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VENTILAÇÃO NATURAL E DESEMPENHO TÉRMICO
DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

GARANTIA DA QUALIDADE PELAS LEGISLAÇÕES, REGULAMENTOS E NORMAS VIGENTES
Este trabalho tem como  objetivo identi�car como o desempenho dos ambientes é in�uenciado pela ventilação natural e avaliar se os requisitos mínimos de aberturas exigidos em 
legislações, regulamentos e normas garantem qualidade às habitações de interesse social, utilizando um caso base analisado em Florianópolis.

Os edifícios que dependem de ventilação natural ou modo misto de ventilação demonstraram um potencial signi�cativo de redução do consumo de energia e melhorias da 
qualidade das condições do ambiente interno (LAMBERTS; DUTRA e PEREIRA, 2014).  a arquitetura pode desenvolver um importante papel, através da adoção de técnicas 
bioclimáticas, A ventilação natural é uma estratégia e�ciente para resfriamento passivo de edifícios, para melhorar a qualidade do ar interior e o conforto dos ocupantes, bem-estar 
e produtividade (SACHT; LUKIANTCHUKI e CARAM, 2017).O Brasil possui grande potencial em relação a utilização de ventilação natural, como indica a �gura a seguir.

A cidade de Florianópolis possui 38,3% das horas do ano de desconforto devido ao calor. Para esse período a ventilação cruzada é 
a estratégia mais indicada (LAMBERTS et al., 2014). O sensação térmica em uma edi�cação é in�uenciada diretamente pela 

troca de ar através das esquadrias e diferença de temperatura entre ambiente interno e externo. No Brasil, o consumo de 
energia no setor residencial representa quase 25%, portanto, é necessário que além da qualidade do ambiente,  o 

consumo seja considerado. Quanto maior a área de janela e as diferenças de temperatura, mais importante é 
escolher um per�l com maior isolamento térmico, podendo aumentar o custo da edi�cação. 

Para garantir condições mínimas ambientais para conforto e visando um 
menor consumo de energia, normas e regulamentos foram 

instituídos e apresentam desempenhos mínimos e e�ciência para 
edi�cações. “A e�ciência energética pode ser avaliada como 

uma característica inerente às edi�cações, que devem 
apresentar conforto com baixo consumo de energia, 

ou seja, a e�ciência energética é determinada pela 
capacidade de um edifício gerar as mesmas 

condições ambientais que outro, porém 
com um menor consumo energético. ” 

(BASSO; NOGUEIRA e SILVA, 2017). 

A história da habitação social no Brasil está diretamente relacionada às evoluções e involuções, planos e rupturas, que marcam 
o desenvolvimento político, econômico e social da sociedade brasileira, em especial ao longo do século XX.  O atual quadro   
de habitação no Brasil é resultado do processo de exclusão que se deu ao longo do último século. Apesar dos avanços 
observados no século XXI, a Política de Habitação Social esteve mais relacionada às políticas de desenvolvimento econômico 
do que às estratégias de Planejamento Urbano e de Inclusão Social. No que se refere à arquitetura e e urbanismo, o modelo de 
HIS esteve sempre mais relacionado à produção em massa e ao desenvolvimento de novas tecnologias e sistemas 
construtivos, tendo como prioridade a economia da produção em série ao invés da qualidade de vida dos moradores.
Quando se fala em habitação de interesse social (HIS), um dos principais fatores que se pressupõe é o baixo custo. Mas uma 
edi�cação econômica é a que tem um menor custo para ser construída e cara para ser mantida? Ou uma edi�cação projetada 
adequadamente ao local, priorizando o conforto, a e�ciência e reduzindo os custos para ser sustentada?

Fagundes (2014) mostra que a inobservância de parâmetros de desempenho e conforto resulta na qualidade precária de 
edi�cações. Aliado a isto, Brasileiro; Morgado e Luz (2017) apresentaram dados sobre a evasão de moradores com di�culdade 
de arcar com os custos em um edifício que deveria atender pessoas com baixo poder aquisitivo. A redução de custos é um 
fator muito importante, mas além de custos é necessário que programas de habitações sociais garantam qualidade de vida.

