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INTRODUÇÃO 
Grande parte do território brasileiro é constituído  por regiões com clima quente e úmido. Nesse tipo de 

clima, as estratégias bioclimáticas de projeto arquitetônico se concentram em controlar os ganhos de calor 

nas construções, bem como remover a carga térmica das mesmas. A redução dos ganhos de calor pode ser 

conseguida através de sombreamento da envoltória das edificações, principalmente dos painéis envidraçados, 

e da utilização de cores claras nos componentes opacos, visando a refletir parte da radiação solar incidente. 

Nessas regiões, a ventilação natural se constitui na estratégia bioclimática mais eficiente para remover a 

carga térmica acumulada no interior dos ambientes. Além disso, é capaz de produzir resfriamento fisiológico 

nos usuários, devido às perdas térmicas por convecção proporcionadas pelas correntes de ar em contato 

com a pele.  A utilização de sistemas de ar condicionado em edificações que poderiam ser naturalmente 

ventiladas representa uma das maiores fontes de desperdício de energia em regiões tropicais.

O conteúdo do texto aqui apresentado está fortemente baseado numa recente publicação dos mesmos 

autores intitulada Introdução à Ventilação Natural, editada pela EDUFAL em 2005. Tal trabalho apresenta 

enfoque e objetivos semelhantes aos dessa publicação, acrescida com informações advindas de pesqui-

sas desenvolvidas no Grupo de Estudos em Conforto Ambiental da Universidade Federal de Alagoas, nos 

últimos dez anos. 

O conteúdo abordado está dividido em sete seções. Na primeira são apresentados os efeitos produzidos 

pela ventilação na sensação de conforto térmico humano. Na segunda, são introduzidas as informações 

relacionadas ao vento, e, na terceira, são descritos os princípios físicos do movimento do ar, a fim de pro-

porcionar uma compreensão elementar sobre os fundamentos da ventilação natural. A quarta, discute a 

ventilação nos espaços externos às edificações, enquanto que a quinta seção concentra-se nos aspectos que 

influenciam o escoamento de ar nos ambientes internos das construções. A sexta seção mostra a relação 

entre a ventilação e os componentes arquitetônicos. Finalmente, na sétima seção, são discutidos alguns 

algoritmos utilizados na determinação do fluxo de ar através das edificações. 



1 VENTILAÇÃO E CONFORTO
A ventilação nos espaços arquitetônicos pode ser produzida por meios mecânicos (ventiladores, exaustores 

etc.), também conhecida como ventilação mecânica; e por meios naturais, sendo denominada ventilação natu-

ral. Essa última pode ser produzida por diferença de pressão estática ou dinâmica nas paredes que separam os 

espaços internos e externos de uma edificação em função de diferenças de densidades (temperatura); também 

conhecida como ventilação por efeito chaminé. O outro meio natural é aquele onde o movimento do ar ocorre 

em função das pressões dinâmicas produzidas pelo vento ao atingir as edificações, e é mais conhecida como 

ventilação natural devido à ação dos ventos. Esses dois processos serão abordados nesta seção.

A ventilação natural pode ser usada com três finalidades complementares:

•  Manter a qualidade do ar nos ambientes internos;

•  Remover a carga térmica adquirida pela edificação, em decorrência dos ganhos de calor externos e inter-

nos;

•  Promover o resfriamento fisiológico dos usuários.

1.1 Ventilação para manutenção da qualidade do ar nos ambientes

A manutenção da qualidade do ar nos ambientes internos é obtida através da adequada renovação do ar 

de tais espaços, de maneira a remover as impurezas eventualmente existentes e manter os níveis de oxigênio 

em patamares apropriados. Essa qualidade do ar pode ser obtida com pequenas taxas de renovação do ar das 

construções, conforme determina a NBR 15.220-3: 2005 (ABNT, 2005).

1.2 Ventilação para resfriamento das edificações

Uma das finalidades da ventilação é resfriar o edifício propriamente dito, retirando a carga térmica absorvida 

pelas construções em decorrência da exposição do edifício à radiação solar, assim como dos ganhos térmicos 

produzidos no interior das edificações (devido à presença dos usuários, existência de equipamentos elétricos, 

de iluminação artificial, etc). Nesses casos, altas taxas de ventilação podem propiciar temperaturas internas 

muito próximas das externas, removendo a carga térmica dos ambientes internos (GANDEMER, 1989; HUET; 

CELAIRE, 1986).
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1.3 Ventilação para resfriamento dos usuários

O resfriamento fisiológico é o terceiro objetivo da ventilação. Tal resfriamento refere-se ao efeito refrescante 

provocado pela evaporação do suor da pele e pelas trocas de calor por convecção, que ocorrem quando o fluxo 

de ar entra em contato com o corpo humano (ASHLEY; SHERMAN, 1984). A intensidade desse resfriamento 

varia em função da velocidade e da temperatura do ar; mas também depende da turbulência do fluxo de ar e 

a umidade relativa. O resfriamento fisiológico é particularmente importante em regiões com elevada umidade 

do ar, pois a pele úmida é, freqüentemente, apontada como a principal causa de desconforto (GIVONI, 1991).

Em locais onde o vento possui direção estável e velocidade acima 3,00 m/s, a ventilação proporcionada 

pela força do vento é a estratégia de refrigeração mais simples e eficiente (DUTT; DEAR; KRISHNAN, 1992). 

Entretanto, o vento pode se tornar indesejável quando a temperatura do ar estiver acima de 34°C (BOWEN, 

1981). É importante considerar que, quando o resfriamento por ventilação for empregado, é sensato pre-

ver algum esquema de ventilação mecânica para fazer frente aos períodos de calmaria. Eles serão usados 

esporadicamente e seu baixo consumo de energia propicia um sistema auxiliar altamente eficiente para 

complementar os processos de resfriamento passivo. Nos períodos de inverno, a ventilação pode ser inde-

sejável. Por isso, deve-se prever formas de controle da mesma nos locais onde essa situação possa ocorrer.

1.4 Conforto e vestuário

A influência do isolamento térmico, produzido por diversos tipos de roupas e pelas taxas de metabolismo 

humano (que variam em função da atividade exercida), precisa ser também considerada no conforto térmico 

dos usuários (FANGER, 1987). Taxas de calor produzidas pelo metabolismo em diferentes atividades (expressas 

como “met”), e níveis de isolamento térmico produzidos por diferentes tipos de vestimenta (expressos como 

“clo”) estão apresentadas na figura 1.1. Em climas quentes, o uso de roupas mais leves é particularmente 

importante, pois permite uma maior intensidade das trocas de calor por convecção entre o vento e o corpo 

humano (BAKER, 1987; BAHADORI, 1983).

Figura 1.1 Taxas de calor produzidas pelo metabolismo em diferentes atividades e níveis de isolamento térmico produ-

zido por diferentes tipos de vestimenta. 

Fonte: Fanger, 1987.



V E N T I L A Ç Ã O  N AT U R A L  E M  E D I F I C A ÇÕ E S 13

A zona de conforto térmico humano pode também ser influenciada pela aclimatação (IZARD; GUYOT, 1979; 

BEDFORD, 1964). Diferentes combinações de velocidade do ar, temperatura, umidade e radiação produzem 

um conjunto de condições agradáveis que são usadas para definir uma zona onde ocorrem sensações tér-

micas identificadas como confortáveis. Essa zona pode ser expressa através de índices de conforto, de cartas 

bioclimáticas (OLGYAY, 1963) de diagramas psicrométricos (GIVONI, 1976) ou nomogramas de temperatura 

efetiva. Pode-se observar que, para uma mesma combinação de temperatura do ar e umidade relativa, as 

zonas de conforto, ilustradas na figura 1.2, podem ser ampliadas em função do aumento na velocidade do ar.

Figura 1.2 Zonas de conforto 

representadas pelo nomogra-

ma de temperatura efetiva 

(à esquerda) e pela carta 

bioclimática (à direita). 

Fontes: Koenigsberger et al., 

1974; Izard, 1979.

1.5 Velocidade do ar e conforto

Para baixas velocidades do ar o conforto térmico é tão sensível à temperatura radiante quanto à tempe-

ratura do ar. A temperatura radiante combina os efeitos de temperatura do ar com aquelas produzidas pelas 

trocas térmicas por radiação, que ocorrem entre o indivíduo e o entorno onde o mesmo se encontra inserido. 

No caso de um edifício, esse entorno é representado pelas superfícies que delimitam o espaço arquitetônico 

(piso, teto, parede, janela, etc.). Normalmente, a temperatura radiante é medida com o auxílio de um termô-

metro de globo. Porém, para velocidades mais altas, a temperatura do ar determina a percepção do conforto 

(CLARK, 1989). Por isso, ao se analisar o conforto térmico em construções bem ventiladas, pode-se considerar 

a temperatura do ar como parâmetro determinante do conforto, ao invés da temperatura radiante, sem que 

isso produza erros significativos.

O movimento do ar reduz a temperatura efetiva devido à evaporação do suor da pele e às trocas convec-

tivas entre a corrente de ar e o corpo humano (ASHLEY; SHERMAN, 1984). Por essa razão, o limite máximo 

da zona de conforto, estabelecido para condições sem vento, pode ser ampliado em função da velocidade 

de ar, como mostram as figuras 1.2 e 1.3.
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O Building Research Establishment - BRE, na Inglaterra, sugere que ajustes na temperatura de conforto 

precisam ser realizados para computar o efeito combinado da velocidade do ar, vestimenta e atividade 

física (BRE, 1979). Por exemplo, para indivíduos realizando trabalhos ativos onde a velocidade do ar inter-

no seja da ordem de 1,0 m/s, podem ocorrer ajustes de até 5°C na temperatura de conforto preferida, em 

comparação com uma condição de calmaria, quadro 1.

Quadro 1. - Temperatura de con-

forto (em ºC), e ajustes devido à 

vestimenta e ao nível de atividade 

dos indivíduos, em função da 

velocidade do ar. 

Fonte: BRE, 1979.

O quadro 1 mostra ainda, que para trabalhos sedentários (sentados), realizados em ambiente não ventilado, 

a mudança da roupa executiva (paletó) para uma roupa mais leve (camisa de manga curta de algodão e 

calça comprida, por exemplo), aumenta a tolerância do sujeito em cerca de 3°C. Se, além desse ajuste no 

vestuário, existirem correntes de ar com velocidade de 1,0 m/s, o indivíduo aceitará um aumento adicional 

de 2,5°C, devido ao efeito refrescante produzido pelo movimento de ar.

Em outra pesquisa, comparando-se um ambiente com ar parado com outro onde havia uma corrente de 

ar com velocidade de 0,8 m/s, observou-se uma elevação de cerca de 2,5°C na temperatura preferida de 

sujeitos escandinavos, sob condições de 50% de umidade relativa (FANGER et al., 1974). Este efeito refres-

cante tem sido relatado como sendo ainda maior em outros experimentos (FLEURY, 1990; COOK, 1989). Há 

indicações de que o movimento de ar possa produzir sensações de conforto sob temperaturas acima de 

30°C e velocidades do ar aceitáveis (VILLAS BOAS, 1983; EVANS, 1980). No entanto, para temperaturas entre 

33°C e 37°C a velocidade do ar parece não afetar significativamente a sensação térmica (GIVONI, 1984). 

Nesse caso, a proximidade entre a temperatura do ar e da temperatura da pele reduz, consideravelmente, 

o potencial das trocas térmicas por convecção entre o corpo humano e a corrente de ar.

A figura 1.3 mostra os dados relativos à temperatura e umidade do ar para o mês de fevereiro (verão), na 

cidade de Recife, juntamente com a zona de conforto térmico para esse período. Observa-se que a área 

em azul pode ser ampliada para cima na presença de ventilação e que, com velocidades do ar acima de 

0,6m/s, pode-se obter conforto térmico no período considerado.
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Figura 1.3. Carta bioclimática para o ve-

rão de Recife/PE, considerando trabalho 

sedentário e roupas de verão. 

Fonte: Adaptado de Szokolay, 1985.

As vantagens do movimento de ar parecem ser independentes da direção da velocidade do ar em relação 

ao corpo (FANGER et al., 1974), mas a turbulência do ar tem sido reconhecida como uma importante variável 

de conforto (HANZAWA; MELIKOW; FANGER, 1987). Tem sido também sugerido que uma maior turbulência 

e variação da direção do fluxo de ar no interior das construções podem aumentar as trocas de calor por 

convecção (CLARK, 1989). É possível que isto possa também afetar a sensação de conforto humano (FANGER 

et al., 1974), figura 1.4.

Para escoamentos turbulentos a média de temperatura preferida aumenta em 0,7°C quando comparada 

com um fluxo laminar (FLEURY, 1990), sugerindo uma maior troca de calor do corpo com a corrente de ar. 

O movimento turbulento produzido por ventiladores de teto é bastante eficaz para elevar a temperatura 

preferida (SPAIN, 1986). Nestes casos, Clark (1989) verificou que a sensação de uma pessoa exposta a uma 

corrente de ar com velocidade de 1 m/s e temperatura de 29°C, foi equivalente a 24°C sem o ventilador de teto. 
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Fi g u ra  1 . 4  E fe i to  d a  ve l o c i d a d e  e 

turbulência do vento na sensação de 

conforto. 

Fonte: Fanger et al., 1988. 

A velocidade máxima do ar considerada como aceitável pode variar entre 0.5 e 2.5 m/s, de acordo com 

diferentes autores (SPAIN, 1986). O limite máximo tem sido definido com base em problemas práticos, 

tais como vôo de papéis sobre a mesa e desarranjo de penteados, ao invés de exigências fisiológicas de 

conforto, figura 1.5. Em climas quentes e úmidos, é provável que o poder refrescante provocado por uma 

maior velocidade do ar possa compensar essas desvantagens. O incômodo causado pela turbulência de 

um fluxo de ar constante pode ser verdadeiro em climas frios e temperados, onde os indivíduos não estão 

acostumados com um movimento de ar contínuo em contato com a pele (FANGER; PEDERSEN, 1977), mas 

não reflete a realidade de regiões quentes e úmidas. Ao contrário, em tais regiões, a ventilação é um fator 

fundamental na determinação do conforto humano (BOWEN, 1981) e velocidades do ar acima de 2,5 m/s 

podem ser muito bem aceitas (GIVONI, 1976).

Figura 1.5 Vôo de papéis 

sobre a mesa de trabalho, 

causados pelo vento.

Fonte: Arquivo pessoal.

Pode-se concluir, portanto, que alguns ajustes se fazem necessários nas zonas de conforto mais freqüen-

temente utilizadas pelos projetistas, a fim de considerar mais adequadamente os efeitos das variações da 

umidade e velocidade do ar no conforto térmico (DREYFUS, 1960).



2 O VENTO
Esta seção trata dos assuntos relacionados ao vento e às suas características gerais de circulação na atmos-

fera. Discute ainda, os fatores microclimáticos que interferem no vento e os principais dados meteorológicos 

necessários à compreensão do potencial de uso da ventilação natural como estratégia bioclimática.

2.1 Circulação atmosférica

A atmosfera terrestre está dividida em quatro camadas: mesosfera, termosfera, estratosfera e troposfera. O 

vento é parte da circulação da camada atmosférica mais baixa chamada de troposfera. Dentro dessa camada 

o gradiente vertical de temperatura muda com a altura, tornando-se mais frio à medida que esta aumenta. 

