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RESUMO 

A envoltória da edificação consiste no principal meio de interação entre ambiente e exterior, 

com influência direta no desempenho térmico e energético do edifício. Através da intervenção 

na envoltória, com a proposição de elementos arquitetônicos específicos, é possível promover 

o uso de estratégias passivas de condicionamento, a exemplo da ventilação natural. A 

ventilação cruzada é recomendada pela NBR 15220-3 como principal estratégia bioclimática 

para o clima quente e úmido de Natal/RN, oferecendo dentre outros benefícios, o conforto 

térmico dos ocupantes. As ferramentas de análise da ventilação natural, por sua vez, 

abrangem diversas técnicas, desde métodos de cálculos simplificados a simulações 

computacionais de fluidos, cujas limitações são discutidas em diversos trabalhos, porém sem 

detalhamento dos problemas encontrados. Neste sentido, o presente trabalho tem objetivo de 

avaliar o potencial dos captadores de vento, elementos de envoltória aplicados para 

incremento da ventilação natural na edificação, através de simulação simplificada em CFD. 

Além disto, busca quantificar as limitações encontradas durante as análises. Para tanto, o 

procedimento adotado para avaliar a aplicação e eficiência dos elementos foi a simulação 

computacional em CFD, sigla em inglês para Computer Fluid Dynamics, no software 

DesignBuilder CFD. Foi definido um caso base, onde se acrescentaram captadores de vento 

com diversas configurações, para compará-los entre si e avaliar as diferenças no fluxo e 

velocidades do ar encontradas. Inicialmente deu-se prosseguimento a testes de sensibilidade 

para familiarização com o software e observar padrões de simulação, com mapeamento das 

configurações utilizadas e tempo de simulação de cada caso simulado. Os resultados mostram 

as limitações encontradas durante o processo de simulação, assim como um panorama da 

eficiência e do potencial dos captadores de vento, com o incremento da ventilação com a 

utilização dos captadores, diferenças nos padrões de fluxo de ar e aumento considerável das 

velocidades do ar no interior do ambiente, além de alterações encontradas em função das 

diferentes geometrias do elemento. Considera-se que o software utilizado pode auxiliar 

projetistas durante análises preliminares em fases iniciais do projeto. 

Palavras-chave: ventilação natural, simulação computacional, elementos arquitetônicos. 
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ABSTRACT 

The building envelope is the principal mean of interaction between indoors and environment, 

with direct influence on thermal and energy performance of the building. By intervening in 

the envelope, with the proposal of specific architectural elements, it is possible to promote the 

use of passive strategies of conditioning, such as natural ventilation. The cross ventilation is 

recommended by the NBR 15220-3 as the bioclimatic main strategy for the hot and humid 

climate of Natal/RN, offering among other benefits, the thermal comfort of occupants. The 

analysis tools of natural ventilation, on the other hand, cover a variety of techniques, from the 

simplified calculation methods to computer fluid dynamics, whose limitations are discussed in 

several papers, but without detailing the problems encountered. In this sense, the present 

study aims to evaluate the potential of wind catchers, envelope elements used to increase 

natural ventilation in the building, through CFD simplified simulation. Moreover, it seeks to 

quantify the limitations encountered during the analysis. For this, the procedure adopted to 

evaluate the elements implementation and efficiency was the CFD simulation, abbreviation 

for Computer Fluid Dynamics, with the software DesignBuilder CFD. It was defined a base 

case, where wind catchers were added with various settings, to compare them with each other 

and appreciate the differences in flows and air speeds encountered. Initially there has been 

done sensitivity tests for familiarization with the software and observe simulation patterns, 

mapping the settings used and simulation time for each case simulated. The results show the 

limitations encountered during the simulation process, as well as an overview of the 

efficiency and potential of wind catchers, with the increase of ventilation with the use of 

catchers, differences in air flow patterns and significant increase in air speeds indoors, besides 

changes found due to different element geometries. It is considered that the software used can 

help designers during preliminary analysis in the early stages of design. 

Keywords: natural ventilation, computer simulation, architectural elements. 
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INTRODUÇÃO 

A necessidade da redução do impacto ambiental das edificações tem estimulado a aplicação 

de princípios bioclimáticos e estratégias de eficiência energética no projeto arquitetônico. No 

clima quente e úmido de Natal/RN, destaca-se a ventilação natural, que proporciona conforto 

térmico a temperaturas mais altas e remove o calor interno da edificação, contribuindo 

também com a qualidade do ar e com a manutenção dos materiais construtivos. Seu uso é 

popularizado na arquitetura vernacular e difundido em recomendações (HOLANDA, 1976), 

normas (ABNT, 2005) e métodos (SZOKOLAY;DOCHERTY, 1999, MARSH, 2001, 

LAMBERTS, et al., 2003). Embora a ventilação natural apresente menor custo e seja 

incomparavelmente mais sustentável ambientalmente que o condicionador de ar, ela é 

negligenciada ou tratada superficialmente nos projetos arquitetônicos. Um dos motivos é que 

a aplicação da ventilação natural requer projetos arquitetônicos mais elaborados do que 

aqueles que dependem exclusivamente do uso de sistemas de condicionamento artificial de ar. 

O comportamento da ventilação natural é influenciado pela orientação e tipo das aberturas, 

geometria das fachadas e o layout interno, que interagem com as características urbanas, 

climáticas e comportamentais do usuário. Comparativamente, é mais fácil projetar edificações 

que dependem apenas do sistema de condicionamento de ar do que edificações ventiladas 

naturalmente, sendo que as expectativas de êxito no atendimento do conforto térmico com 

ventilação são inferiores as com o uso do condicionador de ar. Com isso, a ventilação natural 

se torna menos explorada e menos presente no projeto arquitetônico à medida que o 

equipamento se torna mais popular. Logo, é necessário tornar a análise da ventilação natural 

mais acessível ao projetista, proporcionando recursos que facilitem sua aplicação e que a 

tornem mais eficaz. 

A ventilação natural ocorre por diferença de pressão causada pelo vento e/ou diferença de 

densidade (efeito chaminé) e são os elementos arquitetônicos que proporcionam esses 

fenômenos, além de influenciarem o partido da edificação. Os diversos recursos 

arquitetônicos estão presentes principalmente na envoltória, como as pérgulas, o peitoril 

ventilado, os elementos perfurados ou cobogós (HOLANDA, 1976), as venezianas 

(FROMONOT, 2003, GODSELL; VAN SCHAIK, 2005, GOAD, 2005), os captadores de 
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vento (MONTERO, 2006), as empenas verticais (JONES; YEANG, 1999), dentre outros. O 

desempenho de cada elemento e sua interferência no partido arquitetônico varia, sendo que as 

chances de sucesso aumentam quando o elemento é inserido no início do processo projetual. 

Dessa forma, é possível integrá-lo organicamente ao projeto. 

A análise do comportamento da ventilação natural pode ser realizada por meio de ferramentas 

com diferentes níveis de complexidade, que vão desde os modelos algébricos simplificados 

até as simulações computacionais de dinâmica dos fluidos - CFD (Computer Fluid Dynamics, 

sigla em inglês). A escolha da ferramenta depende da dúvida ou problema, dos recursos 

disponíveis e da confiabilidade dos resultados necessários. As ferramentas computacionais 

geralmente são descartadas durante o processo de projeto em virtude da complexidade do uso, 

do tempo demandado e do custo envolvido com o processo. As limitações de programas de 

simulação em CFD são citadas por diversos trabalhos que exploram seu uso na pesquisa 

(COSTA e ARAÚJO, 2001, TRINDADE, 2006, CUNHA, 2010), entretanto são poucas as 

informações disponíveis para apreciar sua aplicação no processo projetual, porque são pouco 

detalhistas quanto à operação e integração a este processo.  

Diante dos benefícios do uso de ferramentas de avaliação do desempenho de recursos 

arquitetônicos quanto ao comportamento da ventilação natural, essa pesquisa visa explorar o 

uso simplificado da simulação computacional de fluidos, aplicando o programa 

DesignBuilder CFD na análise do desempenho de captadores de vento. 

Como objetivos específicos têm-se: 

- identificar elementos de envoltória recorrentes para potencializar a ventilação natural; 

- levantar métodos e ferramentas relacionados à análise da ventilação natural aplicáveis 

ao processo de projeto arquitetônico; 

- avaliar a eficácia dos captadores e a influência de sua geometria na distribuição de ar 

do ambiente, através de teste em CFD; 

- identificar as limitações do processo de simulação por meio de testes de sensibilidade. 

 

A dissertação está estruturada em quatro capítulos, sendo iniciada pela introdução, onde se 

apresenta os temas relacionados ao trabalho, os objetivos e as justificativas. O primeiro 

capítulo traz a revisão bibliográfica, abordando os assuntos relacionados à pesquisa: 
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ventilação e conforto térmico, elementos arquitetônicos que aumentam a ventilação 

natural nos edifícios, ferramentas de análise da ventilação natural e o processo de projeto 

arquitetônico. No capítulo 2, apresenta-se a metodologia adotada para o desenvolvimento 

do trabalho, explicando os procedimentos realizados no levantamento de elementos 

arquitetônicos e seleção dos captadores de vento, além da ferramenta de simulação e 

configurações, da definição dos casos para simulação, dos testes de sensibilidade e 

posteriores ajustes dos modelos. O terceiro capítulo tem como foco as simulações 

realizadas, com análises preliminares originadas dos testes feitos com o software e 

avaliação dos captadores, onde os resultados são discutidos. O último capítulo trata das 

considerações finais sobre os testes de sensibilidade, o processo de simulação, a análise 

dos captadores e sugestões para trabalhos futuros. 
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1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica busca identificar as relações entre ventilação, projeto e desempenho 

energético, sendo dividida em: ventilação e conforto térmico, elementos arquitetônicos que 

aumentam a ventilação natural nos edifícios, ferramentas de análise da ventilação natural e o 

processo de projeto arquitetônico. 

1.1 Ventilação e conforto térmico 

A ventilação consiste em mover o ar, recirculando o ar interno e/ou substituindo-o pelo 

externo (ALLARD; SANTAMOURIS, 1998, COSTA, 2005) e sua contribuição para a 

redução do desconforto térmico ocorre das seguintes formas: 

- o movimento do ar aumenta as trocas de calor por convecção e proporciona 

resfriamento fisiológico caso a temperatura externa não seja muito elevada, com perda 

de calor para o meio por convecção e evaporação do suor causando um efeito 

equivalente ao da redução da temperatura do ar; 

- a renovação de ar interno pelo externo remove calor do interior da edificação, se a 

temperatura interna for maior que a externa, causando: 

o redução da temperatura do ar interno, que se aproxima da temperatura do ar 

externo; 

o redução das temperaturas superficiais internas e conseqüente redução da 

radiação térmica (associada à temperatura de globo ou temperatura radiante 

média). 

A ventilação pode ser natural/espontânea ou artificial/forçada. A ventilação natural ocorre 

devido a diferenças de pressões naturais, ocasionadas pelos ventos e/ou gradientes de 

temperatura; enquanto que a ventilação artificial consiste na movimentação do ar por meios 

mecânicos (ALLARD; SANTAMOURIS, 1998, COSTA, 2005). Nos sistemas híbridos, a 

ventilação natural é associada a equipamentos mecânicos, como ventiladores e 

condicionadores de ar, sendo possível reduzir o consumo de energia quando as condicionantes 

climáticas são favoráveis, sem prejuízo para a sensação de conforto dos usuários. Deste modo, 



Revisão Bibliográfica 21 

 

os sistemas ativos podem trabalhar em uma potência menor, ou até mesmo permanecer 

desligados quando a demanda por ar fresco puder ser suprida parcialmente ou totalmente pela 

ventilação natural, inclusive em edifícios comerciais e industriais (KHAN, et al., 2008). 

1.1.1 Princípios de ventilação natural 

Para que a ventilação natural ocorra é necessária uma força motriz para movimentar o ar no 

interior dos edifícios, a qual pode ser resultado da pressão dos ventos sobre as fachadas da 

edificação ou do gradiente de temperatura que promove as correntes convectivas ascensionais. 

A ação dos ventos tem como resultado campos de pressões criados na envoltória da 

edificação, enquanto que a flutuabilidade térmica ou força ascensional consiste na diferença 

de densidade entre o ar interno e externo, causada por diferenças de temperaturas. Ambas as 

forças podem ocorrer simultaneamente, mas, em função das especificidades climáticas, uma 

delas tende a acontecer com maior ênfase (KLEIVEN, 2003) e deve ser priorizada na 

elaboração do projeto arquitetônico. 

As técnicas de ventilação natural consistem na ventilação unilateral, na ventilação cruzada e 

no efeito chaminé, sendo as duas primeiras causadas pela ação dos ventos, enquanto que o 

efeito chaminé é ocasionado pela diferença de temperatura entre o ar interno e o ar externo, 

Figura 1-1 (ALLARD; SANTAMOURIS, 1998, KLEIVEN, 2003). 

 

Figura 1-1. Esquema de um edifício com vários sistemas de ventilação: (1) unilateral, (2) cruzada e (3) efeito chaminé. 

Fonte. Adaptado de (KLEIVEN, 2003). 

  

1

2
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A ventilação unilateral ocorre quando as aberturas voltadas para o meio externo, para 

entrada e exaustão do ar, possuem a mesma orientação ou quando o ambiente apresenta 

apenas uma abertura para a troca de ar. Neste último caso, a dimensão, a forma e a disposição 

da abertura na fachada podem melhorar a ventilação do ambiente devido às forças 

ascensionais provocadas pela diferença de temperatura entre o ar interno e externo. Contudo a 

ventilação unilateral tende a apresentar baixos valores de renovação do ar e o benefício sobre 

o conforto torna-se pouco perceptível ao se afastar da abertura (KLEIVEN, 2003). Na 

ventilação unilateral o fluxo de ar através da abertura pode ocorrer devido ao vento e ao 

gradiente vertical de temperatura. Quando a temperatura interna está mais elevada que a 

externa, as forças ascensionais fazem o ar frio entrar pela parte mais baixa e o ar quente sair 

pela parte mais alta da abertura. Quando a diferença entre as temperaturas interna e externa 

for pequena ou quando a velocidade do vento é baixa, o fluxo de ar é baixo. A ventilação 

unilateral não é muito eficaz para resfriamento por ventilação durante períodos quentes 

(SANTAMOURIS; WOUTERS, 2006). Segundo Kleiven (2003) a ventilação unilateral é 

eficiente numa profundidade aproximadamente 2-2,5 vezes o pé-direito do ambiente, ou seja, 

em ambientes mais profundos, a parte posterior do recinto tem pouca renovação do ar. 

Na ventilação cruzada, o ambiente possui aberturas voltadas para exterior posicionadas em 

paredes distintas e o fluxo de ar atravessa duas faces da envoltória da edificação, induzido 

pelos diferenciais de pressão. O vento que incide numa das faces do edifício gera uma pressão 

positiva neste lado (barlavento), enquanto uma pressão negativa é criada na face oposta 

(sotavento), formando diferenças de pressões nas fachadas e no interior da edificação que 

originam o movimento de ar (Figura 1-2). A ventilação cruzada pode ser classificada em 

direta ou indireta, sendo esta última caracterizada pela presença de dois ou mais cômodos 

dispostos em série, que obrigam o vento a atravessá-los antes de retornar ao meio externo. A 

perda de carga do escoamento é proporcional à quantidade de ambientes que o vento tem que 

transpor, e sofre influência também do fracionamento e do tamanho das aberturas, da forma e 

tipo de esquadria e do layout interno. Por fim, a intensidade do fluxo de ar na ventilação 

cruzada é proporcional à diferença de pressão e a velocidade do vento no meio externo. 

As pressões positivas e negativas na envoltória do ambiente variam rapidamente com o tempo 

(devido à turbulência do fluxo de ar) e posição (devido aos efeitos aerodinâmicos da forma da 

edificação). A desvantagem desta estratégia é que ela depende da direção do vento e 



 

intensidade. As direções de vento mudam, assim como os coeficientes de pressão. As pressões 

do vento podem cair mesmo quando condições de 

nas taxas de ventilação. Apesar disto, esta estratégia tem sido bastante utilizada. Além

há incertezas, como os coeficientes de pressão do vento, 

eles variam para cada posição da envoltória do edifício, sendo sensíveis a pequenos detalhes 

da forma; eles são alterados significativamente 

direção do vento e são afetados pela porosidade do edifício 

2006). 

Figura 

 

O efeito chaminé ocorre devido à variação de densidade resultante do aquecimento 

interior da edificação. Quando o interior está mais quente

descolar para as porções superiores 

mais densa e com menor temper

da entrada do ar em aberturas posicionadas em níveis mais baixos e saída por aberturas 

superiores (Figura 1-3). Logo, é possível tirar partido deste 

renovação do ar posicionando aberturas para entrada nas zonas próximas ao piso e 

promovendo a exaustão pela coberta

a sensação de conforto dos usuários

de densidade é baixa e, conseqüentemente, não acelera as trocas de calor por convecção e a 

evaporação da umidade sobre a pele. 

sozinha, atingindo taxas adequadas de ventilação quando é combinada com as diferenças de 

pressões gerada pelo vento, que auxiliam a direcionar o fluxo de ar. 

sem contato das paredes com o exterior, uma alterna

ventilação prolongadas até a cobertura, que tendem a criar pressões negativas, succionando o 

ar independentemente da direção do vento 
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de. As direções de vento mudam, assim como os coeficientes de pressão. As pressões 

do vento podem cair mesmo quando condições de calmaria prevalecem, causando reduções 

nas taxas de ventilação. Apesar disto, esta estratégia tem sido bastante utilizada. Além

há incertezas, como os coeficientes de pressão do vento, raramente conhecidos

eles variam para cada posição da envoltória do edifício, sendo sensíveis a pequenos detalhes 

da forma; eles são alterados significativamente pelas edificações do entorno; variam com a 

direção do vento e são afetados pela porosidade do edifício (SANTAMOURIS;

 

Figura 1-2. Ação dos ventos: ventilação cruzada. 

Fonte. (SZOKOLAY, 2004). 

ocorre devido à variação de densidade resultante do aquecimento 

Quando o interior está mais quente, a massa de ar aquecida

descolar para as porções superiores e o espaço deixado é substituído por outra

com menor temperatura, ou seja, ocorre a exaustão do ar da edificação a partir 

da entrada do ar em aberturas posicionadas em níveis mais baixos e saída por aberturas 

Logo, é possível tirar partido deste movimento

renovação do ar posicionando aberturas para entrada nas zonas próximas ao piso e 

movendo a exaustão pela coberta. O efeito chaminé tende a ser pouco eficaz 

dos usuários, pois a velocidade da corrente de ar gerada pela diferença 

de densidade é baixa e, conseqüentemente, não acelera as trocas de calor por convecção e a 

evaporação da umidade sobre a pele. Esta estratégia não é tão eficiente quando aplicada 

sozinha, atingindo taxas adequadas de ventilação quando é combinada com as diferenças de 

pressões gerada pelo vento, que auxiliam a direcionar o fluxo de ar.  No caso de ambientes 

sem contato das paredes com o exterior, uma alternativa viável é o uso de chaminés de 

ventilação prolongadas até a cobertura, que tendem a criar pressões negativas, succionando o 

ar independentemente da direção do vento (SANTAMOURIS;WOUTERS, 2006)
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ficiente quando aplicada 
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(SANTAMOURIS;WOUTERS, 2006).  



 

Figura 1

A intensidade do efeito chaminé varia de acordo com a altura do edifício e com a diferença de 

temperatura entre o ar interior aqueci

mais expressivos em locais caracterizados por longos períodos de calmaria e quando a 

diferença de temperatura entre o meio externo e interno é significativa. Portanto esta 

estratégia é útil para a manutenção da qualidade do ar em 

ambiente de baixa ocupação e permanência

se aproximam da temperatura do ar interno e do 

isso a diferença entre temperaturas internas e externas não são suficientes para induzir um 

movimento de ar necessário para manter os ocupantes confortáveis

chaminé torna-se inexpressivo, pois a pressão exercida pelo vento sobre a fachada é superi

pressão exercida pela diferença de densidade do ar interno

geradas pela ação do vento prevalecem. Dessa forma, há limitações no uso do efeito chaminé 

para estes tipos de clima, havendo maior potencial de aplicação e

amplitude térmica ou no período de inverno. Para Kleiven 

através de uma largura de 5 vezes o pé

exaustão.  

1.1.2 Efeito do movimento do ar

O movimento do ar ao redor das pessoas 

clima quente e úmido (HOLANDA, 1976, GIVONI, 1992, SZOKOLAY;DOCHERTY, 1999, 

LAMBERTS, et al., 2004) onde a evaporação do suor é dificultada em razão da u

em níveis elevados que tende a acontecer com freqüência.

                                               

1 De acordo com Bittencourt e Cândido (2005), 
externo de aproximadamente 10ºC para produzir uma velocidade do ar de apenas 0,5m/s
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1-3. Efeito chaminé num ambiente e numa chaminé. 

Fonte. (SZOKOLAY, 2004). 

A intensidade do efeito chaminé varia de acordo com a altura do edifício e com a diferença de 

temperatura entre o ar interior aquecido e o ar exterior. O efeito chaminé alcança resultados 

mais expressivos em locais caracterizados por longos períodos de calmaria e quando a 

diferença de temperatura entre o meio externo e interno é significativa. Portanto esta 

utenção da qualidade do ar em locais de clima frio e/ou em 

e permanência. Para os climas quentes, as temperaturas externas 

se aproximam da temperatura do ar interno e do limite superior das zonas de conforto

entre temperaturas internas e externas não são suficientes para induzir um 

movimento de ar necessário para manter os ocupantes confortáveis1. Nestes casos, 

se inexpressivo, pois a pressão exercida pelo vento sobre a fachada é superi

pressão exercida pela diferença de densidade do ar interno, portanto as diferenças de pressões 

geradas pela ação do vento prevalecem. Dessa forma, há limitações no uso do efeito chaminé 

para estes tipos de clima, havendo maior potencial de aplicação em locais com maior 

amplitude térmica ou no período de inverno. Para Kleiven (2003), o efeito chaminé é eficiente 

através de uma largura de 5 vezes o pé-direito, da abertura de entrada para onde o ar sofre 

Efeito do movimento do ar 

das pessoas é uma das principais estratégias bioclimáticas para o 

(HOLANDA, 1976, GIVONI, 1992, SZOKOLAY;DOCHERTY, 1999, 

onde a evaporação do suor é dificultada em razão da u

em níveis elevados que tende a acontecer com freqüência. 

        

court e Cândido (2005), seria necessária uma diferença entre temperatura do ar interno e 
externo de aproximadamente 10ºC para produzir uma velocidade do ar de apenas 0,5m/s. 
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m locais com maior 

, o efeito chaminé é eficiente 

direito, da abertura de entrada para onde o ar sofre 

uma das principais estratégias bioclimáticas para o 

(HOLANDA, 1976, GIVONI, 1992, SZOKOLAY;DOCHERTY, 1999, 

onde a evaporação do suor é dificultada em razão da umidade do ar 

seria necessária uma diferença entre temperatura do ar interno e 
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Os benefícios do movimento do ar para a sensação de conforto podem ser alcançados através 

da ventilação unilateral ou cruzada. Desconsidera-se o efeito chaminé, que só poderia ocorrer 

quando a temperatura interna fosse maior que a externa, assim como gerar uma troca de ar 

significante e velocidade do ar insatisfatória (SZOKOLAY, 2004). 

O uso de ventiladores de teto também pode ser uma alternativa para melhorar a sensação de 

conforto em determinados locais. Uma maior turbulência e variação da direção do fluxo de ar 

dentro dos ambientes podem aumentar as trocas de calor por convecção, provocando um 

acréscimo em 0,7 ºC na média de temperatura de conforto ao se comparar com fluxos de ar 

laminares (FLEURY, B., 1990 apud (BITTENCOURT; CÂNDIDO, 2005).  

