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RESUMO 
 

As estratégias bioclimáticas apontam para um conjunto de soluções a considerar nos 
edifícios com vista a uma melhor eficiência energética proporcionando as condições de 
conforto térmico adequado. A ventilação tem sido uma estratégia amplamente indicada para o 
arrefecimento dos edifícios, devendo ser controlada na estação de aquecimento, necessária de 
modo a garantir-se apenas a suficiente para a renovação do ar interior. Como a esta renovação 
do ar estão inevitavelmente associadas perdas térmicas, é objectivo deste artigo apontar para 
algumas soluções possíveis de compensação das perdas térmicas que se verificam com a 
renovação do ar. Há já diversos sistemas estudados que se destinam ao pré-aquecimento do ar 
de ventilação. Uns mais versáteis que outros, podendo a dupla janela ventilada ser utilizada 
em qualquer vão de fachada, independentemente da sua orientação, sempre com resultados 
positivos. 
 
Palavras chave: Pré-aquecimento do ar; Renovação do ar; Dupla janela ventilada 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A preocupação com a eficiência energética dos edifícios, levou à publicação de um 
Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) que 
impõe limites aos consumos energéticos que decorrem da utilização de meios de promoção 
das condições ambientais interiores. Este regulamento, incentiva ao aumento do nível de 
isolamento da envolvente dos edifícios relativamente à versão inicial. A renovação do ar 
interior, também assume, de uma forma implícita, maior importância no desempenho térmico 
dos edifícios ao exigir uma maior precisão na sua quantificação, com valores diferenciados 

                                                 
1 Doutorado 
2 Professor 



46 Engenharia Civil • UM                             Número 38, 2010 

para os diversos edifícios em função da preocupação com a qualidade do ar interior e a 
eficiência energética dos edifícios [MOPTC, 2006]. 

Apesar de na primeira versão do RCCTE [MOPTC, 1990] se considerar uma taxa de 
renovação horária do ar para efeitos de cálculo, é certo que essa não tem sido prática corrente 
na construção tradicional [Pinto et al, 2002], sobretudo quando se trata apenas de ventilação 
natural. A actual legislação Portuguesa não impõe regras para uma constante renovação geral 
do ar interior dos edifícios. Apesar da Norma Portuguesa 1037-1 [IPQ, 2002] apontar para a 
necessidade de uma ventilação permanente dos edifícios habitacionais, é possível o seu não 
cumprimento. O Regulamento Geral das Edificações Urbanas indica apenas que deverá ficar 
assegurada a ventilação transversal por meio de janelas. Ora este sistema só será eficaz se o 
utilizador as abrir. Excepção é aplicada neste regulamento às instalações sanitárias onde a 
renovação do ar deve ser permanente, sem contudo serem indicados valores [MOP, 1951]. 
Existem, entretanto, documentos técnicos que foram editados, na forma de programa base, 
onde se indicam as necessidades de renovação do ar em função do espaço e do uso [DEI, 
1992]. 

O crescente aumento de elementos poluentes no interior dos edifícios, tais como 
produtos de construção, de limpeza, entre outros, com consequências nocivas para a saúde e 
bem-estar dos utilizadores contribuem para uma menor qualidade do ar interior dos edifícios. 
Verificando-se uma envolvente do edifício cada vez mais estanque, leva a que se procurem 
soluções que promovam a renovação do ar interior que garantam um mínimo de qualidade do 
ar ambiente, recorrendo-se por vezes a equipamentos mecânicos, resultando num aumento do 
consumo energético com valores significativos para manutenção de conforto térmico [Leal, 
2000]. 