Em geral, a taxa de variação da temperatura é constante nos primeiros 11 km, apresentando um decréscimo 

de 6.5 K por quilômetro (HOUGHTON; CARRUTHERS, 1976).

Mudanças horizontais na temperatura do ar na superfície do globo terrestre não ocorrem linearmente do 

Equador para os Pólos. O Equador é uma linha imaginária passando ao redor do centro do globo. Entretanto, 

o chamado “Equador Térmico” não é uma linha reta, e oscila de acordo com as variações sazonais e com a 

presença de grandes massas de água (mares, lagos, lagoas etc.), de acidentes geográficos ou da vegetação 

natural (KOENIGSBERGER et al., 1974). Esses fatores afetam a distribuição da temperatura sobre a superfície 

da Terra e, conseqüentemente, a configuração global da circulação do vento.

A circulação de ar na atmosfera pode ser classificada em movimentos verticais e horizontais. A circulação 

vertical é gerada pelo aquecimento do ar na faixa Equatorial, em função da maior intensidade da radiação 

solar que atinge essa região da Terra. O ar aquecido se expande, torna-se menos denso e sobe verticalmen-

te, criando zonas de baixa pressão. Deslocadas em direção a estas zonas de baixa pressão, as correntes de 

ar vindas das regiões subtropicais, geram uma circulação horizontal. O ar aquecido sobe até certo ponto 

onde volta a se resfriar e desce na faixa subtropical, produzindo zonas de alta pressão, propagando-se nas 

direções norte e sul, figura 2.1.
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Figura 2.1. Esquema de circulação 

do vento na atmosfera. 

Fonte: Koenigsberger et al., 1974.

Por ser um fluido, o ar se mantém junto à superfície da Terra por gravidade e fricção, e tem a tendência de 

retardar a taxa de rotação da Terra onde esta é a mais rápida, isto é, no Equador. Há um deslizamento na 

camada limite entre a Terra e sua atmosfera, causado pelo fenômeno conhecido como força de Coriolis 

(KOENIGSBERGER et al., 1974). Essa ação produz um vento vindo da direção oposta ao movimento da Terra 

que, em conjunto com a circulação horizontal do vento na superfície do globo, gera a configuração da 

circulação do vento na Terra. Os ventos do oeste e os alísios são produzidos pela interação dessas duas 

forças. Eles apresentam deflexões opostas para compensar a redução do momento angular ocorrido no 

Equador, figura 2.2.

Fi g u r a  2 . 2 .  D i s t r i b u i ç ã o  d o s  ve n t o s 

predominantes na superfície terrestre. 

Fonte: Adaptado de Melaragno, 1982. 

2.2 Camada limite urbana

Como visto anteriormente, quando uma corrente livre choca-se com a aresta de um obstáculo, a aerodinâmica 

que governa o escoamento, faz com que este se separe do obstáculo. O escoamento torna-se instável e uma 

camada limite é gerada. Dependendo da geometria, do obstáculo, a camada limite encosta-se ou afasta-se 

do mesmo, figura 2.3.
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Figura 2.3. Esquema em planta das três zonas formadas no escoa-

mento do vento em torno de um obstáculo não aerodinâmico. 

Fonte: Aynsley et al., 1977.

O escoamento dentro da camada limite pode ser laminar ou turbulento, dependendo da geometria do 

corpo e do número de Reynolds, apresentado anteriormente. Na aerodinâmica das edificações comuns, 

onde o número de Reynolds é normalmente alto, as correntes de ar dentro da camada limite são geralmente 

turbulentas.

2.3 Gradiente de vento

O fluxo do vento em contato com uma superfície está sujeito aos efeitos da fricção. O grau de rugosidade 

da superfície determina a intensidade dos efeitos provocados pela fricção. 

O incremento da velocidade do vento ao longo de um eixo vertical varia de zero, na superfície terrestre, até 

uma velocidade igual à do fluxo livre de obstruções, gerando o que chamamos de gradiente da velocidade 

do vento. A altitude na qual a velocidade do vento é livre da influência do atrito da terra é conhecida como 

altura do gradiente e é função da rugosidade da superfície terrestre. Quando o fluxo do vento atravessa 

campos abertos, áreas suburbanas ou cidades, distintas alturas de gradientes são produzidas, uma vez 

que a rugosidade dessas áreas é bem diferente. Conseqüentemente, a velocidade do vento na altura das 

construções dependerá do entorno no qual se encontram inseridas, quadro 2.1. Os expoentes indicados 

no quadro 2.1 serão utilizados no item 2.3.1 para encontrar a velocidade do vento em determinada altura 

do gradiente do vento.
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Quadro 2.1. Gradiente do vento para dife-

rentes áreas.  

Fonte: Adaptado de Jackman, 1980.

2.3.1 Altura do gradiente e velocidade local do vento
Os dados do vento são coletados em estações meteorológicas e podem ser apresentados de modo a in-

formar a direção, velocidade e freqüência do vento, para uma determinada localidade. Para uso no projeto de 

edificações, é interessante que esses dados sejam coletados com freqüência horária, pois informam o com-

portamento do vento ao longo do dia, além das variações sazonais.

As estações meteorológicas são localizadas em áreas abertas e, portanto, livre da interferência de constru-

ções vizinhas.  As medições são feitas na altura padrão de 10m acima do solo. O uso desses dados como, 

entrada em problemas de ventilação nos edifícios, impõe a necessidade de correções. Para ser utilizada 

nos cálculos de ventilação natural nas edificações, a velocidade medida para a altura de 10m, precisa sofrer 

ajustes em função da altura das aberturas da construção em estudo, como também para incluir o efeito 

produzido pelas diferentes características do entorno no qual se encontra o edifício.

Acredita-se que menosprezar a correção da velocidade do vento “talvez seja, uma das causas mais comuns 

de erro no cálculo das taxas de renovação do ar” (LIDDAMENT, 1986). As necessárias correções podem ser 

feitas usando a seguinte equação do gradiente do vento (BRE, 1978):

Onde:

V = Velocidade média do vento na altura da abertura de entrada do ar (m/s).

Vm
 = Velocidade média do vento, medida na estação meteorológica a uma altura padrão de 10m (m/s).
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z = Altura da abertura de entrada do vento (m).

k
r 
a = Coeficientes que variam de acordo com a rugosidade do entorno (ver quadro 2.1).

Depois de corrigida, a velocidade do vento pode ser usada em algoritmos que estimam as pressões de 

vento nas superfícies das edificações e as taxas de fluxo de ar no interior das mesmas. Embora a equação 

2.1 forneça uma estimativa da velocidade do vento no nível das edificações, algumas características das 

construções podem afetar o curso do vento ao redor das mesmas, como será discutido na seção que trata 

da ventilação no espaço exterior às construções.

2.4 Efeito da capacidade térmica

Brisas marítimas e terrestres originam-se da descontinuidade de temperatura provocada pelas diferentes 

capacidades térmicas das massas de terra e água. Durante o dia, a temperatura da superfície terrestre aumenta 

mais rapidamente que a temperatura da massa de água. O ar mais leve formado sobre a superfície da terra 

sobe, gerando correntes de ar da massa de água em direção à terra. Durante a noite, o inverso é verdadeiro: a 

massa d’água conserva seu calor por mais tempo que a terra, criando uma corrente de ar da terra em direção à 

massa d’água, figura 2.4.

Figura 2.4. Brisas diurnas 

e noturnas. 

Fonte: Adaptado de Bou-

tet, 1987.

Esse efeito pode ser observado, analisando-se os dados de ventos de muitas regiões litorâneas do Brasil. 

À tarde, a velocidade dos ventos alísios é mais alta devido à coincidência na direção da brisa com a dos 

ventos alísios. À noite, como a brisa muda sua configuração, soprando em direção oposta, a velocidade do 

vento é reduzida. Devido ainda à diferença de temperatura entre duas áreas próximas, brisas locais podem 

ser geradas de amplas áreas verdes, como parques, em direção a áreas vizinhas urbanizadas (PADMANA-

BHMURTY, 1993). 

A concentração de construções e atividades humanas no centro da maioria das grandes cidades produz 

uma significativa diferença de temperatura entre o centro da cidade e as áreas suburbanas (JAUREGUI, 

1986; MONTEIRO, 1986; PADMANABHMURTY, 1993). Esse fenômeno, conhecido como “ilha de calor”, pode 
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provocar um significativo fluxo de ar da vizinhança em direção ao centro das grandes cidades, modificando 

a configuração do vento regional e aumentando sua turbulência (PADMANABHMURTY, 1993).

2.5 Influência da topografia

Dependendo da configuração topográfica, a direção do vento regional, a velocidade e o teor de umidade 

do ar podem ser severamente afetados. É mais provável que uma corrente de ar escoe pelos lados de um 

obstáculo do que subir e passar por cima do mesmo. Isso ocorre porque as “trocas de energia requeridas para 

acelerar um escoamento ao redor de um obstáculo, situado no mesmo nível do escoamento, são menores 

que aquelas envolvidas no aumento do potencial energético do ar para erguê-lo. Como regra geral, o ar fluirá 

pelos vales e só ultrapassará a barreira quando a oportunidade se apresentar” (HOUGHTON; CARRUTHERS, 1976). 

No caso de barreiras íngremes e velocidades relativamente altas do vento, uma separação do fluxo pode 

ocorrer, ocasionando a formação de zonas turbulentas de recirculação do ar, conhecidas como vórtices. O 

perfil do vento pode, então, ser bastante diferente do apresentado no caso de uma suave inclinação, figura 2.5.

Figura 2.5.  Efeito do per f i l  da 

encosta no padrão do vento. 

Fo nte :  Ad a p t a d o  d e  Ay n s l e y ; 

Melborne; Vickery, 1977.

Vales podem canalizar correntes de ar distorcendo a velocidade e direção do vento regional.  Se a direção 

do vento é normal ao eixo do vale, sua velocidade pode cair para apenas um terço da velocidade do vento 

regional (GANDEMER et al., 1992) e bolsões de recirculação do ar podem ser gerados, figura 2.6.

Figura 2.6. Os vales podem 

propiciar a formação de bolsões 

de ar.

Fonte: Arquivo pessoal.

Brisas de montanha podem ocorrer durante o dia quando inclinações são aquecidas por radiação solar. 

O ar em contato com a superfície aquecida torna-se leve e sobe sobre as recuadas inclinações dos vales. 

Durante a noite, o processo é revertido. 
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2.6 Dados meteorológicos do vento 

Esta seção tem como objetivo identificar os dados meteorológicos, relativos ao vento, que sejam relevantes 

para determinar o potencial de utilização da ventilação natural como estratégia bioclimática em edificações 

localizadas nos climas quentes e úmidos. O ponto de partida, ao se analisar esse potencial, consiste em verificar 

a disponibilidade de ventos com velocidades capazes de produzir o resfriamento das construções, bem como 

o resfriamento fisiológico de seus usuários. O desconhecimento das características dos ventos disponíveis 

em um determinado local tem conduzido a erros de interpretação do real potencial da ventilação natural em 

edificações.

Além da velocidade, outros aspectos se apresentam como de fundamental importância para avaliar esse 

potencial. Alguns desses aspectos são discutidos a seguir, procurando identificar, em função dos diversos 

objetivos inerentes a cada etapa do projeto arquitetônico, os dados meteorológicos existentes e a sua 

melhor forma de apresentação gráfica.

Por razões de ordem prática, os dados horários originais (LOUREIRO et al., 1986) foram transformados em 

médias relativas a quatro grupos horários com características semelhantes. Esses grupos configuram os 

diferentes períodos do dia:

• Madrugada: 0 - 6h;

• Manhã: 6-12h;

• Tarde: 12 - 18h;

• Noite: 18 - 24h.

Da mesma forma, as direções, medidas em ângulos, foram agrupadas em intervalos de 45° correspondentes 

aos oito eixos cardeais mais importantes (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO). Esses agrupamentos visam a facilitar 

a compreensão do comportamento do vento nos diversos períodos, possibilitando uma proposta arqui-

tetônica mais consciente em relação à direção dos ventos (BITTENCOURT; CABÚS, 1994). No que tange 

às médias da velocidade do vento, essas não incluem os períodos com calmaria, para não distorcer a real 

velocidade dos períodos com vento.
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2.6.1 Oscilação da velocidade média do vento ao longo do dia e do ano
É comum a utilização, por parte dos arquitetos, de dados apresentados como uma média dos ventos do-

minantes para todo o ano. Essa informação pode ser profundamente enganosa, para efeito de avaliação da 

ventilação como estratégia de resfriamento das construções. Por exemplo, se em determinado local houver 

uma alta velocidade do vento no período de inverno e uma baixa velocidade no verão, a média não identificará 

tal aspecto, produzindo uma informação distorcida para o projetista.

A observação da variação da velocidade ao longo do dia e do ano tem dois objetivos. O primeiro, é exami-

nar a velocidade média dos ventos na época do ano em que a ventilação seria mais importante (meses de 

verão), e naquelas em que as altas velocidades do vento poderiam produzir efeitos indesejáveis (meses de 

inverno). O segundo objetivo é associar os dados de velocidade do vento, nos diversos períodos do dia, à 

necessidade de maior ou menor movimento de ar no interior dos edifícios, visando à obtenção de conforto 

térmico por resfriamento fisiológico em cada um desses períodos.

A figura 2.7 apresenta uma forma de visualização dessas informações. Neste sentido, vale a pena lembrar 

que os períodos de calmaria também precisam ser cuidadosamente observados para uma avaliação ade-

quada, conforme apresentado na figura 2.8.

Figura 2.7. Média mensal da velocida-

de do vento em diferentes horas do 

dia, excluídos os períodos de calma-

ria, para a cidade do Recife/PE. 

Fonte: Bittencourt, 1993.

A eventual verificação de que existem longos períodos de calmaria nas tardes de verão, ou que a velocidade 

dos ventos nesta época é muito baixa, inviabilizaria a ventilação natural como estratégia de resfriamento 

dos espaços arquitetônicos. Os dados do vento em Recife, apresentados na figura 2.8, demonstram que 

existe um forte potencial de ventilação natural para aquela cidade, uma vez que a velocidade do vento é 

satisfatória em todos os períodos do dia e do ano. Pode-se observar, ainda que a velocidade do vento é 

mais alta justamente no período onde ela se faz mais necessária, ou seja, à tarde, quando a temperatura 

do ar é mais  elevada.
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2.6.2 Freqüência e direção do vento ao longo do dia e do ano
A observação da freqüência e direção do vento é de fundamental importância quando da elaboração do 

projeto arquitetônico. Novamente aqui é freqüente a utilização da média anual como fonte de informação do 

vento predominante para uma determinada região.

A direção do vento pode variar ao longo do dia, como acontece no caso das brisas marinhas, ou de acordo 

com as estações do ano. Pode variar também em função de algum fenômeno particular a determinada 

região, como ocorre com o vento Minuano, no Rio Grande do Sul.

Os ventos de verão costumam ter características diferentes daquelas verificadas no inverno. Por essa razão, 

o conhecimento da variação sazonal da direção do vento durante o ano é extremamente relevante, para 

avaliar, de forma adequada, a melhor orientação das aberturas da edificação, observando as peculiaridades 

da cada época do ano, figura 2.8. 