A aplicação do método do Método de Givoni (LAMBERTS, et al., 2003), empregado na 

elaboração da NBR 15220-3 (ABNT, 2005), demonstra que o movimento de ar é a principal 

estratégia para obtenção de conforto térmico para a zona bioclimática 8 (Figura 1-4), 

principalmente para a cidade de Natal2, conforme ilustração na carta psicrométrica, (Figura 

1-5). As demais estratégias são a combinação de ventilação com massa e resfriamento 

evaporativo (Figura 1-4 e Figura 1-6). 

 

Figura 1-4. Mapa do território brasileiro com indicação da Zona Bioclimática 8, referente ao clima quente e úmido.  

Fonte. (ABNT, 2005). 

 

                                                
2 A cidade de Natal-RN tem latitude 05° 50’ 10’’ S, longitude 35° 12’ 27’’ O, fuso horário GMT -3. 
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Figura 1-5. Carta psicrométrica com estratégias bioclimáticas para Natal - RN.  

Fonte. Programa Analysis Bio (LAMBERTS, et al., 2003). 

  

Tabela 1-1. Estratégias bioclimáticas para o clima de Natal. 

Ventilação 70.1% 

Ventilação/Massa 1.19% 

Ventilação/Massa/Resfriamento 
Evaporativo 

12.9% 

Massa Térmica p/ Resfriamento 0.114% 

Massa/Resfriamento Evaporativo 0.0228% 

Massa Térmica/Aquecimento Solar 0.582% 

Ar Condicionado 1.04% 

Sombreamento 99.4% 

Fonte. (LAMBERTS, et al., 2003).  

Figura 1-6. Estratégias bioclimáticas para Natal. 

Fonte. (LAMBERTS, et al., 2003). 

A eficácia do resfriamento fisiológico depende da velocidade do ar e da diferença de 

temperatura entre o ar e a pele e seu efeito é equivalente à redução de temperatura do ar. Ou 

seja, a tolerância ao aumento de temperatura pode ser maximizada com o aumento da 

velocidade do ar.  

A ASHRAE (2001) estabelece um limite de 0,8m/s para a velocidade do ar, com base em 

problemas práticos ocorridos em ambientes corporativos, como o vôo de papéis e desconforto 

térmico local em virtude de correntes de ar localizadas. Para regiões quentes e úmidas, Givoni 

(1976) afirma que velocidades do ar acima de 2,5m/s podem ser bem aceitas, já que nestes 

70,1%

1,2%

12,9%

0,8%

14,0%
1,0%

Ventilação
Ventilação/Massa
Ventilação/Massa/Resfriamento Evaporativo
Outros
Conforto
Ar Condicionado
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climas a ventilação natural é fundamental para o conforto humano, ao contrário de climas 

frios e temperados, onde a turbulência e o fluxo de ar constante podem causar incômodo. As 

recomendações de Givoni (1992) são de velocidade do ar de 2m/s, a temperaturas de até 32ºC, 

com umidade relativa limite de 90%, com a justificativa de que os limites estabelecidos pela 

ASHRAE foram determinados em função dos incômodos causados em ambientes de 

escritório e em residências, este limite poderia ser maior. No caso de altas temperaturas, 

superiores a 33ºC, o aumento na velocidade do ar não é suficiente para proporcionar conforto 

térmico, pois a proximidade entre a temperatura do ar e a temperatura da pele reduz o 

potencial das trocas térmicas. 

Segundo o modelo de Szokolay e Docherty (1999), Equação 1 e Figura 1-7, a velocidade do 

ar em 1 m/s permite que a temperatura do ar seja aumentada em 4,2ºC para uma mesma 

sensação de conforto térmico, e a velocidade de 1,5 m/s permite que a temperatura do ar seja 

aumentada em 6,1ºC. O modelo deve ser usado para velocidades do ar de até 1,5 m/s, sendo 

esse limite definido pelos efeitos perturbadores que o movimento do ar pode trazer em 

velocidades superiores. 

dT = 6(v-0.2) – (v-0.2)²  Equação 1 

Onde: 

dT é o aumento de temperatura (°C) 

v é a velocidade do ar 

 

Figura 1-7. Correlação entre o aumento da velocidade do ar e aumento de temperatura. 

Fonte. (SZOKOLAY, 2004). 

 

Nicol (2004) adota a Equação 2 para representar o aumento do limite superior da zona de 

conforto onde há circulação do ar (Figura 1-8). Nota-se que baixas velocidades são suficientes 
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para provocar um aumento considerável na temperatura de conforto. Para o autor, a ventilação 

natural pode reduzir em 4ºC a sensação térmica com relação à temperatura real de 

determinado ambiente enquanto que ventiladores podem reduzir 2ºC. O autor indica a 

velocidade de 0,25m/s para temperaturas até 25ºC.  










+

−=

v
dT

104

50
7  Equação 2 

Onde: 

dT é o acréscimo de temperatura de conforto (°C) 

v é a velocidade do ar no nível dos usuários 

 

Figura 1-8. Influência do movimento do ar sobre a temperatura de conforto. 

Fonte. Adaptado de (NICOL, 2004). 

Em edificações com condicionamento artificial, os usuários desenvolvem uma expectativa por 

temperaturas mais baixas e homogêneas. Por outro lado, os ocupantes de edifícios ventilados 

naturalmente se adaptam mais facilmente a condições climáticas mais aproximadas dos 

padrões encontrados no exterior, suportando uma faixa mais ampla de temperaturas e 

velocidades do ar. Para definir a zona de conforto de edificações naturalmente ventiladas, 

deve-se considerar a adaptabilidade em função das temperaturas externas e velocidades do ar. 

De Dear e Brager (2002) propuseram um novo modelo adaptativo de conforto térmico para 

ser integrado à ASHRAE Standard 55 (Equação 3 e Figura 1-9). 

Tconf = 0,31.Ta,out + 17,8 Equação 3 

Onde: 

Tconf é a temperatura de conforto (°C) 

Ta,out é temperatura efetiva externa 
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Figura 1-9. Proposta de modelo adaptativo para ASHRAE Standard 55, aplicável para edifícios ventilados 
naturalmente. 

Fonte. (DE DEAR;BRAGER, 2002). 

A ASHRAE Standard 55-2004 (OLESEN, 2000) também considera a velocidade do ar como 

um fator que pode provocar um aumento no limite superior de temperatura da zona de 

conforto através do resfriamento fisiológico. As Figura 1-10 e Figura 1-11 se aplicam para 

uma pessoa com roupa leve (entre 0,5 e 0,9 clo) com atividade física quase sedentária com 

taxa metabólica entre 1,0 e 1,3 met. De acordo com a norma, a elevação da velocidade do ar 

para compensar um aumento na temperatura do ar e na temperatura radiante média não deve 

ser maior do que 3°C acima do valor limite da zona de conforto. A velocidade do ar foi 

limitada em 0,8 m/s em virtude dos efeitos provocados pelos ventos em velocidades 

superiores. 

 

 

Figura 1-10. Velocidade de ar necessária para aumentar 
a temperatura limite de conforto.  

Fonte. (OLESEN, 2000). 

Figura 1-11. Relações entre velocidade de ar, diferença 
entre temperatura radiante e temperatura do ar, e efeito 

equivalente à redução da temperatura do ar.  

Fonte. (NEGREIROS, 2010). 
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1.1.3 Efeito da renovação de ar 

A renovação do ar interno de uma edificação consiste em substituir o ar interno pelo externo e 

a unidade adequada para descrever é volumes de ar do ambiente por hora. Em clima quente e 

úmido, com baixas amplitudes térmicas e temperaturas máximas em que se pode obter 

conforto térmico com movimento do ar, recomenda-se a renovação do ar para aproximar a 

temperatura interna da externa e minimização das cargas térmicas de aquecimento 

(SZOKOLAY, 2004). São estratégias complementares o sombreamento, a iluminação natural 

e a construção leve e refletiva, associados com formas ativas de ventilação mecânica (JONES; 

HUDSON, 1998). Com relação à disposição dos ambientes, deve-se buscar a continuidade 

espacial com a integração entre espaços internos e externos a partir do uso de elementos 

vazados e sombreados, evitando assim a compartimentação. O uso de paisagismo integrado 

também é um fator que ameniza os efeitos negativos do clima no desempenho da edificação 

(HOLANDA, 1976). Estratégias de aquecimento, tanto solar passivo quanto artificial, não se 

aplicam, assim como a massa térmica, devido à baixa variação diária da temperatura 

(SZOKOLAY, 2004), sendo viável apenas para ambientes de uso diurno, pelo atraso térmico 

que retarda a passagem de calor para o interior da edificação durante o dia. 

O efeito da renovação de ar sobre o desempenho térmico em habitação unifamiliar foi 

abordada por Oliveira (2006), que analisou o comportamento de células com paredes internas 

adiabáticas (Figura 1-12) com 1, 50 e 250 trocas de ar por hora (tah). Conforme gráficos de 

ocorrência de faixa de temperatura da Figura 1-13, verificou-se que a renovação tem grande 

influência, a ponto de mascarar outras características arquitetônicas. O autor destaca que é 

possível ter um desempenho térmico satisfatório ainda que as demais características da 

envoltória sejam inapropriadas para o clima, o que pode resultar em projetos que dependam 

exclusivamente da disponibilidade da ventilação no entorno da edificação. 
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Figura 1-12. Modelo de células analisadas por Oliveira (2006).  

Fonte. (OLIVEIRA, 2006). 

 

Figura 1-13. Gráficos de freqüência de horas anuais para intervalos de temperatura para um modelo denominado 
caso base, orientando para o Norte, e com três taxas de renovação de ar.  

Fonte. (OLIVEIRA, 2006). 

 

Trindade (2006) também realizou simulações com variações da taxa de renovação de ar para 

avaliar a sua influência no desempenho térmico de galpões ventilados naturalmente. As taxas 

adotadas foram 10, 25, 50, 100 e 200 trocas de ar por hora, inicialmente para o caso típico. A 

Figura 1-14 mostra a comparação entre as temperaturas atingidas dentro do galpão para as 

diferentes trocas de ar e a temperatura externa, em função de quatro faixas distintas de 

sensação de conforto térmico. As cores de fundo do gráfico indicam faixas de conforto 

baseadas em modelo de conforto adaptativo, que estipula as temperaturas em que o indivíduo 

está em conforto sem a necessidade de ventilação (faixa verde) e aquela na qual a ventilação é 

necessária, com limites médios de 28 °C a 33 °C, para ventos de até 2,0 m/s, (faixa amarela). 

As simulações demonstram as taxas necessárias para que o comportamento interno se 

aproxime do externo. 
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Figura 1-14. Freqüências de temperaturas para variações das taxas de renovação de ar.  

Fonte. (TRINDADE, 2006). 

 

As normas e regulamentos geralmente abordam a renovação de ar no ambiente construído por 

meio de fração de área de abertura em relação à área construída. Há décadas, códigos de obras 

definem que cada ambiente deve ter uma ou mais aberturas, cujas dimensões devem ser no 

mínimo 1/6 ou 1/8 da área construída, a exemplo do Código de Obras de Natal. A norma 

“Desempenho Térmico de Edificações – Parte 3” (ABNT, 2005) estabelece que a área de 

abertura deva ser maior que 40% da área do piso para a zona bioclimática 8, e que deve ser 

sempre sombreada. Porém a recente NBR 15.575 (ABNT, 2008) adota aberturas com limites 

menores, de 15% (ou 1/6), sem detalhar posição ou distribuição da área de abertura. 

Na pesquisa de Cunha (2010), a comparação entre a ventilação unilateral com a ventilação 

cruzada demonstrou que as taxas de ventilação podem diferir de 10 a 30 vezes, sendo a 

ventilação cruzada muito mais eficaz. A pesquisa também abordou o impacto da combinação 

de três tamanhos de aberturas para um ambientes de 10 m²: abertura pequena com 1,25 m², 

média com 2,00 m², e grande com 4,00. As combinações de aberturas resultaram em 

ambientes com área total de aberturas classificadas como médias (entre 15 e 25%) e grandes 

(acima de 40%), representadas pelas cores rosa e verde na Figura 1-15. Observa-se a 

importância das dimensões e distribuição das aberturas, sendo que orientação em relação à 
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incidência de vento é muito maior. Ou seja, mesmas áreas de aberturas podem apresentar 

desempenhos muito diferentes. 

 

 abertura média   abertura grande 

Figura 1-15. Taxa de renovação de ar para diferentes ângulos de incidência de vento e diferentes combinações de 
tamanhos de aberturas, obtidas por modelo matemático simplificado (estimado) e por simulação computacional 

(simulado).  

Fonte. (CUNHA, 2010). 

1.2 Elementos arquitetônicos que afetam a ventilação natural nos edifícios 

De acordo com Santamouris et al.(1998) e Bittencourt e Cândido (2005), o vento é 

influenciado por fatores externos até chegar ao nível do terreno. O traçado das ruas, o 

adensamento e altura das edificações, a topografia, os corpos d’água e a vegetação são 

algumas das características do entorno da edificação que determinam diferenças no padrão 

dos ventos identificado nos dados climáticos e rosa dos ventos. Campos abertos, subúrbios ou 

regiões verticalizadas influenciam de forma diferenciada nos perfis de velocidade do ar 

devido ao efeito do atrito das superfícies. A conformidade do relevo pode afetar a direção e 

velocidade do vento regional, criando zonas onde a velocidade do ar é incrementada ou 
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reduzida, dependendo das suas depressões ou elevações; estas variações do relevo como 

barreiras íngremes e vales podem originar zonas turbulentas, bolsões de recirculação do ar e 

inversões térmicas. Ventos locais também são gerados por grandes corpos d’água, devido às 

diferentes capacidades térmicas da água e da terra, que origina as brisas diurnas e noturnas: 

durante o dia, a superfície da terra é aquecida mais rapidamente do que a água, por isto o ar 

mais leve acima da terra sobe, criando um diferencial de pressão do ar da água para a terra; 

Durante a noite ocorre o contrário: a massa de água perde calor mais lentamente do que a 

superfície terrestre, ocasionando uma corrente de ar da terra para a água3. Por sua vez, o tipo e 

organização da vegetação podem ser escolhidos de acordo com o padrão de fluxo de ar 

desejado, além dos aspectos estéticos e ambientais. As espécies vegetais selecionadas 

possuem diversas funções relacionadas à ventilação, por exemplo, cercas-vivas podem 

proteger dos ventos ou criar zonas de pressões positivas e negativas para incrementar o fluxo 

de ar no interior do edifício (Figura 1-16), enquanto que linhas de árvores também podem 

direcionar ou afastar o ar da edificação (Figura 1-17). Os benefícios da vegetação também 

estão relacionados com a qualidade do ar. Ao remover calor e elevar a umidade do ar, 

promove um efeito de resfriamento, remoção de partículas de poeira e absorção de CO2 e 

introdução de oxigênio no ar. 

 

 

 

Figura 1-16. Efeito da posição da cerca viva no 
padrão do fluxo de vento na edificação.  

Figura 1-17. Espaçamento e posição de árvores para reduzir ou 
acelerar o fluxo de ar.  

Fonte. (ALLARD;SANTAMOURIS, 1998).   

 

                                                
3 De acordo com as rosas de vento produzidas no LabCon com dados climáticos do aeroporto de Parnamirim e 
do INPE-CRN, se observa mudanças sutis de orientação do vento, de Sul para Leste e aumento gradativo da 
velocidade do vento ao longo do dia.  
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As primeiras decisões no projeto arquitetônico estão relacionadas geralmente com a 

implantação do edifício. A forma e orientação dos edifícios influenciam na ventilação natural 

e no desempenho térmico e energético final. Olgyay (1963) apresenta um estudo para 

residências, que aborda formas básicas, geometria e orientação das edificações relacionando-

as com as diferentes climas. De acordo com o autor, formas compactas são mais apropriadas 

para clima frio, enquanto que formas alongadas no sentido Leste-Oeste são recomendadas 

para clima quente-úmido (Figura 1-18). A razão do volume pela área externa da edificação 

interfere na redução do calor incidente e contribuem para o melhor desempenho do fluxo de 

ar. Yeang (1999), em estudo similar, indica em um diagrama as razões ótimas entre área  e 

volume para cada tipo de clima (Figura 1-19). Pedrini e Lamberts (2003) constataram que a 

relação otimizada do volume depende da eficácia da envoltória. Por exemplo, formas 

compactas cúbicas funcionam melhor para projetos que apresentam uma envoltória ineficiente 

quanto ao desempenho térmico. Por outro lado, edifícios mais alongados apresentam um 

desempenho térmico e energético bem melhor quando os recursos passivos são eficazes. Ou 

seja, se o projetista não utilizar ferramentas de análise para avaliar o impacto das suas 

decisões arquitetônicas, o uso de princípios como a “recomendação da forma alongada” pode 

ser insatisfatório. 

  

Figura 1-18. Proporções e formas básicas de edificações em 
diferentes regiões. 

Fonte. (OLGYAY, 1963). 

Figura 1-19. Estudo das ótimas razões de área externa 
por volume de edificações, para cada tipo de clima. 

Fonte. (YEANG, 1999). 
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Givoni (1994) também afirma que uma menor compacidade do edifício seria mais adequada, 

assim como a existência de patamares e sacadas projetados ou recuados na edificação, isto é, 

quanto mais o edifício for alongado e irregular, maior o potencial da ventilação natural. 

A distribuição, função e layout dos espaços internos, bem como a orientação e geometria do 

edifício são fatores que devem ser considerados de maneira integrada. Para se obter a 

ventilação cruzada satisfatória devem-se evitar paredes perpendiculares ao sentido do fluxo do 

ar, que possam obstruí-lo, assim como posicionar ambientes menores a sotavento, para 

funcionarem como aberturas de saída do ar (Figura 1-20). Esta recomendação é resultado de 

estimativas empíricas baseadas na distribuição de pressão nas fachadas. Em edifícios 

corporativos, a disposição convencional de duas filas de salas com corredor central é 

considerada pior do que uma única fila de salas com um corredor na extremidade, que oferece 

melhores condições de ventilação e iluminação natural. No caso de o corredor central ter que 

ser utilizado por questões econômicas, a ventilação natural pode ser alcançada combinando 

ventilação cruzada indireta com efeito chaminé na cobertura do corredor (ALLARD; 

SANTAMOURIS, 1998).  

 

Figura 1-20. Padrões de ventilação cruzada num apartamento com diferentes direções do vento: (a) ventilação 
adequada; (b) ventilação insatisfatória.  

Fonte. (ALLARD; SANTAMOURIS, 1998). 

 

Além de fatores relacionados com a implantação e geometria do edifício, a envoltória é outro 

fator de projeto determinante no desempenho final da ventilação natural. Ela contém diversos 

elementos que promovem ou incrementam os princípios de ventilação natural nos edifícios, 

interferindo diretamente na linguagem arquitetônica, custos e eficácia da ventilação. São 

exemplos destes elementos as aberturas, os elementos verticais, o peitoril ventilado, a fachada 
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dupla ventilada, as pérgulas, os átrios e pátios, os captadores e torres de vento, descritos a 

seguir. 

1.2.1 Aberturas 

As aberturas na envoltória permitem a troca de ar entre o exterior e interior da edificação, 

funcionando como entradas e saídas de ar, além de favorecer a iluminação natural e 

possibilitar que o usuário tenha visão da paisagem exterior. Características como a posição, a 

orientação, o dimensionamento e o tipo interferem diretamente na fachada da edificação e 

devem ser considerados para se obter uma taxa satisfatória de renovação do ar (KLEIVEN, 

2003).  

O posicionamento dos vãos deve ser feito de acordo com os diferenciais de pressão existentes 

na envoltória, ou seja, as aberturas de entrada localizam-se na fachada de pressão positiva, 

enquanto as de saída posicionam-se nas zonas de baixa pressão. Normalmente são localizados 

nos planos verticais das fachadas, mas podem estar dispostos horizontalmente, como as 

aberturas zenitais e pérgulas, por exemplo. Um fator determinante para se locar as aberturas é 

a direção do fluxo de ar desejada, definida de acordo com a função do ambiente e zona de 

atividade dos usuários. Para o resfriamento fisiológico de ocupantes em pé, por exemplo, as 

esquadrias devem estar a aproximadamente 1m do piso. Já aberturas próximas ao teto são 

eficazes para a renovação do ar e resfriamento da estrutura, removendo o ar aquecido, Figura 

1-21 (ALLARD; SANTAMOURIS, 1998). 

 

Figura 1-21. Posição das aberturas: (a) resfriamento fisiológico; (b) resfriamento da estrutura. 

Fonte. (ALLARD;SANTAMOURIS, 1998). 

 

A ventilação unilateral e melhorada ao adotar mais de uma abertura, posicionadas com um 

afastamento entre elas para promover o movimento do ar. A distribuição vertical das aberturas 
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deve evitar conflitos entre o efeito chaminé e a ventilação cruzada ao localizar a abertura de 

entrada mais baixa que a saída, assim como utilizar a fachada a sotavento para exaustão do ar 

(ALLARD; SANTAMOURIS, 1998). 

Os edifícios expostos a ventos oblíquos podem captar melhor a ventilação. As aberturas 

posicionadas a sotavento devem ser utilizadas como saída da ventilação, promovendo assim o 

efeito cruzado (GIVONI, 1994). Observa-se que as aberturas retangulares oferecem maiores 

velocidades do ar interno, principalmente com ângulos do vento oblíquos à fachada, conforme 

Sobin apud (BITTENCOURT; CÂNDIDO, 2005), Figura 1-22. 

 

Figura 1-22. Gráfico com a influência da forma da abertura na velocidade do ar em diferentes ângulos do vento. 

Fonte. Sobin apud (BITTENCOURT;CÂNDIDO, 2005). 

 

Givoni (1976) apud Bittencourt e Cândido (2005) se destaca pela maneira que sintetiza 

recomendações para projetistas por meio de diagramas (Figura 1-23). O autor relaciona o 

tamanho das aberturas de entrada e saída do ar com ângulos de incidência dos ventos em 

relação à fachada de 90º e 45º. De maneira geral, as velocidades internas são maiores quando 

o ângulo de incidência é de 45º e a aberturas são de tamanhos diferentes, sendo a entrada 

menor que a saída. Tem-se uma ventilação mais bem distribuída quando as aberturas são de 

tamanhos similares, apesar da velocidade menor. 
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Figura 1-23. Variação da velocidade interna média em função do tamanho de aberturas e direção dos ventos – 90º e 
45º. 

Fonte. (GIVONI, 1976) apud (BITTENCOURT;CÂNDIDO, 2005). 

 

De acordo com Givoni (1994), o aumento do tamanho das janelas eleva a taxa de ventilação e 

a velocidade do ar interna. Para abertura de entrada menor que a de saída, a velocidade 

máxima interna é bem maior e a média da velocidade um pouco maior do que a configuração 

com entrada maior que a saída. Entretanto essa última produz distribuição de velocidade no 

ambiente mais uniforme.  

A tipologia das aberturas produz diferentes padrões do fluxo de ar interno, com formas de 

operação que oferecem diversas opções para controlar a direção e nível do fluxo (GIVONI, 

1994). O funcionamento da esquadria resulta numa área efetiva de abertura, que corresponde 

ao percentual do vão que fica aberto, por exemplo, esquadrias pivotantes ou basculantes têm 

área real de abertura de 100% enquanto que esquadrias maxim-ar possuem a menor área de 

abertura e obstruem a entrada de ar (Figura 1-24). As esquadrias fixas apresentam maior 

resistência à passagem do ar - quanto mais elementos presentes nas esquadrias, maior a 

probabilidade de haver resistência à passagem do ar - enquanto que esquadrias móveis 

oferecem a possibilidade de controle das aberturas e o ajuste da área efetiva de ventilação. 

Algumas interferem no direcionamento do fluxo de ar, enquanto outras, que não possuem 

direcionadores, como venezianas e folhas pivotantes ou basculantes, apenas permitem que o 

vento entre no ambiente no mesmo nível da abertura. 
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Figura 1-24. Tipos tradicionais de esquadrias: (a) guilhotina; (b) de correr; (c) folhas de dobradiça; (d) pivotante; (e) 
maxim-ar; (f) basculante.  

Fonte. (BOUTET, 1987) apud (NEVES, 2006). 