Segundo Lamberts, Dutra e Pereira (2014) a ventilação natural 
é uma das estratégias bioclimáticas mais importantes para o 
Brasil, sendo indicada em mais de 4.380 horas como principal 
estratégia durante o ano e os edifícios que dependem de 
ventilação natural ou modo misto de ventilação 
demonstraram um potencial signi�cativo de redução do 
consumo de energia e melhorias da qualidade das condições 
do ambiente interno. 
O desempenho energético de uma habitação pode 
comprometer seu caráter de “interesse social”.  Por isso a 
importância de legislações, regulamento e normas  que 
garantam  a qualidade  e e�ciência da habitação, 

portanto é necessário avaliar cada elemento construtivo, a �m de identi�car quais parâmetros podem gerar impactos 
signi�cativo na economia de energia e na qualidade de vida dos habitantes. 
As Legislações, Normas e Regulamentos no Brasil são recentes se comparados com os de muitos países. Os principais 
documentos são NBR 15575: Edi�cações habitacionais – Desempenho (ABNT, 2013), NBR 15220 - Desempenho térmico de 
edi�cações (ABNT, 2005), Regulamento técnico da qualidade para o nível de e�ciência energética em edi�cações residenciais, 
voltado a edi�cações uni e multifamiliares (INMETRO Nº 018/ 2012), Planos diretores e códigos de obras municipais.  Os 
documentos nacionais representam, um avanço no setor da construção civil brasileira, mas ainda é  importante que se 
mantenha uma discussão constante sobre sua aplicação, a �m de garantir seu aprimoramento.
Muitos estudos têm apontado equívocos e contradições entre os diferentes regulamentos e mesmo com objetivos e escopos 
diferentes, é importante que esses documentos não sejam contraditórios, a �m de garantir maior con�abilidade e permitir sua 
implementação de forma apropriada.

A NBR 15575 e RTQ-R apresentam  área mínima de 
ventilação para dormitórios e salas de estar em 
relação à área de piso. A  indicações apresentadas 
são de áreas maiores que 7%  Zonas de 1 a 7,  e para 
Zona 8, áreas maiores que 8% para Região 
Nordeste e Sudeste e maiores que 12%. A NBR 
15575 é a única entre as citadas que cita o 
desempenho em relação à temperatura interna 
dos ambientes.  

A NBR 15220 apresenta áreas mínimas de 
ventilação para cada Zona bioclimática em relação 
à área do piso. Indicam aberturas entre 15 e 25% 
para Zonas de 1 a 6, aberturas de 10 a 15% para 
Zona 7 e aberturas maiores que 40% para Zona 8.

Os Códigos de obras municipais também indicam áreas de aberturas 
mínimas. assim, foi elaborado um grá�co de acordo com  as áreas 
que alguns  municípios indicam  dentro de cada zona Bioclimática.
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MMBB Arquitetos, Pablo Hereñú e Ferroni Arquitetos - 2010
São Paulo - SP

O projeto articulou a verticalização 
do programa de moradia a um 
embasamento constituído por três 
equipamentos públicos – 
Restaurante Escola, Unidade Básica 
de Saúde e Creche.  O pavimento de 
cobertura conta com um térreo 
elevado, interligando todos os 
edifícios habitacionais em cada 
quadra, conferindo a convivência 
dos moradores em um espaço  
privado e o uso público no térreo, 
onde os edifícios naturalmente se 
abrem para a cidade.

As Fachadas aliam design e funcionalidade, marcadas com um gra�smo ressaltando faixas e sombras com 
saliência de 50 centímetros abaixo da janela em �ta que cria uma condição de proteção do caixilho contra 
a chuva. As saliências também funcionam como elemento de proteção solar das janelas, reduzindo o 
ganho de calor através da da radiação, garantindo vista privilegiada para o exterior e ventilação cruzada.
Áreas de uso comum, como as circulações, foram planejadas para serem também de convívio. Assim, o 
corredor das torres é quase um avarandado, com aberturas ao exterior. Além de espaço de circulação, o 
corredor avarandado cria uma condição de proteção solar, evitando ganho de calor nos apartamentos 
pela fachada voltada ao corredor.

