
Resumo 

 

A qualidade do ambiente interior de edifícios é uma preocupação que acompanha o 

Homem desde há séculos. Contudo, o aumento do tempo de permanência em edifícios 

(cerca de 90% das nossas vidas acontece no seu interior) e as novas práticas 

construtivas, geradoras de potenciais deficiências de carácter higrotérmico, têm vindo a 

provocar um crescente interesse por esta problemática. A publicação da recente 

regulamentação portuguesa na área da térmica de edifícios e qualidade do ar veio 

incrementar os níveis de exigência relativamente ao comportamento higrotérmico da 

envolvente dos edifícios e as condições de ventilação do ar interior. 

Em Portugal a maioria dos edifícios de habitação recorre a um sistema de ventilação 

misto (ventilação mecânica na cozinha e ventilação natural na instalação sanitária). Em 

face dos potenciais problemas apresentados por este sistema, nomeadamente, a sua 

intermitência e a possibilidade de inversão de fluxo nas condutas com ventilação 

natural, levou à prossecução do presente trabalho de investigação que tem como 

objectivo principal medir o desempenho de um sistema misto de ventilação e propor 

recomendações práticas. 

A vasta campanha experimental realizada permitiu realizar, nomeadamente, a 

caracterização experimental dos dispositivos usados no sistema de ventilação ensaiado 

e a aplicação do método do gás traçador, com especial ênfase na técnica PFT, ao 

estudo das renovações horárias do sistema de ventilação proposto. A execução do 

trabalho experimental permitiu definir exigências de ventilação adaptadas às condições 

reais do clima interior dos edifícios portugueses e estabelecer regras claras a cumprir 

por um projecto de ventilação, de forma a satisfazer essas exigências. 
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Abstract 

 

Air quality inside buildings has been a human concern for centuries. Nevertheless, the 

increased permanence within buildings (approximately 90% of our lives take place 

indoors) and new building practices, which generate potential hygrothermal deficiencies, 

have motivated increase interest in this area. The publication of recent Portuguese 

regulations regarding heating in buildings and air quality has increased the standard 

regarding hygrothermal behaviour in buildings and the conditions of indoor ventilation. 

Most residential dwellings in Portugal use a mixed ventilation system (mechanical 

ventilation in the kitchen and natural ventilation in the bathroom). The potential problems 

this system presents, namely its intermittent nature and the possibility of reverse flow in 

the natural ventilation conduits) led to this work. Its main purpose is to measure the 

performance of a mixed ventilation system and to propose practical recommendations. 

The vast experimental campaign carried out accomplished a variety of actions in the 

study of the hourly renewal rates of the proposed ventilation system, namely the 

experimental characterization of the devices used in the ventilation system trialed and 

the application of the tracer gas method, with a special emphasis on the PFT technique. 

The experimental work made it possible to define ventilation demands adapted to the 

real indoor climate conditions of Portuguese buildings and to establish clear rules that 

must be followed in a ventilation plan so as to meet those demands. 
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