Além dos tipos de esquadrias, os elementos vazados ou cobogós permitem a entrada da 

ventilação, apesar de oferecer certa resistência à passagem do ar e/ou direcionar o ar para 

locais indesejados, dependendo de sua geometria. A partir do estudo de diferentes tipologias 

de cobogós, Bittencourt (1993) determinou que a velocidade do ar interior é reduzida quando 

os ângulos de incidência são oblíquos à fachada. Entretanto, os blocos proporcionam uma 

distribuição mais uniforme porque podem redirecionar o fluxo de ar. 

Elementos externos ao ambiente podem ser utilizados para incrementar a ventilação no 

interior do edifício. O aumento da profundidade de beirais ou defletores verticais aumenta o 

coeficiente de pressão positiva perto da abertura, assim como a velocidade do ar e taxa de 

renovação, além de sombrear a abertura (Figura 1-25) (ALLARD; SANTAMOURIS, 1998). 

 

Figura 1-25. Efeito do tamanho do beiral no fluxo de ar.  

Fonte. (ALLARD;SANTAMOURIS, 1998). 

1.2.2 Elementos verticais 

Elementos verticais como empenas ou wing walls são anteparos externos à edificação e 

próximos às extremidades das aberturas, que provoca coeficientes de pressões positivas e 

negativas de cada um dos lados dos painéis, aumentando o fluxo do ar (Figura 1-26), segundo 

Mak et al. (2007). Os autores recomendam seu uso para aberturas à barlavento,  sendo que o 

aumento da velocidade do ar média no ambiente pode passar de 15% da velocidade exterior 

para 40%. Em locais carentes de iluminação natural, o uso dos elementos poderia bloquear a 

luminosidade, que pode ser evitado com materiais transparentes (KHAN, et al., 2008). A 



Revisão Bibliográfica 41 

 

eficiência das projeções depende basicamente de seu tamanho e posição com relação à 

incidência do vento. Os elementos podem funcionar como captadores de vento e incrementar 

as taxas de ventilação, tanto para o vento paralelo quanto perpendicular, mas quando usados 

incorretamente tem efeito oposto, Figura 1-27 (BUSATO, 2003). 

 

Figura 1-26. Configuração dos elementos verticais. 

Fonte. (MAK, et al., 2007). 

 

Figura 1-27. Efeitos dos elementos verticais na ventilação 
cruzada. 

Fonte. (BUSATO, 2003). 

As paredes externas podem funcionar como defletores, conciliando soluções para o 

sombreamento e ventilação cruzada (Figura 1-28). Por exemplo, com vento e sol provenientes 

do leste, quartos orientados no sentido Norte-Sul teriam sombreamento mas pouco 

movimento do ar. Rotacionando o edifício em 90º, os ambientes com aberturas voltadas para 

leste e oeste ganham ventilação, mas ficam ensolarados, o que é menos recomendável. O 

adequado posicionamento de um defletor externo pode criar zonas de pressões positivas e 

negativas para alcançar a ventilação natural, direcionando o ar para o interior do ambiente 

enquanto protegem da exposição solar (ALLARD;SANTAMOURIS, 1998). 

 

 

Figura 1-28. Orientação e geometria da edificação relacionadas à exposição ao sol e ventilação natural: (a) proteção 
do sol, sem ventilação; (b) ventilação cruzada, sem proteção solar; (c) e (d) proteção solar e ventilação.  

Fonte. (ALLARD; SANTAMOURIS, 1998). 



 

1.2.3 Peitoril ventilado 

O peitoril ventilado é um recurso freqüente na

amplamente divulgado como uma estratégia regional por Holanda 

recurso visa ampliar as áreas de ventilação natural através da criação de aberturas 

esquadria, aumentando a velocidade ao nível do usuário, sendo út

que a janela não pode ser aberta 

podem ser utilizadas no peitoril venezianas móveis e painéis 

2005). Em Natal, observam-

alterados ou removidos, justificado algumas vezes pela dificuldade

Diversos exemplos de peitoril ventilado são identificados em edificações residenciais 

relacionadas ao Modernismo, como p

arquiteto pernambucano Vital M. T. Pessôa de Melo

abrangem a racionalidade da planta, a estrutura independente da envoltória, o rigor no uso dos 

materiais, amplos ambientes, janelas contínuas e o uso do peitoril ventilado

Figura 1-30. Exemplo de peitoril ventilado no Edifício Gropius, 1976.

Bittencourt et al. (2003) têm aplicado recursos de CFD no desenvolvimento de projetos 

arquitetônicos, como o de um laboratório da UFAL (

os campos de pressão e velocidade do ar sob diferentes cond

aberturas. Foram medidas as 

Revisão Bibliográfica

O peitoril ventilado é um recurso freqüente na produção arquitetônica de vários arquitetos e 

divulgado como uma estratégia regional por Holanda (1976), Figura 

as áreas de ventilação natural através da criação de aberturas 

velocidade ao nível do usuário, sendo útil nos períodos de chuva

que a janela não pode ser aberta (CÂNDIDO, et al., 2005). Para direcionar o fluxo de ar, 

podem ser utilizadas no peitoril venezianas móveis e painéis (BITTENCOURT;

-se edificações com peitoris ventilado ainda originais, outros 

alterados ou removidos, justificado algumas vezes pela dificuldade de controle do 

  

Figura 1-29. Esboço de peitoril ventilado.  

Fonte. (HOLANDA, 1976). 

Diversos exemplos de peitoril ventilado são identificados em edificações residenciais 

relacionadas ao Modernismo, como por exemplo, no Edifício Gropius, projetado pelo 

Vital M. T. Pessôa de Melo, com características peculiares que 

abrangem a racionalidade da planta, a estrutura independente da envoltória, o rigor no uso dos 

, janelas contínuas e o uso do peitoril ventilado (Figura 

 

. Exemplo de peitoril ventilado no Edifício Gropius, 1976. 

Fonte. (MOREIRA;HOLANDA, 2008). 

m aplicado recursos de CFD no desenvolvimento de projetos 

arquitetônicos, como o de um laboratório da UFAL (Figura 1-31). As simulações quantificam 

os campos de pressão e velocidade do ar sob diferentes condições de tamanho e operação de 

Foram medidas as velocidade do ar com anemômetros em três pontos
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produção arquitetônica de vários arquitetos e 

Figura 1-29. Esse 

as áreas de ventilação natural através da criação de aberturas abaixo da 

nos períodos de chuva em 

ara direcionar o fluxo de ar, 

(BITTENCOURT; CÂNDIDO, 

se edificações com peitoris ventilado ainda originais, outros 

de controle do sistema.  

Diversos exemplos de peitoril ventilado são identificados em edificações residenciais 

or exemplo, no Edifício Gropius, projetado pelo 

, com características peculiares que 

abrangem a racionalidade da planta, a estrutura independente da envoltória, o rigor no uso dos 

Figura 1-30). 

m aplicado recursos de CFD no desenvolvimento de projetos 

). As simulações quantificam 

ições de tamanho e operação de 

ês pontos: um no 



 

exterior da edificação – fachada a barlavento, 

da fachada, com altura distintas 

ventilado, associado à janela,

(Figura 1-32), sendo uma alternativa viável para manter a vent

baixos do ambiente em situações em que as janelas precisam permanecer fechadas.

  

Figura 1-31. Simulações com peitoril ventilado em CFD de um laboratório da UFAL

Figura 1-32. Relação percentual entre a velocidade média do ar nos pontos A (externo), B e C (internos), obtida como 

 

O peitoril ventilado tem recebido outras leituras arquitetônicas que mostram o potencial de 

aplicação (HEISELBERG, et al., 2001)

caso, os elementos construtivos que compõem o peitoril convencional são substituídos por 

uma esquadria que permite o controle da abertur
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fachada a barlavento, e dois no interior da sala a uma mesma distância 

da fachada, com altura distintas (ARAÚJO, et al., 2005). As análises mostram que o peitoril 

a, causa um incremento na velocidade do ar ao nível do usuário 

), sendo uma alternativa viável para manter a ventilação interna em níveis mais 

baixos do ambiente em situações em que as janelas precisam permanecer fechadas.

  

. Simulações com peitoril ventilado em CFD de um laboratório da UFAL

Fonte. (LEAL, et al., 2005). 

. Relação percentual entre a velocidade média do ar nos pontos A (externo), B e C (internos), obtida como 
resultado das medições.  

Fonte. (ARAÚJO, et al., 2005). 

peitoril ventilado tem recebido outras leituras arquitetônicas que mostram o potencial de 

(HEISELBERG, et al., 2001), como os peitoris basculantes (Figura 

caso, os elementos construtivos que compõem o peitoril convencional são substituídos por 

uma esquadria que permite o controle da abertura. 
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interior da sala a uma mesma distância 

As análises mostram que o peitoril 

causa um incremento na velocidade do ar ao nível do usuário 

ilação interna em níveis mais 

baixos do ambiente em situações em que as janelas precisam permanecer fechadas. 

 

. Simulações com peitoril ventilado em CFD de um laboratório da UFAL.  

 

. Relação percentual entre a velocidade média do ar nos pontos A (externo), B e C (internos), obtida como 

peitoril ventilado tem recebido outras leituras arquitetônicas que mostram o potencial de 

Figura 1-33). Neste 

caso, os elementos construtivos que compõem o peitoril convencional são substituídos por 
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Figura 1-33. Exemplo de ventilação natural: I Guzzini Illuminazione.  

Fonte. (HEISELBERG, et al., 2001). 

 

Algumas alternativas utilizam princípio análogo ao peitoril ventilado ao proporcionar 

ventilação para qualidade do ar e condicionamento passivo sem a abertura das esquadrias, 

como é o caso do piso elevado (Figura 1-34), que resfriam a estrutura da edificação. 

   

Figura 1-34. Exemplo de ventilação natural: Banga & Olufsen Head Quarter.  

Fonte. (HEISELBERG, et al., 2001). 

1.2.4 Fachada dupla ventilada 

O conceito de fachada dupla consiste na construção da envoltória com duas camadas, 

geralmente de vidro, separadas por uma camada de ar, com função de minimizar ruídos, 

promover a ventilação ou reduzir a velocidade dos ventos, Figura 1-35. As peles envidraçadas 

duplas vêm sendo difundidas desde o início do século XX, principalmente em edifícios de 

grande porte na Europa. Esta tendência européia atende aspirações estéticas por uma fachada 

envidraçada e transparente, a necessidade de melhorar a qualidade ambiental interna e 

acústica em edifícios localizados em áreas com poluição sonora; além da redução do uso de 

energia (POIRAZIS, 2006). 
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(a) (b) 

Figura 1-35. Exemplos de fachada dupla na Alemanha: (a) edifício Düsseldorf City Gate, (b) Debis Headquarters. 

Fonte. (POIRAZIS, 2006). 

As fachadas duplas são apropriadas para edificações submetidas à poluição sonora e a altas 

velocidades do vento que causam sensação de desconforto e impossibilitam a ventilação 

diretamente pela abertura. Apesar da facilidade de adaptação na arquitetura, existem ainda 

poucos edifícios que utilizam o mecanismo e pouca experiência a respeito de sua operação. 

Suas vantagens principais são o isolamento sonoro, a redução de velocidades do vento em 

climas temperados, permitir a iluminação natural e proporcionar uniformidade arquitetônica 

para a envoltória (GRATIA; HERDE, 2004).  

A camada de ar entre as duas superfícies verticais da fachada funciona como um isolamento 

contra extremos de temperatura, ventos e ruídos (Figura 1-36). O risco de superaquecimento 

da envoltória no verão pode ser minimizado com aberturas bem dimensionadas, com um 

espaço otimizado entre as fachadas e protetores solares bem posicionados (GRATIA; 

HERDE, 2004). Em edificações altas em climas quentes, deve haver aberturas intermediárias 

e no topo da fachada dupla para que ocorra o efeito chaminé, onde o ar aquecido tende a subir 

até as aberturas de saída. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 1-36. Câmaras de ar em edifícios no Reino Unido: (a) Briarcliff House, (b) Building Research Establishment. 

Fonte. (POIRAZIS, 2006). 
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Apesar de várias pesquisas serem desenvolvidas em condições de climas temperados, muitos 

pesquisadores relacionam a ventilação natural com a fachada dupla. A maioria usa conceito 

de efeito chaminé e afirma que a ventilação passiva é possível em edifícios de vários 

pavimentos localizados em climas quentes, acarretando uma grande economia no consumo 

energético. Dispositivos de proteção solar podem ser instalados no espaço intermediário para 

evitar a incidência da radiação na parede em contato com o ambiente, como mostram os 

exemplos na Figura 1-37 (WONG, et al., 2008). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 1-37. Fachada dupla com protetores solares: (a) Kista Science Tower, Suécia, (b) Helicon Finsbury Pavement, 
Reino Unido. 

Fonte. (POIRAZIS, 2006). 

As desvantagens da fachada dupla estão relacionadas principalmente ao custo do 

investimento, cerca de 60-80% mais caro do que para uma fachada tradicional, mesmo com a 

construção e acabamento da fachada interna mais simples. Para locais com pouca radiação 

solar, como é o caso dos países europeus, o uso de outra camada de vidro reduz os níveis de 

iluminação natural, além de aumentar consideravelmente a área de manutenção 

(HØSEGGEN, et al., 2008). 

1.2.5 Pérgulas 

As pérgulas consistem em aberturas localizadas num plano horizontal da edificação, com 

fechamento em pequenas vigas em concreto armado, geralmente no nível da coberta, que 

proporcionam proteção das chuvas e da radiação solar, além de serem empregadas para 

direcionar o ar para o interior do edifício. 

O trabalho de Lima et al. (2005) compara configurações de salas de aulas sem pérgulas, com 

pérgulas inclinadas a 45º e 90º e ainda acrescenta um anteparo vertical (Figura 1-38). Ao 

comparar os modelos com pérgulas inclinadas à 45º e 90º, identificam-se as maiores 

velocidades do ar internas com a inclinação de 90º, que oferece menor resistência à passagem 
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do ar, além da redução de vórtices e melhor distribuição do fluxo de ar. Com o anteparo, 

houve uma modificação entre os diferenciais de pressão, com o efeito de sucção próximo à 

saída do ar, aumentando assim a ventilação na sala. 

  
 

 

(a) 

 

(b) 
 

(c) 

Figura 1-38. Análises de modelos de sala de aula: (a) sem pérgulas; (b) modelo com pérgulas a 90º; (c) modelo com 
anteparo vertical e pérgulas a 45º.  

Fonte. (LIMA, et al., 2005). 

Segundo Lima et al. (2005) e Cavancanti et al. (2005), o uso de pérgulas oferece potencial 

para condicionamento passivo e redução do consumo energético, que é ressaltado ainda pela 

associação de anteparos verticais, que incrementam a velocidade do ar interna e distribuem 

mais uniformemente o fluxo no interior do ambiente.  

1.2.6 Captadores de vento 

Os captadores de vento, também conhecidos como wind catchers, wind scoops ou sheds, 

consistem em aberturas no nível da cobertura, utilizadas para capturar o vento –  

direcionando-o para o interior da edificação – ou para extrair o ar quente em determinado 

ambiente (KHAN, et al., 2008). Podem funcionar tanto como coletores, quanto para saída do 

fluxo de ar, dependendo de sua configuração e da orientação do edifício em relação à direção 

do fluxo de ar (LÔBO; BITTENCOURT, 2001), além de favorecer a iluminação natural. São 

posicionados na coberta por este ser o local onde os ventos são mais fortes, estáveis e com 

velocidade mais elevada, sendo eficazes principalmente em situações onde não há aberturas 

voltadas para a ventilação, em edifícios de grande volume ou grandes áreas enclausuradas de 

edifício, permitindo a renovação do ar nos ambientes. Os captadores podem ser tanto multi-

direcionais, posicionados para tirar vantagem do vento independente da sua direção, quanto 

dispositivos fixos voltados para direção predominante do vento (KLEIVEN, 2003).  
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Estes dispositivos podem ventilar mais de um ambiente, adequando-se tanto para a ventilação 

cruzada quanto para o efeito chaminé, dependendo do clima em que estão localizados. 

Kleiven (2003) destaca a eficácia destes elementos principalmente para fachadas que 

impossibilitam a ventilação, devido, por exemplo, a ruídos, poluição ou baixo movimento do 

ar. O autor recomenda que os captadores devam estar voltados para os ventos predominantes, 

com desvio máximo de 30º. Seu posicionamento adequado pode melhorar o padrão de 

distribuição do fluxo de ar no interior de ambientes em climas quentes e úmidos, chegando a 

dobrar a velocidade média do ar em alguns ambientes. Por outro lado, há a desvantagem de 

entrada de chuva pela abertura quando o elemento está voltado para a ventilação 

predominante, reduzindo sua funcionalidade. 

Os sheds ou captadores de vento possuem diversas formas e são recorrentes na produção de 

diversos arquitetos brasileiros, sobretudo João Filgueiras Lima - Lelé (LATORRACA, 2000, 

MONTERO, 2006) e Severiano Porto (NEVES, 2006). No projeto da Sede da 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (1973), Figura 1-39, o arquiteto Severiano Porto 

criou torres de exaustão com módulos de concreto em forma de tronco de pirâmide, com o 

objetivo de remover o ar quente (SABBAG, 2003). 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 1-39. Sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA (1973): (a) Vista geral da cobertura, 
(b) Vista externa da coifa; (c) Vista interna da coifa.  

Fonte. (SABBAG, 2003). 

No projeto do Campus da Universidade do Amazonas (1973-80), o arquiteto Severiano Porto 

procurou tirar proveito dos recursos naturais de condicionamento, projetando espaços 

ventilados naturalmente e protegidos da insolação (Figura 1-40 a Figura 1-43). O projeto 

respeita o clima, as técnicas e os materiais locais, feito em módulos interligados para 

aproveitamento dos ventos, com menores fachadas voltadas para o Leste e o Oeste; dupla 

cobertura isolante, com muitos espaços abertos para circulação do ar. Além disso, seu 

conjunto é integrado à natureza, com pouca interferência no terreno, evitando movimentação 
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de terra e desmatamento, o que ressalta a preocupação do arquiteto com o aproveitamento dos 

ventos, a proteção máxima contra o sol e as condições topográficas (SABBAG, 2003). 

 

Figura 1-40. Corte transversal do bloco de 
salas de aulas. 

Fonte. (NEVES, 2006). 

 

Figura 1-41. Perspectiva do bloco de salas 
de aulas. 

Fonte. (SABBAG, 2003). 

 

Figura 1-42. 
Circulação interna. 

Fonte. (SABBAG, 
2003). 

 

Figura 1-43. Corte transversal dos blocos. 

Fonte. (NEVES, 2006). 

A obra de Lelé se destaca pelo emprego de sheds. Os Hospitais da Rede Sarah Kubitschek, 

explorados na dissertação de Montero (2006) exemplificam a aplicação do captador de vento 

pelo arquiteto, que sempre apresenta estudos de ventilação e iluminação natural em seus 

croquis, mostrando que estas variáveis interferem em sua decisão final da forma e 

configuração dos elementos arquitetônicos (Figura 1-44 a Figura 1-53). As propostas de Lelé 

agregam qualidade ambiental aos espaços projetados, tornando as circulações e áreas de 

espera dos hospitais mais agradáveis, com acesso à ventilação e iluminação natural 

(MONTERO, 2006).  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 1-44. Diversas configurações de sheds na obra de Lelé: (a) Fortaleza, (b) Salvador, (c) Rodoviária de Ribeirão 
Preto, (d) Brasília.  

Fonte. (LATORRACA, 2000) e (MONTERO, 2006). 

 



 

Figura 1-45. Sistema de Ventilação da sala do Lelé 
no CTRS - Salvador.  

Fonte. Acervo CTRS, apud (MONTERO, 2006)

 

Figura 1-47. Sheds de Brasília 
- Hospital Sarah Lago Norte. 

Fonte. (MONTERO, 2006). 

Figura 1-49

Fonte. Acervo CTRS apud 

 

(a)  

Figura 1-50. Rio de Janeiro: (a) implantação geral, (b) vista externa e (c) detalhes dos captadores e brises.

Fonte. http://www.revistaau.com.br/arquitetura
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. Sistema de Ventilação da sala do Lelé 
 

(MONTERO, 2006). 

Figura 1-46. Detalhe dos sheds do Centro de Tecnologia da red
Sarah Kubitschek - CTRS, do arquiteto Lelé. 

Fonte. (LATORRACA, 2000)

 

 

Figura 1-48. Hospital Sarah Lago Norte, Brasília, Brasil, 1995. 

Fonte. http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq064/arq064_03.asp

 

49. Detalhe da cobertura do Hospital Sarah Rio de Janeiro. 

Fonte. Acervo CTRS apud (MONTERO, 2006). 

  

(b) 

. Rio de Janeiro: (a) implantação geral, (b) vista externa e (c) detalhes dos captadores e brises.

nte. http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/175/tecnica-e-arte-a-servico-da-
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. Detalhe dos sheds do Centro de Tecnologia da rede 
CTRS, do arquiteto Lelé.  

(LATORRACA, 2000). 

 

. Hospital Sarah Lago Norte, Brasília, Brasil, 1995.  

ww.vitruvius.com.br/arquitextos/arq064/arq064_03.asp 

 

(c) 

. Rio de Janeiro: (a) implantação geral, (b) vista externa e (c) detalhes dos captadores e brises. 

cura-104830-1.asp 
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Figura 1-51. Detalhes da coberta - Rio de 
Janeiro.  

Fonte. Acervo CTRS apud (MONTERO, 
2006). 

Figura 1-52. Hospital Infantil Sarah-Rio, Rio de Janeiro. 

Fonte. http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/joao-filgueiras-lima-lele-
hospital-infantil-23-04-2002.html 

    

Figura 1-53. Posto avançado Sarah – Macapá: implantação geral e vistas internas. 

Fonte. http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/175/organico-como-uma-arvore-104731-1.asp 

 

O edifício da Universidade Federal de Alagoas – UFAL também utiliza o captador 

caracterizado pela tipologia mais recorrente de corredor central com salas em ambos os lados 

e dois pavimentos (Figura 1-54). As salas voltadas para a ventilação predominante possuem 

boa captação através das janelas, porém a maioria dos edifícios com essa configuração fica 

com a ventilação cruzada prejudicada devido à ausência de exaustão do ar. As salas a 

sotavento também apresentam problemas com relação à ventilação, uma vez que suas 

aberturas não captam os ventos predominantes. Diante desses problemas, a solução adotada 

foram os captadores/exaustores de vento. Diversos trabalhos foram desenvolvidos sobre a 

aplicação deste elemento no referido edifício; o uso do recurso pode incrementar a velocidade 

do vento interno nos seus dois tipos de configurações: exaustão e captação. Para o caso da 

sala a sotavento, os autores sugerem que as venezianas possuam inclinação para baixo, para 

facilitar a saída dos ventos (BITTENCOURT, et al., 2003, CARDOSO, et al., 2005). 



 

(a) 

(c) 

Figura 1-54. Edifício para pesquisas multidi
exaustão – sala a barlavento e (d) shed para captação 

 

No nordeste brasileiro, em Maceió, os captadores podem ser utilizados em associação com as 

torres de caixa d’água, como apresenta o trabalho de Lôbo 

Figura 1-55. Captadores de vento adaptados às torres dos reservatórios d’água. 

 

Os captadores têm sido empregados há séculos em regiões quentes, por exemplo, na África e 

Oriente Médio. Em casas localizadas em Hyderabad, no Paquistão, captadores de vento 

existem pelo menos por 500 anos e são fixados na coberta para captar os ventos 

predominantes da tarde (Figura 

residenciais e possuem um defletor ou elemento curvo direcionando o ar para resfriar o 

interior do edifício (Figura 1-57
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(b) 

 

(d) 

. Edifício para pesquisas multidisciplinares da UFAL: (a) fachada leste, (b) fachada oeste
sala a barlavento e (d) shed para captação – sala a sotavento. 

Fonte. (CARDOSO, et al., 2005). 