Com o objetivo de quebrar os 
paradigmas ingênuos de nossa 
sociedade preconceituosa, o 
arquiteto teve a intenção de 
demostrar que uma habitação de 
baixo custo no Brasil pode ter 
qualidade funcional e estética sem 
custos elevados. Mostra que a 
habitação popular pode ser 
viabilizada com um bom projeto 
arquitetônico.
Concebido em um terreno alto com 
um grande declive, o projeto previu 
uma rua interna cuja �nalidade foi 
ligar as unidades habitacionais do 
condomínio, além de gerar um eixo 
que usufruísse da visibilidade do 
entorno.

A �m de garantir a �delidade do projeto  na construção, foi concebido um vasto material de detalhamento, desde pingadeiras em 
todas as bordas das lajes, até peitoris e os corrimãos que foram estudados e simulados em diversos programas para ter a maior 
garantia de qualidade.
As casas apresentam ainda planejamento para a e�ciência energética e o conforto ambiental, com orientação solar favorável e 
esquadrias amplas para aproveitar a luz natural, ao mesmo tempo que a varanda funciona como elemento de proteção solar, 
reduzindo o ganho de calor na edi�cação e colaborando com a economia de energia.

Yuri Vital - 2008
São Paulo - SP

Boldarini Arquitetura e Urbanismo - 2013
São Paulo - SP

O projeto se desenvolveu 
tirando partido do terreno de 
declividade acentuada 
dispondo dois blocos de forma 
escalonada, com acessos pelas 
vias superior e inferior.
Possui espaço para comportar 
um futuro elevador, junto às 
escadas externas. Os 
elementos de conexão dos 
diferentes níveis do edifício são 
infraestruturais, e as rampas 
possuem função de contenção 
da parte mais alta do terreno e 
as escadas, caminhos para 
escoar águas pluviais drenadas.

A implantação foi feita de modo que o tamanho do pátio interior, com 24m de recuo, permitisse a insolação da fachada principal de 
todos os módulos. Às 9h da manhã toda fachada do pátio interno é iluminada.
Segundo o arquiteto responsável, o preço da fachada apresentou-se como grande di�culdade técnica, exigindo grande controle das 
custosas áreas de vidro que foram utilizadas. A solução utilizada foi a criação de venezianas que correm na parte de fora do ambiente, 
reduzindo o ganho de calor pela radiação. O mesmo ocorre nas varandas, que criam uma área protegida dos raios do sol, evitando o 
ganho de calor no ambiente interno.

A�onso Eduardo Reidy - 1952
Rio de Janeiro - RJ

O projeto do Conjunto Pedregulho é uma das primeiras 
tentativas de construir conjuntos habitacionais no país a �m de 
prover uma maior dignidade à classe trabalhadora.
O conjunto  traz em sua concepção a naturalidade e consistência 
da Arquitetura Moderna Brasileira, revelando de forma acabada 
a relação entre habitação social, modernização, educação 
popular e transformação da sociedade.
Os pilotis de alturas variáveis constituem uma solução original 
empregada em função dos desníveis do solo e dribla o declive 
natural da área pelo uso de passarelas, e uma avenida posterior 
no topo do terreno, dispensando elevadores. 
O recente restauro foi um desa�o em razão da di�culdade em 
repor peças deterioradas e integrar o projeto original as 
necessidades cotidianas dos moradores, assim houve  
necessidade de algumas adaptações do projeto original, mas 
sem descaracterizá-lo.

