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1. RESUMO 

 

A ventilação natural em edificações utilizando sistemas de exaustão passiva nas 

coberturas é uma estratégia muito utilizada em edificações industriais. Dois tipos de 

sistemas passivos são mais comuns, os lanternins, que possuem bom rendimento em 

algumas direções do vento e o tipo chapéu chinês, que aproveita o vento de todas as 

direções. A proposta deste trabalho é desenvolver um sistema de exaustão passiva que 

tenha um bom rendimento, independente da direção do vento e com geometria simples. 

Para obter a melhor geometria do exaustor, modelos físicos serão construídos e 

ensaiados em um duto ventilado utilizando ventiladores de baixa potência. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 Devido à maneira como a ocupação do solo urbano está sendo realizado, o vento 

muitas vezes não atinge diretamente as aberturas laterais das edificações residenciais e 

também industriais, como janelas e portas, fato que não permite uma boa ventilação 

natural no interior. Para barracões industriais, existem os sistemas passivos de exaustão 

de ar através das coberturas, mas não é comum a sua utilização em edificações 

residenciais. Em bairros residenciais a altura média das edificações não varia muito, 

assim, o vento tangencia a cobertura de quase todas elas. O aproveitamento deste vento 

através da utilização de sistemas de exaustão pode produzir uma ventilação natural 

adequada no ambiente interno.   

O sistema de exaustão é baseado no efeito da queda de pressão estática 

produzida quando o vento tangencia uma superfície, gerando o efeito de sucção. Se 

existir uma abertura inferior localizada em uma parede vertical e outra na cobertura, o ar 

será movimentado, entrando pela abertura inferior e saindo pela abertura superior 

(BLESSMANN, 1995; BARLOW, RAE, POPE, 1999). 

Os estudos experimentais envolvendo vento na camada limite atmosférica, 

geralmente, são realizados utilizando túnel de vento. Neste projeto, o estudo será 

realizado utilizando um duto ventilado assoprador, com o modelo físico posicionado em 

uma seção de ensaios aberta (ANDRADE JÚNIOR, 2004; CARRIL, 1995; SILVA, 2005). 

Um estudo sobre os sistemas passivos de exaustão mais utilizados será realizado 

e um novo sistema de exaustão deverá ser desenvolvido para utilização em edificações e 

ensaiado no duto ventilado para a obtenção do máximo rendimento. 
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3. OBJETIVOS 

 

Os objetivos principais deste trabalho são: 

 

 Desenvolver um sistema passivo de exaustão para utilização em coberturas de 

edificações, que tenha uma geometria simples e bom rendimento para vento de 

todas as direções. 

 Ensaiar o sistema passivo de exaustão em um duto ventilado utilizando 

ventiladores para calcular a vazão e realizar os ajustes necessários na 

geometria para obtenção do máximo rendimento. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Será realizado um estudo para estabelecer uma geometria adequada para o 

exaustor passivo. Em seguida, será construído o modelo físico (maquete) deste exaustor. 

Um duto ventilado será construído utilizando ventiladores e placas de madeira 

compensado.  

O modelo físico do exaustor será ensaiado neste duto ventilado, utilizando 

diferentes velocidades, para obtenção da vazão de ar. Estes resultados serão analisados 

e, se necessário, um ajuste na geometria do exaustor, para melhorar o rendimento, será 

realizado. Uma relação entre a velocidade do vento e a vazão de ar através do sistema 

passivo de exaustão deverá ser estabelecida.  

   

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Um estudo teórico dos principais sistemas passivos de exaustão através das 

coberturas existentes será realizado e uma nova geometria será desenvolvida. No estudo 

e desenvolvimento do sistema de exaustão, serão utilizados modelos físicos do sistema 

instalados em modelos de edificações e ensaiados em um duto ventilado. 

Inicialmente, será construído um duto ventilado composto por um canal de madeira 

compensado e ventiladores de baixa potência, constituindo um “túnel de vento” simples, 

assoprador e com seção de ensaios aberta. 

Modelos físicos dos principais sistemas passivos de exaustão serão construídos, 

instalados em modelos de edificações e ensaiados no duto ventilado, para determinar a 

vazão. 
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Uma nova geometria de sistema de exaustão passiva será desenvolvida e o 

modelo físico construído e instalado no modelo de edificação. Ensaios no duto ventilado 

serão realizados para determinar a vazão produzida, para diferentes velocidades do vento 

e ajustes na geometria efetuados para máxima vazão. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Estudos dos principais sistemas passivos de exaustão foram realizados e 

construído o duto ventilado, constituído por um canal de madeira compensado e 

ventiladores de baixa potência (Fig.1).  

  
(a) (b) 

Figura 1 – (a) Vista de um modelo físico de edificação na seção de ensaios aberta, tendo, em segundo 

plano, o duto ventilado e os ventiladores; (b) Vista de um dos ventiladores, tendo ao fundo um 

modelo físico de edificação.    

 Os resultados dos ensaios dos modelos físicos de sistemas de exaustão passiva 

existentes fornecerão subsídios para o desenvolvimento um novo sistema de exaustão, 

com bom rendimento para vento de todas as direções e com geometria simples. 
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