Figura 2.8. Freqüência e direção do 

vento às 3h, 9h, 15h e 21h para a 

cidade do Recife/PE.

Fonte: Bittencourt, 1993.
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2.6.3 Associação entre freqüência, direção e velocidade do vento
O conhecimento conjugado das informações relativas à freqüência, direção e velocidade dos ventos, é 

útil para identificar a existência de certas direções associadas com velocidades reduzidas ou elevadas. A alta 

velocidade do vento pode causar certos distúrbios em edificações com elevada permeabilidade aos ventos, 

como aquelas dotadas de amplos painéis de elementos vazados. 

O conhecimento conjugado serve ainda para avaliar quais as melhores orientações para as aberturas do 

edifício, em função da associação entre predominância e velocidade dos ventos. A figura 2.9 mostra uma 

forma de apresentar os dados de maneira conjugada para um mês determinado (BITTENCOURT; LIMA, 

1983). Embora sejam realizadas medições simultâneas da velocidade e direção do vento na maioria das 

estações meteorológicas, esse dado não é trabalhado estatisticamente com vistas a produzir resultados 

que associem uma velocidade típica a uma determinada direção do vento. Nas estações meteorológicas do 

Instituto Nacional de Meteorologia - INMET; as médias são realizadas em horários padrão de 9h, 15h e 21h, 

conforme apresentado na figura 2.9. Nos aeroportos, no entanto, as medições são horárias e apresentam 

uma melhor análise das características do vento ao longo de todo o dia.

Figura 2.9. Associação entre velocidade 

e direção do vento para o mês de junho, 

em Maceió.

Fonte: Bittencourt; Lima, 1983. 



V E N T I L A Ç Ã O  N AT U R A L  E M  E D I F I C A ÇÕ E S 27

2.6.4 Distribuição das  velocidades do vento por hora e períodos do ano
Representações gráficas como a apresentada na figura 2.9, permitem verificar se existem ventos muito fortes, 

ou muito fracos, nos diversos períodos do dia, em cada um dos diversos meses do ano. A figura 2.10, por sua 

vez, proporciona uma visão global da distribuição das velocidades do vento, através das barras correspondentes 

a quatro diferentes meses, representantes das diversas sazonalidades do ano. Se tomados pela média, esses 

resultados poderiam distorcer a análise do potencial de ventilação, bem como mascarar a presença de ventos 

excessivamente fortes. Identifica, ainda, os horários onde a ocorrência de períodos de calmaria é mais frequente.

Figura 2.10. Freqüência das 

velocidades do vento em 

Fevereiro, Maio, Agosto e No-

vembro, às 3h, 9h, 15h e 21h, 

para a cidade de Recife/PE. 

Fonte: Bittencourt, 1993.

2.6.5 Associação entre dados do vento e a ocorrência de chuvas
Um dos aspectos mais problemáticos no uso da ventilação natural é a penetração de chuvas nos ambientes 

construídos, provocada pelas chamadas “chuvas de vento”. Embora esse tópico seja de extrema relevância, 

poucas são as informações disponíveis para uso em projeto que associem a ocorrência de chuvas com os 

dados de direção e velocidade do vento, e poucas são as pesquisas que abordem essa temática. Na ausência 

de informações adequadas, pode-se examinar os dados meteorológicos locais com a finalidade de conhecer 

os períodos com maiores índices de pluviosidade e as características relativas à direção e velocidade do vento 

nestes períodos, a fim de identificar as maiores probabilidades de ocorrência das “chuvas de vento”.



3 PRINCÍPIOS DO MOVIMENTO DO AR
Este capítulo descreve, simplificadamente, os mecanismos básicos envolvidos na dinâmica do ar, bem como 

algumas das suas representações matemáticas. 

O conhecimento dos princípios físicos do movimento do ar torna-se necessário para entender alguns dos 

fenômenos envolvidos na ventilação natural das edificações. Os algoritmos apresentados têm a finalidade 

de demonstrar a magnitude de cada variável envolvida no processo da ventilação, bem como o relaciona-

mento entre elas. Muitos autores concordam que algumas simplificações são necessárias quando se deseja 

estimar o movimento de ar, devido à grande complexidade envolvida na mecânica dos fluidos (AWBI, 1991; 

AYNSLEY; MELBORNE; VICKERY, 1977). Entre as simplificações está a suposição de que o escoamento de ar 

é constante e isotérmico, embora, na prática, nem sempre isso ocorra.

Para a maioria dos problemas relacionados à ventilação, entretanto, as equações aqui apresentadas podem 

ser consideradas adequadas para estimar o escoamento de ar ao redor e dentro das construções.

3.1 Princípios físicos do movimento de ar

A intensidade e distribuição do escoamento de ar no interior de um ambiente são determinadas pelas 

diferenças de pressão encontradas nas diversas superfícies do edifício. Elas podem ser geradas pelas forças 

exercidas pelo vento (pressão dinâmica) ou por diferenças de temperatura e, conseqüentemente, por diferenças 

na densidade do ar no interior e no exterior das construções (pressão estática). 

A pressão estática se constitui na força motriz do fenômeno que se convencionou chamar de ‘efeito chaminé’. 

Em uma chaminé, o ar aquecido torna-se mais leve que o ar circundante e tende a subir. Esse fenômeno 

provoca um deslocamento de massas de ar circundantes, com temperatura mais baixa, para ocupar o 

lugar do ar quente que subiu pela chaminé. Esse ar fresco que substituiu o ar que subiu pela chaminé vai 

sendo aquecido até que, por sua vez, vai também ascendendo, provocando, assim, um ciclo contínuo de 

movimentação do ar, figura 3.1.
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Figura 3.1. O efeito chaminé.

Fonte: Arquivo pessoal.

A intensidade do movimento do ar, produzido pela diferença de pressão estática, depende de dois fatores 

principais: da diferença de altura entre as aberturas de entrada e saída do ar; e da diferença de temperatura 

entre o ar aquecido e o ar do ambiente circundante, como ilustrado na figura 3.2.

Figura 3.2. Esquema do movimento do ar devido 

à diferença de pressão estática.

Fonte: Arquivo pessoal.

Segundo Baker (1987), o fluxo de ar devido ao efeito chaminé pode ser expresso como:

Onde: 

Q = fluxo de ar (m3/s)

C = coeficiente que representa a resistência ao escoamento do fluxo de ar (0,12 para a maioria das aberturas)

A = área da abertura (m²)

h = altura média entre as aberturas de entrada e de saída do ar (m)
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T
i
 = temperatura do ar interior (°C)

T
e
 = temperatura do ar exterior (°C)

Quando a abertura de entrada e saída do ar não for igual, um fator de correção precisa ser colocado. A 

figura 3.3 apresenta fatores de correção para diversas relações entre abertura de entrada e de saída do ar.

Figura 3.3. Fatores de correção entre aberturas de entrada e saída. 

Fonte: Aynsley; Melborne; Vickery, 1977.

Nas construções localizadas em climas quentes, as temperaturas externas máximas costumam se aproximar 

do limite superior das zonas de conforto, na maior parte do ano. Nessas regiões, as construções ventiladas 

naturalmente são bastante permeáveis aos ventos e, por esse motivo, as diferenças das temperaturas inter-

nas e externas localizam-se em torno de 2°C (AYNSLEY; MELBORNE; VICKERY, 1977; CROISET, 1972; FLEURY, 

1990). Apesar dessa diferença poder atingir 5°C em construções com elevada capacidade térmica, ou em 

espaços densamente ocupados, tais como salas de aula, ela não é suficientemente grande para produzir 

significantes taxas de fluxo de ar por efeito chaminé, sem comprometer o conforto interno (BAKER, 1987; 

EVANS, 1980). 

A diferença de temperatura exigida para induzir um apreciável movimento de ar em construções térreas 

(mais ou menos 10°C para produzir uma velocidade do ar de apenas 0,5m/s) tornaria os ambientes insupor-

táveis, nessas regiões. Portanto, devido a sua limitada eficácia, os efeitos da ventilação por efeito chaminé, 

podem apresentar algum interesse na região Sul e Sudeste do Brasil, durante o período do inverno. Nas 

demais regiões, seu potencial de uso é limitado.
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3.2 Equações fundamentais

A seguir são apresentadas algumas das principais equações que descrevem a dinâmica dos fluidos, à qual 

o movimento do ar está subordinado.

3.2.1 Equação de Bernoulli
O princípio de Bernoulli estabelece que, no caso do fluxo constante de um fluido incompressível e invíscido, 

a energia de uma unidade de volume do fluido é conservada ao longo de seu percurso. Isso quer dizer que a 

soma algébrica da pressão (I), da energia cinética por volume (II) e da energia potencial por unidade de volu-

me (III) apresenta um mesmo valor em dois pontos quaisquer do escoamento de um fluido (MASSEY, 1989). 

A equação que expressa este princípio, também conhecida como equação de Bernoulli, pode ser escrita, 

em relação à figura 3.4, como segue:

Onde:

p = pressão estática (Pa)

ρ = densidade do fluido (kg/m³)

Vm = velocidade média (m/s)

g = aceleração da gravidade (m/s²)

z = altura acima de uma referência horizontal dada (m)
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Figura 3.4. Escoamento no qual 

a equação de Bernoulli pode ser 

aplicada.

Fonte: Massey, 1990.

Considera-se que, em construções de altura reduzida, o termo gravitacional é insignificante e a densidade 

do ar é constante, exceto quando ocorrem grandes variações de temperatura em relação à temperatura 

do ar exterior. Como, em ambientes bem ventilados, isso raramente ocorre, o terceiro termo da equação 

anteriormente citada pode ser omitido. Portanto, a soma do termo relativo à pressão e o termo relativo à 

velocidade do ar é constante:

A expressão acima mostra que num determinado ponto de uma corrente de ar, o aumento da velocidade 

do escoamento mesma resulta, necessariamente, na redução da pressão nesse ponto, e vice-versa. Todavia, 

as suposições das quais dependem a validade da equação de Bernoulli, limitam sua aplicação generalizada 

às correntes de vento, onde o escoamento não seja contínuo e a ocorrência de turbulência seja freqüente 

(AYNSLEY; MELBORNE; VICKERY, 1977).

3.2.2 Equação de Venturi
Venturi estudou o efeito produzido no escoamento de um fluido, ao passar por reduções e expansões cônicas 

de tubulações, com a finalidade de reduzir a turbulência e as perdas de pressão causadas pelas mudanças nas 

seções transversais de tubulações. 

Na aerodinâmica aplicada aos edifícios, o efeito Venturi pode ser percebido em muitas situações comuns, 

como passagens estreitas sob construções altas (pilotis, por exemplo) ou nas proximidades de aberturas 

de saída do ar pequenas, localizadas em ambientes que possuam amplas aberturas de entrada do vento.
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O chamado efeito de Venturi é baseado no princípio de Bernoulli. Este teorema informa que a pressão de 

um fluido aumenta à medida que sua velocidade decresce. Fathy (1986) descreve de uma forma simples 

o efeito de Venturi, em relação a um tubo em forma de funil, como representado na figura 3.5. Ele explica 

que “após o ar entrar pela parte mais larga do funil, ele vai acelerando à medida que o atravessa, devido à 

redução na seção do funil. Este aumento da velocidade do ar diminui a pressão do escoamento no ponto 

A em relação à pressão atmosférica existente no ponto B, localizada na parte inferior do tubo”. 

Figura 3.5. Corte em um funil para ilustrar 

o efeito de Venturi. 

Fonte: Fathy, 1986.

Dessa forma, nas proximidades do ponto B, o ar externo é succionado para dentro do tubo devido à diferença 

de pressão entre os dois pontos, a qual é proporcional ao quadrado da velocidade do ar (ver equação 3.2). 

Este princípio pode ser “usado de várias maneiras para produzir correntes de ar no interior das construções” 

(FATHY, 1989).

3.2.3 Número de Reynolds
Este parâmetro, denominado em homenagem ao físico irlandês Sir Osborne Reynolds, é representado 

pela relação das forças de inércia divididas pela forças viscosas. A primeira, é a força gerada pelo impacto da 

corrente na parte frontal do obstáculo. Apresenta um valor elevado para corpos não aerodinâmicos e diminui 

para corpos aerodinâmicos. As forças viscosas atuam com mais intensidade em formas aerodinâmicas, como 

aerofólios, por exemplo, e é reduzida em edificações. Em todos os casos, contudo, ambas as forças, inercial e 

viscosa, estão sempre presentes ao mesmo tempo, embora em diferentes proporções (MELARAGNO, 1982).

Na figura 3.6 as forças de inércia são representadas pela resistência ao vento que se desvia do caminho 

original do escoamento do ar, acarretando uma diminuição da sua velocidade. As forças laterais de fricção, 

que também contribuem para diminuir a velocidade do ar, são as forças viscosas.
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Figura 3.6. Forças de inércia e viscosidade atuando em 

um obstáculo. 

Fonte: Melaragno, 1982.

A representação física do número de Reynolds (Re) é:

Onde:

Re = número de Reynolds

ρ = densidade do ar (kg/m³)

V = velocidade do vento (m/s)

L = diâmetro da largura do obstáculo (m)

µ = viscosidade dinâmica (kg/ m.s)

Sob uma pressão atmosférica de 1013mb e temperatura do ar entre 20ºC e 30ºC pode-se usar:

 m = 18,4 x 10 - 6 kg/ms

ρ = 1,18 kg/m3

A densidade e a viscosidade do ar podem ser consideradas constantes para problemas de ventilação natural 

em regiões tropicais. Assim, o Re torna-se uma função direta da forma do corpo e da velocidade do vento. 

Na figura 3.7, a largura (L) depende do ângulo de incidência do vento e varia consideravelmente de um caso 

para outro. A ação das forças de inércia no bloco à direita é muito menor que aquela no bloco à esquerda, 

resultando em diferentes valores de Re para a mesma construção, dependendo da direção do vento. 
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Figura 3.7. Diferentes números de Reynolds para 

diferentes posicionamentos do mesmo edifício 

em relação ao vento incidente. 

Fonte: Arquivo pessoal.

Os valores de Re para a região onde ocorre a transição da corrente laminar para a turbulenta são chamados 

Re críticos. Variam de 10 a 3.6 x 105 de acordo com a aspereza da superfície do corpo (MELARAGNO, 1982; 

BURGESS; ELLENBERCKER; TREITMEN, 1989). Para valores de R
e
 menores que aqueles mencionados anterior-

mente, a camada limite apresenta uma corrente laminar, onde as forças de fricção são reduzidas. Se o R
e
 é 

maior que os valores críticos, a camada limite tende apresentar um escoamento turbulento e as forças de 

fricção aumentam. Para correntes dentro de uma tubulação, ou no interior de um espaço arquitetônico, o 

R
e
 crítico varia de 2000 a 4000 (MASSEY, 1989).

3.2.4 Zonas de Pressão Estática
A pressão estática é a pressão exercida nas superfícies adjacentes, por um volume de fluido. Pode-se citar 

como exemplo, a pressão exercida pela água nas paredes de um reservatório. Na aerodinâmica, a ação da 

pressão estática é exercida pela atmosfera somada à pressão causada pela diferença de densidade entre o ar 

interno e externo às edificações, como descrito no item 2.1.