A UCD [2000] aponta para 20% a 40% de perdas térmicas devido à renovação do ar 
em edifícios habitacionais na Europa central, com previsão de aumento até 70% em edifícios 
termicamente mais eficientes. A procura de baixos consumos energéticos em edifícios deverá 
ser por isso uma constante entre os arquitectos e engenheiros na implementação de novas 
tecnologias, quer na reabilitação quer em novas edificações. Uma melhoria na eficiência 
energética dos edifícios, reduzirá a dependência em energia primária [Paepe et al, 2003], 
resultando igualmente no cumprimento de objectivos do protocolo de Kyoto que visa a 
redução de produção de CO2

Com o reforço de isolamento da envolvente do edifício as perdas térmicas que 
ocorrem por via da renovação do ar tendem a ganhar cada vez mais importância em relação às 
perdas pela envolvente do edifício [Carlos, 2005 e Liddament et al, 1998]. Para além de evitar 
excessivas renovações do ar interior, quer pela redução ou eliminação de infiltrações 
incontroladas quer pelo correcto dimensionamento do sistema de ventilação adequado às 
exigências do edifício, o pré-aquecimento passivo do ar de ventilação contribuirá para a tão 
desejada redução do consumo energético, que se irá reflectir igualmente no seu custo mensal. 

. Todos os edifícios necessitam de renovar o ar interior, existindo 
um custo energético associado a esta tomada de ar. Simples ventiladores para extracção de ar 
podem remover grandes quantidades de vapor de água de espaços húmidos mas também 
removem calor do interior do edifício. A ventilação natural, controlada ou não, implica 
necessariamente perdas térmicas para o exterior [Macgregor, 1998]. 

 
 
2. PRÉ-AQUECIMENTO DO AR DE VENTILAÇÃO 
 
As recomendações para estratégias bioclimáticas a ter em conta no projecto dos edifícios, têm 
sido objecto de diversos estudos com especial incidência a partir de meados do século XX. 
Estando estas estratégias fortemente dependentes do clima local, surgiu em Portugal um 
documento orientador onde se define que “As Estratégias Bioclimáticas são um conjunto de 
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regras ou medidas de carácter geral destinadas a influenciarem a forma do edifício bem 
como os seus processos, sistemas e componentes construtivos” [in Gonçalves et al 2004]. 

De uma forma generalizada, as estratégias de aquecimento passam por restringir as 
perdas por condução e por infiltração, restringir o efeito da acção do vento no exterior dos 
edifícios e promover ganhos solares. Quanto à renovação do ar interior, como é uma medida 
necessária à manutenção das condições de salubridade interior dos edifícios, apenas é referido 
que deve ser assegurado sempre um mínimo recomendável através de um sistema de 
ventilação adequado. 

De uma forma geral, um sistema de ventilação natural deverá promover a renovação 
do ar interior, com a introdução de ar fresco do exterior, procedendo ao varrimento do espaço 
interior para remoção de ar viciado (poluído) saindo para o exterior por meio de condutas ou 
aberturas para manter uma atmosfera saudável no interior dos edifícios. Seja em que 
circunstância for, a ventilação não poderá pôr em causa o conforto ambiental dos ocupantes, 
nomeadamente com correntes de ar frio. Para manter um nível de conforto aceitável para os 
utilizadores, poderá ser necessário proceder ao pré-aquecimento do ar exterior destinado à 
renovação do ar interior, com repercussões no consumo energético por via das perdas 
térmicas que ocorrem com a exaustão do ar viciado. Uma medida para reduzir o consumo 
energético, sem que implique uma redução da taxa de ventilação mantendo o conforto térmico 
mínimo desejável, será recorrer a sistemas de aquecimento passivo, proporcionando a redução 
do consumo energético e das respectivas emissões de CO2

Os sistemas que dependam basicamente do sol para o aquecimento do ar podem ser 
utilizados em fachadas ou coberturas que recebam uma quantia adequada de radiação solar 
[Claessens et al, 1997]. A orientação e a quantidade de energia solar incidente no local são 
factores que fazem variar a quantidade de ganhos térmicos que destes se consegue obter. Há 
diversos sistemas de ventilação já estudados com pré-aquecimento do ar por meios passivos 
[Carlos, 2009]. 

 para a atmosfera. 

