
Resumo 
 
As tendências arquitectónicas correntes baseadas na adopção de extensas áreas de 

envidraçados e de construções com inércia térmica média a fraca resultam num risco 

acrescido de sobreaquecimento do ambiente interior dos edifícios e no consequente 

aumento do consumo de energia para arrefecimento dos mesmos, tornando mais 

premente a necessidade de estudar as melhores estratégias para contrariar esse 

aumento. 

Para avaliar o potencial de arrefecimento da ventilação natural em edifícios do tipo 

residencial, para as condições climáticas portuguesas e tipologias de edifícios mais 

correntes no nosso país, realizou-se um estudo paramétrico, para vários cenários 

climáticos e arquitectónicos. Numa primeira fase, identificaram-se os diferentes 

parâmetros que influenciam o desempenho dos sistemas de ventilação natural, como a 

área das aberturas, configuração da fracção autónoma e posicionamento das aberturas, 

área de aberturas interiores, orientação de fachadas e aberturas com relação aos 

ventos dominantes e inércia térmica. Numa segunda fase, e recorrendo a software de 

cálculo específico (AIOLOS e LESOCOOL), fizeram-se simulações com variação destes 

parâmetros para diferentes localizações do país, que permitiram caracterizar o potencial 

de arrefecimento por ventilação natural, de forma a minimizar a carga de arrefecimento 

e melhorando as condições de conforto no interior. 

Com base nos resultados encontrados extraíram-se conclusões e elaboraram-se 

recomendações de projecto que permitem potenciar o desempenho dos sistemas de 

ventilação natural e contribuir para facilitar a sua integração nos edifícios a construir. 

 

 

Abstract 
 

Recent trends in architecture towards the use of large areas of glass in building 

envelope and the adoption of lighter constructions have lead to a higher risk of 

overheating of the interior atmosphere in Portuguese buildings, with a consequent 



increase in cooling energy consumption, and increasing the need to develop studies on 

the best strategies to counteract the ongoing trend. 

In order to evaluate the cooling potential of natural ventilation in residential buildings, in 

Portuguese climatic conditions and for the most current architectural typologies, a 

parametric study has been carried out considering different climatic and architectural 

scenarios. First, the parameters influencing the efficiency of natural ventilation based 

systems were identified, such as opening’s area, space layout and opening positioning, 

areas of the interior openings, exterior walls and opening’s orientation facing dominant 

wind direction and thermal mass. 

Afterwards, using specific software (AIOLOS and LESOCOOL), several simulations 

were carried out with variation of the parameters for different locations in the country, 

allowing us to characterize the best strategies for the promotion of natural ventilation, 

minimizing the cooling load and improving interior thermal comfort. 

Based on the results, several conclusions were drawn that allowed us to establish 

design recommendations to improve the efficiency of natural ventilation based systems 

and contribute to their integration in buildings. 

 