3.2.5 Zonas de Pressão Dinâmica
A pressão dinâmica é a pressão produzida pela força da velocidade do vento e está associada com a energia 

cinética do movimento da corrente de ar. Algumas vezes é chamada pressão de estagnação nos pontos onde 

a velocidade é levada a zero e a energia cinética é transformada em pressão, figuras 3.8 e 3.9.

Os sinais de positivo (+) e negativo (-) referem-se aos valores de pressão nas regiões assinaladas, tendo 

como referência a pressão atmosférica do local. Do ponto de vista científico as pressões são sempre positi-

vas. Essa nomenclatura, usando os termos positivo e negativo, tem sido largamente utilizada por facilitar a 

compreensão do efeito de pressão do escoamento sobre as superfícies do edifício. As zonas do escoamento 
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que apresentam valores da pressão acima da pressão atmosférica e exercem um empuxo nas superfícies 

do edifício, foram consideradas como zonas de pressão positiva. Aquelas zonas onde a pressão é menor 

que a pressão atmosférica, e um efeito de sucção é produzido nas superfícies do edifício, são chamadas de 

zonas de pressão negativa.

Figura 3.8. Campos de pressão em um 

corpo aerodinâmico.

Fonte: Adaptado de Aynsley; Melborne; 

Vickery, 1977.

Figura 3.9. Campos de pressão em um cubo.

Fonte: Adaptado de Givoni, 1976.
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A pressão dinâmica representa a energia cinética total do ar que atinge um corpo e é função da velocidade 

do vento e da densidade do ar, como mostrado a seguir:

Onde:

q = pressão dinâmica (Pa)

ρ = densidade do ar (kg/m³)

V = velocidade do vento na altura do edifício (m/s)

Uma vez que parte do escoamento sempre desvia de um obstáculo atingido pelo mesmo, e continua a 

mover-se após ultrapassá-lo, a pressão real num dado ponto da superfície desse obstáculo será sempre 

menor que o valor teórico (q) e é expresso como percentagem dele, na forma de coeficientes de pressão 

(C
p
). Os coeficientes de pressão serão utilizados na seção 7 dessa publicação. 



4 VENTILAÇÃO NOS ESPAÇOS EXTERIORES
Esta seção descreve as características dos escoamentos produzidos por diferentes corpos imersos em uma 

corrente de vento. A configuração da esteira, que é demarcada pela zona de separação entre o fluxo livre do 

vento e a região turbulenta localizada a sotavento dos corpos, caracterizada pela formação de vórtices e recir-

culação do ar, depende da geometria do corpo (ver seção 3). 

A forma do corpo também define os campos de pressão nas superfícies do mesmo, figuras 4.1 e 4.2. Visto 

que o diferencial de pressão através de uma construção é a força motriz para a ventilação, modificações de 

campos de pressão das construções implicam em mudanças nas características do escoamento de ar nos 

espaços arquitetônicos. Os vetores indicados nas figuras 4.1 e 4.2 são proporcionais aos coeficientes de pressão 

(C
p
), conforme definida no item 3.2.5 em cada lado dos dois tipos de objetos ilustrados (considerando-se a 

escala gráfica com valor igual a 1), e representam a pressão dinâmica exercida pelo vento livre de obstruções. 

Figura 4.1. Campos de pressão de um corpo aerodinâmico.

Fonte: Aynsley et al., 1977.
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Figura 4.2 Campos de pressão em um cubo.

Fonte: Aynsley et al., 1977; Givoni, 1976.

Os termos pressão “negativa” e pressão “positiva” se relacionam ao valor de pressão atmosférica local. Os 

valores de pressão acima da pressão atmosférica são considerados como “positivos”, enquanto que os me-

nores que a mesma são chamadas de “negativos”. Embora do ponto de vista científico, haja uma imprecisão 

do uso dessa terminologia, visto que todas as pressões teriam valores positivos, ela vem sendo utilizada 

para facilitar a identificação das regiões do edifício onde haverá um efeito de sucção (pressão negativa) e 

as zonas onde o vento tende a forçar sua entrada no edifício (pressão positiva).

Um erro freqüente na avaliação do fluxo de ar no interior de uma construção provém da falta de conheci-

mento do efeito das construções vizinhas no movimento de ar. O tecido urbano pode reduzir drasticamente 

a velocidade do vento devido à alta rugosidade da malha urbana, como foi visto na seção 2, e à deflexões 

causadas por edifícios localizados próximos ao local que se quer estudar (KOENIGSBERGER et al, 1974). O 

arranjo das construções, sua configuração e a presença de obstáculos externos também representam papel 

relevante na modificação do perfil do vento (GANDEMER et al, 1992; TSUSTSUMI; KATAYMA; NISHIDA, 1991). 

A influência desses parâmetros no fluxo de ar ao redor das construções é examinada nesta seção.

4.1 Configuração do conjunto edificado

As formas do fluxo de ar ao redor das construções são principalmente determinadas pela sua distribuição 

espacial. Dois dos arranjos mais comuns foram pesquisados por diversos autores (OLGYAY, 1963; BOWEN, 1983), 

figura 4.3. Eles acharam que, para o vento que sopra paralelo a grelha, o arranjo escalonado (em forma de 
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tabuleiro de xadrez) reduz a área da sombra de vento quando comparada com o arranjo normal (em grelha). 

Para incidência do vento oblíqua à malha, a situação se inverte. A proporção de blocos em relação à distância 

entre eles também afeta a configuração do fluxo de ar ao redor da estruturas (KENWORTH, 1985).

Figura 4.3. Simulação 

computacional mos-

trando o escoamento 

do vento em torno de 

edifícios com diferentes 

arranjos.

Fonte: Arquivo pessoal.

Assentamentos densos, com altura uniforme das construções, produzem uma nova “superfície”, correspon-

dente ao plano da coberta das edificações, que passa a se constituir no limite mais baixo do gradiente do 

vento. Entretanto, se existirem espaços entre as edificações, uma recuperação da velocidade do vento nos 

níveis das construções pode ser obtida. Dependendo do espaçamento entre as construções, três regimes 

são identificados por Lee, Hussain e Solliman (1980), figura 4.4.

Figura 4.4. Regimes de circulação do vento 

entre as edificações. 

Fonte: Adaptado de Lee; Hussain; Solliman, 

1980. 

Na primeira situação, na figura 4.4, o espaço entre as construções (E
c
) é maior que a soma das regiões de 

separação do fluxo localizadas a sotavento (E
s
) e barlavento (E

b
) geradas entre as construções.

O segundo regime de fluxo ocorre quando este espaço (E
c
) é menor, ou igual, à soma das regiões de sepa-

ração (E
c
 ≤ E

s
 + E

b
), restringindo o desenvolvimento completo destas regiões, porém esse espaçamento é 

maior que a distância necessária para produzir vórtices estáveis (E
v
).
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No terceiro regime, o espaço entre as construções (Ec) é menor que a dimensão necessária para gerar um 

vórtice estável e o vento “aparece deslizando suavemente sobre suas cumeeiras” criando uma zona de 

recirculação do ar entre as edificações (LEE; HUSSAIN; SOLLIMAN, 1980). 

Os autores avaliaram ainda o efeito de diferentes espaçamentos entre as construções e suas densidades 

construtivas, para arranjos em grelha normal e arranjos escalonados (tabuleiro de xadrez), nos três regimes 

anteriormente mencionados. As conclusões são apresentadas na figura 4.5, e são expressas como a diferença 

entre os coeficientes de pressão (ΔC
p
) nas superfícies situadas a barlavento e a sotavento da edificação. Essa 

diferença entre os coeficientes de pressão representa o potencial de ventilação através de uma construção. 

Tais coeficientes serão melhor explicados na seção 7. As linhas verticais da figura 4.5 representam os pontos 

como a mudança no regime do fluxo em função do espaço entre as construções. 

Figura 4.5. Variação dos co-

e f i c i e nte s  d e  p re s s ã o  (Cp) 

em função do espaçamento 

entre os edifícios (Ec/H) e da 

densidade (%). 

Fonte: Lee; Hussain; Solliman, 

1980.

O efeito da direção do vento atuando em grupos de construções baixas e em uma construção isolada é 

mostrado na figura 4.6. Ela indica que, para ângulos entre a normal à fachada (0°) e 45°, a influência da 

direção do vento é insignificante para a maioria dos arranjos, com densidade variando de 10% a 40%. Para 

construções isoladas, contudo, ΔC
p
 diminui em função do aumento do ângulo de incidência do vento em 

relação à normal à fachada. Isto sugere que construções mais afastadas entre si, que produzem menores 

densidades, representam um melhor arranjo para o movimento do ar, visto que elas produzem uma poro-

sidade mais alta do tecido urbano. As figuras demonstram claramente, que o aumento da densidade dos 

assentamentos urbanos produz uma queda no potencial de utilização da ventilação natural como estratégia 

de resfriamento dos espaços habitados.
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Figura 4.6. Variação dos coeficien-

tes de pressão (ΔCp) em função 

da direção do vento, em relação à 

normal à abertura, e da densidade 

do assentamento. 

Fonte: Lee; Hussain; Solliman, 1980.

Para uma mesma densidade populacional, edifícios altos e bem afastados entre si produzem um padrão de 

circulação do ar melhor que aqueles mais baixos e próximos entre si. Do ponto de vista do desenho urbano, 

isso sugere que generosos recuos progressivos e reduzidos coeficientes de aproveitamento do terreno, são 

instrumentos mais eficientes que a limitação de gabaritos para facilitar a circulação dos ventos no interior 

da malha urbana (BITTENCOURT; CRUZ, 1997).

4.2 Forma e tipologia dos edifícios

Evans (1973) conduziu uma série de estudos, em túnel de vento, usando módulos cúbicos para avaliar a 

influência da dimensão e forma das construções, beirais e inclinações dos telhados. Os resultados são apresen-

tados como função do tamanho da esteira em relação à profundidade D do cubo, a fim de identificar zonas 

localizadas a sotavento do obstáculo, onde o movimento de ar seria reduzido, figura 4.7. Ele observou que o 

aumento da altura e da largura do modelo corresponde a uma expansão proporcional do tamanho da esteira, 

mas que aumentando a profundidade do modelo, a esteira seria reduzida, figura 4.8. O tamanho da esteira é 

ainda influenciado pela combinação entre a altura e a largura das edificações. 

Figura 4.7. Dimensões básicas do modelo 

ensaiado em túnel de vento.

Fonte: Evans (1979).
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Figura 4.8. Influência das dimen-

sões do edifício no tamanho 

da esteira. 

Fonte: Evans, 1979.

Van Straaten, Richards, Lotz e van Daventer (1985) estudaram o fluxo de ar em túnel de vento a fim de 

aprimorar projetos para construções escolares na África do Sul. Analisando a ventilação nas construções 

de forma H, eles concluíram que o tipo H, ou qualquer tipo similar de planta, não é muito eficaz e deveria 

ser evitado sempre que possível, particularmente, em climas quentes. Já as edificações em forma de “L” ou 

“C” podem apresentar resultados interessantes, figura 4.9.

Figura 4.9. Compor-

tamento do fluxo 

de ar em torno de 

edificações em “L”e 

em “C”. 

Fonte: Adaptado de 

Evans, 1979 e Boutet, 

1987.

Construções com pátio, embora eficazes em regiões quentes e secas (FATHY, 1986) podem produzir efeitos 

inadequados para regiões quentes e úmidas, tais efeitos dependem da relação entre o tamanho do pátio 

e a altura das construções que formam o pátio, assim como do grau de porosidade dessas construções. 

Sempre que a configuração em pátio for exigida como condicionante arquitetônico, o aumento na poro-

sidade e a provisão de captadores de vento nas construções a sotavento podem reduzir os riscos de uma 

má ventilação, figura 4.10.
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Figura 4.10. A colocação de captadores de vento 

acima dos telhados pode aumentar a circulação de ar 

nos blocos localizados a sotavento.

Foto: Os autores, 1992.

Grandes aberturas de entrada e de saída acentuam o movimento de ar dentro das construções e contribuem 

para diminuir o tamanho da sombra de vento. Para aberturas apresentando uma porosidade de cerca de 

25% das paredes localizadas a barlavento e a sotavento, a redução da sombra de vento varia, mais ou menos, 

de 1/3 a 2/3 do tamanho da sombra de vento de uma construção sem nenhuma abertura, dependendo da 

localização das aberturas e da configuração da coberta (FATHY, 1986). 

O uso de pilotis pode melhorar a eficiência da ventilação interna de uma edificação em cerca de 20%, con-

tanto que se leve em conta uma distância mínima de 1,0m acima do solo e o vento fique livre de obstáculos 

embaixo das construções (GAUDEMER, et al, 1992). Além disso, em assentamentos com construções sobre 

pilotis, a ventilação por baixo das construções seria acentuada, o que reduziria pela metade o tamanho da 

sombra de vento. Em localidades urbanas densas, a adoção de pilotis nas edificações pode contribuir para 

a penetração dos ventos na malha urbana, na altura dos usuários.

Tais dispositivos serão melhor detalhados na seção 5 desta publicação.

4.3 Beirais e inclinações dos telhados

Amplos beirais e varandas afetam levemente a profundidade da esteira do vento, independente da posição 

dos beirais (sotavento ou barlavento) e de seu tamanho (EVANS, 1973; VAN STRAATEN et al., 1965), figura 4.11.

Inclinações de telhados planos produzem um tamanho similar da sombra de vento, mas à medida que a 

inclinação vai aumentando, a profundidade da esteira se expande, figura 4.12. Este efeito é acentuado pelo 

fato de que a altura total da construção também aumentará em função da inclinação do telhado. Quando 



V E N T I L A Ç Ã O  N AT U R A L  E M  E D I F I C A ÇÕ E S46

a zona da sombra de vento é ampliada, a pressão negativa (e conseqüentemente a diferença de pressão 

entre as fachadas da construção) é também aumentada. Isto resulta num fluxo de ar interno 15% maior que 

o encontrado em construções de cobertura plana (EVANS, 1973).

Figura 4.11. Efeito dos beirais com coberta plana no tamanho da esteira.

Fonte: Evans, 1979; Boutet, 1987.

Figura 4.12. Efeito dos beirais inclinados no tamanho da esteira.

Fonte: Evans, 1979; Boutet, 1987.
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4.4 Cercas e muros

A presença de muros no perímetro dos lotes pode produzir uma significativa redução do movimento do ar 

no interior das construções, especialmente se os muros forem altos e fechados.

A velocidade do ar na região da sombra de vento é função da altura do muro, da porosidade e do ângulo 

formado pelas lâminas dos elementos vazados (para muros vazados), figura 4.13. Nessa figura são apre-

sentadas zonas, localizadas a sotavento dos muros, cujas velocidades médias são representadas como 

percentual da velocidade do vento existente, antes dele atingir esses muros.

Do ponto de vista da ventilação, a ausência de muros nos lotes acentua o movimento de ar em torno das 

construções. Onde divisões são requeridas, os muros deveriam ser baixos e afastados das construções para 

reduzir a interferência no vento que atinge a construção.

Figura 4.13. Efeito de cercas 

e muros com diferentes 

configurações. 