Através de um sistema de tubos enterrados, o ar fresco é aquecido pela transferência 
do calor armazenado no solo para os tubos e depois para o ar por convecção. A estufa é um 
espaço fechado de vidro contíguo ao edifício principal com o ar fresco a ser aquecido no 
interior do espaço antes de entrar no edifício principal. A utilização de colectores solares 
opacos perfurados instalados em fachadas, colector solar transparente montados em fachadas 
ou coberturas, a utilização de uma janela colectora a ar que consiste em duas janelas de vidro 
com um dispositivo intermédio como absorvente solar, geralmente um estore veneziano, ou 
uma janela ventilada que consiste numa janela com duplo caixilho separados por um espaço 
de ar ou mesmo uma fachada dupla transparente ventilada, a utilização de painéis 
fotovoltaicos ventilados e mesmo a dupla janela ventilada, são todos sistemas semelhantes no 
que diz respeito ao seu modo de funcionamento. Os ganhos solares e nalguns casos também o 
calor que se perde do interior do edifício participam no pré-aquecimento do fluxo de ar que 
sobe por efeito térmico e/ou acção do vento, entrando no edifício a uma temperatura mais 
elevada do que se verifica no exterior. 
 
 
3. A DUPLA JANELA VENTILADA 
 
Dos diversos sistemas de pré-aquecimento passivo do ar de ventilação atrás referidos, alguns 
poderão ficar limitados à sua localização e utilização em função da fonte de calor que 
influencia o aquecimento do fluxo de ar. Um colector solar transparente funciona basicamente 
em função da radiação solar que nele incide. A sua instalação em qualquer fachada do edifício 
estará assim comprometida. Num estudo comparativo com diversas orientações com um 
colector solar transparente, os ganhos térmicos obtidos com o colector solar numa fachada 
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virada a Norte corresponderam apenas a cerca de 35% dos ganhos solares quando orientado a 
sul [Pottler et al, 1999]. Outros sistemas que não estejam dependentes apenas da incidência 
solar, tais como o sistema de tubos enterrados que aproveitam calor acumulado no solo, ou a 
fachada dupla transparente ventilada ou mesmo a janela ventilada, entre outros, que 
recuperam parte do calor que se perde do interior do edifício para aquecer o fluxo de ar, 
poderão ser utilizados com maior liberdade na envolvente dos edifícios. 

Num estudo efectuado recentemente na Universidade da Beira Interior [Carlos, 2009] 
analisou-se o desempenho térmico da dupla janela ventilada nas diversas possibilidades de 
orientação. Este sistema passivo de pré-aquecimento do ar de ventilação resultou na adaptação 
de um sistema construtivo já corrente, principalmente nas zonas mais frias do país. A 
colocação de uma segunda janela pelo exterior do estore existente, quer em acto isolado (1 
fogo) quer em solução global do edifício, forma um espaço não ventilado entre as duas 
janelas. As duas janelas no mesmo vão, formando um canal de ar ventilado devido à 
introdução de aberturas para ventilação (inferior e superior) formam a dupla janela ventilada, 
que se analisou. 

Durante parte da estação de aquecimento de 2008/2009 foi a dupla janela ventilada 
sujeita a ensaios em situação de clima real. O protótipo de ensaio localizou-se em terreno no 
concelho de Belmonte correspondendo à zona climática I2

 

 tal como é definido no actual 
RCCTE [MOPTC, 2006]. A dupla janela ventilada foi orientada a sul e era constituída por 
caixilho em alumínio lacado a branco e vidros simples transparentes com 6 mm de espessura. 
A fracção envidraçada da janela exterior era de 51% e da janela interior de 56% (figura 1). 

