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Resumo
No Brasil, a maioria das habitações são residências unifamiliares. Essas edificações 
apresentam um grande potencial para utilizar sistemas passivos que podem reduzir o 
consumo de energia. O objetivo deste artigo é analisar a influência dos parâmetros utilizados 
para a simulação computacional de ventilação natural, no desempenho térmico de uma 
edificação residencial ventilada naturalmente. Os parâmetros da ventilação natural 
analisados foram: coeficiente de pressão (CP), coeficiente de descarga (CD), coeficiente de 
fluxo de massa de ar por frestas (CQ) e o coeficiente de rugosidade (α). As influências foram 
analisadas através de: número de renovações de ar e quantidade de graus-hora de 
resfriamento. As simulações dos parâmetros de ventilação natural mostraram que os mesmos 
apresentam influências significativas nas renovações de ar e nos graus-hora de resfriamento. 
A escolha erroneamente dos parâmetros da ventilação natural pode comprometer a 
confiabilidade das simulações. As simulações possibilitaram identificar o impacto de cada 
parâmetro no número de renovações de ar e nos graus-hora de resfriamento.
Palavras-chave: Ventilação Natural, Simulação computacional, Desempenho térmcio.
Abstract
In Brazil most dwellings are single family homes. These dwellings present a great potential to 
use passive systems that can reduce energy consumption. The aim of this paper is to analyze 
the influence of the parameters used for computer simulation of natural ventilation in the 
thermal performance of natural ventilated single family homes. The parameters subject to 
analysis were: pressure coefficient, discharge coefficient, air mass flow coefficient when 
opening is closed. Effects were analyzed through: number of air change hours and the 
amount of cooling degree hours. The simulations of the parameters of natural ventilation 
showed significant differences in air renovation and cooling degree hours.  Mistakes in the 
choice of natural parameters can compromise the simulation’s reliability. Simulations 
permitted to identify the impact of each parameter in the number of air change hours and 
cooling degree hours.  
Keywords: Natural Ventilation, computacional simulation, thermal performance.

1. INTRODUÇÃO
Nós últimos anos, muitos países vêm desenvolvendo normas de eficiência energética e de 
desempenho térmico de edificações residenciais e comerciais. No Brasil, já existe duas 
normas que abordam o desempenho térmico para edificações residenciais e em 2010 foi 
publicado o Regulamento de Avaliação do Nível de Eficiência Energética de Edificios 
Residenciais (Brasil, 2010).
A ventilação natural nas edificações tem importante função de assegurar a qualidade do ar, 
promover o resfriamento da edificação e proporcionar conforto térmico aos usuários, sempre 
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que as condições do clima externo forem favoráveis.

Segundo Lamberts et al. (2004) a ventilação natural dos edifícios é indicada como uma das 
estratégias passivas de baixo custo energético para proporcionar o conforto térmico em 
edifícios não climatizados. Também em edifícios climatizados a ventilação noturna pode 
minimizar os efeitos da carga térmica. Os autores mencionan que a arquitetura residencial tem 
certamente o maior potencial de utilização de recursos naturais de condicionamento térmico e 
lumínico.
A ventilação natural nas edificações envolve fatores variáveis e fixos. Os fatores variáveis
compreendem os regimes dos ventos, comportamento das temperaturas e umidades. Os 
fatores fixos compreendem o entorno natural e edificado, a orientação e tipologia dos 
edifícios, os tipos de aberturas e esquadrias. Outras estratégias, que podem melhorar o 
desempenho térmico das edificações estão relacionadas as especificações dos materiais da 
envoltória (propriedades térmicas e absortâncias), esta alternativa propõem os materiais 
adequados para o clima local. Na escolha das propriedades térmicas dos componentes da 
envoltória deve-se analisar os usos e hábitos de operação da edificação, para avaliar se a 
estratégia adotada é adequada.