Fonte: Boutet, 1987.

No Brasil, assim como na maioria dos países localizados em regiões quentes e úmidas, devido à carência de 

recursos financeiros, a maioria das moradias de baixo custo situa-se em pequenos lotes. Como conseqüência, 

distâncias curtas entre os limites do lote e as aberturas das construções são comuns.  Nestes casos, uma cerca 

de 1,5m  desvia a maior parte do fluxo de vento por  cima das  construções (Figura 4.14). Se componentes 

perfurados com porosidade de cerca de 50% forem usados nos muros, a obstrução é significantemente 

reduzida (MELARAGNO, 1982). Tais elementos podem ser utilizados para minimizar o impacto de muros 

no fluxo de ar próximo às aberturas da edificação, produzindo uma vazão na altura das janelas maior que 

aquelas obtidas com muros sem aberturas. A figura 4.14 mostra a redução na velocidade do vento produzida 

por cercas e muros com porosidades variadas. Pode-se constatar a influência benéfica da porosidade do 

muro, particularmente intensa em curtas distâncias a sotavento dos obstáculos (BOUTET, 1987).
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Figura 4.14. Redução na velo-

cidade do vento produzida por 

cercas e muros com porosida-

des variadas. 

Fonte: Melaragno, 1982.

4.5 Vegetação

A presença de vegetação também afeta a configuração do vento em função de sua forma e dimensão 

(MELARAGNO, 1982). Uma grande floresta ou uma densa área de vegetação produz um tamanho pequeno 

de sombra de vento em relação ao seu comprimento, figura 4.15b.

Figura 4.15. Efeito da ve-

getação na configuração 

do fluxo do vento. 

Fonte: Boutet, 1987.

Entretanto, uma curta e alta linha de árvores pode produzir uma esteira significativa, conforme demonstrado 

na figura 4.15a. Diferentes densidades de folhagens das árvores, e/ou a presença de arbustos embaixo da 

massa de árvores, podem produzir configurações distintas no fluxo de vento. Se as árvores são plantadas 

distantes umas das outras e o vento pode fluir abaixo e ao redor de cada árvore, a distância da construção 

para as árvores não é muito importante do ponto de vista da ventilação (VAN STRAATEN et al., 1965).

Em áreas tropicais, coqueiros e palmeiras produzem um amplo sombreamento com o mínimo de impedi-

mento ao fluxo do vento (GANDMER; MARNAUD, 1989), figura 4.16. Dessa forma as edificações usufruem 

do sombreamento, sem perder a ventilação. 
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Figura 4.16. Os coqueirais produzem amplo sombre-

amento sem impedir o fluxo do vento na altura das 

edificações. 

Fonte: Bittencourt; Lins; Ramalho, 1985.



5 VENTILAÇÃO NOS ESPAÇOS INTERIORES
Esta seção examina a influência do tamanho e da tipologia das aberturas das construções na configuração 

do fluxo de ar no interior dos espaços arquitetônicos. A influência de componentes externos, tais como co-

berturas, beirais, marquises e protetores solares, é também considerada.

Uma ampla revisão da literatura, a respeito do movimento de ar através dos interiores e ao redor das cons-

truções, foi realizada por Bowen (1983). Ele observou que muitas informações divulgadas sobre ventilação 

natural estão equivocadas, visto que são, freqüentemente, baseadas em “conhecimentos limitados e na 

imaginação fértil de projetistas, que não pesquisaram exaustivamente o assunto”. Daí surgiu a conhecida 

observação, comumente citada pelos estudiosos da ventilação natural, de que, infelizmente, o vento não 

segue as setas desenhadas pelo arquiteto quando da elaboração de  seus projetos.

Figura 5.1. O vento não sabe ler setas.

Fonte: Acervo pessoal, 2005.

As fontes que baseiam este texto estão entre aquelas citadas na revisão bibliográfica de Bowen (1983), 

devidamente complementadas com bibliografia produzida posteriormente à publicação do seu trabalho. 

Surpreendentemente, apesar da importância da ventilação para a produção de uma arquitetura mais 

adaptada aos climas tropicais, há ainda muito pouca informação de substância disponível sobre o tema” 

(EVANS, 1983).
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Entre a literatura publicada há uma que é o resultado de abrangente pesquisa realizada pelo Centre Scienti-

fique et Tecnique du Bâtiment - CSTB, França, incluindo a maioria dos aspectos relevantes para a ventilação 

em regiões quentes e úmidas. A investigação consistiu em testes em túnel de vento com modelos similares 

aos das construções tradicionais de Guadalupe, Caribe, com aberturas de entrada e saída abrangendo 30% 

do total das paredes que continham janelas. 

Medições em escala natural foram realizadas para avaliar a precisão dos dados coletados nos modelos 

simulados em túnel de vento, mostrando boa correlação (GANDEMER et al., 1992). Os resultados são ex-

pressos como coeficiente de velocidade Cv, representando a razão expressa pela média da velocidade de 

ar no interior das construções, medida a 1,5m de altura, dividida pela velocidade do vento externo, livre 

de obstruções, medida na mesma altura. Este método, além de fornecer uma expressão quantitativa da 

eficiência da ventilação, é adequado às finalidades do projeto arquitetônico, pois fornece aos projetistas 

o valor médio da velocidade do ar nos interiores das construções em relação ao vento externo disponível 

(AYNSLEY; MELBORNE; VICKERY, 1977). Tal parâmetro se apresenta bastante útil para avaliar o potencial do 

uso da ventilação como estratégia de resfriamento (ERNEST; BAUMAN; ARENS, 1991).

A configuração do fluxo de ar no interior de uma construção é determinada por três fatores principais 

(EVANS, 1983): 

1) O tamanho e a localização das aberturas de entrada do ar na parede;

2) O tipo e a configuração das aberturas usadas; 

3) A localização de outros componentes arquitetônicos nas proximidades das aberturas, tais como divisórias 

internas e painéis verticais ou horizontais adjacentes a elas (protetores solares e marquises, por exemplo).

Esses pontos são abordados nesta seção, identificando regiões do ambiente interno onde a velocidade 

do ar é mais alta e regiões onde o movimento de ar é mais baixo; ou onde existam zonas de recirculação 

do ar. As velocidades do ar interno são apresentadas como uma percentagem da velocidade externa do 

vento na altura da janela.
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A decisão de se produzir uma distribuição uniforme do movimento de ar ou um jato concentrado depende 

dos requisitos específicos de cada projeto. Se a atividade desenvolvida em um determinado ambiente induz 

os usuários a permanecerem em uma localização fixa quando ocupam o espaço, como acontece em quartos, 

por exemplo, a concentração de jatos com velocidades maiores pode ser uma opção mais interessante. 

Contudo, em espaços onde a flexibilidade é um importante requisito, uma distribuição uniforme do fluxo 

de ar pode produzir resultados mais apropriados, figura 5.2. Quantificar a ventilação é importante para o 

projeto arquitetônico, a fim de informar aos projetistas o valor médio da velocidade do ar nos interiores 

das construções em relação ao vento externo disponível.

Figura 5.2. A localização das abertu-

ras pode produzir escoamentos de 

ar distribuídos ou concentrados no 

interior dos ambientes.

5.1 Forma e dimensão das aberturas

O tamanho, a forma e a localização das aberturas para ventilação são os principais fatores determinantes da 

configuração do fluxo de ar no interior das construções (GANDEMER et al., 1992). Para um mesmo tamanho 

de abertura localizada a barlavento, maiores taxas de ventilação são obtidas quando as aberturas situadas a 

sotavento do edifício são maiores (VAN STRAATEN et al., 1965), conforme ilustra a figura 5.3.

Figura 5.3. Velocidade interna média 

em função da relação entre as aber-

turas de entrada e saída do ar, para 

incidências do vento a 45° e 90°. 

Fonte: Givoni, 1976.

Entradas de ar maiores que as saídas reduzem o fluxo de ar, porque parte da energia cinética é transforma-

da em pressão estática ao redor das aberturas de saída (FAIREY; BETTENCOURT, 1981). Essa configuração, 

porém, propicia uma distribuição mais uniforme da velocidade do ar dentro do ambiente (GIVONI, 1976; 

ERNEST, 1991), figura 5.4.
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Figura 5.4. A distribuição do fluxo de ar no 

interior dos ambientes é influenciada pelo 

tamanho das aberturas de saída.

Fonte: Arquivo pessoal.

Para construções apresentando aberturas de entrada e saída iguais, a média da velocidade interna de ar é 

função da porosidade da construção, representada pela razão do total da área aberta dividida pela área da 

parede, independentemente da direção do vento (ERNEST, 1991) (Figura 5.5). Por exemplo, uma construção 

com 40% de porosidade produz uma velocidade de ar média interna aproximadamente duas vezes maior 

que em outra com 15% de porosidade (GANDEMER, 1992; EVANS, 1980). O aumento na porosidade da cons-

trução produz também uma maior uniformidade da velocidade do ar nos espaços interiores (EVANS 1983).

Figura 5.5. Velocidade interna média 

em função da relação entre a direção 

do vento e a porosidade da parede. 

Fonte: Ernest; Bauman; Arens, 1992.

Sobin (1981) investigou a influência de três formas de aberturas (horizontal, quadrada e vertical) no mo-

vimento de ar no interior dos ambientes. Ele concluiu que, para uma mesma área de abertura, entradas 

de ar horizontais apresentam maior rendimento médio para todos os ângulos de incidência do vento. Em 

comparação com entradas quadradas e verticais, as entradas horizontais aumentam a eficácia da ventilação 

para incidências oblíquas do vento. Dois picos são produzidos para ângulos de vento em torno de 45° em 

qualquer um dos lados da perpendicular à fachada, enquanto uma resposta mais estável é apresentada 

para uma incidência de 90° (Figura 5.6a). Contudo, a inserção de painéis verticais (como protetores solares, 

por exemplo), modifica o rendimento da abertura horizontal em função da direção do vento e da inclinação 

do painel (Figura 5.6b).



V E N T I L A Ç Ã O  N AT U R A L  E M  E D I F I C A ÇÕ E S 55

Figura 5.6. Efeito da forma da abertu-

ra em função da direção do vento e 

da existência de protetores solares. 

Fonte: Sobin, 1981.

Considerando a distribuição do fluxo do vento dentro de um ambiente, a forma horizontal das aberturas 

produz uma ampla circulação do ar, mais apropriada à sensação de conforto térmico no interior das cons-

truções.

Van Straaten (1965) identificou que para aberturas em série, as taxas de fluxo de ar são determinadas 

principalmente pela área total das aberturas existentes na parede com a menor área de aberturas. Este é 

um aspecto relevante a considerar quando se trata de construções com vários ambientes, uma vez que 

existe a tendência de se prestar mais atenção ao tamanho das aberturas de entrada e saída do ar e não se 

considerar a importância das aberturas intermediárias.

5.2 Localização das aberturas

O movimento de ar dentro das construções é governado, principalmente, pela direção externa do vento, 

pela configuração da abertura de entrada do ar e pelas forças de inércia das correntes de ar que resistem a 

mudanças na direção do fluxo (BOWEN, 1983; AYNSLEY; MELBORNE; VICKERY, 1977; VAN STRAATEN et al., 1985). 

A distribuição interna do fluxo do ar é também influenciada por campos de pressão gerados pelo vento 

no entorno da construção e pelas pressões existentes ao redor da abertura. Neste último caso, quando o 

vento incide perpendicularmente à janela, o fluxo interno se mantém perpendicular à mesma se as pressões 

ao redor da entrada forem simétricas, e passa a ser oblíquo quando elas forem assimétricas (EVANS, 1983; 

KONYA, 1980) (Figura 5.7).
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Figura 5.7. O padrão de circulação 

do ar depende das forças geradas 

no exterior das aberturas.

Fonte: Arquivo pessoal.

O planejamento das aberturas de entrada é a estratégia mais eficiente para definir o componente direcional 

do fluxo do ar, pois ele determina os vetores das forças que afetam o ar ingressando na construção (EVANS, 

1983), como demonstra a figura 5.7. Em uma construção térrea, a diferença máxima de pressão é obtida 

se as entradas de ar forem localizadas na região de maior pressão positiva das fachadas a barlavento, e as 

saídas, na região de pressão negativa mais intensa nas paredes a sotavento. O apêndice A fornece valores 

de coeficientes de pressão para várias condições. Eles podem ser usados para planejar a localização das 

aberturas, baseado no princípio de que a diferença de pressão entre as fachadas a barlavento e a sotavento 

se constitui na força motriz para a movimentação do ar (FLEURY, 1990).

Em geral, quando o vento sopra na direção próxima à perpendicular à entrada de ar, uma maior diferença de 

pressão através da construção é observada. Portanto, a localização das aberturas em função da direção do 

vento é de fundamental importância, quando se projeta considerando a ventilação natural como estratégia 

bioclimática (WHITE, 1957; GANDEMER; BARNAUD, 1989).

A ventilação cruzada é otimizada em ambientes com aberturas em três fachadas diferentes, mas espaços 

com tal configuração não são muito freqüentes (FLEURY, 1990). Para construções com uma única zona (por 

exemplo, galpões e ginásio de esportes) dotadas com aberturas localizadas a barlavento e a sotavento, e 

com área aberta representando 30% das suas respectivas fachadas, a adição de outra abertura lateral na 

quarta fachada produzirá somente um aumento de 5% no fluxo de ar (GANDEMER; BARNAUD, 1989). Em 

geral, uma construção com aberturas distribuídas em diferentes fachadas aumentará o potencial para se 

obter uma adequada ventilação natural, pelo fato de produzir significantes gradientes de pressão em vários 

pontos da mesma.

Considerando o movimento do ar através de aberturas em série, o fluxo varia também em função da distância 

entre as aberturas. O alinhamento das aberturas à direção do vento incidente assegura menores perdas de 

energia, que ocorrem quando o escoamento é forçado a mudar de direção (AYNSLEY; MELBORNE; VICKERY, 

1977; ERNEST; BAUMAN; ARENS, 1991).
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Figura 5.8. Efeito da localização das aberturas em paredes 

opostas.

Fonte: Olgyay, 1963; Evans, 1980.

Superfícies próximas e paralelas ao jato induzem o mesmo a unir-se com a superfície, diminuindo a dissi-

pação de energia em até 40%, devido à redução da turbulência no perímetro do jato (SOBIN, 1981).

Figura 5.9. Efeito da localização 

das aberturas numa edificação 

térrea.  

Fonte: Givoni, 1976.

Para construções com igual porosidade, aberturas localizadas no centro da fachada produzem taxas de 

ventilação mais altas que as localizadas nas extremidades da mesma (GANDEMER; BARNAUD, 1989; GIVONI, 

1976). Devido à inércia da corrente do vento, a influência da localização da abertura de saída na distribui-

ção do ar interno é menor que a de entrada, exceto nas proximidades da abertura de saída (GIVONI, 1976), 

figuras 5.8 e 5.9.