No nordeste brasileiro, em Maceió, os captadores podem ser utilizados em associação com as 

de caixa d’água, como apresenta o trabalho de Lôbo et al. (2001), Figura 

 

. Captadores de vento adaptados às torres dos reservatórios d’água. 

Fonte. (LÔBO;BITTENCOURT, 2003). 

dores têm sido empregados há séculos em regiões quentes, por exemplo, na África e 

Oriente Médio. Em casas localizadas em Hyderabad, no Paquistão, captadores de vento 

existem pelo menos por 500 anos e são fixados na coberta para captar os ventos 

Figura 1-56). Os captadores se projetam das residências e complexos 

residenciais e possuem um defletor ou elemento curvo direcionando o ar para resfriar o 

57). 
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dores têm sido empregados há séculos em regiões quentes, por exemplo, na África e 

Oriente Médio. Em casas localizadas em Hyderabad, no Paquistão, captadores de vento 

existem pelo menos por 500 anos e são fixados na coberta para captar os ventos 

. Os captadores se projetam das residências e complexos 

residenciais e possuem um defletor ou elemento curvo direcionando o ar para resfriar o 



 

Figura 1-56. Residências em Hyderabad. 

Fonte. http://www.harappa.com/bremner/al2.html

As torres de vento (wind towers

exaustão do ar nas coberturas das edificações. Geralmente as torres possuem duas aberturas: 

uma delas para entrada do ar e outra para a exau

predominante do vento, podem

uma estrutura de quatro lados, com aberturas em todas as faces, dividida por 

diagonais que criam poços de ar que direc

diferenciais de pressão criados nas diferentes faces favorecem a entrada do ar por um dos 

lados, enquanto o ar quente sofre exaustão por outro lado, a e

utilizado nas casas em regiões do oriente 

dispositivos podem ser controlados pelos usuários dependendo das variações climáticas, 

sendo mantidos fechados para evitar ventos indesejáveis. 

associadas com espelhos d’água, utilizando o resfriamento evaporativo para reduzir a 

temperatura de bulbo seco do ar.

 

Figura 1-58. Torres de vento 
em regiões arábicas.  

Fonte. 
http://www.flickr.com/photos/stri

ngy/2108455408/ 

Figura 
convencional de torre de 

vento em Yazd, Irã.

http://www.flickr.com/phot
os/shafiei333/4030379270/

O formato e posição das águas de cobertura dos edifícios também podem funcionar como 

captadores de vento, como é o caso da 
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. Residências em Hyderabad.  

Fonte. http://www.harappa.com/bremner/al2.html 

Figura 1-57. Captadores de vento em Dubai, Emirados 
Árabes e croqui com detalhe do elemento.

Fonte. (KLEIVEN, 2003)

wind towers) definem outro grupo de elementos utilizado para captação ou 

exaustão do ar nas coberturas das edificações. Geralmente as torres possuem duas aberturas: 

uma delas para entrada do ar e outra para a exaustão. Em situações onde não há direção 

predominante do vento, podem-se utilizar torres com diversas aberturas. A torre de vento é 

uma estrutura de quatro lados, com aberturas em todas as faces, dividida por 

diagonais que criam poços de ar que direcionam o fluxo de ar para as quatro direções. Os 

diferenciais de pressão criados nas diferentes faces favorecem a entrada do ar por um dos 

lados, enquanto o ar quente sofre exaustão por outro lado, a exemplo do resfriamento passivo 

giões do oriente - médio (Figura 1-58 a Figura 

dispositivos podem ser controlados pelos usuários dependendo das variações climáticas, 

sendo mantidos fechados para evitar ventos indesejáveis. Em climas secos, podem ser 

associadas com espelhos d’água, utilizando o resfriamento evaporativo para reduzir a 

temperatura de bulbo seco do ar. 

  

Figura 1-59. Modelo 
convencional de torre de 

vento em Yazd, Irã. 

Fonte. 
http://www.flickr.com/phot
os/shafiei333/4030379270/ 

Figura 1-60. Torre de vento 
em Yazd, com formato em 

polígono. 

Fonte. 
http://www.yazd.com/ 

Figura 
vento em Kerman.

http://archnet.org/library/i

image.jsp?locati
1&image_id=109854

O formato e posição das águas de cobertura dos edifícios também podem funcionar como 

captadores de vento, como é o caso da Biblioteca Pública Carmel Mountain Ranch
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com detalhe do elemento. 

(KLEIVEN, 2003). 

) definem outro grupo de elementos utilizado para captação ou 

exaustão do ar nas coberturas das edificações. Geralmente as torres possuem duas aberturas: 

stão. Em situações onde não há direção 

se utilizar torres com diversas aberturas. A torre de vento é 

uma estrutura de quatro lados, com aberturas em todas as faces, dividida por paredes 

ionam o fluxo de ar para as quatro direções. Os 

diferenciais de pressão criados nas diferentes faces favorecem a entrada do ar por um dos 

xemplo do resfriamento passivo 

Figura 1-61). Estes 

dispositivos podem ser controlados pelos usuários dependendo das variações climáticas, 

Em climas secos, podem ser 

associadas com espelhos d’água, utilizando o resfriamento evaporativo para reduzir a 

 

Figura 1-61. Torres de 
vento em Kerman. 

Fonte. 
http://archnet.org/library/i

mages/one-
image.jsp?location_id=1236

1&image_id=109854 

O formato e posição das águas de cobertura dos edifícios também podem funcionar como 

Biblioteca Pública Carmel Mountain Ranch, na 



 

Califórnia (EUA), projetada pelo 

conceito consistiu em projetar um edifício eficiente, integrado à vegetação externa. A coberta 

possui isolamento térmico e sua forma em 

adotada, possibilitando o uso 

resfriar o edifício, além de protege

evita ganhos de calor por radiação (

(a) 

Figura 1-62. Biblioteca Pública Carmel Mountain Ranch

O Campus ARUP, projetado pelo grupo 

das oficinas do escritório, composto por dois pavilhões de trabalho, 

princípios de desenho passivo e sustentável com baixo consumo de energia

de iluminação natural, controle da radi

Seu partido arquitetônico prioriza

fragmentada, com máximo aproveitamento da topografia local, pátio ajardinado dividindo os 

blocos e o contato com a paisagem exterior. A cobertura dos pavilhões foi aberta através de 

um sistema estrutural metálico com vigamento central aberto que

iluminação natural (Figura 1-

movimenta por diferenças de temperatura, fazendo com que o ar quente saia pelas aberturas 

no telhado (CLEGG, et al., 1998)
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Califórnia (EUA), projetada pelo M. W. Steele Group Inc. (HAWKES;FORSTER, 2002)

conceito consistiu em projetar um edifício eficiente, integrado à vegetação externa. A coberta 

possui isolamento térmico e sua forma em “V” expressa diretamente a estratégia ambiental 

adotada, possibilitando o uso de condicionamento passivo, da ventilação cruzada, que ajuda a 

proteger as aberturas da radiação solar com grandes beirais, o que 

evita ganhos de calor por radiação (Figura 1-62). 

 (b) 

. Biblioteca Pública Carmel Mountain Ranch: (a) vista externa da coberta em “V”, (b) estudos de 
ventilação. 

 Fonte. (HAWKES;FORSTER, 2002). 

O Campus ARUP, projetado pelo grupo ARUP Associates localizado no Reino Unido, é uma 

composto por dois pavilhões de trabalho, cujo projeto enfatiza 

princípios de desenho passivo e sustentável com baixo consumo de energia, como bons 

controle da radiação solar e resfriamento através da ventilação natural

prioriza a modulação da estrutura e uma planta

agmentada, com máximo aproveitamento da topografia local, pátio ajardinado dividindo os 

paisagem exterior. A cobertura dos pavilhões foi aberta através de 

um sistema estrutural metálico com vigamento central aberto que promove

-63). A ventilação ocorre pelo efeito chaminé, 

de temperatura, fazendo com que o ar quente saia pelas aberturas 

(CLEGG, et al., 1998). 
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a ventilação cruzada, que ajuda a 

as aberturas da radiação solar com grandes beirais, o que 

 

: (a) vista externa da coberta em “V”, (b) estudos de 

localizado no Reino Unido, é uma 

cujo projeto enfatiza 

, como bons níveis 

através da ventilação natural. 

uma planta baixa pouco 

agmentada, com máximo aproveitamento da topografia local, pátio ajardinado dividindo os 

paisagem exterior. A cobertura dos pavilhões foi aberta através de 

promove a ventilação e 

A ventilação ocorre pelo efeito chaminé, onde o vento se 

de temperatura, fazendo com que o ar quente saia pelas aberturas 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 1-63. Campus Arup: (a) vista externa, (b) Ventilação por efeito chaminé e (c) Detalhe da estrutura. 

Fonte. (CLEGG, et al., 1998). 

1.3 Ferramentas de análise da ventilação natural 

As ferramentas computacionais de análise deveriam ser inseridas durante os croquis iniciais, 

como suporte às primeiras decisões de projeto, ao invés de serem utilizadas apenas na 

avaliação dos resultados obtidos, a fim de que o projeto arquitetônico apresente desempenho 

melhor possível. Porém, projetistas de diversas áreas ainda sentem dificuldade em traçar as 

etapas de formação do conceito de seus produtos, devido ao número de variáveis envolvidas 

no processo, sendo o uso do computador desconsiderado durante a primeira fase de formação 

da idéia chave por causa da grande complexidade no meio digital  (JONSON, 2005). Segundo 

Hien et al. (2000), o crescente número de fatores envolvidos na avaliação do projeto e 

desempenho dos edifícios justifica a necessidade do uso de ferramentas computacionais desde 

o início do processo. Para tanto, é necessário o desenvolvimento dos programas de simulação 

para as fases de elaboração do projeto arquitetônico, com a inserção do desempenho da 

edificação em suas várias etapas, avaliando o impacto de cada decisão nos resultados obtidos. 

As ferramentas computacionais para avaliação do desempenho da ventilação natural nas 

edificações são geralmente desconsideradas por projetistas devido ao custo, complexidade de 

uso, exigência de computadores de alta capacidade, limitações de modelagem e tempo de 

processamento (CHEN, 2004, BITTENCOURT; CÂNDIDO, 2005). 

No caso específico da ventilação natural, há ferramentas de análise de ventilação natural que 

podem ser mais adequadas para cada uma de suas fases. Vários arquitetos predizem o fluxo de 

ar em edifícios e no seu entorno de forma bastante simplificada, utilizando flechas para 

descrever a direção predominante dos ventos (Figura 1-64), que podem diferir do que ocorre 

na realidade. Além disto, os vetores não representam a velocidade do ar na edificação, 
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parâmetro importante para avaliar os benefícios da ventilação natural e do conforto externo 

(CHEN, 2004). Além do uso das flechas, geralmente os projetistas se baseiam em 

recomendações e princípios generalistas, sem realizar análises mais aprofundadas sobre os 

aspectos. Um exemplo destes tipos de recomendações são as indicações de Lamberts et al. 

(2004), Figura 1-65, que mostram estratégias para a obtenção da ventilação natural, como a 

forma e a orientação da edificação, os espaços permeáveis, a ventilação vertical e elementos 

que direcionem o ar para o interior da edificação. 

   

Figura 1-64. Setas utilizadas por 
arquitetos para predizer o fluxo de ar na 

edificação e em seu entorno.  

Fonte. (CHEN, 2004). 

Figura 1-65. Recomendações de projeto acerca da ventilação natural.  

Fonte. (LAMBERTS, et al., 2004). 

A ventilação natural de uma edificação pode ser estimada por diferentes ferramentas de 

predição. Dentre as mais recorrentes na bibliografia, destacam-se três ferramentas com 

diferentes níveis de incerteza e complexidade: os modelos algébricos, os modelos empíricos e 

as simulações em CFD. Segundo Saraiva et al. (2006) as ferramentas podem ser associadas, 

utilizando dados de vento como condições de contorno para ensaios em túnel aerodinâmico, 

sobre modelos físicos, de área urbana ou de um edifício específico, para obter padrões de 

escoamento e verificar distribuições de pressão. 

A primeira etapa do projeto de uma edificação ventilada naturalmente consiste na coleta de 

informações sobre o vento, como sua velocidade e direção (CHEN, 2004). Os dados 

climáticos também podem ser utilizados para determinar a freqüência de combinações das 

direções e velocidades, auxiliando na escolha por dados mais representativos, que ocorrem 

com maior probabilidade. Estes dados podem ser obtidos em estações climatológicas, que 

geralmente estão instaladas em aeroportos, centros de pesquisa, universidades, demais 

instituições públicas ou em órgãos militares. Todavia, os dados nem sempre são acessíveis ou 

são pouco confiáveis.  

Os arquivos climáticos de referência podem ser utilizados para caracterizar a ventilação de 

determinado sítio na ausência de dados representativos ou confiáveis. Contudo, deve-se 
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considerar a interferência do entorno circundante e fazer os ajustes necessários de correção de 

velocidade do ar. 

O comportamento do vento no sítio também pode ser aferido através de medições in loco, que 

permitem conhecer a situação real das variáveis climáticas no local, reduzindo as incertezas 

pertinentes aos métodos que tratam da correção dos dados climáticos provenientes de estações 

de referência. Contudo, a aferição exige a prática com o trabalho de campo, com as 

metodologias de medição, com a utilização dos instrumentos e o discernimento das incertezas 

envolvidas. Conhecer os padrões diários e sazonais do vento facilita a implantação da 

edificação de modo a tirar proveito da ventilação predominante nos períodos diurnos e no 

verão. 

1.3.1 Modelos algébricos 

O modelo algébrico é tido como o método mais tradicional para predição do desempenho da 

ventilação. Faz uso de modelos teóricos do fenômeno físico e requer pouco processamento 

computacional. Em contrapartida, apresentam um nível de incerteza considerável, 

principalmente quando aplicados em situações complexas. São mais indicados para os casos 

de baixa complexidade e para estimar a ordem de grandeza das variáveis. 

De acordo com Bittencourt e Cândido (2005), as técnicas algébricas simplificadas constituem 

um meio fácil e rápido para avaliar a intensidade da ventilação cruzada numa edificação. Os 

autores indicam equações para cálculo do fluxo de ar ou taxa de ventilação (Qw, em m³/s), 

relacionando o coeficiente de descarga, a área de aberturas, a velocidade do vento e o 

coeficiente de pressão, que podem ser utilizadas para estimar a taxa de renovação de ar de um 

determinado ambiente, para a ventilação unilateral e cruzada. 

A velocidade média do ar dentro de um ambiente com ventilação cruzada também pode ser 

estimada de acordo com equação proposta por Givoni apud Allard e Santamouris (1998), que 

considera a velocidade externa e a relação entre área de abertura e área da fachada em que 

está localizada. Segundo Cunha (2010), esta equação apresenta limitações, por ser utilizada 

apenas em ambientes de planta quadrada e com área da abertura de entrada igual à área de 

saída, desconsiderando a orientação da fachada de entrada e os valores extremos de 

velocidade, adotando apenas valores médios. Além disto, o cálculo das taxas de renovação do 
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ar não fornece informações sobre o seu fluxo, não atendendo a necessidade de conhecer a 

influência de diferentes desenhos de edificações, o efeito de aberturas e de outros elementos 

arquitetônicos no fluxo do ar interno, sendo alternativas adequadas a estes tipos de análise o 

uso dos túneis de vento ou de modelos da mecânica dos fluidos (ALLARD, 2002). 

1.3.2 Modelos empíricos 

Os modelos empíricos baseiam-se em experimentos e medições para estimar coeficientes 

presentes nas equações dos modelos algébricos, funcionando bem para os casos específicos 

dos quais são resultantes, porém, apresentam aplicabilidade reduzida. 

Segundo Cunha (2010), as medições in loco ou em laboratório com modelos em escala real 

são utilizadas na aferição do desempenho da ventilação, com a vantagem de apresentar 

resultados mais precisos em relação aos obtidos com modelos em escala reduzida. Tais 

medições tornam-se imprescindíveis quando a variabilidade climática precisa ser considerada. 

Nas medições in loco, o controle das características do fluido é praticamente impossível, por 

isso se faz necessário a realização de medições em dias e horários distintos, para que os dados 

não resultem de condições climáticas adversas. A confecção de modelos em escala real 

implica em um custo elevado e a confiabilidade os dados medidos depende da qualidade do 

equipamento de medição utilizado, da manutenção e da experiência do operador.  

Os túneis de vento podem ser utilizados para analisar o desempenho da ventilação natural, 

medindo normalmente velocidades do vento em modelos em tamanho real e em escala 

reduzida, que apresentam resultados bem próximos ao que acontecem na realidade, 

principalmente para a ventilação unilateral e cruzada. Os testes em túnel de vento tornam-se 

inapropriados no caso da ventilação gerada pelo gradiente térmico, já que a redução de escala 

dificilmente interfere nos parâmetros adimensionais pertinentes aos casos reais. Para simular 

os efeitos da convecção, geralmente são adotados fluidos de densidade diferente da do ar. 

Segundo Saraiva et al. (2006), o túnel de vento possui grande abrangência de utilização, 

podendo ser aplicado em várias áreas, como a Geografia, Meteorologia, Engenharia Mecânica 

e Naval, Engenheria Civil e Arquitetura e Urbanismo, para análise de inter-relações entre 

clima e planejamento urbano, instrumentos de ordenamento urbano, padrões de ocupação do 

solo, malha viária urbana, ventilação natural e mista, conforto térmico, estudos de ângulos de 
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céu e componentes de sombreamento, qualidade do ar interior, dispersão de poluentes, 

alterações de temperaturas, georreferenciamento e mapas térmicos. Os exemplos mais comuns 

da utilização do túnel de vento estão relacionados a estudos aerodinâmicos de peças, a análise 

do fluxo de vento em elementos arquitetônicos, além da influência do entorno na ventilação 

de determinada edificação (Figura 1-66). Além disto, estudos mais tradicionais utilizam túnel 

de vento para simular e medir o fluxo de ar no entorno dos edifícios para conforto térmico 

urbano e em modelos com tamanho real para determinar a ventilação natural. Rotacionando 

os modelos no túnel de vento, diferentes direções e velocidade do vento podem ser simuladas 

(SARAIVA, et al., 2007). Os resultados obtidos em estudos experimentais podem servir para 

validar simulações sobre alguns fenômenos de fluxo, sendo utilizados na calibração de 

modelos matemáticos que compõem os códigos de CFD. As distribuições de pressão podem 

ser medidas sobre modelos instalados em túneis aerodinâmicos dotando paredes exteriores 

dos edifícios com tomadas de pressão (CHEN, 2004).  

   

Figura 1-66. Exemplos de aplicação do túnel de vento em escalas reduzidas.  

Fonte. (FREIXANET, 2005). 

Embora as abordagens experimentais ofereçam informações confiáveis sobre o vento nas 

edificações e em seu entorno, os dados disponíveis geralmente são limitados devido aos 

equipamentos e processos experimentais caros, além do tempo gasto neste processo, tornando 

a abordagem pouco prática para projetistas (CHEN, 2004, BITTENCOURT; CÂNDIDO, 

2005). 

1.3.3 Simulação computacional 

A simulação computacional ou numérica reproduz virtualmente o túnel de vento por meio de 

simulação computacional de fluidos (CFD ou Computational Fluid Dynamics). Os programas 

de CFD surgiram na década de 1960, restritos inicialmente ao uso em marinha e aeronáutica, 

para solucionar problemas de dinâmica dos fluidos e processos de transferência de calor em 
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diversas áreas, dentre elas a arquitetura (TRINDADE, 2006). Os programas de CFD aplicam 

o método dos elementos finitos para resolver numericamente as equações de Navier-Stokes de 

conservação de massa, momento e energia térmica, permitindo avaliar qualitativamente a 

distribuição do fluxo de ar, apesar de algumas divergências numéricas entre fluxo real e o 

fluxo simulado. Sua modelagem deve ser simplificada, o que restringe a precisão dos 

resultados, podendo manusear modelos bi e tridimensionais e os resultados fornecem a 

distribuição dos campos de pressão, da velocidade de ar, da temperatura, da concentração de 

umidade relativa e de contaminantes, e da turbulência, com visualização sob a forma de 

vetores, onde se pode analisar a velocidade e direção; ou isolinhas, que mostram a 

distribuição dos campos de temperatura e pressão (DESIGNBUILDER, 2009).  

Apesar das incertezas, do elevado tempo de simulação, da necessidade de treinamento, e de 

computadores de alta capacidade, o CFD tende a se popularizar com a redução dos custos, o 

aumento do processamento de computadores e desenvolvimento de interfaces mais acessíveis 

a projetistas (CUNHA, 2010). 

Há diversos softwares comerciais de CFD, dentre os quais três deles se destacam na 

bibliografia: o PHOENICS, o TAS Ambiens e o ANSYS CF-x. O PHOENICS (CHAM, 

2005) e o ANSYS CF-x (ANSYS, 2006) são softwares abrangentes que se propõem a resolver 

qualquer problema que envolva a dinâmica de fluidos. Contudo a utilização deles pelos 

pesquisadores do LabCon/ UFRN mostrou que ambos carecem de operadores especialistas em 

mecânica dos fluidos, apresentam dificuldade na determinação da malha e de convergência e 

exigiram um elevado grau de simplificação da geometria modelada. O TAS Ambiens (EDSL, 

2001) simula exclusivamente o comportamento da ventilação no ambiente interno. As 

maiores virtudes do TAS Ambiens são o tempo de simulação, a robustez e ausência de pré-

configurações. Todavia, a modelagem é apenas em duas dimensões e bastante limitada, não 

permitindo a locação de elementos que não estejam adjacentes aos limites do domínio. Além 

dos programas da bibliografia, há também um quarto programa, o DesignBuilder CFD, 

lançado recentemente e com características voltadas para a aplicação por projetistas. 
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1.3.3.1 PHOENICS 

O PHOENICS4 é um pacote de software de uso geral que pode predizer quantitativamente 

como os fluidos (ar, água, vapor, óleo, sangue etc.) escoam dentro e ao redor de motores, 

equipamentos, edifícios, seres humanos, lagos, rios e oceanos (CHAM, 2005). Pode ser 

empregado para teste de teorias em diversas áreas, dentre elas a engenharia mecânica - para 

projetos de bombas, válvulas, máquinas e veículos; a arquitetura - para o projeto de edifícios 

com boas condições de conforto térmico; a ecologia - para a predição e controle dos impactos 

ambientais; etc. 

Chen (2004) aponta exemplos da aplicação deste software, principalmente para estudos 

urbanos, como o de distribuição do vento em praças no entorno de edifícios e análises do 

impacto de arranha-céus na ventilação natural. Para o projeto de ventilação natural, o fluxo de 

ar externo pode fornecer informações como as condições de contorno para as simulações 

internas, calculando as diferenças de pressão no entorno do edifício e utilizá-las como 

condições para as simulações do fluxo de ar internas. Os resultados mostram o potencial de 

utilização da ventilação, porém destacando que o vento não está sempre na velocidade e 

direção predominante. O PHOENICS vem sendo utilizado pelo LabCon/ UFRN na análise da 

ventilação externa (urbana) e interna (na edificação). A utilização do software PHOENICS 

para análise da ventilação urbana pode ser exemplificada com os trabalhos de Costa e Araújo 

(2001) Figura 1-67, e Marques e Araújo (2004), Figura 1-68, que tiveram como objetivo 

analisar a relação da ventilação natural com as normas edilícias e prescrições urbanísticas, 

com modelos definidos a partir do cálculo dos potenciais construtivos do terreno, 

considerando o número de unidades, o número de pavimentos, os recuos mínimos e taxas de 

ocupação máximas. Os resultados foram apresentados em modelos tridimensionais e com 

vetores de velocidade. As conclusões mostram que a redução dos afastamentos mínimos entre 

os edifícios, provoca a redução da velocidade dos ventos em áreas adensadas, aumentando a 

possibilidade de formação de ilhas de calor. 

