela devem ser evitados. 
De facto, este tipo de solução não apenas 
compromete a vista e a luz, como também 
pode causar áreas frias na parte inferior 
da janela, permitindo a formação de 
condensação. 

Lembre-se, também, que a cor do 
revestimento também afeta a quantidade 
de luz refletida para dentro da sala: quanto 
mais clara for a cor, maior será a luz 
natural refletida. 

*Fonte: VELUX A/S (Jun. 2013) - Impact of lining design 
on daylight conditions in simple rooms.

DETALHE SECCIONAL
REVESTIMENTO SUBOTIMAL

DETALHE SECCIONAL
REVESTIMENTO RECOMENDADO
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Para locais de difícil acesso, 
independentemente da inclinação do telhado, 
deve ser considerada uma inclinação de, pelo 
menos, 45° na parte superior e inferior do 
revestimento.

No caso de janelas cúpula, também é ideal 
inclinar todos os lados do revestimento. Onde 
isso não for possível, é melhor inclinar as 
extremidades que deixam a luz penetrar mais 
profundamente na planta. 

DETALHE SECCIONAL
REVESTIMENTO RECOMENDADO

Fotógrafo: Patricia Weisskirchner
Construtor: Magnum Haus
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Criatividade e integração

Os revestimentos também podem ser 
incorporados nos parapeitos das janelas 
que funcionam como prateleiras, assentos 
integrados ou sofás-camas. Esta solução 
é uma ótima maneira de criar uma 
funcionalidade específica numa sala 
e diferenciar os seus espaços dos propostos 
pela concorrência.
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MEDIÇÃO DA 
LUZ NATURAL
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O fator da luz natural

Existem muitos métodos e parâmetros que 
podem ser utilizados para quantificar a luz 
natural num espaço projetado ou existente. 
Neste caderno de design as condições de luz 
natural são descritas utilizando o Fator da luz 
natural (DF, Daylight Factor). O DF é um 
método simples, útil desde as fases iniciais de 
um projeto. Não requer conhecimento de 
orientação da construção e pode ser utilizado 
como uma ferramenta de design eficaz para 
comparar as condições de luz natural para 
diferentes cenários de projeção inicial. 

O fator da luz natural é um método de medição 
amplamente reconhecível que faz parte de um 
código de construção em muitos países e é a 
principal métrica aplicada na norma sobre luz 
natural EN17037. O DF é uma relação entre 
iluminação interior e exterior em lux. 
Simplificando, indica a quantidade de luz 
natural a partir do exterior que atinge o interior 
do edifício num dia nublado. Geralmente, um 
fator médio de luz natural é fornecido a partir 
de uma grelha de pontos para descrever o 
potencial de luz natural no espaço. A grelha de 
pontos deve ser ajustada na altura de uma 
superfície de trabalho típica (geralmente em 
torno de 85 cm).
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O que deve procurar?

Salas com DF médio de 2% ou mais podem 
ser consideradas iluminadas pela luz do dia, 
mas ainda será necessária iluminação elétrica 
para realizar atividades que exijam o uso da 
visão. Com um DF médio igual ou superior a 
5%, a iluminação elétrica provavelmente não 
será utilizada durante o dia.

Numa sala, além de atingir níveis ideais de luz 
natural, também é importante garantir uma 
distribuição uniforme da luz natural. 

Muitas vezes, especialmente em salas 
profundas, existem altos níveis de luz natural 
perto da janela, ao passo que as áreas 
traseiras da sala são escuras. 

Esse alto contraste pode causar desconforto 
visual e é provável que seja utilizada luz 
artificial para compensar. A luz natural que 
entra pelo telhado pode ajudar a resolver 
um problema de distribuição desigual da luz 
natural. 

Para criar a sua própria análise da luz natural, 
pode utilizar o código QR fornecido e transferir 
o software de simulação gratuito.

ANÁLISE DA LUZ NATURAL ANTES

ANÁLISE DA LUZ NATURAL DEPOIS
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SUGESTÕES PARA A PROJEÇÃO 
DE ESPAÇOS NO SÓTÃO
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Diretrizes

Quanto às janelas de sótão de fácil acesso, 
posicione-as de modo a ter uma vista 
desobstruída para o exterior, tanto quando 
se está em pé como quando se está sentado. 
Lembre-se de que a altura ideal das janelas 
depende da inclinação do telhado. 

As janelas de sótão basculantes permitem 
colocar móveis diretamente sob a janela 
sem prejudicar a sua operacionalidade. 

As janelas de sótão projectantes permitem 
que fique de pé por baixo da janela aberta 
enquanto olha para o exterior. Tal fornece um 
espaço adicional em altura e maximiza a 
sensação de espaço. Este tipo de janela 
também é adequado como saída ou acesso 
de emergência. 

Se as janelas de sótão estiverem 
posicionadas em locais de difícil acesso, 
será útil considerar o funcionamento 
elétrico, que permite abrir e fechar a janela, 
e quaisquer cortinas ou persianas, interiores 
e exteriores, por meio de um controlo remoto 
ou de uma aplicação digital. 
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Habitualmente, as janelas de sótão são frequentemente 
posicionadas em pontos altos fora do alcance da mão. Em 
muitos casos, essa não é a solução ideal, pois a vista para 
o exterior é reduzida e as superfícies próximas das paredes 
têm uma maior probabilidade de ficar à sombra. 

Num espaço de cozinha ao nível do sótão, é preferível 
incorporar janelas de sótão facilmente acessíveis ou uma 
combinação de altura dupla. Isto não apenas garante melhores 
condições de luz na superfície de trabalho e uma vista para o 
exterior, como também facilita a abertura das janelas para 
permitir a ventilação enquanto se cozinha. 