A implantação do Bloco Principal é de certa forma desfavorável devido à excessiva insolação vespertina num local de clima quente, 
embora esta característica negativa seja compensada de certa forma, pelas vistas panorâmicas da baia de Guanabara. Observa-se 
um cuidado com as tecnologias aplicadas desde a estética à preocupações funcionais como circulação,  luz natural e ventilação.
Com o recente restauro, as antigas janelas de madeira foram trocadas por esquadrias de alumínio. Foram incorporados ao projeto 
espaços para instalação de ar condicionado, já que parte dos moradores o haviam instalado. Assim, entende-se que ainda que exista 
uma preocupação e a aplicação de estratégias de conforto nas habitações, isto não garante um bom desempenho nos ambientes.

A �m de entender o funcionamento da ventilação natural em cada um dos casos analisados, foram realizados estudos dos 
ambientes indicados nas �guras através de simulações computacionais. Para esse estudo, adotou-se o software EnergyPlus, 
versão 8.9.0 (U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, 2018) e arquivos climáticos SWERA.epw. Além disso, foram realizadas simulações 
de uma edi�cação Padrão do PMMV (PASSOS,2017) em Florianópolis e da casa e�ciente construída em Florianópolis como 
resultado da parceria entre ELETROSUL, ELETROBRÁS/PROCEL Edi�ca e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e 
Laboratório de E�ciência Energética em Edi�cações (LabEEE), que foi projetada para se tornar uma vitrine de tecnologias de 
ponta de e�ciência energética e conforto ambiental. A ventilação Natural é analisada para os quartos indicados na �gura.

Pavimento - Tipo Conjunto habitacional Padrão do PMCMV Avaliado por Brasileiro, Morgado e Luz (2017)

A análise do grá�co gera uma inquietação sobre o comportamento térmico dos ambientes e como é in�uenciado pelas 
ventilação natural.  Para entender o comportamento da temperatura do ambiente através das trocas de ar, é necessário 
entender a relação de troca de calor entre interior e exterior da edi�cação. A partir do modelo de Passos, que consiste em uma 
edi�cação residencial unifamiliar térrea de 38 m²proposta de acordo com os padrões mínimos do PMCMV, foram feitas 
simulações simpli�cadas de Ventilação Natural e Temperaturas internas para as três cidades analisadas a�m de veri�car a 
relação das diferentes características climáticas na qualidade e conforto do ambiente interno.
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Não existem parâmetros para de�nir a quantidade de trocas 
de ar para garantir o conforto do ambiente, por isso não há 
como de�nir quais dos ambientes analisados são e�cientes 
quanto a ventilação natural, mas existem dados e estudos que 
dão embasamento para entender melhor esta relação.
O conjunto pedregulho foi projetado com foco em produzir 
ambientes confortáveis e econômicos. Apresenta maiores 
índices de ventilação natural mas ainda assim, sabe-se que 
nos últimos anos, os moradores têm instalado ar 
condicionados a �m de garantir o conforto nas habitações 
(BRAGA, 2018) e no caso da Casa E�ciente, Lamberts, Ghisi, 
Pereira e Batista (2010) concluíram que o conforto térmico no 
período do verão foi mais favorecido pela ventilação, 
controlada pelo valor da temperatura do ar. A casa e�ciente 
apresenta aproximadamente 50% dos índices de ventilação 
natural do pedregulho.  Esses dados con�rmam a conclusão 
de Lamberts, Ghisi, Pereira e Batista (2010), que a ventilação 
pode ser uma grande aliada para o conforto do ambiente 
quando bem utilizada, mas também pode prejudicar o 
conforto quando sem critério.

O ponto inferior corresponde a 10% das horas do ano em que apresenta a média de trocas de ar abaixo daquele valor. A barra 
horizontal do meio (50%) representa a mediana, ou seja, metade das horas do ano em que as trocas de ar estão abaixo do valor 
indicado. O ponto superior indica a quantidade média de trocas de ar em até 90% das horas.