                                                
4 Parabolic Hyperbolic Or Elliptic Numerical Integration Code Series. 



 

 

Figura 1-67. Perspectiva do Modelo 1 e resultados das 
simulações do Modelo 1 a 4,20m do solo

Fonte. (COSTA;ARAÚJO, 2001)

O trabalho de Trindade (2006)

simulações da ventilação natural em edificações tipo galpão n

verificando as taxas de renovação do ar no interior dos edifícios. O modelo típico para 

simulações foi elaborado após o levantamento de características de 20 edifícios

tipo galpão, sendo alterado posteriormente com 

a influência das alterações na taxa de renovações de ar no interior da edificação

onde se observou a distribuição das velocidades ocorreu de forma mais equilibrada em tod

sua área, inclusive no nível dos usuários. As simulações foram realizadas no programa 

PHOENICS 3.6, havendo dificuldades com a definição do domínio. Segundo o autor, 

geralmente os valores de velocidades e ângulos de incidência do vento considerados para 

condições de contorno utilizam médias ou valores de maior freqüência obtidos em análises de 

rosas dos ventos, que nem sempre correspondem a um valor representativo da maioria das 

situações encontradas durante todo o período analisado. 

Figura 1-69
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erspectiva do Modelo 1 e resultados das 
simulações do Modelo 1 a 4,20m do solo. 

(COSTA;ARAÚJO, 2001). 

Figura 1-68. Perspectiva do Modelo 01
localização dos planos analisados. 

Fonte. (MARQUES;ARAÚJO, 2004)

(2006) analisou a representatividade de condições de contorno com 

simulações da ventilação natural em edificações tipo galpão no Campus Central da UFRN, 

verificando as taxas de renovação do ar no interior dos edifícios. O modelo típico para 

simulações foi elaborado após o levantamento de características de 20 edifícios

tipo galpão, sendo alterado posteriormente com a criação de um modelo otimizado para testar 

a influência das alterações na taxa de renovações de ar no interior da edificação

onde se observou a distribuição das velocidades ocorreu de forma mais equilibrada em tod

sua área, inclusive no nível dos usuários. As simulações foram realizadas no programa 

PHOENICS 3.6, havendo dificuldades com a definição do domínio. Segundo o autor, 

geralmente os valores de velocidades e ângulos de incidência do vento considerados para 

condições de contorno utilizam médias ou valores de maior freqüência obtidos em análises de 

rosas dos ventos, que nem sempre correspondem a um valor representativo da maioria das 

situações encontradas durante todo o período analisado.  

 

69. Perspectiva do galpão otimizado e resultados obtidos.  

Fonte. (TRINDADE, 2006). 
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1.3.3.2 TAS 

O software TAS (EDSL, 2001)

realizar a comparação entre estratégias de resfriamento/aquecimento, 

dimensionamento de equipamentos, demanda de energia, dentre outras

o Tas Ambiens (Figura 1-70),

de velocidade dos ventos, incluindo campos de temperatura, umidade, pressão e velocidade, 

numa seção (bidimensional);

desempenho térmico da edificação, com representação tridimensional (3D) e possibilidade de 

importar desenhos CAD. O módulo Tas Ambiens têm sido explorado pelo LabCon/ UFRN 

em pesquisas desde 2007. 

Figura 1-70. Tela de saída do módulo Tas 
Ambiens.  

Fonte. (EDSL, 2001). 

 

O programa pode ser utilizado na avaliação da edificação, com teste das decisões tomadas 

durante o processo de projeto, como por exemplo, no trabalho final de graduação,

de Unidade Acadêmica Especializada de Arquitetura e Urbanismo para o Campus Central 

UFRN, com ênfase na otimização do seu desempenho térmico e energético

2008). Neste trabalho, buscou

influenciadas por análises de conforto ambiental e eficiência energética, tomadas durante a 

projetação. Foi avaliado o impacto de elementos arquitetônicos no desempenho ambiental da 

edificação através de ferramenta

elementos de composição de fachada, como fechamentos, brises e tirantes, incorporados ao 

partido arquitetônico sempre com base em simulações

projeto (Figura 1-72), foi testada a eficácia de elementos propostos, relacionados, 

principalmente, ao sombreamento das fachadas e à ventilação natural.
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2001) simula o desempenho térmico de edificações, permitindo 

realizar a comparação entre estratégias de resfriamento/aquecimento, projeto

equipamentos, demanda de energia, dentre outras. Possui dois módulos: 

), que fornece a representação do escoamento do ar e

incluindo campos de temperatura, umidade, pressão e velocidade, 

numa seção (bidimensional); e o Tas Building Designer (Figura 1-71)

desempenho térmico da edificação, com representação tridimensional (3D) e possibilidade de 

O módulo Tas Ambiens têm sido explorado pelo LabCon/ UFRN 

 

. Tela de saída do módulo Tas Figura 1-71. Tela de saída do módulo Tas Build
Designer.  

Fonte. (EDSL, 2001). 

O programa pode ser utilizado na avaliação da edificação, com teste das decisões tomadas 

durante o processo de projeto, como por exemplo, no trabalho final de graduação,

Unidade Acadêmica Especializada de Arquitetura e Urbanismo para o Campus Central 

com ênfase na otimização do seu desempenho térmico e energético (ARAÚJO, et al., 

. Neste trabalho, buscou-se apresentar as principais decisões arquitetônicas 

influenciadas por análises de conforto ambiental e eficiência energética, tomadas durante a 

projetação. Foi avaliado o impacto de elementos arquitetônicos no desempenho ambiental da 

edificação através de ferramentas de predição do comportamento térmico e energético, com 

elementos de composição de fachada, como fechamentos, brises e tirantes, incorporados ao 

partido arquitetônico sempre com base em simulações. Durante os primeiros esboços do 

, foi testada a eficácia de elementos propostos, relacionados, 

principalmente, ao sombreamento das fachadas e à ventilação natural. O Tas Ambiens
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. Tela de saída do módulo Tas Building 

O programa pode ser utilizado na avaliação da edificação, com teste das decisões tomadas 

durante o processo de projeto, como por exemplo, no trabalho final de graduação, sob o tema 

Unidade Acadêmica Especializada de Arquitetura e Urbanismo para o Campus Central 

(ARAÚJO, et al., 

as principais decisões arquitetônicas 

influenciadas por análises de conforto ambiental e eficiência energética, tomadas durante a 

projetação. Foi avaliado o impacto de elementos arquitetônicos no desempenho ambiental da 

s de predição do comportamento térmico e energético, com 

elementos de composição de fachada, como fechamentos, brises e tirantes, incorporados ao 

. Durante os primeiros esboços do 

, foi testada a eficácia de elementos propostos, relacionados, 

O Tas Ambiens foi 
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empregado para analisar o fluxo do ar na abertura proposta na circulação central. Os 

resultados ilustram a eficácia da porosidade obtida com o átrio vazado e a formação de uma 

corrente de ar ascendente, que sai pelo lanternim e ventila as salas posteriores, conforme 

intenção inicial (Figura 1-73). 

 

 

Figura 1-72. Proposta para a 
UAU-UFRN.  

Fonte. (ARAÚJO, et al., 2008). 

Figura 1-73. Simulação no software TAS da ventilação natural no átrio.  

Fonte. (ARAÚJO, et al., 2008). 

 

A principal vantagem do TAS é o tempo de simulação, já que apresenta resultados das 

simulações mais rapidamente quando comparado ao programa PHOENICS. Entretanto, 

observou-se limitações na modelagem, que ocorre de forma mais simplificada, principalmente 

no módulo 2D (ventilação natural), sem a possibilidade de inserir desenhos em CAD. No 

pacote 3D não é possível alterar a modelagem na visualização do modelo tridimensional, 

sendo feito apenas em planta baixa 2D, o que dificulta a construção das volumetrias e torna o 

processo mais demorado. Também se procurou aplicar este programa em estudos na escala 

urbana, porém apresentou restrições na construção das seções para dimensões em 10³ m (km), 

produzindo resultados inaceitáveis. Além disto, a caracterização das condições de contorno 

requer informações que podem ser obtidas com um segundo programa. 

1.3.3.3 ANSYS - CFx 

O ANSYS – CFx (ANSYS, 2006) emprega elementos finitos e volumes finitos na simulação 

do escoamento de fluidos. Tem sido aplicado para solucionar um amplo campo de problemas 

de fluidos por mais de 20 anos, permitindo realizar análises aprofundadas de mecânica de 
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fluidos a partir de modelos físicos em vários tipos de produtos e processos. Foi adotado em 

pesquisas no LabCon/ UFRN a partir de 2008, a exemplo do trabalho de Cunha (2010).  

Sua modelagem pode ser feita através das ferramentas CAD do programa ou por meio da 

importação de sólidos gerados em outros softwares. As ferramentas de modelagem são mais 

facilitadas, comparadas aos outros softwares, além de o programa ser organizado em guias e 

etapas para facilitar a apreensão do usuário. Também dispõe da opção de geração automática 

de malha, ajustando-a ao modelo dependendo da complexidade e dimensões, o que reduz 

bastante o tempo das simulações. Os resultados podem ser apresentados de diversas formas: 

através de imagens, tabelas, gráficos, vetores, linhas de percurso, superfícies de contorno e 

animações. O uso do programa contribui na redução de custos com protótipos caros e fornece 

dados que não são facilmente obtidos com testes experimentais.  

Cunha (2010) utilizou o programa para avaliar o desempenho da ventilação interna de 

modelos simplificados, considerando diferentes combinações de abertura e orientação, 

comparando dados obtidos de velocidade, fluxos e coeficientes de pressão nas superfícies com 

os métodos contidos na literatura direcionada aos projetistas (Figura 1-74). 

  

(a) 

 

(b) 

Figura 1-74. Resultados de simulações no ANSYS CF-x: (a) Linhas de fluxo de velocidade com ângulos de incidência 
de 0º e 45º, (b) Campo de pressão à meia altura da abertura com ângulo de incidência de 0º e 45º. 

Fonte. (CUNHA, 2010). 

1.3.3.4 DesignBuilder CFD 

O DesignBuilder (DESIGNBUILDER, 2005) foi desenvolvido inicialmente para simulação 

do desempenho térmico e energético de edificações, sendo uma interface gráfica para o 

EnergyPlus que corrige suas limitações de operacionalidade. O EnergyPlus é baseado nos 

recursos do BLAST e DOE-2, porém sua simulação de balanço térmico apresenta funções 

mais elaboradas, além de maior precisão na predição de temperaturas do ar e radiante média. 

O usuário dispõe de recursos amigáveis de modelagem tridimensional para reproduzir a 
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geometria da edificação. Após a modelagem da envoltória e layout, o passo seguinte é a 

modelagem dos sistemas construtivos, instalação predial e rotinas de ocupação. Para 

simulações de fluxo de ar, o DesignBuilder adota, no modo de maior complexidade 

(calculated), o algoritmo AirNet, também incorporado do EnergyPlus. Nesse modo, o fluxo de 

ar é calculado de acordo com as aberturas e diferenças de pressão do modelo. Os relatórios de 

saída reproduzem as trocas térmicas do edifício ou das zonas separadamente, assim como de 

paredes, pisos, tetos, aberturas, partições internas, portas, infiltrações, ventilação, ocupação, 

além de temperatura do ar interno, externo, temperatura radiante média, consumo de energia, 

dentre outros. 

Desde 2009, pesquisas no LabCon/ UFRN exploram o outro módulo deste software, o 

DesignBuilder CFD, desenvolvido para fornecer dados de fluxo de ar e distribuição de 

temperatura em edifícios, utilizando métodos semelhantes aos pacotes de CFD convencionais, 

baseado no método dos volumes finitos, que envolve solução de uma série de equações que 

descrevem o transporte de momento, energia e turbulência. A intenção dos fabricantes do 

software é torná-lo mais acessível a projetistas sem o conhecimento aprofundado em 

mecânica de fluidos, oferecendo um processo de análise mais simplificado através da 

modelagem facilitada da geometria e ao fornecer automaticamente as condições de contorno, 

a partir de informações do clima e data da análise. Permite calcular a temperatura, velocidade 

e outras propriedades de fluidos através de um domínio tridimensional, característica que 

facilita a modelagem e permite o desenvolvimento de análises mais detalhadas do 

comportamento do fluxo de ar, já que o software traz maior facilidade de modelagem e tempo 

de simulação relativamente baixo (DESIGNBUILDER, 2009). 

1.4 O processo de projeto arquitetônico 

O processo projetual tem um caráter naturalmente subjetivo por depender das peculiaridades 

dos projetistas, por isso qualquer tentativa de representação acaba sendo desestimulada por ser 

pouco representativa das inúmeras alternativas possíveis. Segundo Mahfuz (1995), o processo 

projetual geralmente se inicia a partir de uma fase preliminar, na qual se analisa o problema e 

informações disponíveis. A interpretação das variáveis correlatas permite o desenvolvimento 

das fases posteriores, estabelecendo-se uma escala de prioridades a partir de uma hierarquia 

definida pelo arquiteto. 



 

A abordagem proposta por Olgyay

com o objetivo de inserir princípios de bioclimatologia n

listando os dados e ferramentas a serem utilizados de acordo com as metas estabelecidas. O 

autor considera apenas os itens relacionados à bioclimatologia, conforme sintetizados na 

Figura 1-75. 

Figura 1-75. Método para considerar o clima no projeto de residências

 

O Royal Institute of British Architects 

atividade projetual (Quadro 1-

projeto executivo. Neste mapeamento são apresentados os objetivos de cada etapa e suas 

respectivas tarefas. O início do plano está relacionado com um planeja

envolve as necessidades do usuário e estudos do terreno, que devem influenciar as decisões do 

projetista. Em seguida, as análises são aprofundadas para maior detalhamento do projeto e os 

projetos complementares são desenvolvidos. As maiores

de esboço, não sendo conveniente a modificação do partido durante o projeto executivo.
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Olgyay (1963) para o projeto de residências é um dos pioneiros 

princípios de bioclimatologia no decorrer do processo de projetação, 

listando os dados e ferramentas a serem utilizados de acordo com as metas estabelecidas. O 

ra apenas os itens relacionados à bioclimatologia, conforme sintetizados na 

Método para considerar o clima no projeto de residências.  

Fonte. Adaptado de (OLGYAY, 1963).  

O Royal Institute of British Architects – RIBA (1973) adota um plano de trabalho para a 

-1), que divide o processo em três estágios: programa, esboços e 

projeto executivo. Neste mapeamento são apresentados os objetivos de cada etapa e suas 

respectivas tarefas. O início do plano está relacionado com um planejamento geral que 

envolve as necessidades do usuário e estudos do terreno, que devem influenciar as decisões do 

projetista. Em seguida, as análises são aprofundadas para maior detalhamento do projeto e os 

projetos complementares são desenvolvidos. As maiores definições devem ocorrer até a fase 

de esboço, não sendo conveniente a modificação do partido durante o projeto executivo.
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Quadro 1-1. Plano geral de trabalho para desenvolvimento de projetos. 

Estágio Objetivo do trabalho e decisões a 
serem tomadas 

Tarefas a serem realizadas Terminologia 
usual 

Início Preparar requerimentos gerais e 
planejar ações futuras 

Organizar as necessidades do 
cliente para definir o programa. 

PROGRAMA 

Possibilidades Fornecer ao cliente uma avaliação 
inicial e recomendações para 
determinar a como o projeto deve 
evoluir. 

 

Desenvolver estudos sobre 
necessidades dos usuários, 
condições do terreno, planejamento, 
projeto, custos etc., quando 
necessários para a tomada de 
decisões.  

Propostas 
gerais 

Determinar as abordagens gerais que 
levem à definição do layout, do 
projeto e da construção, no sentido de 
obter uma aprovação do cliente das 
propostas gerais. 

Desenvolver o programa, 
aprofundando os estudos anteriores 
sobre as necessidades dos usuários, 
problemas técnicos, projeto, custos 
etc. 

ESBOÇOS 

(anteprojeto) 
Projeto 
esquemático 

Completar a análise geral (programa) 
e decidir propostas particulares, 
incluindo a organização espacial, 
método construtivo, especificações 
gerais e custos, além de obter todas as 
aprovações. 

Desenvolvimento final da análise. 
Projeto arquitetônico completo. 
Projetos complementares em etapa 
inicial, preparação para a planilha 
de custos e memorial descritivo 
completo. Submissão do projeto 
para aprovações. 

Projeto 
detalhado 

Tomar as últimas decisões em todas 
as questões referentes ao projeto, 
especificações, construção e custo. 

Detalhamento completo de todos os 
componentes e partes do edifício. 

DESENHOS 
TÉCNICOS 

(projeto 
executivo) 

Fonte. (ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS., 1973). 

 

Outros pesquisadores, a exemplo de Szokolay (1984) e Pedrini (2003), procuraram 

aperfeiçoar esta integração, fazendo uso das etapas propostas pelos teóricos da área de projeto 

de arquitetura e inserindo as estratégias bioclimáticas nas fases adequadas. O estudo de 

metodologias de projetação arquitetônica integradas às estratégias bioclimáticas evita que a 

concepção seja reduzida a um processo de resolução de problemas. Szokolay (1984) indica 

que se devem considerar estratégias passivas durante todo o processo (Quadro 1-2), afirmando 

que se as questões de energia não são tratadas logo nas primeiras fases de concepção, o 

projeto final será comprometido. Pedrini (2003) estudou a integração de estratégias de 

eficiência energética durante as primeiras fases de projetação, verificando a tendência ao uso 

de princípios intuitivos e recomendações gerais nas primeiras fases de projeto, além de 

resistência dos profissionais ao uso de ferramentas para testes de hipóteses durante o projeto. 

Diversos trabalhos corroboram essa associação das fases de projeto com ferramentas 

específicas de trabalho de acordo com o nível de complexidade de cada etapa, mostrando a 

integração constante entre arquiteto e engenheiro (GARDE-BENTALEB, et al., 2002). Além 
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disto, as ferramentas utilizadas aumentam sua complexidade à medida que o processo evolui, 

indo de princípios e recomendações a programas especializados. 

Quadro 1-2. Eficiência energética no processo de projeto.  

ETAPA TAREFAS INFORMAÇÃO FERRAMENTAS PRODUTO 

Análise pré-
projeto 

Digerir problemas Dados climáticos Análise bioclimática 
Especificação 
do desempenho 

Identificar limites Padrões de consumo Tabelas de Mahoney 
Metas de 
consumo 

Estudo climático Precedentes Princípios climáticos 
Diretrizes de 
projeto Definir ‘espaço de 

solução’ 
Imagens de formas 
apropriadas 

Software climático 

Se as recomendações energéticas forem ignoradas na etapa inicial, pode-se prejudicar o trabalho posterior, 
o produto do projeto. Caso a questão seja abordada posteriormente, o projeto está sujeito a modificações. 

Esboço 
Gerar idéias 

Conhecimento do 
efeito térmico da 
forma, do 
comportamento 
térmico dos 
materiais 

Teste de alternativas, 
refinar a selecionada 
segundo métodos 
simplificados 

Proposta de 
projeto 

Formular e testar 
hipóteses de projeto 

Critério de avaliação 

As hipóteses iniciais devem satisfazer não só os critérios energéticos, mas a implantação, a circulação, a 
estrutura, a execução e a estética. 

Detalhamento 

Decisões projetuais 
de detalhamento: 
aberturas, proteções, 
dimensões, materiais 
da envoltória, 
espessuras e 
superfícies. 

Conhecimento das 
conseqüências das 
decisões de 
detalhamento no 
consumo energético. 

Programas completos 
de simulação 

Desenhos e 
detalhes do 
projeto, 
especificações. 

Muitas das decisões dessa etapa têm efeito no desempenho energético: o mesmo elemento pode influenciar 
vários fatores (calor, luz, som) ou o mesmo fator pode ser influenciado por diversos elementos. 

Avaliação 
final 

Analisar 
detalhadamente o 
desempenho térmico 

Estimar uso de 
energia 

Dados de materiais, 
dados climáticos 
horários e rotinas de 
ocupação do 
edifício. 

Programas 
sofisticados de 
simulação 

Relatório final 
de energia 

Comparar resultados com as metas energéticas pré-estabelecidas, modificar o projeto se necessário. 

Fonte. Adaptado de Szokolay (1984) apud (PEDRINI, 2003). 

 

De acordo com Cunha (2010), observa-se que a análise da ventilação natural mais elaborada 

feita pelos profissionais e estudantes do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN consiste 

nos seguintes procedimentos: considerar o terreno isolado do meio urbano, a orientação do 

Norte e a direção predominante do vento regional; em seguida, o zoneamento do terreno é 

feito de acordo com a disponibilidade de vento, que determina a disposição dos ambientes de 
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acordo com a finalidade (Figura 1-76). Segundo o autor, estas análises são superficiais e 

apresentam diversas limitações, como a desconsideração da interferência da malha urbana e 

do entorno imediato no terreno, emprego apenas da direção predominante e avaliação do 

desempenho apenas no final do processo. Além disto, consiste num método específico para a 

ventilação natural, desconsiderando demais aspectos envolvidos na projetação.   

 

Figura 1-76. Síntese da prática usual para contemplação da ventilação natural no processo projetual.  

Fonte. (CUNHA, 2010). 

Em seu trabalho, Cunha (2010) apresenta uma proposta de compatibilização das etapas do 

processo projetual com as recomendações e as ferramentas correspondentes para potencializar 

o uso da ventilação natural, distribuídas de acordo com o grau de aprofundamento das etapas 

(Figura 1-77). A proposta parte da escala urbana e segue até o interior da edificação. A 

primeira fase do processo trata do programa de necessidades, onde a partir da localização do 

terreno e de seu entorno, o comportamento geral da ventilação é caracterizado. A fase de 

esboço define a forma e orientação da edificação, além das aberturas e elementos da 

envoltória que interferem na captação do vento, fatores fortemente relacionados com a 

distribuição de pressão nas fachadas. O detalhamento do projeto engloba informações sobre as 

aberturas, como tamanho, posição e tipo, determinantes para a renovação do ar interno e para 

a distribuição do ar no ambiente. A última etapa consiste na avaliação final do projeto para 

averiguar se os quesitos necessários para prover ventilação adequada foram atendidos.  



Revisão Bibliográfica 71 

 

 

Figura 1-77. Proposta de integração da ventilação ao processo projetual.  

Fonte. (CUNHA, 2010). 

O estudo de metodologias de projetação arquitetônica e sua relação com estratégias 

bioclimáticas e de eficiência energética, principalmente a ventilação natural, contribui para a 

compreensão da integração destes elementos durante o desenvolvimento do projeto. A 

sistematização no momento da projetação também contribui para entender o desenvolvimento 

da idéia, o momento que os diversos fatores envolvidos na projetação são inseridos e quais 
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elementos arquitetônicos são diretamente influenciados por princípios de bioclimatologia, ou 

até de outras áreas afins, como estruturas, materiais, instalações, dentre outras. 

1.5 Considerações 

A revisão bibliográfica destaca quatro temas principais. O primeiro é a confirmação da 

importância da ventilação natural para obter conforto térmico no clima quente e úmido da 

cidade de Natal/RN. Infelizmente a ventilação é cada vez mais dispensada em favor do uso de 

condicionador de ar, por causa da garantia de conforto térmico independente das condições 

climáticas. O segundo é a existência de recursos arquitetônicos que aumentam a ventilação 

nos ambientes. Entretanto, são pouco explorados no cotidiano devido ao baixo repertório 

projetual local, ao aumento nos custos da obra e à falta de conhecimento de seus benefícios 

por parte dos projetistas e clientes. O terceiro é a disponibilidade de ferramentas de análise do 

desempenho da ventilação natural, principalmente os programas CFD. Na prática, não há 

registros significativos que demonstrem sua difusão entre projetistas, sobretudo no 

desenvolvimento do projeto. O quarto tema é a integração das ferramentas de análise ao 

processo projetual, discutida há décadas, que evolui gradativamente, com a necessidade de 

criação de softwares adequados às fases de projetação.  

Na prática local, a observação pessoal nos últimos sete anos nos espaços de ensino (Depto. de 

Arquitetura da UFRN), pesquisa (LabCon-UFRN) e projeto (Superintendência de 

Infraestrutura da UFRN) indica que os projetistas não empregam métodos de avaliação do 

potencial da ventilação natural. As poucas preocupações se limitam à implantação de 

aberturas para o vento predominante (de incidência Sudeste), como se a direção do vento não 

se alterasse. Na realidade, o vento alterna sua direção freqüentemente, ao longo de minutos. 