Em todo o mundo muitas edificações são ventiladas naturalmente. O uso da ventilação natural 
nas edificações pode proporcionar conforto térmico aos seus usuários por amenizar as altas 
temperaturas internas e possibilitar o resfriamento fisiológico dos usuários. Essa estratégia 
contribui para a redução do consumo de energia do sistema de condicionamento artificial. 
Para Baker et al. (1993) é uma forma de aumentar a eficiência energética das edificações.
Allard e Alvarez (1998) mencionam que o impacto da velocidade do ar nas paredes e no 
corpo humano modifica a convecção, sendo que o aumento no coeficiente de transferência de 
calor na convecção ocorre em função da velocidade.

Segundo Givoni (1994), a ventilação é a melhor solução para se minimizar o efeito fisiológico 
causado pela alta umidade, pois as altas velocidades do ar aumentam a taxa de evaporação na 
superfície da pele.  Outra maneira que o autor indica é através da ventilação noturna. Ou seja, 
ventilar a edificação no período noturno para promover o resfriamento da massa interna da 
edificação.
Para Liddament (1986), a desvantagem da ventilação natural é inerente à dificuldade de 
controle das taxas de trocas de ar. Porém, as mesmas dependem de variáveis naturais, como: 
temperatura, velocidade e direção do vento. Apesar da dependência das condições climáticas, 
para uso da ventilação natural, Raja et al. (2001) mencionam que o controle manual das 
janelas é mais adequado para os ocupantes manterem a qualidade e temperatura interna do ar.

As características formais das edificações provocam efeitos aerodinâmicos em torno das 
construções, resultando em formações de zonas de pressões positivas e negativas (sucção). 
Desta forma, o arquiteto ou projetista da edificação, que detém o conhecimento destes efeitos, 
pode usufruir do mesmo para proporcionar um melhor desempenho da ventilação natural na 
edificação. Os termos de pressão positiva e negativa referem-se ao valor de pressão 
atmosférica local. Segundo Bittencourt e Cândido (2006) mencionam que do ponto de vista 
científico, há uma imprecisão no uso dessa terminologia, ela vem sendo usada por facilitar a 
identificação das regiões do efeito de sucção (pressão negativa) e onde o vento força a entrada 
nas edificações (pressão positiva). No AIVC (Air Infiltration and Ventilation Centre) também 
adota a mesma terminologia de pressão positiva e negativa.  

A simulação térmica e energética de uma edificação ventilada natural requer a entrada de 
alguns coeficientes para a configuração da rede de ventilação. Este trabalho aborda a 
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modelagem da ventilação natural através do modelo de rede (AirFlowNetwork) no 
EnergyPlus. Para a modelagem da rede de ventilação são necessários a definição dos 
coeficientes de press  ão, coeficiente de descarga, coeficiente de fluxo de ar quando abertura 
está fechada e o coeficiente de rugosidade do entorno.
Santamouris (1998) e Liddament (1986) mencionam que o coeficiente de pressão (CP) é um 
parâmetro adimensional derivado empiricamente, que representa as mudanças de direção e 
pressão do vento, causado pelas influências das obstruções vizinhas nas características 
predominantes do vento local. O seu valor muda de acordo com o ângulo de incidência do 
vento, superfície da edificação, topografia e rugosidade do terreno.
Os valores de coeficientes de pressão podem ser estimados através de experimentos em túnel 
de vento. Também é possível estimar os coeficientes de pressão, através do uso de bancos de 
dados de medições em túnel de vento, método este com custo reduzido. Entretanto, não possui 
uma precisão exata em relação aos obstáculos vizinhos à edificação.
Os coeficientes de pressão podem ser estimados através de vários métodos que foram 
desenvolvidos a partir de bancos de dados de estudos paramétricos em túnel de vento. Como 
exemplos, temos Allen (1984) e Liddament (1986) que apresentam tabelas de CPs indicadas 
para alguns formatos de edificações, Swami e Chandra (1988), Akins et al. (1979) e Sharag-
Eldin (2007) que desenvolveram equações de regressão para estimativas de CPs médios e 
Grosso (1992) e Knoll et al. (1996) com aplicativos computacionais para estimar os CPs.
A circulação do ar entre os ambientes encontra resistências pelos caminhos, que são impostas 
pela geometria das aberturas. Podem ser causadas por fricção, mudança de direção, expansão 
e contração da seção e perdas por resistência na entrada e na saída das aberturas. A resistência 
ao fluxo de ar na entrada e na saída das aberturas caracteriza-se como coeficiente de descarga.   
As perdas por fricção são devidas à resistência oferecida à corrente em função do contato com 
as bordas da superfície da abertura. As perdas são geradas pela turbulência na entrada da 
abertura, onde gera redemoinhos que causam uma dissipação da energia cinética e assim 
reduz a seção de escoamento do ar (BITTENCOURT e CÂNDIDO, 2006). Essas perdas são 
contabilizadas na forma de um coeficiente de descarga. Para Allard e Alvarez (1998) o
coeficiente de descarga é uma função entre a diferença de temperatura e a velocidade do ar 
em função da geometria da abertura.