A partir dos grá�cos, percebe-se uma inconsistência em relação a padronização de tamanho mínimo de abertura para garantir 
um valor mínimo de ventilação Natural ou de temperatura.  As três cidades apresentam 2.1 trocas de ar por hora (ACH - Air 
Change Hourly)  em até 50% do ano. Florianópolis tem até 2.6 ACH ao longo do ano e até 50% das horas do ano, a temperatura 
interna do ambiente é até 22,5°. Em São Paulo, as tocas de ar chegam a 2.7 ACH no ano e a temperatura  do ambiente é de 22.1° 
em 50% da horas no ano. No Rio de Janeiro, a temperatura em 50% do ano chega a 24.6° e as trocas de ar  até 2.5 ACH.
Ainda que as cidades apresentem valores de ventilação natural média semelhantes, o comportamento térmico da edi�cação  
mostra-se diferente, por isso, Lamberts, Ghisi, Pereira e Batista (2010) a�rmam a necessidade de uma ventilação seletiva, com 
controle de temperatura interna e externa, a�m de aquecer e resfriar o ambiente somente quando a troca de ar puder garantir 
melhores condições de no interior da edi�cação. 
A �m de avaliar a in�uencia das dimensões de janelas e descobrir se o mínimo exigido pelas normas vigentes garante o 
conforto , é necessário entender qual é a relação entre as diferentes rotinas de abertura, Para assim, entender o 
comportamento térmico do ambiente de acordo com a variação da quantidade de trocas de ar que ocorrem em situações 
semelhantes de implantação,volumetria e envoltória. É proposto um estudo de aberturas da edi�cação na cidade de 
Florianópolis, com as variações a seguir.

Um grá�co foi gerado a �m de indicar a porcentagem de 
trocas de ar nos ambientes. 

Potencial de Ventilação Natural no Mundo  
(CHEN; TONG e MALKAWI, 2017)

Grá�co Rosa dos Ventos  
(ProjtEEE - LabEEE)

SÃO PAULO RIO DE JANEIRO FLORIANÓPOLIS

TROCA DE AR TEMPERATURA

TROCA DE AR

Rotina Diurna
Janelas abertas entre 8h - 21h
Janelas fechadas entre 21h - 8h

Rotina Noturna
Janelas abertas entre 21h - 8h
Janelas fechadas entre 8h - 21h

Rotina Automática
Janelas abrem e fecham de 
acordo com temperaturas.

O grá�co da rosa dos ventos mostra as estatísticas sobre o vento, reunidas ao longo do 
tempo. Essas medições incluem velocidade do vento, direção e frequência.

Os resultados de simulações deixam explicito que as temperaturas dos ambientes com tamanhos diferentes de janelas são 
semelhantes e são reguladas principalmente de acordo com a temperatura externa. O tamanho das aberturas pode gerar um 
retardo ou adiantamento da equiparação das temperaturas por conta da velocidade em que o volume de ar é trocado com o 
exterior. As rotinas de abertura selecionam em que momento as trocas de ar ocorrem e qual a velocidade dessa troca, 
selecionando também a temperatura do ar que entrará e sairá do ambiente.

E embora as ferramentas de simulação permitam uma análise de desempenho mais detalhada, não há indicadores para 
quali�car os projetos.  Como as normas não de�nem parâmetros reais de operação dos ambientes nem requisitos de conforto 
humano, não há como garantirem o bom desempenho das edi�cações.

Para avaliar uma edi�cação segundo as normas, é necessária a criação de um modelo representativo do projeto. Mas os 
requisitos indicados são irreais, pois, não levam em consideração as edi�cações habitadas e a rotina real, portanto não 
garantem o conforto dos moradores, que tentem a procurá-lo através de equipamentos.

Esse tipo de análise é relevante para entender que ainda que as normas sejam embasadas em características relevantes, 
precisam ser aprimoradas e não devem limitar a criatividade do arquiteto ao projetar. Os requisitos são propostos a �m de 
tentar garantir condições mínimas de habitabilidade. Aqui foi indicado, que janelas maiores não necessariamente garantem 
melhor desempenho térmico e janelas menores através da ventilação natural não garantem piores resultados. Mas estratégias 
inovadoras e criativas baseadas em conhecimentos técnicos têm grande potencial de criar ambientes belos e confortáveis aos 
habitantes.
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