As pesquisas de Givoni (1976) sugerem que maiores médias na velocidade do ar são conseguidas em am-

bientes com aberturas localizadas em paredes adjacentes, para uma incidência perpendicular em relação à 

abertura de entrada. Para uma incidência a 45°, os resultados são ligeiramente reduzidos. Esta generalização, 

entretanto, não é partilhada por outros autores (AYNSLEY; MELBORNE; VICKERY, 1977; SOBIN, 1981), que 

afirmam que aberturas adjacentes só são eficientes se tiverem uma forma predominantemente horizontal.
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Aberturas para ventilação podem também ser localizadas no nível do telhado ou bem acima dele, na for-

ma de exaustores ou captadores de vento. A chamada ‘exaustão de cumeeira’ é baseada no princípio de 

que a velocidade de ar nas cumeeiras dos telhados é mais alta e, como conseqüência, a pressão tende a 

diminuir e provocar uma sucção do ar interior, de acordo com o princípio de Bernoulli (ver seção 3). Baker 

(1987) sugere que o princípio de Bernoulli pode ser usado para propiciar pontos de exaustão em espaços 

amplos e profundos que, juntamente com as janelas, podem proporcionar razoáveis taxas de movimento 

de ar nestes ambientes. 

Elementos vazados têm sido usados para produzir ‘exaustão de cumeeira’ em algumas localidades, uma vez 

que eles propiciam sombra e proteção contra chuvas a um baixo custo e não exigem manutenção (Figura 

5.10). O mesmo princípio foi aplicado para um componente chamado la sucka já instalado em muitas casas 

na Flórida e na Carolina do Sul, nos Estados Unidos (CHANDRA, 1989; FAIREY; BETTENCOURT, 1981).

Figura 5.10. Extratores de cumeeira; no Marrocos. As aberturas 

no nível da coberta podem aumentar o movimento de ar no 

interior das edificações.

Fonte: Bittencourt, 1993.

5.3 Tipologias das aberturas

A escolha do tipo das esquadrias para uma construção depende da função particular de cada espaço. Afora 

os aspectos ambientais (ventilação, iluminação natural, controle do som, da chuva e do sol) existem outros 

igualmente importantes, tais como aspectos plásticos e estéticos, custos, vista da paisagem, privacidade e 

segurança.

Quando possível gelosias e venezianas móveis se constituem em soluções indicadas para janelas de cons-

truções em climas quentes, devido à possibilidade de ajustes apropriados para o controle da privacidade, 

vento, chuvas, raios solares e iluminação natural, figura 5.11. Esquadrias basculantes com folhas de venezianas 

são também apropriadas, pois as venezianas inclinam em função da posição da folha da janela, figura 5.12.



V E N T I L A Ç Ã O  N AT U R A L  E M  E D I F I C A ÇÕ E S 59

Figura 5.11. Venezianas móveis permi-

tem a regulagem do fluxo de ar. 

Fonte: Boutet, 1987.

Figura 5.12. Desempenho das janelas 

basculantes com venezianas.

Fonte:  Arquivo pessoal.

Qualquer que seja a tipologia de abertura adotada, um alto grau de porosidade é desejado (SOBIN, 1981; 

GANDEMER; BARNAUD, 1989), e pode ser conseguido através do uso de painéis de elementos vazados ou 

janelas com venezianas. O movimento de ar acima da altura a da cabeça das pessoas é de pouco uso para 

produzir resfriamento fisiológico nos usuários de um ambiente. Contudo, um redirecionamento do fluxo de 

ar pode ser conseguido através de protetores solares, elementos vazados, venezianas, painéis com lâminas 

inclinadas, saliências ou saques (BOWEN, 1983). 

É importante ter em mente que quando elementos vazados, grelhas, venezianas ou telas contra insetos 

são empregados, a resistência oferecida ao movimento de ar deveria ser considerada, quando da definição 

das dimensões das esquadrias (SOBIN, 1980; BOWEN; BLANCO, 1981). A resistência ao escoamento do ar 

oferecida por telas contra insetos varia em função da direção e da velocidade do vento, assim como das 

características da tela (KOENIGSBERGER et al., 1974). Para velocidades do vento abaixo de 3 m/s e incidência 

perpendicular à tela, a redução na intensidade do vento pode variar de 20% a 40%, dependendo do tipo 

de tela (VAN STRAATEN et al., 1965). Por esse motivo, similarmente ao que acontece no norte da Austrália 

(SOBIN, 1981), a maioria dos habitantes da área litorânea do Brasil prefere o fluxo do vento sem telas à 

proteção de insetos proporcionada pelas mesmas. O uso de painéis de elementos vazados é uma prática 

comum na região nordeste do Brasil e em muitas regiões do mundo, como solução para aumentar as taxas 

de ventilação a um baixo custo, figura 5.13.



V E N T I L A Ç Ã O  N AT U R A L  E M  E D I F I C A ÇÕ E S60

Figura 5.13. Elementos vazados auxiliam 

no aumento das taxas de ventilação no 

interior dos ambientes.

Foto: Arquivo pessoal, 1992.

5.4 Projeções verticais

Os elementos verticais podem ser constituídos por prolongamentos e extensões de paredes internas, pro-

tetores solares verticais ou elementos estruturais.

Em construções térreas, o efeito produzido por painéis verticais pode ser apreciável, dependendo da 

posição e tamanho do painel, assim como da direção do vento (GIVONI, 1976; MELARAGNO, 1982). A ven-

tilação pode ser acentuada em função do aumento da diferença de pressão criada por estes elementos, 

mas posicionamentos inadequados podem obstruir os ventos predominantes. Eles podem também ser 

usados para alterar a pressão desenvolvida ao redor das janelas e, também, mudar a configuração do fluxo 

interno, figura 5.14 (LÔBO; BITTENCOURT, 1999).

Figura 5.14.  Projeções 

verticais podem interferir 

no fluxo de ar. 

Fonte: Fleury, 1990.

Os painéis verticais são particularmente eficazes para produzir ventilação em ambientes com um único lado 

para o exterior e com mais que uma abertura, especialmente se a incidência predominante for oblíqua em 

relação à abertura (GIVONI, 1976), como exemplificado na figura 5.15. Além disso, com a incidência oblíqua 

à abertura, o painel vertical pode funcionar como um captador de vento, aumentando a circulação do ar 

em ambientes de ventilação cruzada, figura 5.15. 
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Figura 5.15. Componentes verticais 

afetam o conjunto de pressões desen-

volvidas na entrada do ar, alterando o 

padrão de escoamento do mesmo. 

Fonte: Koenigsberger et al., 1976.

A introdução de elementos vazados nos painéis verticais pode ser usada para reduzir a diferença de pres-

são gerada por estes componentes. Devido à sua porosidade, eles produzem um efeito mais moderado 

no fluxo do vento do que um painel opaco; reduzindo a interferência do painel vertical no fluxo de ar em 

aberturas próximas do componente.

5.5 Projeções horizontais

Os elementos horizontais incluem protetores solares, marquises, beirais e varandas. Podem ser usados iso-

ladamente ou combinados com elementos verticais.

Beirais extensos e varandas exercem um papel benéfico em edifícios térreos, pois redirecionam a porção 

da corrente de ar que seria desviada acima do edifício para dentro do ambiente, aumentando a ventilação 

no espaço interno.

Marquises colocadas logo acima da abertura de entrada do ar alteram a distribuição de pressão em volta da 

abertura eliminando a componente descendente do fluxo do ar, dirigindo, conseqüentemente, o fluxo para 

cima. Entretanto, se houver uma separação entre a marquise e o edifício, o percurso original é restabelecido 

e a componente descendente recuperada, figura 5.16. Em edifícios altos, os elementos horizontais podem 

ser usados para possibilitar escoamentos uniformes nos diversos pavimentos, figura 5.17.

Figura 5.16. Efeito das projeções hori-

zontais no fluxo de ar no interior dos 

ambientes. 

Fonte: Olgyay, 1963; Bowen, 1981.
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Figura 5.17. Efeito de elementos horizontais 

no fluxo de ar em edifícios.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Quanto à velocidade do ar, algumas pesquisas informam que projeções horizontais podem reduzir a velo-

cidade média do ar interno em torno de 10% a 20%, dependendo do tamanho do componente (GIVONI, 

1976). Outras pesquisas relatam um aumento na velocidade média (ERNEST; BAUMAN; ARENS, 1991), 

especialmente para ventos oblíquos (SMITH; TAMAKLOE, 1970). O efeito combinado do prolongamento 

de paredes e beirais é demonstrado na figura 5.18, onde o coeficiente de velocidade (Cv) expressa a razão 

entre a velocidade média do ar interno e a velocidade do vento, medida a 10m de altura em campo aberto. 

O uso de componentes porosos em painéis horizontais (como pérgulas, por exemplo) produz o mesmo 

efeito de restaurar a componente descendente.

Figura 5.18. Efeito combinado dos 

elementos verticais e horizontais na 

velocidade do vento. 

Fonte: Aynsley et al., 1977.

5.6 Efeito da divisão do espaço interno

A presença de divisões nos espaços arquitetônicos modifica o padrão do fluxo do ar no interior dos ambientes 

dependendo da localização das aberturas nessas divisões. Além de uma distribuição inapropriada do fluxo de 

ar, a má localização das divisórias pode causar uma queda na velocidade do mesmo, figura 5.19. 

Figura 5.19. As 

divisões do espaço 

interno afetam a 

configuração do 

fluxo de ar. 

Fonte: Givoni, 1976.
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Em edifícios com vários ambientes, as salas localizadas a sotavento podem apresentar taxas médias de 

ventilação muito baixas, mesmo se conectando com os espaços a barlavento através de portas abertas. 

Quando as divisões internas são inevitáveis, uma ventilação mínima pode ser assegurada se os espaços 

ventilados forem usados como uma espécie de ‘plenum’ para ventilar as salas situadas a sotavento, ou 

quando as divisões internas são permeáveis ao ar.

A idéia do uso de paredes internas porosas não é nova. Ela pode ser encontrada em construções antigas 

da região quente e úmida do Brasil, onde o emprego de divisões permeáveis era usado para permitir o 

movimento de ar de um lado para o outro do edifício, figura 5.20.

Figura 5.20. Vedações internas permeáveis à pas-

sagem do ar em Pilar/AL.

Foto: Acervo pessoal, 1982.

Gandemer et al. (1992) recomendam o uso de partições ou divisórias com porosidade mínima em torno 

de 50%, para que a interferência de tais elementos devendo, portanto, ser devidamente considerada pelo 

projetista no movimento de ar seja reduzida. Isto pode reduzir a privacidade dos ambientes e facilitar a 

propagação do ruído (LEE; HUSSAIN; SOLLIMAN, 1980). De qualquer forma, os elementos vazados podem ser 

utilizados onde estes aspectos não representam um obstáculo, como é o caso de indústrias, armazéns etc.
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Figura 5.21. Efeito combinado dos elementos verti-

cais e horizontais na velocidade do vento.

Fonte: Adaptado de Aynsley et al. 1977.

5.7 Vegetação

A maior parte da literatura referente à influência da vegetação no fluxo interior dos edifícios é baseada em 

estudos realizados em túnel de vento por White (1957). Ele sugeriu diversas alternativas para incrementar o 

movimento de ar no interior das construções através da localização apropriada da vegetação em relação às 

aberturas do edifício. A experiência foi realizada com modelos de papel, o que não permite uma adequada 

simulação de plantas que apresentem apreciável porosidade, e não computa a deflexão e realinhamento dos 

troncos e folhas que ocorrem na realidade (CHANDRA, 1989).

Van Sttraaten et al (1965) afirmam que se árvores forem plantadas bem separadas e houver fluxo do vento 

por baixo e ao redor das mesmas, a distância das árvores até as fachadas do edifício não é um parâmetro 

crítico do ponto de vista da ventilação. Eles sugerem que os arbustos afetam mais a ventilação no interior 

dos edifícios que árvores com a copa afastada do solo, e sem galhos baixos. Segundo esses autores, a re-

dução causada pelos arbustos é máxima quando eles estão afastados da construção em torno de 7 vezes a 

sua altura, mas diminui significativamente quando os arbustos estão plantados bem próximos do edifício 

ou bastante afastados do mesmo. 

Dessa forma, os elementos do desenho paisagístico devem receber especial cuidado do projetista, no que 

diz respeito à vegetação, de forma tal que esta não forme barreiras aos ventos incidentes (OLGYAY, 1998). 



6 COMPONENTES ARQUITETÔNICOS E VENTILAÇÃO
Além das janelas, outros elementos construtivos podem desempenhar papel relevante no incremento da 

ventilação no interior dos ambientes. Alguns desses componentes têm sido pouco utilizados nas construções 

brasileiras, apesar da riqueza plástica que apresentam. Esta seção trata da relação entre os componentes arqui-

tetônicos, a ventilação natural e o potencial plástico da utilização dos mesmos nas edificações.

6.1 Captadores de vento

Os captadores de vento são utilizados há vários séculos em regiões com clima quente e seco, no Oriente 

Médio (Figura 6.1). Esses elementos arquitetônicos, constituídos por torres verticais com aberturas na sua parte 

superior e inferior. Tais elementos têm a função de captar os ventos numa altura em que eles se encontram 

com uma carga menor de poeira, a temperatura é menor e a velocidade é mais acentuada; redirecionando-os 

para os ambientes interiores a fim de aumentar o movimento de ar nesses locais (FATHY, 1986). As fotos apre-

sentadas na figura 6.1 são de autoria de Razak, estudante de pós-graduação da Brookes Oxford University, em 

2002, e foram gentilmente cedidas para essa publicação.

Figura 6.1. Captador de vento em 

construção situada na cidade de 

Yazd, Irã. 

Fonte: Edital da TIA Student Com-

petition, 2002. 

Os dutos constituídos pelas torres são utilizados para diminuir a quantidade de poeira e resfriar o ar que será 

redirecionado para o interior da edificação, por meio de potes com água e tecidos umidificados, figura 6.2.
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Figura 6.2. Seção de edifícios 

com captadores de vento na 

cidade de Yazd, Irã. 

Fonte: Fathy, 1986.

Em cidades que apresentam tecidos urbanos muito densos, eles podem também ser úteis para captar os 

ventos acima do plano da coberta, figura 6.3. Com isso, objetiva-se compensar a redução da velocidade do 

vento na altura das janelas, decorrente da elevada densidade construtiva e da baixa porosidade aos ventos 

verificada nesses sítios. Colocados acima da coberta, os dispositivos podem captar os ventos com maior 

velocidade que aquela encontrada na altura das janelas. A eficácia da ventilação através dos captadores 

de vento foi examinada por Bahadori (BAHADORI, 1981; BAHADORI, 1988) e Bowen (BOWEN, 1981; BOWEN, 

1983) mostrando o potencial destes componentes para melhorar a ventilação no interior das construções.

Figura 6.3. Captadores de vento no Irã. 

Fonte: www.brookes.ac.uk/schools/arch/tia/, aces-

sado em 08/09/2005.

É curioso notar que, embora muitas construções no Brasil possuam caixas d’água elevadas (para obter boa 

pressão de água nas torneiras), não se observa nenhuma tentativa para associar essas caixas d’água com 

captadores de vento (Figura 6.4).
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Figura 6.4.  As torres das caixas d’água poderiam 

servir como captadores de vento. 

Foto: Cruz, 2006.