A infiltração, através de pequenas aberturas ou ranhuras, é usada para determinar a taxa de 
fluxo do ar decorrente das frestas e rachaduras nas aberturas. O coeficiente do fluxo de ar por 
frestas (CQ) considera as perdas, devido à fricção da entrada e da saída do fluxo de ar e as 
perdas ocorridas no percurso (ALLARD e ALVAREZ, 1998; BITTENCOURT e CÂNDIDO, 
2006). 
Os valores da velocidade do vento utilizados nas simulações são dados relativos a uma altura 
de referência do sensor da estação meteorológica, que geralmente está a uma altura de dez 
metros. Para as simulações da ventilação natural é necessária a correção da velocidade do 
vento, em relação à diferença de rugosidade do entorno da estação meteorológica e da 
edificação.  

De acordo com a ASHRAE (2003) terrenos localizados em grandes centro urbanos nos quais 
pelo menos 50% das edificações possuem altura maior 21 m, o coeficiente de rugosidade é  
0,33. Para terrenos localizados no subúrbio ou com pequenas obstruções recomenda-se o 
coeficiente de 0,22, já terrenos em locais abertos, com poucas obstruções, geralmente 
menores do que 10 m de altura, o coeficiente de rugosidade recomendado é de 0,14.
Existem poucas bibliografias que tratam do desempenho térmico de edificações ventiladas 
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naturalmente através de simulação computacional, ao contrário de edifícios condicionados 
artificialmente que existe uma gama de publicações. Este tema é importante para países em 
desenvolvimento que possuem clima quente e úmido. No Brasil grande parte das edificações 
residenciais são condicionadas naturalmente, ou seja, não possuem sistema de 
condicionamento artificial. 

1.1. Objetivo
Analisar a influência dos parâmetros utilizados para a simulação computacional de ventilação 
natural, no desempenho térmico de uma edificação residencial ventilada naturalmente.

2. METÓDO
A análise de sensibilidade dos parâmetros da ventilação natural entre coeficientes de pressão 
(CP), coeficiente de descarga (CD), coeficiente de fluxo de ar pelas frestas (CQ) e rugosidade 
do entorno (α) foi realizada através de simulações paramétricas, ou seja, em cada novo caso 
simulado ocorre a alteração de um parâmetro.

2.1. Caracteristicas da modelagem da edificação
Para a análise de sensibilidade adotou-se uma edificação residêncial unifamiliar com área 
construída de 36m², com  2 dormitórios, banheiro, sala e cozinha conjugada, com dimensões 
de 6,0m x 6,0m x 2,8m. O projeto da edificação foi baseada no programa Nova Casa da 
Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina – (COHAB/SC), A Figura 1, apresenta 
o croqui volumétrico e o croqui da planta baixa do modelo. A edificação foi modelada no 
programa EnergyPlus com cinco zonas térmicas, sendo quatro zonas para os ambientes e uma 
para o ático da cobertura. 

Figura 1 Croqui volumetrico e croqui da planta baixa do modelo.