No caso da velocidade do vento, essa variável é praticamente ignorada. Há pouca reflexão no 

processo projetual e praticamente nenhum uso de método de análise do desempenho da 

ventilação natural. Os projetistas se limitam a repetir sistematicamente em seus projetos as 

recomendações básicas e/ou se valem dos conhecimentos obtidos empiricamente ao longo da 

carreira, fruto das tentativas e erros.  

Há vários motivos para justificar a situação, entretanto há dois que se destacam. A primeira é 

a falta de parâmetros normativos ou que regulem o desempenho de ventilação e que 

estimulem (ou obriguem) o projetista a melhorar a eficácia da ventilação natural em seu 
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projeto. Por enquanto, o único parâmetro é a definição de áreas de abertura, entretanto as 

normas de desempenho da edificação como a NBR 15.575 (ABNT, 2008) e a regulamentação 

do nível de eficiência energética da edificação (PROCEL, 2008) apresentam critérios de 

desempenho térmico que podem ser obtidos com ventilação. O segundo motivo é a falta de 

métodos de análise que sejam rápidos, interativos, acessíveis e que respondam questões 

pontuais, ao invés dos princípios generalistas ou dos complexos CFD. Nesse sentido, a 

introdução de ferramentas de análise simplificadas como a do programa DesignBuilder CFD 

se torna promissora porque tenta simplificar o uso do CFD para analisar situações mais 

específicas e descobertas pelos princípios mais generalistas. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O método proposto visa analisar o desempenho da ventilação natural de recursos 

arquitetônicos empregando um programa de simulação computacional de fluidos com 

potencial de integração ao processo projetual. O método começa com um levantamento e 

seleção de elementos de envoltória na pesquisa bibliográfica, sendo os captadores de vento os 

dispositivos escolhidos em função da maior variedade de geometrias passíveis de modelagem 

(Figura 2-1). Seleciona-se um programa de CFD com interface simplificada, no qual se 

modela um caso de referência para analisar separadamente cada recurso arquitetônico. Em 

seguida, os modelos são pré-avaliados em testes de sensibilidade para explorar as 

potencialidades e limitações do programa e identificar as configurações de simulações mais 

adequadas. Durante o processo de simulação, as limitações encontradas no uso do programa 

são mapeadas e avaliadas. Os resultados das simulações são analisados de forma qualitativa 

quanto ao comportamento do fluxo de ar, para determinar tendências que contribuem para 

gerar recomendações projetuais.  

 

Figura 2-1. Fluxograma dos procedimentos metodológicos da pesquisa. 
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2.1 Identificação e seleção de elementos 

A primeira fase de identificação de elementos arquitetônicos se baseou nas informações da 

revisão bibliográfica, provenientes de dissertações desenvolvidas com foco em obras de 

arquitetos preocupados com a questão ambiental e artigos publicados em eventos sobre 

conforto ambiental, eficiência energética e tecnologia da construção. Esses levantamentos 

realizados desde as primeiras fases da pesquisa permitiram a compilação de um repertório 

projetual e a seleção de elementos arquitetônicos, escolhidos em função de: 

- sua relação com as primeiras fases do projeto: elementos arquitetônicos selecionados 

pelo projetista desde os primeiros esboços, baseado em estratégia bioclimática, 

conceito ou princípio de funcionamento desejados5; 

- sua interferência na estética da edificação: alguns dispositivos que favorecem a 

aplicação da ventilação possuem configurações diferentes que se destacam da 

volumetria da edificação, como é o caso dos elementos verticais;  

- compatibilidade com a aplicação em Natal-RN: elementos relacionados a técnicas 

aplicáveis às características do clima quente e úmido, bem como com os materiais 

construtivos disponíveis e prática arquitetônica recorrente na cidade; 

- viabilidade de modelagem: elementos cuja geometria pode ser reproduzidos a partir de 

componentes prismáticos retilíneos; 

- desempenho: elementos cuja eficácia foi destacada em referências científicas. 

A segunda fase de seleção consistiu em filtrar os elementos que se mostravam passíveis de 

simulação. A literatura técnica, bem como dissertações desenvolvidas sobre o tema, como 

Cunha (2010) e Trindade (2006), destacam a importância da convergência das simulações 

para que os resultados sejam aceitáveis, porém nem sempre ela é obtida.  

Embora a motivação inicial da pesquisa consistisse em analisar diversos recursos de 

envoltória abordados no referencial teórico, como por exemplo, os elementos verticais, o 

peitoril ventilado e a fachada dupla ventilada, apenas o captador de vento – o primeiro 

dispositivo testado – foi considerado para a análise. Esta escolha se deve a maior aplicação do 

                                                
5 Por exemplo, para captação de ar para salas à sotavento, o arquiteto deve decidir pelo uso de captadores de 
vento na concepção, pois é inviável agregá-los em fases posteriores. 
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elemento em trabalhos pesquisados, bem como a variedade de geometrias passíveis de análise 

e modelagem.  

2.2 Análise dos captadores de vento 

O desempenho dos elementos selecionados é analisado com base nos resultados de 

simulações no software DesignBuilder CFD, utilizando a modelagem simplificada de 

configurações dos captadores de vento. As análises consideram principalmente a eficácia 

quanto ao incremento na ventilação natural no nível do ambiente, proporcionado pelo 

elemento analisado em relação a um caso de referência. São considerados: 

- os fluxos de ar, para avaliar a uniformidade do efeito da ventilação; 

- as velocidades do ar, para avaliar o efeito de resfriamento no conforto térmico interno. 

Os modelos para os captadores são definidos a partir do repertório de projetos bioclimáticos, 

identificado durante a pesquisa bibliográfica, exemplificados por projetos arquitetônicos. 

Cada elemento é caracterizado com informações disponíveis na literatura técnica e em artigos, 

além de resultados já obtidos em pesquisas anteriores, mostrando o potencial de utilização de 

cada elemento. 

2.2.1 Definição dos primeiros modelos para simulação 

O método parte da definição das características de um caso de referência, denominado Caso 

Base (CB). O CB consiste num ambiente medindo 3m x 6m, com pé-direito de 3m, duas 

aberturas para ventilação nas paredes opostas com peitoril de 1m (Figura 2-2), sendo estas 

dimensões correspondentes a valores recorrentes em edificações de uso residencial e 

institucional. 

 

Figura 2-2. Modelo do Caso Base – CB para as simulações. 
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Além do caso base, foram selecionadas cinco tipologias de captadores de vento (Tabela 2-1), 

a partir da pesquisa de exemplares dos elementos arquitetônicos (item 1.2, pág. 33). O 

primeiro remete à cobertura convencional de duas águas, com um elemento inclinado, 

observado na obra de Severiano Porto. O caso 02 refere-se a modelos mais tradicionais, com 

formas análogas às torres de vento, constituídas de um elemento vertical que se projeta da 

cobertura e outro inclinado com a função de direcionar o ar para o interior do ambiente, 

utilizado em regiões de clima quente e seco. O C03 é uma combinação dos dois primeiros 

casos e também se destaca mais da cobertura. Já o caso 04 representa captadores de forma 

circulares ou curvas para direcionamento do ar, bastante utilizados na obra do arquiteto Lelé. 

O C05 consiste geralmente numa alteração da cobertura que funciona como captador. 

Todos os modelos apresentam as mesmas dimensões de aberturas na laje de coberta dos 

ambientes, com 1,50m (metade do pé-direito), assim como a altura total dos captadores. A 

compilação das características feita na revisão aponta que essa relação entre pé-direito e altura 

do dispositivo se repete em diversos projetos, convergindo para medidas similares, conforme 

exemplos na Tabela 2-1. 



 

Tabela 2-1. Modelos de captadores de vento definidos para simulação.

Modelos Representaç

C01 

C02 

C03 

C04 

C05 

2.2.2 Ferramenta de simulação

A ferramenta escolhida para executar as simulações foi o programa DesignBuilder CFD

(DESIGNBUILDER, 2009) devido seu 

programas PHOENICS e ANSYS 

inviabilidade de simular escoamento interno e externo simultaneamente. O

descartado devido à sua precária modelagem
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. Modelos de captadores de vento definidos para simulação. 

Representações Exemplos 

 

 
 

 

 

 

Ferramenta de simulação 

A ferramenta escolhida para executar as simulações foi o programa DesignBuilder CFD

devido seu potencial de integração ao processo projetual

programas PHOENICS e ANSYS – CFx foram descartados devido à sua complexidade e à 

inviabilidade de simular escoamento interno e externo simultaneamente. O programa TAS foi 

descartado devido à sua precária modelagem e falta de confiabilidade de resultados
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A ferramenta escolhida para executar as simulações foi o programa DesignBuilder CFD 

integração ao processo projetual. Os 

devido à sua complexidade e à 

programa TAS foi 

e falta de confiabilidade de resultados. Outra 
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característica que favorece o uso do DesignBuilder CFD em relação às demais opções é a 

possibilidade de realizar outras análises no mesmo programa, como simulações térmica e 

energéticas, inclusive para definir as condições de contorno. A escolha do programa também 

reflete a preocupação em explorar ferramentas de análise compatíveis com as primeiras fases 

do projeto arquitetônico, pois essa é uma das principais intenções dos pesquisadores 

envolvidos nessa pesquisa. 

A modelagem começa com a definição dos blocos em 3D e com a criação de uma malha 

tridimensional, gerada automaticamente pelo programa para otimizar a convergência, com 

base na geometria do modelo e das condições de contorno. A turbulência é preferencialmente 

caracterizada com o modelo k-e, adotado por Cunha (2010) e Trindade (2006), dentre outros. 

A interface permite uma ampla escala de condições de contorno a serem atribuídas às 

superfícies do ambiente analisado, que são necessárias para definir as velocidades e pressões 

do entorno. O programa também apresenta uma biblioteca de componentes como radiadores, 

ventiladores, mobília, ocupante, dentre outros, que podem ser situados no modelo. Os 

resultados são representados através de gráficos, imagens e vetores da velocidade, contornos 

da temperatura, iso-superfícies etc. 

O programa apresenta dois módulos de simulação: interna e externa. A interna simula o 

interior do ambiente construído e é empregado apenas para simular o condicionamento 

artificial, cujas características são controladas. Nesse caso, o modelador deve determinar as 

aberturas de insuflamento e de exaustão, assim como as vazões. No módulo externo, a 

simulação considera apenas o escoamento ao redor da construção e de blocos. Por isso, os 

ambientes foram modelados como uma composição de blocos para que o ar, escoando entre 

os blocos, represente o ar passando simultaneamente no exterior e no interior da edificação 

(Figura 2-3). Foram realizados testes de sensibilidade dos modelos no módulo externo, para a 

para avaliar a viabilidade das simulações e adaptar o modelo às possibilidades do software, 

descritos em item posterior. 



 

Figura 

2.2.3 Condições de contorno

As condições de contorno para CFD representam a combinação de ocorrência de velocidade e 

direção dos ventos mais freqüentes na cidade de Natal/RN, conforme Trindade

Corresponde às medições na estação do Aeroporto Internacional Augusto Severo, na região 

metropolitana de Natal, no período que compreende 12/08/2002 a 12/08/2005, tabulados no 

programa WRPLOT View (Figura 

120º a 150º, aproximadamente a Sudeste, com faixas de velocidades que ocorrem com maior 

freqüência entre 5,0-6,0 e 6,0

predominantes. Segundo Trindade 

velocidades e direções que ocorrem com maior freqüência no período analisado, tem

velocidade média a 10m de altura é de 6,6m/s e direção de 133º.

(a) 

Figura 2-4. (a) Rosa dos ventos e (b) gráfico das freqüências de velocidades para o período entre 
12/08/2005 no horário comercial
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Figura 2-3. Tela de saída do software DesignBuilder. 

Condições de contorno 

As condições de contorno para CFD representam a combinação de ocorrência de velocidade e 

direção dos ventos mais freqüentes na cidade de Natal/RN, conforme Trindade

Corresponde às medições na estação do Aeroporto Internacional Augusto Severo, na região 

metropolitana de Natal, no período que compreende 12/08/2002 a 12/08/2005, tabulados no 

Figura 2-4). Os ventos predominantes incidem entre as direções de 

120º a 150º, aproximadamente a Sudeste, com faixas de velocidades que ocorrem com maior 

6,0 e 6,0-7,0 m/s, porém não estão associadas com as direções 

Trindade (2006), a partir de médias ponderadas que relacionam 

velocidades e direções que ocorrem com maior freqüência no período analisado, tem

média a 10m de altura é de 6,6m/s e direção de 133º. 

 

(b) 

Rosa dos ventos e (b) gráfico das freqüências de velocidades para o período entre 
no horário comercial adaptado de WRPLOT View, 2005.  

Fonte. (TRINDADE, 2006). 
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As condições de contorno para CFD representam a combinação de ocorrência de velocidade e 

direção dos ventos mais freqüentes na cidade de Natal/RN, conforme Trindade (2006). 

Corresponde às medições na estação do Aeroporto Internacional Augusto Severo, na região 

metropolitana de Natal, no período que compreende 12/08/2002 a 12/08/2005, tabulados no 

. Os ventos predominantes incidem entre as direções de 

120º a 150º, aproximadamente a Sudeste, com faixas de velocidades que ocorrem com maior 

7,0 m/s, porém não estão associadas com as direções 

, a partir de médias ponderadas que relacionam 

velocidades e direções que ocorrem com maior freqüência no período analisado, tem-se que a 

 

Rosa dos ventos e (b) gráfico das freqüências de velocidades para o período entre 12/08/2002 e 
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Como os dados são medidos em estações climatológicas posicionadas a 10 metros de altura, 

os valores de velocidade devem ser corrigidos para a altura das aberturas do ambiente em 

estudo, considerando as características do entorno onde ele se localiza, como o adensamento e 

rugosidade. Jackman apud Bittencourt e Cândido (2005) apresenta a Equação 4, que considera 

a influência do entorno da edificação no perfil de velocidade do vento e a altura da abertura 

para a correção das velocidades. Nos cálculos de correção, os coeficientes de pressão para os 

terrenos considerados referem-se a ambiente urbano. Dessa forma, para a velocidade média de 

6,6m/s, tem-se que a velocidade no nível da abertura é de 2,64m/s. A velocidade utilizada nas 

simulações foi arredondada para 3m/s, com o objetivo de facilitar a leitura do software e 

acelerar o tempo de simulação. 

AZKVVz ××= 10  Equação 4 

Onde:  

V10 é a velocidade medida a 10 metros de altura. 

K e A são constantes relativas ao sítio. 

Z é a altura onde se encontra a abertura. 

 

Os valores das constantes K e A são determinados de acordo com a Tabela 2-2. 

Tabela 2-2. Coeficiente de pressão do vento para loteamentos. 

Localização da edificação K A 

Campo aberto plano 0,68 0,17 

Campo com algumas barreiras 0,52 0,20 

Ambiente urbano 0,40 0,25 

Centro da cidade 0,31 0,33 

Fonte: JACKMAN apud (BITTENCOURT; CÂNDIDO, 2005). 

Houve limitações para inserir diferentes direções de incidência dos ventos. Quando a direção 

não é perpendicular ao modelo, sua geometria é rotacionada e, portanto, sua seção que sempre 

é paralela ao domínio se torna distorcida, impossibilitando a leitura dos resultados no interior 

do ambiente. Isto ocorre porque foi utilizado o módulo de análise de ventilação externa para 

análise interna dos ambientes, inviabilizando a variação de ângulos de incidência6. Deste 

                                                
6 As análises com diferentes ângulos de incidência permitem ao projetista avaliar as possibilidades reais de 
orientação das fachadas com relação aos ventos dominantes, que podem assumir diversos ângulos entre 0º e 
180º. 
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modo, analisa-se a ventilação incidindo perpendicularmente a parede, gerando duas variações 

dos casos, com os captadores à montante ou à jusante da ventilação predominante, Figura 2-5. 

 

Figura 2-5. Direções do vento utilizadas para simulação.  

2.2.4 Configurações das simulações 

Diversos parâmetros da simulação podem ser configurados, como o modelo de turbulência, o 

esquema de discretização e o número de iterações. A seleção dos diferentes modelos de 

turbulência e esquemas discretizantes influencia na solução e convergência do problema. O 

tutorial do software recomenda 5.000 iterações, afirmando que a convergência pode ser obtida 

com mais de 1.500 iterações em vários casos. Após a modelagem do caso, o programa define 

valores para a simulação de acordo com as especificidades do modelo (Figura 2-6).  

 

Figura 2-6. Tela de saída do programa mostrando as configurações de simulação.  



Procedimentos Metodológicos 83 

 

As configurações automáticas do programa (defaults) foram mantidas, com alteração apenas 

do padrão de convergência do modelo, para resíduos inferiores a 5 x 10-4. O tutorial do 

DesignBuilder CFD não determina valores de resíduos adequados a problemas de engenharia 

e arquitetura, então este valor foi definido com base no trabalho de Cunha (2010), que aponta 

o critério de convergência recomendado pelo software ANSYS - CFx. 

A malha definida foi de células de 0,15m, no máximo, uma vez que a análise realizada se 

refere a ambientes internos. Este parâmetro foi gradativamente reduzido até que os casos 

atingissem o padrão de convergência satisfatório. 

A situação (status) da simulação pode ser acompanhada através de um gráfico (Figura 2-7), 

onde são mostrados os resíduos, o número de iterações, as configurações da simulação e uma 

indicação de quando o modelo atinge o padrão de convergência adotado. 

 

Figura 2-7. Gráfico de acompanhamento da simulação convergente do CB – malha de 0,09. 

2.2.5 Critérios de análise 

As avaliações da eficiência e do potencial dos captadores de vento, bem como o incremento 

na ventilação natural dos ambientes, se detiveram nas análises: 

- dos fluxos de ar, para avaliar a uniformidade do efeito da ventilação em toda a 

extensão do ambiente; 

- das velocidades do ar, para avaliar o efeito de resfriamento no conforto térmico 

interno. 

Indicador de convergência

Valor das variáveis

Número de iterações

Padrão de convergência satisfatório (5 x 10-4)
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O procedimento consiste em aferir visualmente os resultados com base nas linhas de 

velocidade do ar que se formam no interior dos modelos, o que possibilita identificar porções 

mais favorecidas do ambiente, as sombras de vento, além de comparar a eficácia de diferentes 

geometrias dos captadores.  

Os resultados são organizados num quadro-resumo com considerações e síntese das 

avaliações dos captadores (tipos, dimensões, características, aplicação). Os resultados também 

são representados por imagens com o fluxo da ventilação interna e velocidade do ar 

representada por uma escala de cores. A leitura pontual também é realizada para comparar o 

desempenho dos diversos captadores. São definidas três posições no interior dos ambientes 

para avaliação quantitativa das velocidades dos ventos (Figura 2-8). 

 

Figura 2-8. Caso base e localização dos pontos analisados. 

2.2.6 Testes de sensibilidade 

Os testes de sensibilidade visam pré-avaliar os casos definidos, identificando o tempo de 

simulação de cada caso e as configurações adotadas nas simulações, além de contribuir para 

familiarização com o programa utilizado. As simulações destes testes foram iniciadas a partir 

do Caso Base (CB) e do Caso 01 (C01), Figura 2-9.  

 

CB 

 

C01 

Figura 2-9. Primeiros casos escolhidos para os testes de sensibilidade. 

 



Procedimentos Metodológicos 85 

 

Nas primeiras simulações, o domínio foi ajustado às dimensões do modelo, sem afastamentos 

(Figura 2-10). Além disto, foram mantidas as configurações padrões do software, com direção 

do vento de 270º (incidindo perpendicularmente ao modelo) e malha de 0,15m. A malha foi 

reduzida até 0,09m para que se obtivesse a convergência no padrão desejado.  

 

Figura 2-10. Domínio adjacente ao modelo do CB. 

 

Inicialmente foram observadas apenas as iterações, considerando que a convergência 

satisfatória dos modelos ocorreu nas primeiras iterações no trabalho de Cunha (2010). 

Entretanto, o tutorial do programa recomenda configurar 5.000 iterações, afirmando que a 

convergência poderia ser atingida com mais de 1.000 iterações. O valor base adotado para 

analisar a convergência foi de aproximadamente 500 iterações, já que os modelos mais 

refinados demoram bastante para ultrapassar essas 1.000 iterações. As simulações que 

levaram muito tempo para atingir 500 iterações, algumas delas ultrapassando 5hs, foram 

interrompidas e outros parâmetros modificados para se obter um padrão satisfatório. 

Posteriormente o tempo de simulação de cada teste foi registrado. 

O tutorial do programa foi consultado concomitantemente às simulações para selecionar os 

parâmetros que seriam alterados com o objetivo de atingir a convergência satisfatória. Ao 

alterar as configurações recomendadas, como por exemplo, o fator de relaxação, obteve-se 

maior incerteza nos resultados ou estabilidade no mesmo ponto verificado sem as alterações. 

Dessa forma, optou-se apenas pelas alterações na malha do modelo, seguindo diretrizes de 

outras referências que realizaram simulações em CFD. 

Em seguida, foram necessários mais testes com o C01, com um elemento na coberta, uma vez 

que este modelo não convergiu com a mesma facilidade do CB. A altura do domínio foi 

multiplicada por três vezes a altura do modelo (Figura 2-11), para que houvesse estabilidade 
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dos ventos acima da coberta e estes não sofressem interferência do captador e alterassem os 

resultados. Após a redução gradativa da malha, houve a convergência quando atingiu 0,04m e 

este refinamento aumentou consideravelmente o tempo de simulação. 

 

Figura 2-11. Altura do domínio no C01. 

 

Em discussões com pesquisadores que desenvolveram trabalhos relacionados ao tema 

(TRINDADE, 2006, CUNHA, 2010), constatou-se que o domínio deveria estar afastado do 

modelo para uma análise mais representativa. Por isso, realizaram-se novos testes com o 

domínio afastado do modelo no sentido longitudinal e na altura, sendo multiplicado por três 

vezes o tamanho do modelo em ambos os sentidos. As simulações com os afastamentos não 

convergiram com a malha obtida nos testes anteriores, havendo necessidade de maior 

refinamento. O CB e o C01 não obtiveram o padrão de convergência satisfatório mesmo com 

a redução da malha para 0,03m, identificando-se que as simulações começam a apresentar 

erro com malhas inferiores a 0,04m, fechando automaticamente o programa. Como os 

modelos não convergiram mesmo com a menor malha, seria necessário selecionar outros 

parâmetros a serem modificados nos testes, como o modelo de turbulência e o fator de 

relaxação, desconsiderados inicialmente por não apresentarem mudanças consideráveis. 

Também se utilizou o fluxo laminar para observar se os resultados seriam satisfatórios, em 

virtude da maior dificuldade de convergência e incoerência dos resultados no CB quando 

aplicados os afastamentos no domínio com relação ao modelo. Esta alternativa também não 
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foi considerada viável, pois, além de não representar condições mais aproximadas da 

realidade, apresenta as mesmas limitações anteriores, já que o CB apresentou elevado tempo 

de simulação e não convergiu. 

Para verificar se o tempo de simulação reduziria, considerou-se pertinente realizar outra 

simulação do CB com malha de 0,09m, utilizando um padrão de convergência menos 

restritivo, igual a 5x10-3, uma vez que o DesignBuilder CFD não recomenda padrões de 

convergência, sendo adotado o valor de 5x10-4 recomendado pelo ANSYS-CFx (CUNHA, 

2010). A simulação não se mostrou compatível com a simulação feita com maior precisão. 

Foi elaborada uma tabela que resume a seqüência de testes realizada com o CB e C01, 

apresentando os tempos de simulação, malha utilizada e erros observados em algumas 

simulações. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, uma nova versão mais aprimorada do software foi 

disponibilizada (v2.2.5.004). Por isso, as simulações subseqüentes foram executadas na 

versão mais recente. Então, algumas simulações feitas nos testes foram repetidas na versão 

v2.2.5.004, onde se identificou um erro no qual as simulações  do Caso Base e dos Casos 01, 

02 e 03 não apresentaram diferenças entre os fluxos de ar resultantes, independentemente da 

convergência e da malha configurada. Em decorrência destes erros, houve a necessidade de 

modificar o caso referência e, conseqüentemente, demais casos para que a nova versão 

pudesse ser utilizada. Os ajustes dos modelos são descritos a seguir. 