Pesquisas, utilizando simulação computacional, estudaram o potencial de utilização das torres das caixas 

d’água como captadores de vento para auxiliar na ventilação de habitações populares (LÔBO; BITTENCOURT, 

2001). Os resultados demonstram que ao adotar a captação dos ventos através da torres de caixa d’água, a 

média da velocidade do vento interna obteve um incremento da ordem de 100% nos ambientes das salas, 

em comparação com o modelo onde não foi utilizada essa estratégia (Figura 6.5).

Figura 6.5. Aproveitamento da ventilação natural pela 

adaptação de caixas d’água. 

Fonte: Adaptado de Lôbo; Bittencourt, 2001.

Outra solução, ao nível do telhado, pode ser obtida por grandes aberturas tipo shed. Tais dispositivos que 

podem funcionar como captadores ou extratores de ar, dependendo de sua localização em relação à 

direção dos ventos dominantes. Em testes de túnel de vento, Gandemer et al. (1992) definiram que a área 
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do shed deveria ser maior que 20% da área da seção transversal do edifício, no sentido perpendicular à 

direção do vento, para se obter resultados satisfatórios. Eles relataram que, com projeto adequado, a mé-

dia da velocidade interna de ar em ambientes com ventilação cruzada pode ser aumentada em torno de 

40%, quando o shed funcionar como saída de ar (figura 6.6b), e em torno de 15%, quando funcionar como 

entrada de ar (figura 6.6a). 

A figura 6.6 mostra os efeitos produzidos por diferentes localizações do shed em relação ao eixo central da 

construção. Ao funcionar como entrada de ar, maior eficiência é conseguida quando o shed está localizado 

na primeira metade do telhado, no sentido da direção do vento, figuras 6.6c, 6.6g e 6.6h. Quando trabalha 

como exaustor, ele deveria estar situado na metade posterior do telhado apresentando ótimos resultados 

(figuras 6.6d, 6.6e e 6.6f ). As figuras 6.6c até 6.6h mostram a média da velocidade interna (v) em relação à 

velocidade do vento livre (V) com aberturas shed em várias situações.

Figura 6.6. Efeito da localização do 

shed no fluxo de ar no interior dos 

ambientes. 

Fonte: Gandemer et al., 1982. 

A utilização de dispositivos acima da coberta não é uma prática comum. Apesar do interessante potencial, 

esses componentes são muito pouco explorados pela arquitetura nacional. Entretanto, captadores de vento 

podem contribuir para incrementar a ventilação no interior dos ambientes e imprimir uma característica 

plástica diferenciada ao edifício (Figuras 6.7 a 6.8).
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Figura 6.7. Hotel em Mossoró/RN. 

Foto: Arquivo pessoal, 1983.

Figura 6.8. Captadores de vento 

e luz no Hospital Sarah no Rio 

de Janeiro/RJ. 

Fonte: http://ww.arcoweb.com.

br/arquitetura/arquitetura246.

asp, acessado em 02/09/2005.

Investigações realizadas sobre o desempenho desses componentes apontam para o seu grande potencial 

de utilização (CÂNDIDO et al., 2004; CÂNDIDO, BITTENCOURT, BATISTA, 2003). Esses estudos indicam que, 

dependendo da configuração dos captadores e da direção do vento, as aberturas existentes podem funcio-

nar, ora como entrada, ora como saída do fluxo de ar que cruza o ambiente. Nessas pesquisas, o aumento 

da velocidade do vento interna nos ambientes estudados, foi da ordem de 50% quando o dispositivo fun-

cionava como extrator, e de 30% onde este funcionava como captador de vento. Outro ponto positivo da 

adoção dos dispositivos de captação relaciona-se à melhoria na distribuição do fluxo do ar nos ambientes, 

quando extraem ou quando insuflam o ar (Figura 6.9).

Figura 6.9. Esquema de captação e insuflamento do ar proporcionado pelos captadores de vento.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.
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Em edifícios onde os ambientes são dispostos ao longo de um corredor central, os ambientes localizados a 

sotavento tendem a ser prejudicados por não receberem os ventos dominantes. A implementação, em um 

mesmo ambiente, de duas torres com aberturas dispostas em posições opostas, apresenta uma alternativa 

interessante. Nesse caso, dependendo da direção do vento, enquanto o outro desempenhará o papel de 

exaustor do ar interior. Caso o vento venha de direção oposta, os dispositivos terão suas funções invertidas, 

assim, a movimentação do ar será mantida, independente da direção do vento. A utilização de tais dispositivos 

podem se constituir em estratégia fundamental para incrementar o fluxo de ar no interior dos ambientes, 

e contribuir para obtenção de condições satisfatórias de conforto térmico dos usuários, figura 6.10.

Figura 6.10. Esquema de captação 

e insuflamento do ar proporciona-

do pelos captadores e exaustores 

de ar em edificação com salas 

dispostas ao longo de um corredor 

central.

Fonte: Arquivo Pessoal.

O mesmo estudo avaliou o impacto produzido pela variação da altura dos captadores de vento na venti-

lação natural no interior dos ambientes estudados. Considerou-se um captador de vento com uma vez e 

meia a altura do pé-direito do edifício analisado, e uma segunda altura equivalente a duas vezes a altura da 

edificação. O aumento na altura dos captadores produziu um significativo incremento da ventilação natural 

nos ambientes localizados a sotavento, apresentando um aumento de 40% na velocidade média do ar.

Captadores de vento apresentam, ainda, potencial de utilização integrada, capaz de beneficiar tanto a 

ventilação quanto a iluminação natural dos ambientes internos, figura 6.11. Nesse caso, a parte superior do 

dispositivo deve utilizar material translúcido, para permitir a passagem da luz natural. Estudos realizados 

indicam que os percentuais de iluminância média dos fundos da sala podem aumentar significativamente 

com a utilização do dispositivo de captação de vento e luz (BITTENCOURT; OLIVEIRA, 2005), figura 6.12. 
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Figura 6.11. Captação de luz no Hos-

pital Sarah no Rio de Janeiro/RJ. 

Fonte: http://www.arcoweb.com.

br/arquitetura/arquitetura246.asp, 

acessado em 02/09/2005.

Figura 6.12. Captadores de vento e luz 

em Maceió/AL.

Fonte: Arquivo pessoal.

Os captadores de vento podem produzir uma melhora considerável na distribuição do fluxo de ar, assim 

como na intensidade do mesmo, se constituindo em dispositivo com elevado potencial de uso em edifícios 

onde a ventilação se constitua em estratégia bioclimática importante. No entanto, sua aplicação prática 

precisa levar em conta a incidência de chuvas, bem como eventuais problemas acústicos, itens ainda pouco 

abordados pela literatura existente.

6.2 Pátios

Assim como os captadores de vento, os pátios são largamente utilizados em locais de clima quente e seco. 

Nessas regiões, os espaços abertos no interior da edificação se constituem em uma importante forma de pro-

teção contra o vento quente e carregado de poeira. Associados às fontes de água, que umidificam o ar, tais 

ambientes tornam-se bastante agradáveis nesse tipo de clima, figuras 6.13 e 6.14.
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Figura 6.13. Pátio com espelho d’água, fontes e vegetação em 

Alhambra, Granada - Espanha.

Fonte Arquivo pessoal, 1992.

Figura 6.14. Pátio dos Leões em Alhambra, Granada - Espanha.

Fonte: Arquivo pessoal, 1992.

No clima quente e úmido, os pátios podem ser utilizados, associados à vegetação, criando ambiências agra-

dáveis, desde que a distância entre os mesmos seja devidamente observada, tendo em vista a necessidade 

de captação dos ventos, figura 6.15.
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Figura 6.15. Os pátios podem ser utilizados em regiões 

quentes e úmidas. 

Foto: Arquivo pessoal, 1993.

Estudos realizados para edificações escolares (BITTENCOURT; PEIXOTO, 2001), indicam a importância de se 

considerar, adequadamente, a dimensão do pátio. Foram examinados três espaçamentos de pátios, com 

distanciamentos de 6, 9 e 18m entre as edificações, figura 6.16. Nota-se que o aumento da distância entre as 

edificações possibilita o aproveitamento da ventilação nos blocos localizados a sotavento. Quanto menor 

a distância, menor é a possibilidade de aproveitamento dos ventos nas salas a sotavento. 

Figura 6.16. Comportamento da 

ventilação natural resultante de 

diferentes dimensões de pátios.

Fonte: Bittencourt; Peixoto 

(2001). 

A investigação considerou três pontos de medição da velocidade do vento, na sala localizada a barlavento, 

no pátio e na sala a sotavento. Todos os pontos foram localizados no centro do ambiente e possuem altura 

de 1,00m. Comparando-se os valores obtidos nos três ambientes, nota-se que a velocidade do vento do-

bra quando a distância do pátio aumenta de 6m para 9m e que triplica quando o modelo passa a ter 18m, 

quadro 6.1.

Quadro 6.1 Velocidade do vento no 

ponto central dos ambientes para dife-

rentes dimensões de pátio.

Fonte: Bittencourt; Peixoto (2001).
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6.3 Peitoril ventilado

O peitoril ventilado, proposto pelo arquiteto Augusto Reinaldo e descrito por Holanda (1975), tem sido usado 

com bons resultados em alguns edifícios nordestinos. Trata-se de um dispositivo, geralmente executado em 

concreto, em formato de “L” invertido, sobreposto a uma abertura localizada no peitoril, logo abaixo das jane-

las, cuja finalidade é atuar como fonte complementar do movimento de ar proporcionado pelas esquadrias.

Essa abertura apresenta-se protegida das chuvas pelos planos verticais e horizontais do “L”, de maneira a 

permitir a passagem dos ventos sem que haja a penetração de chuvas nem de radiação solar direta, figura 

6.17. Sua reduzida dimensão e localização permitem ainda que sejam mantidos abertos durante a noite, 

possibilitando a utilização de ventilação noturna sem comprometer a segurança do ambiente.

Figura 6.17. O peitoril ventilado. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2005. 

Apesar dessas vantagens, tais dispositivos são pouco conhecidos, estudados e utilizados pelos arquitetos 

brasileiros. Investigações sobre o desempenho dos peitoris ventilados em edifícios escolares sugerem um 

bom potencial de utilização dos mesmos para aumentar a ventilação natural dos edifícios (LEAL; BITTEN-

COURT; CÂNDIDO, 2005). Observou-se que a inserção do dispositivo incrementou os valores médios da 

velocidade do ar, assim como proporcionou um significativo direcionamento do fluxo de ar para a altura 

dos usuários sentados, figura 6.18. Além disso, o mecanismo mostrou-se uma importante ferramenta de 

insuflamento do ar, mesmo quando as janelas foram consideradas fechadas, condição importante em dias 

de chuva, por exemplo. O peitoril ventilado pode ser de uso interessante para ambientes de escritório e 

dormitórios, pois direciona o fluxo de ar para a altura das pessoas sentadas ou deitadas. Podem ser ainda 

otimizados pela adoção de esquadrias pivotantes horizontais que permitem a regulação da intensidade 

do fluxo de ar.
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Figura 6.18. O desempenho do 

peitoril ventilado pode ser otimi-

zado pela adoção de elementos 

horizontais acima da sua aber-

tura.

Fonte: Arquivo pessoal, 2003.

É interessante destacar que o escoamento da ventilação natural através do peitoril ventilado, dependerá, 

também, da atuação de outras variáveis representadas pela localização e configuração do ambiente, assim 

como das aberturas de saída do ar.

O desempenho da ventilação natural através do peitoril ventilado em espaços internos dependerá, tam-

bém, do seu formato. Formas inclinadas ou curvas captam o fluxo de ar com melhor desempenho que as 

ortogonais, uma vez que seu formato aerodinâmico reduz as perdas de energia cinética devidas à turbu-

lência, figura 6.19.

Figura 6.19. O desempenho do 

peitoril ventilado é influenciado 

pelo formato adotado. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2003. 

6.4 Pérgulas

As pérgulas são elementos construtivos ainda pouco investigados quanto ao seu desempenho ambiental, 

apesar de serem bastante empregados na arquitetura tropical. Estes componentes arquitetônicos permitem 

proteção solar e permanente circulação do vento. As pérgulas possibilitam a concepção de ambientes arqui-

tetônicos onde a integração entre espaços interiores e exteriores se constituam em característica peculiar de 

edificações localizadas em regiões quentes e úmidas. Apesar desse interessante potencial, devem ser conside-

rados eventuais problemas relativos à redução da luminosidade e penetração de chuvas, figura 6.20.
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Figura 6.20. Os pergolados 

podem se constituir em 

elementos de integração 

entre os espaços interiores 

e exteriores.

Fonte: Arquivo pessoal, 

2005.

A distribuição do fluxo do ar no interior dos ambientes com pergolados está diretamente relacionada com 

a direção de incidência dos ventos (LIMA; CÂNDIDO; BITTENCOURT, 2005). A modificação da inclinação 

do pergolado também deve ser adequadamente considerada no projeto, pois pode diminuir em até 60% 

a velocidade do ar no interior do ambiente, quando as pérgulas inclinam-se a 45° em comparação com o 

pergolado de 90° (CAVALCANTI; CÂNDIDO; BITTENCOURT, 2005), figura 6.21.
Figura 6.21. A inclinação das 

pérgulas influencia a possibi-

lidade de exaustão do ar.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005. 

Outro fator que deve ser considerado é a presença de anteparos verticais na proximidade do pergolado. A 

inserção de anteparos verticais, localizados a sotavento do pergolado modifica a distribuição dos campos 

de pressão, influenciando, negativamente, no deslocamento do fluxo de ar (CAVALCANTI; LIMA; BITTEN-

COURT, 2005). Entretanto, para anteparos localizados a barlavento do mesmo, a modificação dos campos 

de pressão pode ser benéfica, por aumentar a pressão negativa sobre o pergolado e, consequentemente, 

incrementar a velocidade do ar no ambiente, figura 6.22. Nesse caso, a inserção do anteparo pode contribuir 

para um incremento de 60% na velocidade do ar interno.

Figura 6.22. A presença de 

anteparos associados ao per-

golado modifica o comporta-

mento do vento. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Os pergolados também podem ser utilizados como fonte secundária de luz natural para o interior do am-

biente. Estudos demonstram o potencial de iluminação decorrente da utilização de pergolados, especial-

mente quando pintados de branco (BITTENCOURT; OLIVEIRA, 2005). Entretanto, as questões relacionadas 

à incidência direta de luz no interior do ambiente em determinadas horas do dia, devem ser consideradas 

no dimensionamento e inclinação das pérgulas, figuras 6.23 e 6.24.
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Figura 6.23. Os pergolados 

podem auxiliar na ilumina-

ção dos ambientes. 

Fonte: Bittencourt; Oliveira, 

2005.

Figura 6.24. Componentes porosos podem restaurar 

a componente ascendente do fluxo de ar e proteger 

da incidência direta do sol.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

6.5 Pilotis

Construções sobre pilotis podem ser utilizadas para aumentar a ventilação em edificações localizadas a so-

tavento do mesmo. Como foi visto no item 2.3, a elevação da altura da abertura de entrada do ar proporciona 

uma captação do vento com velocidades acima daquelas encontradas no pavimento térreo, em função do 

gradiente do vento, figura 6.25. Em arranjos construtivos densos, esse dispositivo pode ser interessante para 

permitir maior porosidade da malha urbana aos ventos dominantes, na altura dos pedestres, figura 6.26.
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Figura 6 .25.  A ut i l ização de 

pilotis auxilia a ventilação da 

construção.