2.1.1. Propriedades da envoltória
As propriedades térmicas dos componentes da envoltória foram baseadas nas diretrizes 
construtivas da NBR-15220-3 (ABNT, 2005) para a zona bioclimática 3, na qual encontra-se 
a cidade de Florianópolis. Para a definição do caso base adotaram-se construções típicas de 
edificações residenciais no Brasil.

A cobertura é composta por telha cerâmica, com espessura de 1cm e laje armada em blocos 
cerâmicos, com espessura total de 12cm. A transmitância da cobertura é de U=1,92 
[W/(m²K)], a capacidade térmica é de 113,0 [kJ/m²K] e a absortância é de 0,40. As paredes
são compostas por tijolos cerâmicos de oito furos redondos (10cmx20cmx20cm), assentados 
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na menor dimensão, com espessura total de 15cm, sendo 10cm do tijolo, 2,5cm de reboco 
interno, 2,5cm de reboco externo e argamassa de assentamento de 1,0cm de espessura. A 
transmitância da parede é de U=2,24 [W/(m²K)], a capacidade térmica é de 167,0 [kJ/m²K] e 
a absortância é de 0,40.
Os ambientes de permanencia prolongada possuem aberturas para ventilação e iluminação de 
15% em relação a área do ambiente. As aberturas são sombreadas através de venezinas, no 
período de 21 de setembro a 20 de março, das 8h as 18h. 
2.1.2. Estratégia de Ventilação Natural
A estratégia de ventilação é seletiva, permite abrir as janelas conforme os critérios de 
temperatura. Quando a temperatura do ambiente é igual ou superior à temperatura de setpoint
(Tint ≥ Tsetpoint), também quando a temperatura do ambiente é superior à externa (Tint ≥ Text).
2.1.3. Cargas Internas equipamentos
Foram modeladas cargas internas de equipamentos somente para o ambiente da “cozinha e 
sala” considerando o período de uso de 24 horas, com uma potência de 54 W. 

2.1.4. Padrão de ocupação
O padrão de ocupação do modelo representa uma família composta por quatro moradores: um 
casal e dois filhos, que no período da manhã não estão na residência. A sala e cozinha é
utilizada por toda a família e a ocupação máxima dos dormitórios é de duas pessoas. As taxas 
metabolicas foram calculadas para uma pessoa com uma área média de pele de 1,80 m², o 
calor produzido para cada atividade (W/m²) foi baseado na (Ashrae, 2003). As taxas 
metabólicas adotadas na simulação foram: 171 W para atividade preparando refeição 
(Cozinha), 108 W para atividade sentado ou assistindo TV (Sala) e 81 W para atividade 
dormindo ou descansando (Dormitórios).  A Figura 1 apresenta o padrão de ocupação da 
edificação, para os dias de semana na parte “A” e na parte “B” para os finais de de semana. O 
padrão de ocupação foi definido somente para os ambientes de pemanência prolongada.

(A) (B)
Figura 2 Padrão de ocupação dos ambientes de permanência prolongada.

2.1.5. Padrão de uso da iluminação
O padrão de uso da iluminação foi desenvolvido em função do padrão de ocupação dos 
ambientes de permanência prolongada e da cozinha. Foram definidos dois padrões de uso da 
iluminação: um para os dias de semana (A) e outro para os finais de semana (B) (Figura 3).

XIV ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - 29 a 31 Outubro 2012 - Juiz de Fora

0165



(A) (B)
Figura 3 Padrão de iluminação dos ambientes de permanência prolongada.