 
Figura 1 – A dupla janela ventilada e respectiva célula de ensaio 

 
Os ensaios decorreram em dias consecutivos, abrangendo assim o período diurno e nocturno, 
ou seja, períodos com e sem radiação solar incidente. Durante o período nocturno ensaiou-se a 
dupla janela ventilada com o estore aberto e também fechado. Em qualquer período dos 
ensaios, com ou sem incidência solar, com o estore aberto ou fechado, a temperatura do ar 
insuflado pelo sistema foi sempre superior à temperatura do ar exterior no momento. Com 
radiação solar incidente o aumento da temperatura do ar insuflado em relação ao exterior 
rondou entre os cerca de 8 a 13 ºC. Já no período nocturno o aumento da temperatura ficou-se 
entre os cerca de 4 a 10ºC. O caudal de ar obtido situou-se entre os cerca de 15 a 30 m3

O nível de pré-aquecimento do ar de ventilação corresponde aos ganhos térmicos 
obtidos pelo fluxo de ar ao passar pelo canal de ar ventilado formado pelas duas janelas. Esses 

/h 
[Carlos et al, 2010]. 
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ganhos térmicos dependem das características físicas do ar, do caudal e da diferença de 
temperatura entre o ar fornecido e o ar exterior, de acordo com a seguinte equação: 
 

)(cVQ extoututil θ−θρ=  (1) 
 

Em que, Qutil, representa os ganhos de calor úteis obtidos (W), ρ, a densidade ou 
massa específica do ar (kg/m3), c, o calor específico do ar  (J/kg.ºC), V, o caudal volúmico 
(m3/s) e θout e θext, a temperatura do ar à saída do sistema e no exterior (ºC). As perdas 
térmicas devido à renovação do ar (Qrar, em W) serão obtidas através de uma equação idêntica 
à anterior aqui em função da diferença de temperatura entre o interior e o exterior (θ in-θext

 

). 
Conhecendo-se as perdas e os ganhos térmicos tendo em conta o mesmo caudal, pode-se 
estimar a percentagem de perdas térmicas devido à renovação do ar que são compensadas 
pelos ganhos térmicos devido ao pré-aquecimento do ar de ventilação, que será: 

100
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100 )
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extout
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Q
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(2) 

 
A compensação térmica conseguida pela dupla janela ventilada durante o período 

nocturno foi quase sempre superior a 40% e quase sempre acima dos 50% com o estore 
fechado. Já durante o período do dia, com radiação solar, esta percentagem chegou a exceder 
os 100% para valores elevados de radiação solar incidente na janela acima dos cerca de 600 
W/m2

Como sabemos, a orientação dos edifícios nos espaços urbanos está bastante 
condicionada ao desenho urbano, ao traçado dos arruamentos, entre outros, sendo possível 
qualquer orientação de vãos, mesmo que desaconselhável no que respeita a condições 
climáticas. No sentido de se conhecer a resposta deste sistema passivo com diversas 
orientações de fachada foram realizadas simulações com os dados climáticos da Covilhã 
(zona climática I

 [Carlos et al, 2009]. 

3) [Carlos, 2009]. Pode-se assim analisar quais seriam as perdas térmicas 
totais (kWh) em cada mês do ano sem pré-aquecimento do ar de ventilação (s/pre) e com pré-
aquecimento do ar de ventilação com a dupla janela ventilada orientada a cada quadrante (N, 
E, S e O). As perdas térmicas totais por ventilação com pré-aquecimento do ar (Qvent

 

, em W) 
são a diferença entre as perdas e os ganhos térmicos obtidos, de acordo com: 

utilrarvent QQQ −=  (3) 
 

As simulações realizadas tiveram como ponto de partida uma temperatura interior fixa 
de 20 ºC e um caudal médio de 30 m3

 

/h, procedendo-se à contabilização dos resultados 
sempre que a temperatura exterior fosse inferior à temperatura interior. Assumiu-se 
igualmente que o utilizador fecha a persiana ao pôr-do-sol e abre-a ao nascer do sol. A figura 
2 ilustra os resultados obtidos para cada mês do ano, na estação de aquecimento. 