2.2.7 Ajustes do modelo para simulação 

A proposta inicial da pesquisa consistia em analisar diversos recursos de envoltória abordados 

no referencial teórico, como por exemplo, os elementos verticais, o peitoril ventilado e a 

fachada dupla ventilada. Porém isto foi inviabilizado devido ao elevado tempo de simulação 

observado durante os primeiros testes com o software, observando-se a impossibilidade de 

abarcar todos os dispositivos definidos previamente.  

Ainda em função de limitações operacionais, principalmente a dificuldade de convergência, 

todos os casos foram modificados, sendo uma das aberturas removidas (Figura 2-12) e, 

conseqüentemente, a avaliação final diz respeito ao impacto de diversas configurações de 

captadores de vento num ambiente com apenas ventilação unilateral. Devido às 
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especificidades do processo de simulação computacional de acordo com cada programa 

utilizado, a metodologia foi se delineando de acordo com o desenvolvimento da pesquisa e 

com as dificuldades encontradas. 

CB C01 C02 C03 C04 C05 

Figura 2-12. Casos utilizados para a avaliação final. 



 

 

3 RESULTADOS 

3.1 Análises preliminares 

As análises preliminares se referem aos testes de sensibilidade descritos na me

apresentando os resultados de simulações com configurações padrões, com o domínio 

ajustado ao modelo e com afastamentos, com padrão de convergência menos restritivo e com 

a nova versão do software. 

Na simulação do CB com o domínio ajustado às di

do programa e padrão de convergência de 5x10

sucessiva da malha, o CB convergiu quando o valor atingiu 0,09m, com apenas 5min de 

simulação (Figura 3-1).  

Figura 3

 

A simulação do CB com a malha de 0,15m foi repetida, atingindo a convergência com apenas 

4min de simulação, o que demonstra que o proc

programa e facilita posteriores simulações, obtendo

com malhas maiores. 

Vários testes foram realizados com o C01, com um elemento na coberta e altura do domínio 

igual a três vezes a altura do modelo, uma vez que este caso não convergiu com a mesma 
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3-1. Resultados da simulação do CB – malha de 0,09. 

A simulação do CB com a malha de 0,15m foi repetida, atingindo a convergência com apenas 

4min de simulação, o que demonstra que o processo de redução gradativa da malha ajusta o 

programa e facilita posteriores simulações, obtendo-se o padrão de convergência satisfatório 

Vários testes foram realizados com o C01, com um elemento na coberta e altura do domínio 

ês vezes a altura do modelo, uma vez que este caso não convergiu com a mesma 

Resultados 89 

se referem aos testes de sensibilidade descritos na metodologia, 

apresentando os resultados de simulações com configurações padrões, com o domínio 

ajustado ao modelo e com afastamentos, com padrão de convergência menos restritivo e com 

mensões do modelo, configurações default 

, não houve convergência. Com a redução 

sucessiva da malha, o CB convergiu quando o valor atingiu 0,09m, com apenas 5min de 

 

 

A simulação do CB com a malha de 0,15m foi repetida, atingindo a convergência com apenas 

esso de redução gradativa da malha ajusta o 

se o padrão de convergência satisfatório 

Vários testes foram realizados com o C01, com um elemento na coberta e altura do domínio 

ês vezes a altura do modelo, uma vez que este caso não convergiu com a mesma 



 

facilidade do CB. A malha foi sendo reduzida até que convergiu com refinamento de 0,04m, 

com duração da simulação de aproximadamente 6hs (

aumenta consideravelmente o tempo de simulação.

Figura 3-

Considerando o afastamento do domínio em relação ao CB no sentido longi

três vezes o comprimento do modelo, os resultados se mostraram incoerentes, como se o 

programa não considerasse a geometria do modelo, apresentando velocidades estáveis e fluxo 

regular independentemente dos obstáculos encontrados (
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facilidade do CB. A malha foi sendo reduzida até que convergiu com refinamento de 0,04m, 

com duração da simulação de aproximadamente 6hs (Figura 3-2). O refinamento da malha 

aumenta consideravelmente o tempo de simulação. 

 

-2. Resultados da simulação do C01 – malha de 0,04. 

Considerando o afastamento do domínio em relação ao CB no sentido longi

três vezes o comprimento do modelo, os resultados se mostraram incoerentes, como se o 

programa não considerasse a geometria do modelo, apresentando velocidades estáveis e fluxo 

regular independentemente dos obstáculos encontrados (Figura 3-3). 
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A altura do domínio também foi aumentada no caso base para verificar o comp

fluxo de ar. Neste caso, os resultados apresentam maior coerência, pois o fluxo se mostra 

influenciado pelos componentes da modelagem (Figura 3-4). Esta simulação do CB convergiu 

com 6hs e 20min e malha de 0,05m, porém ainda se percebe uma zona turbulenta acima do 
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modelo, sendo necessário aumentar ainda mais a altura para que haja um fluxo regular sem 

influência da geometria. 

 

 

 

Figura 3-4. Resultados para CB com domínio afastado no sentido longitudinal e na altura – malha de 0,05. 

 

Em decorrência dos afastamentos, houve grande aumento no tempo de simulação do caso 

base, de geometria mais simplificada entre os casos, por isso, malhas inferiores de 0,04m e 

0,03m foram adotadas para observar o tempo de simulação, porém o programa não funcionou 

e o arquivo fechou automaticamente. Também se percebeu que, em geral, quando ocorre a 

convergência com os afastamentos adequados do domínio, geralmente são necessárias 

aproximadamente 500 iterações. 

O teste com afastamentos no domínio foi realizado com o C01, sendo o domínio afastado no 

sentido longitudinal (três vezes) e altura (duas vezes), com malha de 0,04m, que corresponde 

ao valor mínimo possível uma vez que o programa não funcionou com maior refinamento. O 

C01 não atinge valores satisfatórios de convergência, após aproximadamente 6hs de 

simulação, estabilizando no padrão de 10-3. Entretanto, os resultados já mostraram variação do 

fluxo de ar em função dos elementos da geometria (Figura 3-5). Quando esta simulação foi 

repetida, o software apresentou erro na simulação após aproximadamente 3hs. As outras 

simulações realizadas com este modelo mostraram que o programa não suporta malha inferior 

a 0,04m, fechando automaticamente. 
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Figura 3-5. Resultados para C01 com domínio afastado no sentido longitudinal e na altura – malha de 0,04. 

 

Assim como no CB, observa-se que o afastamento na altura do domínio, configurado em duas 

vezes o tamanho do modelo, é insuficiente, já o fluxo de ar que passa acima da coberta ainda 

sofre interferência da geometria. Por isso, o teste também foi repetido para o C01, com altura 

do domínio igual a três vezes o modelo. Com as malhas iniciais, de 0,05m e 0,04m, a 

simulação não atingiu o padrão de convergência satisfatório após aproximadamente 10hs de 

simulação; assim houve uma redução para 0,03m, mas o programa mostrou uma mensagem 

de erro do grid, o que provavelmente demonstra que havia muito refinamento para malhas 

relativas a uma análise externa.  

Dessa forma, os testes também foram refeitos com o CB só para confirmar a inviabilidade da 

utilização dos afastamentos, já que o programa começa a apresentar muitos erros, o tempo de 

simulação cresce consideravelmente e o padrão de convergência de 5x10-4 não é alcançado. 

Buscando ainda aplicar os recuos no domínio nos dois sentidos, como recomendado por 

alguns autores, o CB foi simulado com fluxo laminar, porém após 9hs de simulação ainda não 

se verificou a convergência, ou seja, a alternativa não foi considerada viável por apresentar as 

mesmas limitações anteriores, principalmente o elevado tempo de simulação, além de não 

representar condições mais aproximadas da realidade. 

A simulação do CB utilizando um padrão de convergência menos restritivo de 5x10-3 e com 

os afastamentos do domínio, não convergiu. Houve a convergência com o domínio ajustado 



 

ao CB, para o padrão menos restritivo, entretanto quando este resultado é c

convergência mais precisa (padrão de 5x10

adaptações com simulações menos restritivas

aproximadas, já que o comportamento difere (

(a) 

Figura 3-6. Comparação entre padrões de convergência no CB: (a) 

 

Em resumo, a Tabela 3-1 apresenta a seqüência de tes

início dos testes o tempo de simulação não foi registrado em diversos casos, além de erros 

observados em algumas simulações. Estes casos foram desconsiderados na análise do 

de simulação e malha utilizada

ao CB, para o padrão menos restritivo, entretanto quando este resultado é comparado com a 

convergência mais precisa (padrão de 5x10-3), constata-se que seria incoerente fazer 

adaptações com simulações menos restritivas para realizar análises mais rápidas e 

aproximadas, já que o comportamento difere (Figura 3-6). 

(b) 

Comparação entre padrões de convergência no CB: (a) padrão de 5x10-4, (b) padrão de 

apresenta a seqüência de testes realizados com o CB e C01. 

início dos testes o tempo de simulação não foi registrado em diversos casos, além de erros 

em algumas simulações. Estes casos foram desconsiderados na análise do 

de simulação e malha utilizada (Figura 3-7). 

Resultados 93 

omparado com a 

se que seria incoerente fazer 

para realizar análises mais rápidas e 

 

 

(b) padrão de 5x10-3. 

tes realizados com o CB e C01. No 

início dos testes o tempo de simulação não foi registrado em diversos casos, além de erros 

em algumas simulações. Estes casos foram desconsiderados na análise do tempo 



Resultados 94 

 

Tabela 3-1. Resumo dos testes realizados. 

Nº Modelos Malha (m) Afastamentos do 
domínio 

Tempo de simulação (min) Convergência 

Larg. Alt. 

01 CB 0,15 - - Sem registro  
02 CB 0,10 - - Sem registro  
03 CB 0,08 - - Sem registro  
04 CB 0,09 - - 5  
05 CB 0,15 - - 4  
06 C01 0,07 - - 30  
07 C01 0,06 - - Sem registro  
08 C01 0,05 - - Sem registro  
09 C01 0,04 - 3x 360 

 
10 CB 0,09 3x - Sem registro  
11 CB 0,04 3x - 36 

 

12 CB 0,04 3x 2x 410  
13 CB 0,05 3x 2x 380 

 

14 CB 0,03 3x 2x O programa fechou 

15 C01 0,04 3x 2x 352 
 

16 C01 0,03 3x 2x O programa fechou 

17 C01 0,05 3x 3x 608  
18 C01 0,04 3x 3x 447  
19 C01 0,03 3x 3x Erro na configuração do grid. 

20 CB 0,05 3x 3x 536 
 

21 CB 0,04 3x 3x 522 
 

22 CB 0,03 3x 3x O programa fechou 

23 CB 0,04 laminar 3x 3x 540 
 

24 CB 0,04 (5x10-3) 3x 3x 568 
 

Com o refinamento sucessivo dos modelos, pôde-se verificar a incompatibilidade da análise 

interna mais confiável utilizando o módulo de simulação externa oferecido pelo programa, 

porque à medida que se detalha a geometria dos modelos, a convergência só ocorre com uma 

malha refinada, aumentando o tempo de simulação, sem garantia de se obter o resultado 

esperado (Figura 3-7). O domínio ajustado ao modelo foi selecionado para simulações dos 

casos definidos, uma vez que considerar os afastamentos acarreta malhas bem mais refinadas, 

erros de software mais freqüentes e, como conseqüência, necessidade tempo de simulação 

bem maior. Esta situação se torna incompatível com análises qualitativas feitas durante as 
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primeiras fases de projeto, foco desta pesquisa, que precisam fornecer informações rápidas 

para o projetista poder avaliar suas hipóteses e tomar decisões. 

 

Figura 3-7. Gráfico do tempo de simulação e malha utilizada nos testes de sensibilidade. 

 

As simulações do CB, C01, C02 e C03 feitas numa versão mais recente do software 

(v2.2.5.004) não apresentaram diferenças entre os fluxos de ar obtidos (Figura 3-8), o que 

inicialmente foi atribuído ao refinamento da malha, já que nos testes houve  maior coerência 

dos resultados obtidos com malhas inferiores. Entretanto, as simulações de todos os casos 

foram repetidas continuamente com diferentes refinamentos dos grids e os resultados 

mantiveram-se similares, ou seja, mesmo quando os modelos convergem os resultados sempre 

serão semelhantes independentemente da malha configurada. 

CB C01 C02 C03 

 

Figura 3-8. Resultados das simulações do CB, C01, C02 e C03 feitas na versão v2.2.5.004 do DesignBuilder CFD. 
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3.2 Simulações dos casos 

O caso referência e demais casos simulados representam um ambiente com apenas uma 

abertura no Caso Base e diversas configurações de captadores de vento do Caso 01 ao 05, que 

foram alterados em decorrência de erros apresentados pelo software durante a realização dos 

testes de sensibilidade, como descrito nos procedimentos metodológicos. Os resultados são 

analisados de forma qualitativa, observando-se no interior do ambiente o fluxo de ar e 

velocidades.  

À medida que se aumenta a complexidade na geometria dos modelos, os casos necessitam de 

maior número de iterações, ultrapassando o valor de 5.000 iterações recomendado pelo 

software. 

A escala de velocidades foi mantida em todos os casos para que se pudessem comparar os 

resultados, porém para os casos com captadores, as velocidades externas nas imediações do 

elemento são bem mais altas, atingindo, por exemplo, 3,55m/s no C03; 3,09m/s no C03_2; 

3,77m/s no C04; 2,82m/s no C04_2 e 2,67m/s no C05. 

O Caso Base apresenta fluxo regular, com maiores velocidades concentradas na região 

próxima à abertura. A velocidade média entre os três pontos observados é de 0,76m/s, porém 

se observa que a parte posterior do ambiente fica bastante desfavorecida (Figura 3-9). Em 

virtude de sua geometria simples, o tempo de simulação deste caso foi bem reduzido. 
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) 

 

 

Figura 3-9. Resultado da simulação do CB com malha de 0,10m. 
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As simulações relativas aos Casos 01 ao 05 possuem duas variações, a primeira delas com o 

captador voltado para a ventilação predominante e a segunda com o elemento direcionado à 

sotavento, funcionando como abertura de exaustão do ar. 

De uma forma geral, o padrão de distribuição do ar no interior do ambiente se apresenta 

similar em todos os casos com captadores, com algumas variações no fluxo e velocidades do 

ar apenas no nível da coberta. Além disto, verifica-se que quando o captador está voltado para 

a ventilação predominante, há uma formação maior de zonas turbulentas atrás do elemento. 

Ao acrescentar uma abertura na coberta com apenas um elemento para direcionar o ar para o 

interior no C01, a distribuição do ar assume nova configuração que se mantém bem parecida 

entre os C01 e C03: parte do ar que entra no ambiente sobe devido às diferenças de pressão, 

saindo do ambiente pelo captador, enquanto outra parte outra parte alcança a região posterior 

do ambiente, bastante desfavorecida no CB (Figura 3-10). A média de velocidade dos três 

pontos definidos no interior dos modelos, no C01 é igual a 0,80m/s e no C01_2 é de 0,89m/s, 

valores bastante próximos ao CB, porém as duas variações do C01 possuem distribuição mais 

uniforme em todo o ambiente. 
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Figura 3-10. Resultados das simulações do C01 e C01_2 com malha de 0,10m. 

 

O segundo caso possui dois anteparos na cobertura para captação do ar, oferecendo maior 

afastamento da laje de coberta e maior possibilidade de entrada dos ventos. O C02 apresenta 

comportamento e médias de velocidades similares ao C01, com velocidades maiores em 

algumas porções do ambiente (Figura 3-11). Por ser um captador maior, destaca-se uma zona 

turbulenta atrás do captador quando está voltado para a ventilação predominante. 
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Figura 3-11. Resultados das simulações do C02 e C02_2 com malha de 0,10m. 

 

O C03 consiste numa combinação dos dois primeiros captadores. Também apresenta uma 

melhor distribuição de ar no ambiente. Ao comparar o C03 com o C03_2, observa-se que no 

segundo as velocidades são maiores na parte posterior do ambiente, comportamento 

verificado nos casos onde o captador não está voltado para a direção dos ventos (Figura 3-12). 
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Figura 3-12. Resultados das simulações do C03 e C03_2 com malha de 0,10m. 

 

A simulação referente ao C04 não atingiu o padrão de convergência adotado de 5 x 10-4. A 

malha foi reduzida até 0,03m, menor valor aceito pelo programa, mesmo assim o modelo não 

atingiu a convergência, após mais de 40h de simulação. Por causa dessa dificuldade 

encontrada, surgiu a necessidade de se comparar os resultados na versão mais recente do 

software, com padrões de convergência com diferentes precisões, considerando o padrão 

satisfatório de 5 x 10-4 e outro menos restritivo de 10-3. Os casos C01, C02 e C03 foram 

utilizados como exemplos para nova comparação, por serem considerados parte dos casos 

críticos, aqueles cuja geometria possui maior número de componentes (C01 a C05). 
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O comportamento do fluxo de ar nas simulações com os dois padrões de convergência se 

apresenta similar, com pequena variação nas velocidades obtidas (Figura 3-13 e Figura 3-14), 

ao contrário do que se observou durante os testes de sensibilidade com versão anterior do 

programa. 

 

(a) 

 

(b) (c) 

Figura 3-13. Simulações com padrão de convergência de 5 x 10-4 e malha de 0,10m: (a) C01, (b) C02, (c) C03. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 3-14. Simulações com padrão de convergência de 10-3 e com malha de 0,15m: (a) C01, (b) C02, (c) C03. 

 

 

Em virtude das dificuldades encontradas na simulação do C04, sua análise se baseia num 

resultado com padrão de convergência de 10-3. As médias de velocidades são de 0,80m/s para 

o C04 e de 0,85m/s para o C04_2, mantendo a tendência observada nas simulações anteriores 

(Figura 3-15). 
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Figura 3-15. Resultados das simulações do C04 e C04_2 com malha de 0,15m. 

 

No Caso 05, observam-se algumas diferenças no fluxo de ar próximo à coberta, assim como 

no C04, devido à geometria diferenciada de seu captador. Este caso também apresenta a maior 

média de velocidade, igual a 0,89m/s (Figura 3-16).  
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Figura 3-16. Resultado da simulação do C05 com malha de 0,10m. 

Normalmente os modelos atingiram o padrão de convergência satisfatório com a malha de 

0,10m. Os casos de geometria com maior quantidade de componentes levaram um tempo 

maior para convergir (Figura 3-17). Possivelmente, em alguns casos, como o C03_2, o 

programa se baseou em dados anteriores já simulados para processar uma nova simulação, o 

que reduziu bastante o tempo de simulação. Nota-se que o C01, com captador construído com 

apenas um componente, teve um tempo menor, quando comparado aos outros casos, com 

captadores de geometria com dois elementos. Como dito anteriormente, o C04 não chegou a 

convergir com o padrão de 5x10-4, o que pode ser atribuído a configuração curva de seu 

captador. Os elementos curvos aumentam o número de componentes do modelo, dificultam a 

leitura do software e, por conseqüência, elevam o tempo de simulação. 

 

Figura 3-17. Gráfico do tempo de simulação de cada caso. 
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Quando se configura um padrão de convergência maior, as simulações convergem com uma 

malha também maior. Após a gradativa redução da malha feita nos testes de sensibilidade, os 

modelos simulados atingiram o padrão de convergência satisfatório com malha de 0,10m, 

com exceção do C04 e C04_2; nestes casos, a malha utilizada foi de 0,15m e o tempo de 

simulação foi reduzido, porque o padrão de convergência foi de 10-3 (Figura 3-18).  

 

Figura 3-18. Gráfico do tempo de simulação e malha utilizada nos casos simulados. 

 

As velocidades também foram analisadas em três posições distintas do ambiente: próximo à 

abertura, no centro da sala e na parte posterior, com o objetivo de verificar a influência de 

cada tipo de captador nas diferentes porções do ambiente. O primeiro ponto se manteve com 

velocidade de 1,27m/s constante em todos os casos definidos, enquanto houve um decréscimo 

de velocidade no ponto 02 após inserir os captadores. Já o ponto 03 teve um aumento 

considerável de velocidade, principalmente com os elementos utilizados para exaustão do ar 

(Figura 3-19). Os casos onde o captador se posiciona voltado para os ventos predominantes 

possuem o mesmo perfil de velocidade, com exceção do C04. A média de velocidade varia 

entre 0,76m/s e 0,89m/s, sendo as mais altas referentes à segunda variação de todos os casos, 

onde o captador não está voltado para a direção predominante dos ventos, e no Caso 05, que 

repetem um padrão de comportamento (Figura 3-20). Apenas o C04_2 não se enquadra na 

tendência observada, apresentando uma média de velocidade um pouco menor, de 0,85m/s, o 

que se deve provavelmente às limitações do programa na simulação do modelo com elemento 

arredondado. 
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Figura 3-19. Gráfico das velocidades do ar em três pontos de cada caso simulado. 

 

 

Figura 3-20. Gráfico das velocidades do ar de cada caso simulado para os pontos considerados. 

3.2.1 Síntese dos resultados 

A primeira simulação, referente ao Caso Base, demonstra que a ventilação unilateral não 

proporciona uniformidade do fluxo de ar em todo o ambiente, apontando a necessidade de se 

utilizar outros recursos arquitetônicos dependendo das particularidades de cada caso, como 

por exemplo, nos ambientes de muita profundidade, onde o ar não alcança áreas posteriores 

(Figura 3-21). 
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Figura 3-21. Zona desfavorecida na ventilação unilateral de grandes ambientes. 

 

A partir do Caso 01 até o Caso 05, em geral verifica-se que ao acrescentar o captador, a 

distribuição do vento se torna mais uniforme e a parte posterior do ambiente mais ventilada, 

uma solução para grandes recintos onde não se pode inserir outra abertura para provocar a 

ventilação cruzada. Ao contrário da hipótese inicial, na maioria dos casos o ar sai pela 

abertura, mesmo quando o captador está direcionado para os ventos dominantes. 

Nos casos 02, 03 e 04, onde os elementos possuem maior altura, há formação de zonas 

turbulentas atrás do captador, o que pode prejudicar a ventilação de outras edificações 

localizadas após o ambiente analisado se não houver os afastamentos necessários. No caso de 

situações onde há grande adensamento e pouco recuo entre edifícios, captadores voltados para 

os ventos dominantes seriam menos indicados, sendo melhor utilizá-los no sentido contrário à 

ventilação predominante (Figura 3-22). 

 

Figura 3-22. Zonas turbulentas em áreas adensadas. 

 

Os melhores resultados foram obtidos na segunda variação dos casos (C01_2 ao C04_2), nos 

quais os captadores não estão voltados para os ventos, assim como o Caso 05, onde não há 

formação de vórtices de ar após os elementos e as velocidades medidas foram superiores. Em 

situações de zona urbana adensada com edificações próximas umas às outras, estes casos 



 

seriam mais adequados, principalmente o C05 por permitir a passagem do ar sem maiores 

interferências, podendo ser utilizado tanto para captação quanto para exaustão do ar, já que 

sua geometria é aberta. Se a necessidade fosse para ex

poderia ser usado, já que a zona turbulenta que se forma é bem menor.

O Quadro 3-1 resume as considerações sobre os casos simulados.

Quadro 3-1. Síntese dos resultados das simulações para os captadores

CASO RESULTADO

CB 

C01 
 

C02 
 

C03 
 

C04 
 

C05 

3.3 Exemplos de aplicação

O método abordado durante a pesquisa pode ser aplicado

situações específicas. Como exemplo, um ambiente sem aberturas voltadas para o vento ou 

sem possibilidade de empregar esquadrias

que nos casos simulados anteriormente, havia uma abertura na parede e percebeu

seriam mais adequados, principalmente o C05 por permitir a passagem do ar sem maiores 

interferências, podendo ser utilizado tanto para captação quanto para exaustão do ar, já que 

a necessidade fosse para exaustão do ar, qualquer

poderia ser usado, já que a zona turbulenta que se forma é bem menor. 

resume as considerações sobre os casos simulados. 