2.2. Parâmetros da modelagem da ventilação natural
O programa EnergyPlus estima os coeficientes de pressão através da equação de Swami e 
Chandra (1988) para edificações baixas com formatos hexaedro ou ortoedro, a equação  
estima o coeficiente médio para cada fachada. Os valores de CP para as coordenadas das
aberturas da edificação foram estimados através do CPCALC e TNO CP Generator. As 
predições através do CPCALC e TNO CP Generator utilizou-se as condições de rugosidade 
do entorno de 0,22, densidade do entrono de 0% (CPCALC e TNO) e 28% (CPCALC+ e 
TNO+) e a altura das edificações vizinhas, de 3m. Os CPs estimados através da base de dados 
Tokyo Polytechnic University (Wind), foram obtidos do modelo que tem proporções de 
160x160x80 (largura, comprimento e altura) e cobertura com inclinação de 27˚. Na base Wind 
foram adotados os valores de CP médio de cada ponto próximo ao centro da abertura. As 
predições dos CPs foram realizadas em intervalos de 15˚, para o CPCALC, TNO e Wind.
Na literatura são apresentados diferentes coeficientes de descarga para diferentes tipos de 
aberturas. No desenvolvimento deste trabalho adotou-se o CD= 1,0 valor padrão do  
EnergyPlus, o CD= 0,78 recomendado por Allard e Alvarez (1998) como valor médio de CD. 
Já, Aynsley (1999) define o valor médio do CD= 0,60 e o Clezar e Nogueira (1999)
recomendam o CD=0,40 para aberturas com venezianas.

O EnergyPlus não adota um valor padrão para o coeficiente de fluxo de massa de ar por 
frestas (CQ). Portando, para este trabalho assumiu-se o valor do CQ=0.001 e n=0,65 como 
valores de referência do programa, esses valores são utilizados nos exemplos do programa. 
Também será analisado a influência do CQ=0,00028 e n=0,50, que correspondem a uma 
janela de metal com duas folhas deslizantes na horizontal, sem vedação (Liddament, 1986).
Nesta pesquisa foram analisados os coeficientes de rugosidade (α) 0,14, 0,22 e 0,33, que 
corrige a velocidade do vento em relação à rugosidade do entorno da edificação.

As influências dos parâmetros da ventilação natural foram analisadas paramétricamente,
resultando na simulação de 144 casos. A Tabela 1 apresenta a descrição dos dados de entrada.  
Tabela 1 Dados de entrada e seus respectivos valores adotados para as simulações.

Parâmetros Valores utilizados
1 – Coeficiente de pressão (CP) CPCALC; CPCALC+; EnergyPlus; TNO; TNO+; Wind 
2 – Coeficiente de descarga (CD) 0,40; 0,60; 0,78; 1,0
3 – Coeficiente de frestas (CQ) 0,001 e n=0,65; 0,00028 e n=0,50
4 – Rugosidade do entorno (α) 0,14; 0,22; 0,33

O caso base do estudo de análise de sensibilidade dos parâmetros da ventilação natural adota 
os padrões estabelecidos pelo programa EnergyPlus, CPs estimadados através da equação de 
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Swami e Chandra (1988), CD=1,0, CQ=0,001(n=0,65) e α=0,22. 

As simulações de análise de sensibilidade da ventilação natural foram realizadas com o 
arquivo climático da cidade de Florianópolis do tipo TRY (Test Reference Year), de 1963.

2.3. Análise dos resultados das simulações de ventilação natural
Foram realizadas análises comparativas das diversas simulações, apresentadas em forma de 
gráficos: a média anual de renovações de ar, a quantidade de graus hora de resfriamento e 
aquecimento dos ambientes, os fluxos de ar nas aberturas e a correlação entre o número de 
renovações de ar com os graus-hora de resfriamento. 

O parâmetro “graus-hora” (ºCh) é determinado como a somatória da diferença da temperatura 
horária, quando esta se encontra superior à temperatura de base, no caso de resfriamento. 
Neste trabalho calcularam-se os ºCh de resfriamento com a temperatura base de 26ºC.

3. RESULTADOS
Analisaram-se todos os dados de saída que interferem na ventilação natural e no desempenho 
térmico da edificação, sendo estes analisados em conjunto, para compreender melhor a 
performance da ventilação natural e a influência no desempenho térmico. Em razão da grande 
quantidade de casos simulados, foram somente apresentados os casos que mais influenciaram 
na performance da ventilação natural e no desempenho térmico do modelo. Em relação à 
análise do desempenho térmico, foi selecionado o ambiente “sala e cozinha” para apresentar 
as diferenças encontradas nas simulações.

