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1. A forma arquitetônica das edificações com pátio 

interno sombreado ou uma rua na escala urbana 

oferecem condições para acelerar o fluxo de brisas.

2. O resfriamento por evaporação com o uso de um 

implúvio com chafariz, ou seja, um tanque para 

acumular a água da chuva, são opções para resfriar o 

ambiente.

3. O resfriamento por evaporação, pode ser otimizado 

com o uso de uma cobertura de água ou um telhado 

verde.

4. Usar o mínimo de janelas na fachada oeste.

5. Use a vegetação para sombrear a fachada oeste.

6. Impulsione o fluxo das brisas com saídas de ar 

maiores do que as entradas.

7. Use cores claras, na cobertura e nas paredes 

externas.

8. Utilize venezianas nas janelas:

• Verão: venezianas fechadas durante o dia e abertas 

durante a noite para ventilar.

• Inverno: Venezianas abertas durante o dia, para 

aquecimento térmico solar e fechadas durante a noite 

para reduzir as perdas térmicas.



9. Utilize materiais com grande massa termo acumuladoras e aberturas isoladas termicamente.

10. Utilize torres de ventilação e/ou coletores de ventos.

11. Áreas internas com planta livre ajudam o fluxo da ventilação.

12. Utilize ventiladores mecânicos para acelerar a ventilação noturna.

13. Utilize tubos subterrâneos para o resfriamento no verão e para a calefação no inverno. O pavimento 

de subsolo também aproveita o resfriamento do solo.



1 - A forma arquitetônica de uma planta baixa 

com pouca profundidade ajuda a ventilação 

cruzada. Uma das alternativas é o uso de 

planta livre, com grandes áreas de vedações 

externas, aumentando as taxas de 

resfriamento por meio de troca térmica.

2 - Dê preferência para uma construção leve, 

com isolamento térmico nas vedações 

externas, para reduzir a temperatura interna. 

Utilize a ventilação noturna para estabilizar a 

temperatura para o uso de massa termo 

acumuladora.

3 - A ventilação natural, nas áreas elevadas, 

pode ser associada ao uso de uma cobertura 

dupla.

4 - Use cores claras para refletir a radiação 

solar e reduzir o ganho térmico.

5 - Utilize grandes aberturas e evite quebra-

ventos, para otimizar a ventilação.



6 - Oriente a edificação para que favoreça os ventos dominantes. As saídas de ar devem ser maiores do que as entradas, 

para que se tenha uma maior ventilação interna.

7 - Utilize proteção solar, balcões, varandas, brises e beirais, que ofereçam o máximo de sombreamento.

8 - Edificações erguidas sob palafitas ou um pavimento de pilotis oferecem resfriamento da laje do piso, por meio da 

ventilação e das baixas temperaturas do solo. A elevação da edificação oferece proteção em ocorrências de enchentes.

9 - Utilize ventiladores combinados com a ventilação natural para acelerar a ventilação.

10 - Edifícios altos, podem aproveitar os ventos fortes, que estão longe da superfície do solo.
