50 Engenharia Civil • UM                             Número 38, 2010 

0

20

40

60

80

100

Jan Fev Mar Abr Mai Out Nov Dez
Mês

Pe
rd

as
 té

rm
ic

as
 (k

W
h)

s/pre

N

E

S

O

Covilhã
θint

20 ºC
Caudal
30 m3/h

 
Figura 2 – Perdas térmicas por ventilação na cidade da Covilhã [Carlos, 2009] 

 
As perdas térmicas por ventilação sem pré-aquecimento do ar de ventilação 

corresponderiam a uma valor global anual de cerca de 559 kWh. Com o pré-aquecimento do 
ar de ventilação pela dupla janela ventilada, para as mesmas condições atrás referidas, as 
perdas térmicas por ventilação (Qvent

 

) passariam a ser de cerca de 370 kWh com a dupla 
janela ventilada orientada a Sul, ou seja, obter-se-ia uma redução das perdas térmicas por 
ventilação em cerca de 34%. As perdas térmicas por ventilação na presença de pré-
aquecimento do ar com o sistema orientado a cada quadrante verifica-se uma grande 
proximidade dos resultados totais anuais, com uma redução das perdas térmicas entre cerca de 
28% e os 34% referidos, contrastando com resultados obtidos com colector solar transparente 
[Pottler et al, 1999]. Estes reflectem sem dúvida uma grande influência que o sistema tem 
como recuperador de calor que se perde do interior do edifício através da janela. 

 
4. OBTENÇÃO DO CAUDAL 
 

O nível de aquecimento do ar de ventilação está dependente da diferença de 
temperatura entre os ambientes interior e exterior, da intensidade da radiação solar incidente e 
também do fluxo de ar que percorre o canal ventilado. Conforme se verificou nos ensaios o 
caudal obtido não foi constante, tal como sucede em qualquer sistema de ventilação natural 
[Ferreira, 2004]. A ventilação natural de edifícios define-se como um fluxo de ar gerado por 
um diferencial de pressões provocado pela diferença de temperaturas e pela acção do vento. 
Efectivamente, é sempre uma diferença de pressão entre o interior e o exterior que força o 
movimento do ar conduzindo ao processo de ventilação.  

Aparentemente o vento é o mecanismo interveniente no fluxo de ar induzido num 
edifício, no entanto em diversas circunstâncias a troca de ar entre o interior e o exterior far-se-
á sobretudo pela diferença de temperatura que ocorre entre o ar interior e o ar exterior, devido 
à acalmia ou ausência de vento. A ocorrência de ventilação natural, tanto pelo efeito de 
chaminé como pela acção do vento será função da diferença de pressão, cujo valor é dado por 
[Park, 2003]: 
 

vt PPP ∆+∆=∆  (4) 
 

Em que ΔP representa a diferença de pressões actuantes (em, Pa), ΔPt a diferença de 
pressão causada pela diferença de temperatura (em, Pa) e ΔPv a diferença de pressão causada 
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pela acção do vento (em, Pa). O total de diferença de pressão devido à diferença térmica, 
corresponde ao somatório das diferenças de pressão que se verificam nas diversas aberturas 
que participam na ventilação (figura 3), conforme: 
 

n_t_tt P...PP ∆∆∆ ++= 1  (5) 
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Figura 3 – Esquema de diferenças de pressão nas aberturas da dupla janela ventilada [Carlos, 

2009] 
 

Em que ΔPt_1 e ΔPt_n

 

 representam a diferença de pressão causada pela diferença de 
temperatura nas aberturas 1 e n, respectivamente. A diferença de temperatura entre duas zonas 
consecutivas provoca diferenças na massa volúmica do ar e por isso diferenças de pressão 
entre estas, que é determinada por: 

nznznn_t gH)(P ρ−ρ= −1∆  (6) 
 

Em que ΔPt_n representa a diferença de pressão causada pela diferença de temperatura 
na abertura n, ρzn-1 e ρzn a massa volúmica do ar na zona anterior e posterior à abertura n, 
respectivamente (kg/m3), g a aceleração devido à gravidade (m2/s) e Hn

 

 a altura da abertura n 
a um nível de referência da pressão externa (m). Na análise da ventilação natural pela 
diferença térmica, admite-se, como simplificação [LNEC, 1967] que o ar externo tenha uma 
temperatura uniforme a toda a altura do edifício e que o ar interno tenha uma temperatura 
também uniforme. A diferença de pressão devido à acção do vento é dada por [FAHK, 2001 e 
ASHRAE, 1985]: 