3.1. Influência no número de renovações de ar
Os parâmetros da ventilação natural apresentaram grandes influências no número de 
renovações de ar da edificação. Pode-se destacar o parâmetro da rugosidade do entorno como 
o mais influente no número de renovações de ar, apresentando diferenças de até 150%. O 
coeficiente de pressão apresentou diferenças de até 144% e o coeficiente de descarga, 
diferenças de até 91% no número de renovações de ar. O parâmetro que apresentou menor 
influência no número de renovações de ar foi o coeficiente de fluxo de massa de ar por 
frestas.
A rugosidade do entorno influencia nas renovações de ar, apresentando diferentes faixas de 
variação para cada CD. A faixa de variação no CD=1,0 é de 65% a 149%; já o CD=0,78 é de 
71% a 150%; para o CD=0,60 é de 76% a 148% e o CD=0,40 é de 74% a 144%, na média 
anual de renovações de ar, por hora, do modelo. Essas diferenças são originadas pelos 
diferentes CP. O caso base está identificado na Figura 4, com a barra na cor violeta.

São significativas as diferenças na média anual de renovações de ar, por hora, quando se 
compara o caso base com o caso “CPCALC+”, no mesmo coeficiente de descarga e 
coeficiente de rugosidade, em que há uma redução na média anual de renovações de ar, de 
50%, em relação ao caso base. Todavia, em relação ao caso Wind, há um aumento de 6% nas 
renovações. 
Comparando com o caso base, as maiores reduções na média anual de renovações de ar, por 
hora, foram encontradas nos casos simulados com α=0,33 e CD=0,40, que apresentaram 
reduções na faixa de 66% a 79%. Para os casos com CD=0,60, as reduções foram entre 54% e 
72%. Já nos casos com CD=0,78, as reduções foram de 45% a 66% e, para os casos CD=1,00, 
as reduções foram de 36% a 60%, em relação à média anual de renovações de ar, por hora. A 
Figura 4 apresenta as influências dos parâmetros da ventilação natural. 
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Os casos que apresentaram maior aumento na média anual de renovações de ar, por hora, em 
relação ao caso base, foram os casos simulados com rugosidade do entorno de α=0,14,
CD=1,00 e CP estimados através do EnergyPlus, CPCALC e Wind, que resultaram em 
aumentos entre 50% a 61%, nas renovações de ar.
Os coeficientes de fluxo de massa de ar por frestas CQ=0,00028 e CQ=0,001 não apresentaram 
diferenças significativas na média anual de renovações de ar, por hora. 
A Figura 4 apresenta a influência na média anual de renovações de ar para um mesmo 
coeficiente de pressão o qual é diretamente proporcional ao aumento do coeficiente de 
descarga. Já a redução da média anual de renovações de ar é inversamente proporcional ao 
aumento da rugosidade do entorno. O coeficiente de pressão também apresenta uma tendência 
linear para os casos do mesmo grupo de coeficiente de descarga, exceto os coeficientes de 
pressão TNO e TNO+.

Figura 4 Influências dos parâmetros do AirFlow Network nas renovações de ar do modelo.

3.2. Influência no desconforto
Os resultados das simulações foram analisados através do somatório de graus-hora anual. Os 
valores de graus-hora foram obtidos para o ambiente “sala e cozinha. A influência do 
coeficiente de pressão no desempenho de graus-hora de resfriamento apresentou diferentes 
faixas de variação, para cada rugosidade do entorno. Para rugosidade α=0,33, a variação foi 
de 14,0% a 18,0%; na α=0,22, foi de 14% a 22%; na α=0,14, de 12% a 18%, nos ºCh de 
resfriamento. Esses intervalos de variações são provenientes das diferentes fontes de CP e CD.
O caso base resultou em 948 ºCh de resfriamento. Mas o mesmo caso, somente alterando a 
rugosidade do entorno para 0,33, teve um aumento de 13% e para rugosidade 0,14 reduziu em 
7% a número de ºCh de resfriamento.