Síntese dos resultados das simulações para os captadores.  

RESULTADO OBSERVAÇÕES

 

- Ventilação na região mais próxima à abertura

- Parte posterior do ambiente sem circulação do ar

 

C01_2 

- Distribuição do ar semelhante nos casos com 
captadores 

- Em geral, velocidades do ar similares
que no CB, com pequenas variações entre os casos

- O elemento não capta o ar na maioria dos casos
Funciona para exaustão considerando a geometria 
específica analisada. Provavelmente
tivesse altura maior, o ar entraria 

- Formação de zonas turbulentas quando o 
captador está voltado para a ventilação 
predominante 

- Quanto maior a altura do captador, maior a zona 
turbulenta formada 

- Captadores locados para exaustão apresentam
maiores velocidades e por conseqüência melhor 
desempenho 

- C02 ao C04 casos menos indicados para áreas 
adensadas, sendo a segunda variação dos casos 
(C02_2 ao C04_2) mais apropriada

- Necessidade de maior ventilação n
posterior do ambiente: utilizar a segunda variação 
dos casos (C01_2 ao C04_2) ou o C05

- O C05 apresenta a maior média de velocidade e 
não provoca a formação de zonas turbulentas após 
o captador 

 

C02_2 

 

C03_2 

 

C04_2 

 

 

Exemplos de aplicação 

ordado durante a pesquisa pode ser aplicado na análise de diversas outras 

situações específicas. Como exemplo, um ambiente sem aberturas voltadas para o vento ou 

sem possibilidade de empregar esquadrias nas fachadas, gera um novo caso para análise, já 

nos casos simulados anteriormente, havia uma abertura na parede e percebeu
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seriam mais adequados, principalmente o C05 por permitir a passagem do ar sem maiores 

interferências, podendo ser utilizado tanto para captação quanto para exaustão do ar, já que 

 um destes casos 

OBSERVAÇÕES 

Ventilação na região mais próxima à abertura 

Parte posterior do ambiente sem circulação do ar 

Distribuição do ar semelhante nos casos com 

Em geral, velocidades do ar similares, maiores 
, com pequenas variações entre os casos 

O elemento não capta o ar na maioria dos casos. 
considerando a geometria 

Provavelmente se o elemento 
ria pela abertura 

Formação de zonas turbulentas quando o 
captador está voltado para a ventilação 

Quanto maior a altura do captador, maior a zona 

Captadores locados para exaustão apresentam 
maiores velocidades e por conseqüência melhor 

C02 ao C04 casos menos indicados para áreas 
adensadas, sendo a segunda variação dos casos 
(C02_2 ao C04_2) mais apropriada 

ventilação na parte 
r a segunda variação 

dos casos (C01_2 ao C04_2) ou o C05 

O C05 apresenta a maior média de velocidade e 
ão provoca a formação de zonas turbulentas após 

na análise de diversas outras 

situações específicas. Como exemplo, um ambiente sem aberturas voltadas para o vento ou 

nas fachadas, gera um novo caso para análise, já 

nos casos simulados anteriormente, havia uma abertura na parede e percebeu-se que o ar 
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sofre exaustão através dos captadores de vento, não se observando a entrada do ar por estes 

elementos. 

Para ambientes sem abertura na fachada, foram realizadas novas simulações com os 

captadores dos casos C01, C02 e C05, devido aos seus tamanhos diferentes e geometria 

diferenciada do último caso, critérios que poderiam determinar resultados de fluxos de ar 

diferentes.  Apesar das baixas velocidades encontradas nestas simulações, nota-se que o ar 

entra pelo elemento e proporciona renovação do ar (Figura 3-32), mostrando possíveis 

soluções para problemas desta natureza.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 3-23. Resultado de simulações para casos de ambientes sem aberturas nas fachadas: (a) C01, (b) C02, (c) C05. 

Neste caso, a forma está diretamente relacionada com a distribuição do ar, ao contrário do que 

se observa nos casos simulados anteriormente, cujo padrão do fluxo de ar era semelhante 

independente da geometria do elemento. No C01, o ar é direcionado para o centro, enquanto 

que no C05 para a parte posterior (Figura 3-24). Ou seja, dependendo do uso do ambiente ou 

efeito desejado, pode-se optar por um desenho de captador. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 3-24. Fluxo de ar direcionado pela forma do captador: (a) C01; (b) C02; (c) C05. 
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Outro exemplo de aplicação ocorre em situações onde a edificação não está voltada para a 

ventilação predominante, como em casas geminadas em lotes localizados na sombra de vento. 

Assim, a captura do ar deveria ocorrer no nível da coberta e poderia haver uma abertura de 

saída. A presença desta abertura provoca diferenças de pressão que fazem com que o ar entre 

pelo captador, sendo uma alternativa para locais onde a edificação não está voltada para a 

ventilação predominante (Figura 3-25). 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 3-25. Análise de ambiente com captador para entrada do ar e abertura de saída: (a) resultado da simulação; 
(b) croqui representando o fluxo de ar. 

 

Em projetos com programa de necessidades com muitas salas, como edifícios de escritórios e 

salas de aulas, é recorrente uma planta baixa com salas divididas por corredor central. Uma 

das salas fica orientada para os ventos, enquanto a outra localizada a sotavento não recebe 

ventilação diretamente, o que resulta numa baixa renovação do ar (Figura 3-26). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3-26. Salas divididas por corredor central: (a) planta baixa; (b) corte transversal. 
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Para amenizar esta limitação, os projetistas costumam prever aberturas altas nas superfícies 

em contato com o corredor central, com o objetivo de favorecer a ventilação cruzada no 

próprio ambiente e ventilar a sala desfavorecida, porém esta intervenção não tem garantia de 

sucesso, já que os ocupantes não mantêm as esquadrias abertas o tempo inteiro, 

principalmente se utilizarem condicionamento artificial (Figura 3-27). Sendo assim, o 

captador de ar pode ser um recurso para solucionar este problema, ao ser previsto no corredor 

central. 

 

(a)  

(b) 

 

Figura 3-27. Salas divididas por corredor central com aberturas: (a) croqui representando o fluxo de ar; (b) resultado 
de simulação. 

Com o elemento voltado para a ventilação e associado às aberturas no corredor, o resultado 

mostra que, se realmente as aberturas estiverem abertas, o captador não oferece benefício, 

pois não se observa entrada do ar pela abertura na coberta (Figura 3-28). O mesmo ocorre se 

este elemento não estiver direcionado para os ventos. 

 

(a) 
 

(b) 

 

Figura 3-28. Corredor central com aberturas e captador a sotavento: (a) croqui do fluxo de ar; (b) resultado de 
simulação. 
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Considerando as aberturas altas na primeira sala fechadas, nota-se que há entrada de ar pelo 

captador, favorecendo a ventilação cruzada e aumentando as velocidades internas na sala 

posterior (Figura 3-29), portanto, o elemento proporciona ventilação para o ambiente 

localizado a sotavento, consistindo numa importante estratégia para projetos que possuem tais 

características.  

 

(a) 
 

(b) 

 

Figura 3-29. Corredor central com abertura na sala a sotavento e captador: (a) croqui do fluxo de ar; (b) resultado de 
simulação. 

3.4 Recomendações para análise de outros elementos 

Considerando o clima quente e úmido, os recursos bioclimáticos mais adequados são as 

aberturas, os elementos verticais, o peitoril ventilado, as pérgulas e os captadores de vento, já 

que as fachadas duplas são mais utilizadas para reduzir velocidades do ar em climas com 

maior amplitude térmica e ventilação abundante. 

Diante disto, os recursos pesquisados durante o levantamento bibliográfico também poderiam 

ser simulados neste software, principalmente as aberturas, os elementos verticais e o peitoril 

ventilado, uma vez que as pérgulas seriam simuladas seguindo princípio semelhante ao 

captador de vento, criando uma abertura no nível da coberta do ambiente desejado para 

favorecer a entrada/saída do ar. Portanto, seguem algumas recomendações para a simulação 

de outros elementos. 

Em geral, recomenda-se a análise em CFD, especificamente no software DesignBuilder, de 

recursos arquitetônicos simplificados, havendo a necessidade de o projetista realizar um 

exercício de abstração de elementos do projeto arquitetônico para a modelagem seja 

simplificada e adequada ao software. 
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Como roteiro geral para simulação, indica-se:  

- iniciar o programa e a modelagem simplificada do ambiente/elemento desejado 

utilizando a opção de componentes;  

- após modelar, selecionar o campo referente ao terreno, e não ao edifício, para indicar 

que o software fará uma simulação da ventilação externa através dos componentes 

como analogia para análise interna, já que para este tipo de análise apenas sistemas de 

condicionamento artificiais podem ser simulados neste software; 

- em seguida, executar CFD para dar início ao processo de simulação propriamente dita. 

Na caixa referente às configurações preliminares da simulação, são selecionadas a 

malha, orientação e velocidade dos ventos;  

- a configuração da malha pode ser entre 0,10m e 0,15m, a orientação perpendicular à 

abertura (270º), enquanto a velocidade utilizada pode ser de 3m/s, definida com base 

em dados climáticos e correções feitas para a altura desejada; 

- utilizar demais configurações padrões do programa, com alteração apenas dos resíduos 

(padrão de convergência) para 5x10-4, padrão adotado na simulação dos casos. 

3.4.1 Aberturas 

Para análise de aberturas, é possível testar vários tamanhos, como pequenas, médias e grandes 

(Figura 3-30), além de diversas combinações de aberturas de entrada e de saída do ar (Figura 

3-31a). Os resultados podem ser analisados tanto em seções bidimensionais em diferentes 

porções do ambiente – porém os resultados ficam bastante semelhantes entre aberturas de 

dimensões diferentes num corte central – ou através de contornos 3D, que permitem analisar o 

comportamento da ventilação em áreas adjacentes à abertura, mostrando realmente as 

diferenças provenientes da variação de tamanho.  
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Figura 3-30. Exemplo de simulação para aberturas pequenas, médias e grandes. 

 

Também é possível estudar o posicionamento de aberturas na fachada, identificando o 

benefício da ventilação alcançado em cada porção do ambiente e possibilitando a tomada de 

decisão pela melhor opção em função da atividade realizada no ambiente (Figura 3-31b). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3-31. Exemplos de simulações com aberturas: (a) combinação entre tamanhos diferentes; (b) posicionamento 
na fachada. 
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Nas simulações adotadas neste trabalho, apenas ângulos perpendiculares7 podem ser testados 

com aberturas, uma vez que com ângulos de incidência oblíquos, a seção acompanha a 

direção do vento, tornando a análise distorcida; conseqüentemente é possível apenas analisar a 

planta baixa (Figura 3-32).  

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 3-32. Exemplo de simulação com incidência de vento não-perpendicular: (a) seções, (b) planta baixa. 

 

3.4.2 Elementos verticais 

As análises em CFD para os elementos verticais podem ser desenvolvidas para testar 

exemplos recorrentes na bibliografia, avaliando os comportamentos estimados na literatura 

sobre o tema, que indicam com vetores os prováveis percursos do ar em função do tipo de 

elemento utilizado, como mostram os exemplos na Figura 3-33.  

                                                
7 Na dissertação de Cunha (2010), diversas combinações de tamanhos de aberturas foram testadas, com direções 
de vento que variam em 15º e compreendem os ângulos de 0º, 15º, 30º, 45º etc. até 90º. 
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(a) 

 

(b) 
 

(c) 

Figura 3-33. Exemplos de elementos verticais: (a) aberturas opostas; (b) aberturas na mesma fachada; (c) 
agrupamento de salas. 

 

Assim, as quatro paredes do ambiente e o elemento vertical devem ser modelados como 

componentes e a simulação difere daquelas dos captadores, pois deve haver recuos no 

domínio com relação ao modelo caso as aberturas sejam em duas superfícies distintas e 

adjacentes. Da mesma forma, é mais viável analisar direções do vento perpendiculares. O 

procedimento adotado de realizar testes de sensibilidade para análises preliminares também 

deve ser repetido para estes elementos, com objetivo similar de identificar possíveis 

limitações e comparar resultados com estimativas da literatura. 

As variáveis que poderiam ser alteradas além do tamanho e locação com relação às aberturas 

são as dimensões do elemento, modificando tanto a largura quanto a altura, e sua forma, que 

podem assumir diversas configurações dependendo do projeto arquitetônico ou referências 

procuradas para análise (Figura 3-34). Além disso, uma série de combinações associando 

locação nas fachadas, largura, altura e forma podem ser elaboradas. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3-34. Variações de elementos verticais: (a) alturas; (b) formas. 
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3.4.3 Peitoril ventilado 

O peitoril ventilado consiste num recurso de dimensões bem reduzidas, o que dificulta a 

modelagem simplificada que vem sendo utilizada na pesquisa. Devido a esta limitação e ao 

fato de muitos trabalhos terem sido desenvolvidos sobre este tema, levantados no referencial 

teórico, sua avaliação não foi priorizada no desenvolvimento deste trabalho e não se 

recomenda a avaliação do peitoril ventilado no software DesignBuilder CFD, pelo nível de 

detalhamento necessário. 

Há uma possibilidade de simulação deste elemento, construindo a geometria do ambiente 

desejado, a abertura e o peitoril, testando as dimensões dos seus anteparos (A e B) e 

afastamentos da fachada (x e y), Figura 3-35. Entretanto, devido aos motivos citados 

relacionados às dimensões do peitoril, não há tanta probabilidade de êxito. 

 

Figura 3-35. Variáveis para análise do peitoril ventilado. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A revisão bibliográfica identificou conceitos relacionados à ventilação natural e levantou 

métodos de análise e elementos arquitetônicos que potencializam a aplicação do 

condicionamento passivo. Durante esta etapa, selecionaram-se os captadores de vento para 

serem analisados utilizando CFD e as informações recolhidas serviram de base para a 

definição do método da pesquisa e elaboração dos casos representativos a serem analisados. 

As simulações computacionais avaliaram o desempenho das diversas configurações de 

captadores de vento, verificando a influência das geometrias no padrão de distribuição do ar 

no interior do ambiente.  

O software adotado na pesquisa, o DesignBuilder CFD, possui uma interface amigável de 

modelagem, considerada melhor do que outros programas como o PHOENICS, por exemplo, 

além de apresentar configurações de simulação pré-definidas, oferecendo valores específicos 

que se alteram automaticamente de acordo com cada modelo.  

Assim como em outros softwares, vale ressaltar que as simulações em CFD representam 

apenas um momento do fenômeno da ventilação no ambiente, uma vez que aplica valores 

fixos de velocidade e direção do ar, desconsiderando a variação do padrão de distribuição 

num intervalo bastante curto de tempo (CUNHA, 2010). As simulações representam situações 

específicas referentes aos casos analisados com o DesignBuilder CFD, sem necessariamente 

representar condições reais, porém, através de analogias e testes simplificados, é possível 

estimar determinados comportamentos para projetos. 

Os resultados demonstram que a ferramenta de CFD considerada simplificada ainda está 

distante do processo projetual devido às muitas limitações operacionais. Destacam-se a 

dificuldade de convergência do modelo, as poucas referências sobre o assunto/programa, a 

necessidade de conhecimento de conceitos relacionados à mecânica dos fluidos, como modelo 

de turbulência, fatores de relaxação e esquema de discretização. A falta de tutorial levou à 

adoção de configurações de simulação pré-determinadas para facilitar o processo de 

simulação. 
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A sistematização desta pesquisa, com mapeamento de processo nos testes de sensibilidade foi 

produtiva para quantificar as dificuldades encontradas e ajudar futuros trabalhos. Muito tempo 

foi dispensado às simulações de testes de sensibilidade e de análise dos captadores, pois os 

modelos exigiram diferentes configurações de malha para convergirem. O CB convergiu com 

malhas maiores, enquanto os casos com captadores foram configurados com malhas mais 

refinadas, o que tornou o processamento muito lento.  

Diante da dificuldade de convergência, houve a necessidade de ajustar os casos para 

simulação. Posteriormente verificou-se que na versão mais recente do DesignBuilder CFD, os 

resultados sem tanto refinamento apresentam padrão de distribuição semelhante aos casos 

mais refinados, com pequena diferença apenas nas velocidades, o que facilita a simulação 

mais rápida que poderia ser associada à prática projetual. Conforme resultados dos 

captadores, o emprego do CFD contribui para identificar o benefício real de elementos 

arquitetônicos na ventilação natural do ambiente, além de reforçar a importância de resultados 

qualitativos para uma avaliação rápida do projetista. 

4.1 Testes de sensibilidade 

Os testes de sensibilidade permitiram avaliar os primeiros casos definidos, identificando 

características do software, relacionadas principalmente à modelagem, a configurações e ao 

tempo da simulação. 

O módulo oferecido pelo DesignBuilder CFD para a simulação do fluxo de ar externo à 

edificação apresenta limitações para análise interna da ventilação natural no ambiente. À 

medida que se detalha os modelos, é necessário maior refinamento da malha para que haja 

convergência, aumentando o tempo de simulação ainda com risco de não se obter o resultado 

esperado. Além disto, os ângulos de incidência dos ventos nos casos simulados foram apenas 

de 90º e 270º, não sendo possível acrescentar ângulos intermediários devido às limitações do 

software. 

O caso base pré-definido possuía geometria relativamente simples, porém para se obter o 

padrão de convergência recomendado por outros trabalhos ainda foi necessário simplificá-lo 

removendo uma das aberturas consideradas. As restrições encontradas apontaram o fato de 

que talvez não fosse imprescindível simulação tão precisa para análises qualitativas.  
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Durante as simulações, apenas a malha foi alterada para buscar o padrão de convergência 

satisfatório. Outros parâmetros, como o fator de relaxação, foram modificados nos testes, 

porém observou-se maior incerteza nos resultados. O refinamento da malha aumentou 

consideravelmente o tempo de simulação, passando de apenas 5min no CB, para 6hs no C01. 

O processo de redução gradativa da malha feita durante os testes de sensibilidade ajusta o 

programa e facilita posteriores simulações, obtendo-se a convergência com malhas maiores. 

Nota-se que o software apresenta erros, fechando automaticamente, para malhas inferiores a 

0,04m, para os casos analisados. 

O número de iterações necessário para que os modelos convergissem não foi uniforme para 

todos os casos. Nos primeiros testes realizados, os modelos mais refinados requeriam tempo 

elevado para atingir mais de 1000 iterações, observando-se que a convergência ocorria com 

menos de 50 iterações. Por outro lado, nas simulações definitivas os casos se desenvolviam 

numa velocidade maior, atingindo a convergência com mais de 3000 iterações.  

A hipótese de que os recuos do domínio com relação ao modelo poderiam fornecer resultados 

mais representativos não pode ser verificada, uma vez que os casos não atingiram o padrão de 

convergência satisfatório de 5x10-4, mesmo com a menor malha possível, mostrando a 

inviabilidade da utilização dos afastamentos, já que o programa apresentou erros, o tempo de 

simulação cresceu consideravelmente e o padrão de convergência não foi alcançado. 

Durante os testes de sensibilidade, notou-se que no caso da simulação da ventilação, os 

resultados satisfatórios só ocorrem com a convergência total do modelo. Entretanto, em 

comparações entre simulações com diferentes níveis de precisão, feitas com a versão 

atualizada do software, identificou-se o potencial do uso da simulação computacional para 

análises qualitativas, sem rigorosas configurações de precisão, reduzindo o tempo de 

simulação e oferecendo possibilidade de o projetista avaliar suas decisões de projeto logo nas 

primeiras fases projetuais. 

4.2 Análise dos captadores 

As simulações referentes aos casos ajustados apresentaram várias características semelhantes 

aos testes de sensibilidade e algumas divergências, destacando-se alguns aspectos principais: 
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- Modelagem: os casos apenas funcionaram com o domínio ajustado ao modelo, o que 

poderia sugerir a indução do fluxo por determinado caminho, porém no teste feito com 

os recuos no domínio, mesmo sem o padrão de convergência satisfatório, observou-se 

comportamento semelhante. 

- Dificuldade de convergência: poucas alterações de geometria implicaram num tempo 

de simulação elevado e não obtenção do padrão de convergência satisfatório. Não 

havia modelos similares na biblioteca do software para utilizar como analogia, já que 

foi feita uma adaptação do módulo de simulação externa para realizar uma análise do 

ambiente.  

- Número de iterações: a quantidade de iterações para que haja convergência do modelo 

se altera de acordo com a complexidade da geometria. Por exemplo, o caso base 

precisa de menos de 500 iterações, enquanto o Caso 02 só atingiu a convergência com 

mais de 5000 iterações. Desta forma, não se identifica um padrão no comportamento 

deste parâmetro. 

- Configuração da malha: enquanto nos testes de sensibilidade os casos necessitaram de 

malhas inferiores a 0,05m para convergirem, as simulações dos casos finais atingiram 

o padrão de convergência com malha maior de 0,10m, pois os testes e modelos 

anteriores alimentaram as simulações posteriores. 

Os resultados para o caso base demonstram a concentração do fluxo de ar e maiores 

velocidades na região próxima à abertura, com a parte posterior do ambiente desfavorecida e 

o tempo de simulação foi bem reduzido. Em geral, ao acrescentar captadores, o fluxo de ar 

assume novo comportamento mais uniforme, com exaustão de parte da ventilação. Observa-se 

a formação de zonas turbulentas próximas a coberta no exterior do ambiente, principalmente 

no caso dos captadores mais altos e voltados para a ventilação predominante. 

A maioria dos casos com captadores atingiu o padrão de convergência satisfatório (5x10-4), 

com exceção dos C04 e C04_2, devido à maior complexidade da geometria curva do 

elemento. Este fato trouxe a necessidade de comparar simulações com diferentes padrões de 

convergência, que resultaram em comportamentos similares, com variação apenas nas 

velocidades de maneira uniforme e proporcional. Entre os C01 e C05, notaram-se resultados 

similares na distribuição do ar, com diferenças nas velocidades internas. Houve pequenas 

variações no fluxo de ar no C04 e C05, devido à forma mais diferenciada dos seus captadores. 
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As variações dos casos onde os captadores não estavam voltados para a direção predominante 

dos ventos obtiveram melhor desempenho, ou seja, para todos os casos analisados, os 

captadores funcionam melhor como exaustão. Esta posição dos elementos também é favorável 

em caso de chuvas, já que evitam a entrada de água juntamente com a ventilação dominante. 

4.3 Sugestões para trabalhos futuros 

Diante dos obstáculos encontrados no decorrer do trabalho, a intenção inicial da pesquisa de 

analisar diversos tipos de recursos arquitetônicos relacionados à ventilação natural foi sendo 

ajustada, trazendo vários aspectos que poderiam ser abordadas em trabalhos futuros a 

exemplo das sugestões: 

- Desenvolvimento de softwares adequados à análise da ventilação natural em nível do 

ambiente, compatível com as primeiras fases de projeto. 

- Estudo e proposta de metodologias para análise da ventilação natural voltada para o 

projeto arquitetônico, associando as ferramentas empíricas e computacionais 

disponíveis. 

- Avaliação dos demais tipos de elementos arquitetônicos tais como: pérgulas, fachadas 

duplas, elementos verticais etc., mostrando o potencial do software DesignBuilder 

CFD para analisar estes recursos. 

- Operacionalizar o processo de simulação para estimular o seu uso, desenvolvendo 

templates e tutoriais para CFD. 

- Estudos em edificações construídas com medição da ventilação para comparar com os 

resultados de simulações e calibração do software. 

- Associar a simulação do desempenho térmico e energético com CFD, com obtenção 

de coeficientes de pressão que podem ser inseridos em modelos térmicos. 

- Elaboração de manuais e cartilhas de caráter didático, apresentando quadros-resumo 

com a síntese das análises dos elementos mais recorrentes, visando auxiliar o projetista 

durante o processo projetual. 
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