
Resumo 

O acto de ventilar, sendo essencial para a salubridade dos edifícios, provoca, no entanto, alguns 

problemas, sendo um dos principais, o desconforto térmico dos ocupantes na estação de 

aquecimento. Tal desconforto para ser evitado exige gastos consideráveis de energia, que para 

muitas famílias, com fracos recursos económicos, são dificilmente suportáveis.  

É exactamente na quantificação destes gastos energéticos que se centra o objectivo desta 

Dissertação. Para tal, usam-se ferramentas de simulação numérica detalhada, em regime variável, 

mais especificamente os programas TRNSYS 15 e COMIS 3.1, de modo a determinar quais os 

impactos, ao nível do conforto térmico e do consumo de energia para aquecimento, da adopção dos 

caudais de ventilação recomendados pela Norma Portuguesa NP 1037-1, para edifícios residenciais 

localizados em cada uma das três zonas climáticas de Inverno preconizadas para Portugal.  

Através dos resultados obtidos, concluiu-se que a ventilação natural não é um processo fácil nas 

condições climáticas do nosso país, que os caudais recomendados podem provocar, em certas 

situações, um arrefecimento acentuado do ambiente interior e que as perdas devidas exclusivamente 

à ventilação natural, ocupam o primeiro lugar no conjunto das perdas térmicas que ocorrem em 

edifícios com um grau de isolamento adequado.  

É, assim, necessário conceber sistemas de ventilação que consigam equilibrar de uma forma racional 

as necessidades de ar novo com as do conforto térmico dos ocupantes, minimizando, 

simultaneamente, os consumos de energia para aquecimento dos fogos.  

Propõem-se, assim, na parte final desta Dissertação, soluções que contribuem para alcançar estes 

objectivos, dando-se especial relevo à ventilação proporcional à procura, ao pré-aquecimento do ar 

admitido, à recuperação de calor e à ventilação híbrida.  

Abstract 

The act of ventilation, being essential for a healthy indoor environment, leads, however, to some 

problems, being one of the most important the thermal discomfort of the occupants in the heating 

season. Such discomfort, to be avoided, demands an important consumption of energy, which means 

an unbearable cost for many families.  

It is exactly in the quantification of these expenses of energy that the purpose of this Dissertation is 

centred. Tools of detailed numerical simulation were used, considering unsteady heat transfer and air 

flow, more specifically the programs TRNSYS 15 and COMIS 3.1, in order to evaluate the impact on 

thermal comfort and heating energy consumption of the adoption of the ventilation rates recommended 



by Portuguese Standard NP 1037-1 for residential buildings located in each Portuguese Winter 

Climatic Regions.  

The results lead us to conclude that natural ventilation is not an easy process in the climatic conditions 

of our country, that recommended ventilation rates originate, in certain situations, an effective cooling 

of the indoor environment and that losses due to ventilation play a decisive role in the energy balance 

of well insulated buildings.  

Therefore, it is necessary to design ventilation systems that give an adequate response to air renewal 

needs as well as to thermal comfort requirements, minimizing heating energy consumption, 

simultaneously.  

Finally, some solutions are described that contribute to reach this aim, such as demand-controlled 

ventilation, pre-heating of the incoming air, heat recovery and hybrid ventilation.  