Comparando com o caso base, as maiores reduções no número de ºCh de resfriamento foram 
encontradas nos casos simulados com rugosidade do entorno de α=0,14 e coeficiente de 
descarga CD=1,00, que apresentaram reduções de 2% a 12%, a variação é devido ao CP. 
Os casos que apresentaram maior quantidade de ºCh de resfriamento, em relação ao caso 
base, foram os casos simulados com coeficiente de rugosidade do entorno de α=0,33, 
coeficiente de descarga CD=0,40, que resultou em aumento de 30% a 53% na quantidade de 
graus-hora. O intervalo de variação é devido ao CP. 
Os casos com coeficientes de pressão, estimados com densidade do entorno de 28%, 
CPCALC+ e TNO+, apresentaram maior quantidade de graus-hora de resfriamento para todos
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os coeficientes de descarga. A Figura 5 apresenta o gráfico das influências dos parâmetros da 
ventilação natural, em relação ao número de ºCh de resfriamento da “sala e cozinha”.

Figura 5 Influência dos parâmetros da ventilação natural nos °Ch de resfriamento da Sala.

3.3. Relação graus-hora versus renovações de ar
A Figura 6 mostra a relação não linear entre os 
graus-hora de resfriamento e a média anual de 
renovação de ar. A medida que a média anual de 
renovações de ar cresce, os valores da variável 
graus-hora de resfriamento da sala decrescem. O 
coeficiente de determinação da função é de R²=0,90.

Nas horas mais quentes, a diferença da temperatura 
interna e externa (ΔT) pode tender a diminuir para 
menores diferenças de temperaturas,  esta pode ser a 
provável causa da não linearidade, desta forma  não
adianta aumentar o número de renovações de ar. Figura 6 Relação dos ºCh de resfriamento versus 

média anual ACH.

Lembrando que o aumento no número de renovações de ar pode proporcionar conforto ao 
usuário através do efeito fisiológico, que não foi avaliado neste método. 

4. CONCLUSÕES
As simulações dos parâmetros de ventilação natural mostraram que os mesmos apresentam 
influências significativas nas renovações de ar e nos graus-hora de resfriamento. A escolha 
erroneamente dos parâmetros da ventilação natural pode comprometer a confiabilidade das 
simulações.  

A rugosidade do entorno foi o parâmetro que apresentou maior influência nas renovações de 
ar e nos ºCh de resfriamento. A maioria das edificações residenciais encontra-se em centros 
urbanos, onde o entorno apresenta maior densidade. Essa característica justifica o uso do 
coeficiente de rugosidade de 0,33, para simulações de edificações residenciais que se 
encontram em centros urbanos. O coeficiente de massa de ar por frestas (CQ) apresentou 
pequenas influências nos graus-hora de resfriamento. 
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De acordo com as análises das simulações de sensibilidade dos parâmetros da ventilação 
natural, o coeficiente de descarga (CD) afeta linearmente as renovações de ar e nos ºCh de 
resfriamento. Se o CD for estimado erroneamente em 1,0, quando seu valor real é 0,5, o efeito 
seria o mesmo que utilizar nos cálculos uma janela de 3,0m², quando sua área é de 1,5m².
As diferentes formas de estimar os coeficientes de pressão pode proporcionar diferentes 
resultados e portanto diferentes conclusões. Observou-se uma tendência que os coeficientes 
de pressão estimados através da base Wind Pressure e do programa CPCALC sem densidade 
do entorno apresentaram maiores taxas de renovações de ar, por hora, assim resultando em 
menor número de ºCh de resfriamento.
A análise da influência dos parâmetros da ventilação natural possibilitou identificar o impacto 
de cada parâmetro no número de renovações de ar e nos ºCh de resfriamento dos casos 
simulados. 
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