2
21 50 v,)CpCp(Pv ρ−=∆  (7) 

 
Em que Cp1 e Cp2, representam o coeficiente de pressão devido à direcção do vento 

nas aberturas exteriores [Santamouris et al, 1998], ρ a densidade ou massa específica do ar 
(kg/m3) e v a velocidade do vento na altura de interesse (m/s), onde: 
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T
15,273293,1=ρ  

(8) 

 
Em que T representa a temperatura absoluta do ar (K), e: 

 
a

10kHvv =  (9) 
 

Em que v10

 

 representa a velocidade do vento medido (estação meteorológica) a 10m 
de altura (m/s), “k” e “a” são em função da localização da edificação, podendo ser obtidos de 
acordo com o quadro 1 e H a altura da cumeeira para edificações até dois pisos de altura ou a 
altura da abertura para edificações mais altas (m). 

Quadro 1 – Coeficientes de k e a [Lamberts et al, 2005] 

Localização da edificação k a 
Campo aberto 0,68 0,17 
Campo com algumas barreiras 0,52 0,20 
Ambiente urbano 0,40 0,25 
Centro da cidade 0,31 0,33 

 
Baseado na diferença de pressões, o caudal de ar pode ser aproximadamente 

encontrado através da seguinte equação [Linden, 1999]: 
 

5,0

eq
P2CdAV 







ρ
∆

=  
(10) 

 
Em que V representa o caudal de ar (m3/s), Cd o coeficiente de descarga, Aeq a área 

equivalente das aberturas (m2) e ρ a média da densidade ou massa específica do ar exterior -
interior (kg/m3

 
), onde: 

22
1

2
111

neq A
...

AA
++=  (11) 

 
Em que A1 e An representam as áreas úteis das aberturas 1 e n, respectivamente (m2

 

), 
esquematizadas na figura 2. O caudal obtido estará assim fortemente dependente da geometria 
e dimensionamento do respectivo edifício. Procedeu-se a nova série de simulações supondo a 
colocação da dupla janela ventilada num edifício com um piso e saída de ar acima da 
cobertura, com os dados indicados no quadro 2, idênticos aos utilizados nos ensaios: 

Quadro 2 – Dados 
Abertura Área (m2 Altura (m) ) 
1 (entrada de ar no sistema) 0,005 1,03 
2 (janela para a caixa de estore) 0,758 2,02 
3 (saída da caixa de estore) 0,044 2,195 
4 (saída para o exterior) 0,0269 3,905 
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Utilizaram-se os mesmos dados climáticos das simulações anteriores, analisando-se os 
dados obtidos pela dupla janela ventilada com várias orientações, durante o mês de Janeiro. A 
figura 4 ilustra o caudal horário médio diário obtido ao longo do mês de Janeiro para as 
quatro orientações da janela (M, E, S e O). 
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Figura 4 – Caudal obtido com a dupla janela ventilada para quatro orientações 

 
Conforme se pode verificar, tal como se constatou nos ensaios realizados em clima 

real, o caudal não é constante, uma vez que depende de factores climáticos que variam 
constantemente. O caudal horário médio diário oscilou entre os cerca de 21 e 25 m3

 

/h. A 
diferença de orientação não provocou significativas diferenças no caudal, o que permite 
concluir que a força dominante para a obtenção do caudal foi o “efeito chaminé” em 
detrimento da acção do vento. Por seu lado a figura 5 ilustra os ganhos térmicos totais obtidos 
com a dupla janela ventilada, constatando-se de novo que a diferença de orientação da dupla 
janela ventilada não representa significativas diferenças de ganhos térmicos obtidos com o 
pré-aquecimento do ar de ventilação. Os ganhos térmicos para a orientação da janela a norte 
são cerca de 83% do valor obtido com a janela orientada a Sul. 
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Figura 5 – Ganhos térmicos em Janeiro para quatro orientações 
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5. CONCLUSÕES 
 

