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Vento e Edifícios 
Um sistema efetivo de sombreamento é crucial para se viver ou tra-
balhar o mais satisfeito possível, mas os mesmos têm de resistir aos 
ventos e turbulências que ocorrem nas fachadas. Os sistemas de 
sensores inteligentes “WAREMA-CRUZFER” fornecem essa capaci-
dade com toda a segurança.
Uma classificação teórica inicial sobre a velocidade de vento predo-
minante num edifício pode ser feita com base na altura, localização 
geográfica e tipo de solo onde se encontra o mesmo. Picos de pres-
são, resistência e até turbulência poderão ser produzidos direta-
mente junto ao edifício. Devido a essas inter-relações complexas, 
não é possível obter uma estimativa teórica credível, por isso o tes-
te em túnel de vento é geralmente recomendado para construções 
de edifícios em larga escala.
Em casos de ventos alternados (fortes e fracos) a resistência ao 
vento pode ser aumentada melhorando apenas o tipo de instalação 
– com a colocação de guias ou peças de suporte contra ventos por 
exemplo.

Notas importantes: Em condições de vento adversas ou locais propícios 
a incidências de ventos fortes ou cruzados, aconselhamos a utilização de 
sensores de vento tipo WISOTRONIC, CLIMATRONIC (ver página 148 e se-
guintes).
Em caso de condições climatéricas anormais e sempre que a velocidade do 
vento seja superior ao admissível para o produto, o mesmo deve ser reco-
lhido.

Produto Valor máximo vento em m/s

Toldos
Articulados 8

Toldos
Deslizantes 10

Telas para
fachadas 10

Estores
Exteriores 12

Velocidade do vento
(conforme escala de Beau-
fort)

Tipo de Vento Velocidade do vento 10m acima do 
solo em área livre (valores médios) Exemplo dos efeitos do vento do solo

0 Calmo 0 - 0.2 <1 O fumo sobe verticalmente

1 Corrente de ar 0,3 - 1,4 1 - 5 Direcção do vento indicada pelo fumo

2 Brisa Ligeira 1,5 - 3,4 6 - 12 Consegue-se sentir o vento na face,
folhas das árvores movimentam-se

3 Brisa Fraca
Vento Fraco 3,5 - 5,4 13 - 19 Movimento verificado em galhos finos

e bandeiras

4 Brisa Moderada
Vento Moderado 5,5 - 7,4 20 - 27 Vento causa movimento em galhos e 

pequenos troncos, levantando poeira

5 Brisa fresca
Vento “Duro” 7,5 - 10,4 28 - 37 Árvores delgadas balançam,

formação de espuma branca na ondas

6 Vento Forte 10,5 - 13,4 38 - 48 Ramos grossos balançam, dificuldade em 
controlar os chapéus de chuva

7 Vento “Duro” 13,5 - 17,4 49 - 62 Dificuldade de locomoção contra o vento,
árvores movem-se

8 Vento Tempestuoso 17,5 - 20,4 63 - 73 Galhos partem-se das árvores ,
caminhar e bastante difícil

9 Tempestade 20,5 - 24,4 74 - 87 Ramos caem das árvores , telhas saltam
telhados frágeis partem

10 Tempestade Forte 24,5 - 28.4 88 - 102 Vento parte árvores ,
danos visíveis em prédios

11 Tempestade tipo 
Furacão 28,5 - 32,4 103 - 117 Vento arranca árvores desde a raiz,

danos variados, danos de tempestade

12 Furacão Superiror a 32,5 Superior a 118 Devastação profunda

Escala de Beaufort

(m/s) (km/h)
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Sistemas de controlo de vento
A turbulência que ocorre nas fachadas faz com que o posiciona-
mento dos sensores de vento seja mais complexo. Os sensores nor-
malmente mais usados são os anemómetros. Tal como se poderá 
ver nas fotos, as medições obtidas pelos sensores podem variar 

consideravelmente dependendo da direção e força do vento. Mo-
notorização precisa do sistema de sombreamento é apenas possí-
vel se mais de um sensor for colocado. O sistema de sombreamento 
recebe o comando de “subida” do primeiro sensor que deteta que 
um valor limite específico foi excedido.

Os valores da tabela devem ser ajustados para os seguintes 
casos:
      1. Distância da fachada
          >100 mm até 300 mm:
          Utilizar o valor inferior mais próximo da tabela
          >300 mm até 500 mm: Reduzir o valor da tabela em 
          2 passos
      2. Montagem
          até uma largura máxima de 3000 mm pode ser utilizado 
          o valor superior mais próximo da tabela (máx. 17 m/s)
      3. Espessura do material
          <0,4 mm: Utilizar o valor inferior mais próximo da tabela

Lamelas com cantos debroados

Os valores da tabela devem ser modificados 
para os seguintes casos:
1. Distância da fachada

>100 mm até 300 mm:
Utilizar o valor inferior mais proximo da tabela
>300 mm até 500 mm: Reduzir o valor da tabela em 
2 passos

2. revelar a montagem
até uma largura máxima de 3000 mm pode ser utilizado 
o valor supreior mais próximo da tabela (máx. 17 m/s)

3. espessura do material
<0,4 mm: Utilizar o valor inferior mais proximo da tabela

Para proteger os estores exteriores e para um melhor 
sombreamento, recomenda-se o uso de um controlador 
de proteção solar WAREMA com monitor de vento e sol.

Fixação dos produtos
Ao encomendar, devem ser assegurado que os acessórios de 
fixação selecionados são adequados para a superfície de 
montagem prevista e que as instruções de processamento 
do fabricante do material de fixação são observadas.

Guias em aluminio m/s Guias em cabo de aço m/s

Para proteger os estores exteriores e para um melhor sombrea-
mento, recomenda-se o uso de um controlador de proteção solar 
WAREMA com monitor de vento e sol.

Fixação dos produtos
Ao encomendar, devem ser assegurados que os acessórios de fixa-
ção selecionados são os adequados para a superfície de montagem 
prevista e as instruções de montagem do fabricante do material de 
fixação respeitadas.

Ventos e Pressões
Estores Exteriores
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