
Resumo 
 
A ventilação desempenha um papel importantíssimo no consumo energético associado 

ao aquecimento de um edifício, na Qualidade do Ar Interior (QAI) e no conforto térmico 

dos seus ocupantes. Na Europa, estima-se que cerca de 40 % da energia consumida 

por um sistema de climatização esteja directamente associada à ventilação, incluindo-

se, nesta parcela, a energia utilizada para a remoção/insuflação de ar no espaço e a 

energia perdida na extracção de ar viciado dos espaços. 

A redução dos consumos energéticos afectos à ventilação é uma necessidade 

premente e está fortemente dependente das condições de Qualidade do Ar Interior, não 

se podendo reduzir os gastos energéticos à custa da saúde dos ocupantes. 

É neste âmbito que esta dissertação se insere, pretendendo-se analisar se a utilização 

de sistemas de ventilação híbridos inovativos (ventilação mecânica e/ou natural) 

permitem, ou não, obter ganhos energéticos significativos, que justifiquem a sua 

implementação generalizada nos edifícios do tipo residencial. Os sistemas de 

ventilação aqui testados, e optimizados, foram propostos no decorrer do projecto 

Europeu RESHYVENT (Cluster Project on Demand Controlled Hybrid Ventilation in 

Residential Buildings with Specific Emphasis on the Integration of Renewables). 

Analisaram-se diferentes estratégias de controlo, associadas a estes novos sistemas de 

ventilação, e compararam-se os seus desempenhos em termos das necessidades de 

aquecimento, da QAI e do conforto térmico dos ocupantes. Efectuou-se, também, uma 

comparação entre o desempenho dos referidos sistemas e os sistemas 

tradicionalmente utilizados em Portugal. 

Os novos sistemas propostos assentam na conjugação de diferentes estratégias de 

controlo que incluem sensores de presença, humidade e detecção de CO2. Associando 

estas estratégias ao potencial latente nos sistemas de ventilação híbridos, foi possível 

atingir, para alguns casos específicos, reduções energéticas significativas que podem 

atingir valores próximos de 34 %. 

A conjugação destes sistemas e estratégias de controlo permitiram associar às 

reduções energéticas referidas melhorias relevantes da QAI. 



No decurso deste trabalho foi ainda possível verificar que, para este tipo de sistemas de 

ventilação, a optimização é possível, sem comprometer o conforto térmico dos 

ocupantes. 

Para realizar este estudo recorreu-se a métodos de simulação que permitiram avaliar 

diversas combinações entre edifícios, sistemas de ventilação, estratégias de controlo e 

zonas climáticas. 

 

 

Abstract 
 
Ventilation plays an important role in the heating energy demands of a building, indoor 

air quality (IAQ) and thermal comfort of their occupants. It is estimated that, in Europe, 

40 % of the energy consumption associated with the HVAC systems belongs to 

ventilation, including the energy used in the air extraction/insuflation in the buildings and 

also the energy losses due to the air changes between the building’s indoor and 

outdoor. 

The reduction of the energy consumption related to ventilation is essential and it is 

highly dependent on the IAQ conditions, because the energy cannot be saved harming 

the occupants health. 

This is the scope of this thesis, being the objective to verify if the use of innovative 

hybrid ventilation systems (mechanical and/or natural ventilation) allows, or not, energy 

savings that justifies there implementation in residential buildings. The ventilation 

systems proposed were based on those of the European project RESHYVENT (Cluster 

Project on Demand Controlled Hybrid Ventilation in Residential Buildings with Specific 

Emphasis on the Integration of Renewables). 

There were analyzed several control strategies, associated with these new ventilation 

systems, and there performances were evaluated in function of their heating energy 

consumption, IAQ and thermal comfort of the occupants. It was also done a 

performance evaluation of the ventilation systems usually found in the Portuguese 

buildings. 



The proposed systems join together several control strategies that include presence, 

humidity and CO2 detectors. Associating those strategies with the latent potential of the 

hybrid ventilation systems it was possible to achieve, in some specific cases, significant 

energy consumption reductions with values of 34 %. The conjugation of these systems 

and control strategies also allowed a better QAI. 

During this work it was possible to verify that, for these type of ventilation systems, the 

optimization is possible without compromise the thermal comfort of the building 

occupants. 

The study was based in dynamic simulation methods that allowed the evaluation of 

several combinations of buildings, ventilation systems, control strategies and climatic 

zones. 

 