O pré-aquecimento do ar de ventilação por meios passivos é uma estratégia possível a 
integrar nos edifícios, novos ou existentes, permitindo a redução do consumo energético para 
a manutenção do conforto térmico no seu interior. A redução do consumo energético estará 
muito dependente do desempenho do sistema adoptado e este dependente das condições da 
envolvente. A utilização do edifício também poderá influenciar o sistema passivo a adoptar. 
Para um edifício de utilização predominantemente diurna, e com elementos exteriores 
expostos à radiação solar, poder-se-á optar por sistemas com maior desempenho em função da 
radiação solar, como por exemplo os colectores solares. Se por outro lado temos um edifício 
habitacional, em que a sua utilização abrange as 24 horas do dia dever-se-á optar por um 
sistema que consiga operar em todo o ciclo do dia. 

Conforme se viu, a dupla janela ventilada, por ser um sistema que aproveita parte da 
radiação solar e também parte do calor que se perde do interior para aquecer o ar de 
ventilação, apresenta uma versatilidade na sua utilização que a torna atractiva para o fim 
pretendido. Apesar de poder ter um desempenho térmico mais baixo no período diurno 
quando comparada com um colector solar, esta destaca-se durante o período nocturno, onde 
também obtém desempenhos térmicos positivos e cujo rendimento não é substancialmente 
reduzido quando a orientação não é a mais favorável, como acontece com um colector solar. 

Sabendo-se que os edifícios poderão ter uma orientação diversa, estando estes muito 
condicionados especialmente em espaços urbanos consistentes, faz da dupla janela ventilada 
uma escolha a ter em conta no pré-aquecimento do ar de ventilação, seja qual for a orientação 
da mesma. Esta, com o pré-aquecimento do ar de ventilação, poderá equivaler a uma redução 
das perdas térmicas pela renovação do ar em cerca de 34% com oscilações pouco 
significativas em função da orientação. O nível de pré-aquecimento do ar de ventilação 
poderá oscilar até cerca de 28% em função da orientação, tornando assim a dupla janela 
ventilada um sistema versátil e adaptável a qualquer fachada podendo facilmente ser incluída 
nas recomendações de estratégias bioclimáticas para edifícios novos ou já existentes. 

Saliente-se que, para qualquer das soluções passivas para o pré-aquecimento do ar de 
ventilação há que ter especial cuidado na sua implementação no que se refere à estação de 
arrefecimento (e até mesmo à meia-estação). De acordo com o sistema escolhido, deverão ser 
adoptadas medidas preventivas de um possível sobreaquecimento quando o que se pretende é 
o arrefecimento. No caso da dupla janela ventilada, é um sistema de utilização semelhante à 
vulgar dupla janela. Nestas circunstâncias, quando o pré-aquecimento é indesejável, deverá 
proceder-se à abertura da janela exterior, à semelhança do que normalmente se faz com a 
dupla janela, interrompendo o aquecimento do ar de ventilação. 
 
 
NOMENCLATURA 
 
c  Calor específico, J/kg.ºC 
Cp  Coeficiente de pressão devido à direcção do vento 
g  Aceleração devido à gravidade, m2

H   Altura, m 
/s 

k; a  Coeficiente de localização 
Qrar
Q

  Perdas térmicas por renovação do ar, W 
util

Q
  Ganhos de calor úteis, W 

vent
T  Temperatura absoluta, K 

  Perdas térmicas por renovação do ar com pré-aquecimento do ar, W 

V  Caudal volúmico, m3/s 
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v  Velocidade do vento na altura de interesse, m/s 
ΔP   Diferença de pressões actuantes, Pa 
ΔPt
ΔP

   Diferença de pressão causada pela diferença de temperatura, Pa 
v

θ
   Diferença de pressão causada pela acção do vento, Pa 

ext
θ

   Temperaturas do ar no exterior, ºC 
in

θ
   Temperatura do ar no ambiente interior, ºC 

out
ρ  Densidade ou massa específica, kg/m

   Temperatura do ar à saída do sistema, ºC 

ρ
3 

zn-1 e ρzn  Massa volúmica do ar na zona anterior e posterior à abertura n, 
respectivamente, kg/m

 
3 
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