SECÇÃO ANTES

SECÇÃO DEPOIS

ANTES

DEPOIS
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Incorporar a combinação certa de janelas 
de sótão num projeto de cozinha num sótão 
garantirá uma luz natural equilibrada e uma 
ventilação eficiente e prática. Esta solução 
terá um impacto maior no cliente do que 
bancadas caras ou portas sofisticadas 
de armários. 

As janelas de sótão basculantes permitem 
colocar uma bancada contínua e bem 
iluminada diretamente sob a janela sem 
prejudicar a sua operacionalidade. 

Uma combinação de janelas de sótão de 
altura dupla oferece uma excelente solução 
para deixar entrar a luz natural mais 
profundamente na planta. Isto deve ser 
considerado especialmente se pretender 
colocar uma superfície de alta atividade, 
como uma ilha, no centro da cozinha e 
longe de outras janelas. 

2m2m

1,35m

2m
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Os espaços baixos nos quartos ou perto dos patamares 
geralmente permanecem subutilizados e são preenchidos com 
janelas de águas-furtadas inutilizáveis e caras, paredes baixas 
ou armários fundos. 

Os espaços utilizados como estudo podem ser feitos em 
áreas baixas sob a inclinação do telhado e são perfeitos para 
posições luminosas sob as janelas de sótão. Ao reduzir as 
paredes baixas ou substituir as janelas de águas-furtadas por 
novos espaços utilizados como estudo, é possível criar áreas 
extremamente práticas e preciosas para os clientes. 

SECÇÃO ANTES

SECÇÃO DEPOIS

ANTES

DEPOIS
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Existe algum patamar subutilizado ou espaço 
desperdiçado no armário do seu sótão? 
É surpreendente onde é possível criar um 
estúdio com um espaço prático e cheio de luz. 

As janelas basculantes permitem colocar uma 
mesa diretamente por baixo sem prejudicar a 
sua operacionalidade. Utilize espaços com 
altura limitada para colocar móveis e 
verifique se há altura suficiente para andar ao 
lado deles. 

Estudos demonstraram que a melhoria da 
qualidade do ar pode acelerar a resolução 
de tarefas em até 15%, ao passo que a luz 
natural pode melhorar a rapidez com que as 
crianças aprendem e retêm informações 
em até 18% e aumentar a produtividade 
em até 15%.*

*Fonte: Heschong (2002) - Daylighting and Human 
Performance.
Barrett, Zhang, Davies e Barrett (2015) -Clever classrooms: 
Summary report of the HEAD project.
Edwards, Torcellini (2002) - A Literature Review of the 
Effects of Natural Light on Building Occupants.
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Nos espaços do sótão utilizados como quartos de dormir, 
as áreas inferiores costumam estar totalmente fechadas por 
paredes ou limitadas por armários. Além disso, em geral, as 
janelas de sótão são posicionadas em locais de difícil acesso, o 
que limita uma vista para o exterior mais interessante 
e valorizada.

O espaço sob a inclinação do telhado pode ser facilmente 
explorado para criar uma área de relaxamento com uma 
confortável poltrona, sofá ou cama. Também pode tornar-se 
uma superfície preciosa para aumentar o espaço de um 
closet, onde gavetas ou armários, tão altos quanto uma mesa 
e colocados sob uma janela de sótão, podem criar uma área 
de vestir prática e cheia de luz.

SECÇÃO ANTES

SECÇÃO DEPOIS

ANTES

DEPOIS
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Colocar janelas de sótão acima da cama é uma 
maneira fácil de deixar entrar o céu noturno 
repleto de estrelas e transformar 
completamente o quarto. Uma janela de 
sótão bem posicionada num pequeno quarto 
irá enchê-lo de luz natural, adicionando um 
toque especial à vista das copas das árvores 
e do céu, para criar uma sensação de espaço.

Considere remover paredes baixas 
desnecessárias para aumentar a área. As áreas 
inferiores sob o telhado inclinado são 
excelentes espaços para guardar objetos, 
brincar, sentar-se e decorar o ambiente e 
também podem expandir a vista para o 
exterior. Mesmo que esse espaço não possa ser 
indicado como uma área útil, a impressão que 
produz no potencial cliente pode influenciar a 
sua escolha a favor da compra, além de 
aumentar o valor que está disposto a pagar. 
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Ao utilizar as alturas necessárias para a ergonomia dos 
movimentos, é possível maximizar a utilização do espaço 
sob um telhado inclinado, em particular utilizando janelas de 
sótão estrategicamente posicionadas para adicionar alguns 
centímetros de altura, onde necessário.

As janelas de águas-furtadas são frequentemente utilizadas 
para obter algum espaço em altura quando parece difícil 
conceber uma disposição adequada para o espaço do sótão. 
Muitas vezes, esse caro espaço “adicional” é pouco prático 
e subutilizado.

SECÇÃO E PLANO ANTES

SECÇÃO E PLANO DEPOIS

ANTES

DEPOIS



163

2m2m

2m 2m 2m

1,35m

2m

Diretrizes

Quando possível, coloque lavatórios, 
banheiras e sanitas contra o parapeito ou 
parede baixa para maximizar o espaço sob 
o telhado inclinado. Ao adicionar uma 
janela de sótão e com os revestimentos 
apropriados, é possível aumentar a altura em 
cerca de 200 mm, dependendo da espessura 
da estrutura do telhado. 

Uma janela de sótão de tamanho 
estratégico pode oferecer luz natural e uma 
ventilação facilmente controlável, mantendo 
a privacidade, um elemento geralmente difícil 
de ser alcançado com as janelas de fachadas 
tradicionais.
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