Fonte: Arquivo pessoal, 2000.

Figura 6.26. O uso de 

pilotis pode auxiliar na 

porosidade da malha 

urbana.

Fonte: Arquivo pessoal, 

2000.

Outra possibilidade dos pilotis é a utilização do espaço sombreado pela edificação para o desenvolvimento 

de diversas atividades. Na Malásia, por exemplo, esta prática é bastante comum e, portanto, incorporada 

na arquitetura regional, figuras 6.27 e 6.28.
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Figura 6.27. Construções com pilotis 

na Indonésia.

Fonte: Behling;Behling, 1996.

Figura 6.28. Construções com 

pilotis na Malásia. 

Foto: Toga, 1992 (não publicada).

Aynsley et al. (1977) compararam os coeficientes de pressão (Cp)  de uma casa térrea e da mesma constru-

ção sobre pilotis. Os resultados apresentados na figura 6.29 mostram que a elevação da construção do solo 

causa mudanças apreciáveis na distribuição das pressões nas superfícies da construção. 

No entanto, a utilização dos pilotis, não elimina a necessidade das construções serem porosas em relação 

ao vento. Aynsley et al. (1977) compararam o desempenho de uma construção térrea, com alto grau de 

porosidade (cerca de 50%), com outro conjunto sobre pilotis com aberturas representando 20% da área das 

paredes. Os resultados sugerem que construções altamente porosas oferecem mais conforto térmico que 

projetos convencionais menos porosos, até mesmo quando levantados a alguma distância acima do solo.  
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Figura 6.29. Comparação dos 

coeficientes de pressão de uma 

edificação térrea com os da mes-

ma edificação sobre pilotis.

Fonte: Aynsley  et al, 1977.



7 DETERMINAÇÃO DO ESCOAMENTO DA VENTILAÇÃO 

NATURAL NOS ESPAÇOS INTERNOS
Dois aspectos fundamentais estão envolvidos na utilização da ventilação natural como estratégia bioclimática 

nos projetos arquitetônicos: a intensidade do fluxo de ar, e sua distribuição nos ambientes que se pretende 

ventilar.

Os métodos mais elementares estão representados por algoritmos bastante simplificados. A intensidade 

do fluxo de ar é, geralmente, fornecida pelo número de renovações do volume de ar no interior dos am-

bientes por hora (N). 

A distribuição do fluxo de ar é, geralmente, estudada através de observações realizadas em modelos reduzidos 

no interior de um dispositivo conhecido como túnel de vento, capaz de simular a ventilação em maquetes 

das edificações. Também pode ser estudada através da ‘mesa d’água’, que utiliza o escoamento da água 

com espuma para visualizar o comportamento do fluido ao passar através de maquetes bidimensionais. 

Alternativamente, podem ser utilizados programas computacionais baseados nas equações fundamentais 

da mecânica dos fluidos.

7.1 Método BRE

O algoritmo simplificado, proposto pelo Building Research Establishment - BRE (UK), assume que o coeficiente 

de descarga (Cd) para aberturas, com diâmetro superior a 10 mm, apresenta valores similares (AYNSLEY, 1988). 

Ele também emprega o conceito de área equivalente, a qual para aberturas grandes, como portas e janelas 

amplas, pode ser considerada igual à área livre das mesmas. O coeficiente de descarga (Cd) contabiliza as per-

das na energia cinética do escoamento após o mesmo passar através das aberturas localizadas nas paredes 

externas e internas de uma edificação.

Em edifícios com muitas aberturas, a área global equivalente é calculada adicionando, aritmeticamente, 

as áreas das aberturas em paralelo. Para as aberturas em série, entretanto, essa área precisa ser obtida pela 

adição do inverso dos quadrados (AYNSLEY, 1988), figura 7.1. 
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Figura 7.1. Método proposto pelo BRE para cálculo do fluxo da ventilação em 

edifícios térreos. 

Fonte: BRE, 1978. 

Onde:

Q
w
  = taxa de ventilação (m³/s).

C
d 
= coeficiente de descarga (varia de 0,5 a 0,9 em janelas abertas, sendo 0,65 do seu valor mais comumente 

empregado).

A
w
 = área equivalente das aberturas para ventilação (ver figura 7.1).

V
r 
= velocidade do vento, na altura da janela (m/s).

ΔC
p
 = diferença entre os coeficientes de pressão nas aberturas de entrada e saída do vento.

7.2 Método de Aynsley, Melbourne e Vickery

O algoritmo apresentado por Aynsley, Melbourne e Vickery (1977) considera o tamanho e as características 

de descarga de cada uma das aberturas, com uma equação de descarga na qual é capaz de avaliar a taxa de 

fluxo volumétrico para aberturas em série. Entre os métodos simplificados apresentados na forma da equação 

do escoamento de ar através de um orifício comum, eles aparecem como um dos mais eficientes (ERNEST; 

BAUMAN; ARENS, 1991). Um balanço entre precisão e simplicidade parece ter sido obtido pelos autores:
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Onde:

Q = Taxa de ventilação (m³/s)

Cp
1
 = Coeficiente de pressão na abertura de entrada (ver apêndice A)

Cp
n+1

 = coeficiente de pressão na abertura de saída (ver apêndice A)

V
z
 = Velocidade de referência do vento na altura da abertura de entrada (m/s)

Cd
1
 = coeficiente de descarga na entrada (ver figura 7.2) 

A
1
 = área das aberturas de entrada do vento (m²)

Cd
2
 = Coeficiente de descarga para aberturas internas (0,6 para tipo comum de portas abertas)

A
2
 = área da abertura interna (m²)

Cd
n 
= coeficiente de descarga na saída (0.6 para janela comum)

A
n
 = área de abertura de saída do vento (m²)

Caso se deseje utilizar valores mais precisos do coeficiente de descarga Cd, os valores da figura 7.2 podem 

ser úteis, para determinar esses coeficientes nas aberturas internas e de saída do ar.
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Figura 7.2. Valores típicos do coeficiente de descarga Cd, para aberturas de saída do ar, em função da razão entre a área 

de abertura de saída do ar (As) e a seção transversal do ambiente (At). 

Fonte: Aynsley; Melborne; Vickery, 1977.

7.3 Túnel de vento 

Os túneis de vento são dispositivos no formato de um grande duto, no interior do qual são colocados 

modelos em escala reduzida (maquetes), para avaliar o comportamento do vento ao atingir esses modelos. 

A distribuição do fluxo de ar pode ser observada com o auxílio de fumaça, e a velocidade do vento é avaliada 

através de sensores localizados nos diversos pontos da maquete. Trata-se do meio mais preciso para avaliar a 

ventilação natural no espaço construído. Permite considerar o efeito do entorno bem como produzir um gra-

diente de vento semelhante ao do local que se queira examinar. Sua construção demanda um amplo espaço 

físico e equipamentos específicos, assim como mão-de-obra especializada no seu manuseio.

7.4 Mesa d’água

As mesas d’água são dispositivos simplificados onde se utiliza o escoamento da água para estudar problemas 

relacionados à ventilação natural em duas dimensões. Está baseado nos princípios de que tanto a água como o 

ar são governados pela mesma dinâmica dos fluidos, apesar de possuírem densidade e viscosidade diferentes, 

figura 7.3. É muito útil como instrumento didático, mas sua aplicação em pesquisas apresenta várias limitações.
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Figura 7.3. Mesa d’água. 

Foto: Martins; Marroquim, 2006 (não 

publicadas).

7.5 Modelos multizonais

A intensidade do fluxo de ar que penetra num determinado ambiente pode ser estimada por métodos 

simplificados ou através de métodos que consideram a construção como uma rede, onde os ambientes são 

representados por zonas conectadas através de nós. Esses nós representam as aberturas interligando os di-

versos ambientes. 

Os métodos multizonais apresentam uma precisão superior àquela apresentada pelos métodos simplifi-

cados e podem ser encontrados na forma de programas computacionais relativamente simples de serem 

operados, como o COMIS e o BREEZE. 7.6 Programas computacionais de mecânica dos fluidos.

O cálculo das taxas de ventilação é um procedimento importante para estimar o desempenho térmico do 

edifício, mas não fornece informações sobre a distribuição do fluxo de ar. 

Em regiões onde a ventilação é uma estratégia importante, isso representa uma significativa desvantagem. 

Nessas condições, os projetistas necessitam conhecer o efeito de diferentes desenhos de edifícios no 

escoamento do ar interno, não apenas quantitativamente, mas também qualitativamente. É necessário 

conhecer o efeito do tamanho e localização das aberturas, bem como a influência de outros elementos do 

edifício (como varandas, protetores solares e marquises) na configuração do fluxo interno. Com exceção 

da modelagem física, os modelos numéricos com base na Mecânica dos Fluidos Computacional, mais 

conhecidos como modelos CFD (iniciais de Computer Fluid Dynamics) são os únicos capazes de examinar 

alternativas de desenho e sua influência nos padrões de ventilação natural. 
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Os modelos CFD são códigos computacionais complexos, capazes de simular a dinâmica da maioria dos 

fluxos de ar e processos de transferência de calor (TAN; GLICKSMAN, 2005; CHOW, 2003; SANTAMOURIS; 

ASSIMAKOPOLOUS, 1997). São baseados nos princípios de conservação da massa, momento, quantidade de 

movimento e energia térmica, usando um conjunto de equações para resolver os problemas de mecânica 

dos fluidos e transferência de calor, de um modo iterativo, dentro de um modelo de elementos finitos. Alguns 

programas permitem o monitoramento nos processos de convergência e identificam problemas ocasionais. 

Os códigos podem manusear modelos bidimensionais ou tridimensionais em formato ortogonal ou não.

A modelagem CFD permite computar trocas térmicas entre o fluxo e seus arredores e é capaz de simular 

problemas envolvendo turbulência, dentro de certos limites. Não obstante, é importante ter em mente 

que não há modelo universal disponível que considere com precisão a ampla variação dos fluxos turbu-

lentos e transitórios, observados no contexto do ambiente construído (ALAMDARI, 1991), pois um dos 

mais importantes aspectos da ventilação natural - a turbulência - ainda não é completamente conhecido 

(MASSEY, 1989). Apesar de algumas discrepâncias numéricas entre o fluxo real e o fluxo simulado, é evidente 

que a simulação com programas em CFD se constitui numa importante forma de avaliação qualitativa da 

distribuição do fluxo de ar. 

Os resultados podem ser visualizados sob a forma de vetores, onde a velocidade e a direção podem ser 

analisadas. Alternativamente, a distribuição dos campos de temperatura e pressão pode ser visualizada 

como isolinhas. Alguns modelos permitem a identificação da intensidade da energia cinética turbulenta. 

Em futuro próximo, é provável que os programas CFD tornem-se corriqueiros nos escritórios de projeto, 

tanto quanto na pesquisa e laboratórios de desenvolvimento de produtos. Como o programa torna-se de 

uso cada vez mais simples, incorporando a inteligência artificial, além de dados de computação paralela e 

uso da comunicação gráfica, eles tornar-se-ão mais adequados aos projetistas muito em breve (FAWCETT, 

1991). Provavelmente substituirão todos os testes experimentais com modelos físicos, proporcionando 

flexibilidade nas avaliações da performance energética do edifício (CHOINIÈRE et al., 1992), figura 7.4.
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Figura 7.4. Modelos em CFD permitem 

a observação da direção e da velo-

cidade do vento através de vetores 

(figura superior). A visualização dos 

resultados permite identificar os cam-

pos de velocidade do vento e o com-

portamento do fluxo de ar no interior 

das edificações (figura inferior).

Fonte: Arquivo pessoal.

No momento, os programas CFD ainda são caros e exigem grande capacidade computacional. As limita-

ções do processamento e de memória existentes nos computadores comuns impedem a construção de 

modelos com alto grau de refinamento, dificultando a adequada modelagem de edifícios que apresentam 

certo grau de complexidade. Geralmente, grandes simplificações são exigidas, restringindo a precisão 

dos resultados. Para sua adequada operação é preciso um longo treino. A operação requer certo grau de 

conhecimento para reduzir a margem de erro no momento de definir o modelo computacional. Interfaces 

inteligentes reduziram as possibilidades de erro e o grau de conhecimento necessário para se utilizar o 

programa (FAWCETT, 1991).

Em climas quentes úmidos, as trocas de calor por ventilação desempenham um papel importante em re-

lação ao desempenho térmico do edifício. Não obstante, a maior parte dos programas computacionais de 

desempenho térmico das edificações trata a ventilação de uma forma muito simplificada, desconsiderando 

a necessidade de se conhecer a distribuição do escoamento do ar no interior dos edifícios.  



8 CONCLUSÕES 
A redução dos ganhos de calor é necessidade fundamental em climas tropicais. Em conjunto com a proteção 

solar, o resfriamento por ventilação se apresenta como a solução de melhor custo/benefício para o contexto de 

regiões quentes e úmidas. Nestas regiões, a temperatura do ar é quase sempre mais baixa que a temperatura 

da pele, e outros processos de refrigeração apresentam sérias inconveniências. 

No Brasil, assim como em outros países em desenvolvimento, o uso de aparelhos de ar condicionado não 

se apresenta uma alternativa concreta para a maioria das pessoas e a ventilação pode representar o único 

método de refrigeração viável. Além disso, o uso desses aparelhos é responsável por um alto consumo de 

energia nas edificações, cujos problemas de conforto térmico poderiam ser resolvidos adequadamente 

através da ventilação natural.

Grande parte do território brasileiro apresenta significativo potencial para alcançar boas condições de 

conforto térmico com velocidades do ar interno relativamente baixo (em torno de 1,0 m/s). 

Para proporcionar altas taxas de ventilação, as janelas em regiões quentes e úmidas deveriam ser amplas, 

mas sombreadas. Venezianas móveis são interessantes, pois permitem um adequado controle da incidência 

solar em relação à paisagem, à luz natural e ao movimento de ar. As exigências combinadas de sombrea-

mento constante, filtro da luz natural e de ventilação permanente, criam condições ideais para o uso de 

elementos vazados, também conhecidos por cobogós. 

É necessário, entretanto, ter-se consciência de alguns problemas correlatos que podem ocorrer quando 

a ventilação natural é escolhida como estratégia de resfriamento. Dentre eles, se destacam os problemas 

acústicos, a presença de insetos e a incidência de chuvas de vento. Estes problemas podem ser equacio-

nados se considerados nas etapas iniciais do projeto arquitetônico. 
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A escolha da estratégia bioclimática mais adequada (natural ou mecânica) representa apenas uma entre as 

várias condicionantes arquitetônicas, sobre as quais o bom senso do projetista deve determinar a melhor 

solução para cada caso, baseado no conhecimento do real potencial da ventilação natural e dos limites 

de sua aplicação.

As informações contidas nesta publicação apresentam os principais fatores envolvidos nos problemas 

de ventilação natural nas edificações. Através da sistematização dos aspectos que dependem do projeto 

arquitetônico, pretende-se disseminar o uso da ventilação natural como estratégia bioclimática capaz de 

reduzir o consumo energético das edificações.
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APÊNDICE A
Dados dos coeficientes das pressões do vento para edificações comuns com tipologia simples. 
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Fonte: Liddament, 1986.






