
Resumo 

O tema deste trabalho enquadra-se nos métodos simplificados de análise energética aos edifícios 

portugueses, os quais são uma ferramenta de reconhecida utilidade para os projectistas de 

arquitectura e ar condicionado.  

O seu objectivo foi o desenvolvimento e validação de um método simplificado que se designou por 

MENES (Método de Estimativa das Necessidades Energéticas nos Sistemas AVAC). Este baseia-se 

fundamentalmente nos princípios do método CLTD/CLF adaptados à simulação do comportamento 

térmico dos edifícios através da tabela TMAT (Temperaturas Máximas e Amplitudes Térmicas Diárias) 

representativas das condições climatéricas locais. Nesta tabela, registam-se os dias de ocorrência de 

cada par diário de temperatura máxima - amplitude térmica durante o período pretendido (mês ou 

ano).  

O MENES foi validado com células de teste e experimentalmente. Cada célula de teste é um modelo 

térmico criado para o efeito com uma envolvente semelhante à do modelo experimental, com variação 

das áreas de envidraçados e das condições de utilização. Utilizou-se o programa DOE-2 como 

padrão de validação auxiliar.  

Os trabalhos experimentais decorreram num hotel de cinco estrelas perto da cidade de Porto, e 

incidiram sobre um quarto modelo e toda a respectiva ala (60 quartos e 5 suites). Registaram-se os 

valores horários das propriedades necessárias e procedeu-se ao cálculo da energia horária 

consumida quer no quarto modelo quer em toda a ala. De seguida, compararam-se os resultados 

experimentais com os resultados da simulação efectuada com o MENES e o com o programa DOE-2.  

Conclui-se genericamente, que o MENES tem uma prestação média com erros relativos absolutos da 

ordem dos 10,8% ±  1,8% a 13,0% ±  1,4% respectivamente, para a previsão das necessidades de 

arrefecimento e aquecimento em edifícios de inércia térmica pesada, o que é melhor do que os 

métodos simplificados actualmente disponíveis, sobretudo para edifícios de inércia forte (erros de 

20% a 40%).  

Abstract 

The subject of this work is related with the simplified methods to simulate the energy consumption in 

the Portuguese buildings, those are a recognised tool for the HVAC and architecture designers.  

This work aim was the development and validation of a simplified method named MENES (Evaluation 

Method for the Energetic Needs in HVAC Systems).  

Basically, the simplified method is supported by the principles of CLTD/CLF method, that are 

performed jointly with the weather data named TMAT (Maximum Outside Dry Bulb Temperature and 



Daily Range), to simulate the thermal behavior of the buildings. TMAT weather data contains the 

maximum outside temperature and daily range distributed by one degree temperature intervals, by 

month, and annually. On it are registered the number of occurrences (days) of each pair (max. 

temperature - daily range, for the intended period.  

The MENES was validated in a test cell and experimentally. The cell is a thermal model created with 

all the thermal requests for a space external envelope. For each thermal load component, the 

cooling/heating load was calculated by MENES and the DOE-2 program and the supply results were 

analyzed for the validation.  

The experimental works had been made in a Hotel close to the Porto city. It was completely monitored 

one model room and the most important points of the section (60 rooms and 5 suites). The hourly 

values of the necessary properties are registered to calculate the hourly energy consumed in the room 

model and all the section. For the experimental verification the experimental results had been 

compared with the results of the simulation with the MENES and DOE-2 program.  

Generically it can be concluded that MENES average results contain an absolutely relative error about 

10,8% ±  1,8% and 13,0% ±  1,4% to estimate the cooling and heating energy consumption 

respectively, in buildings with a heavy thermal inertia, which is better than the currently available 

simplified methods (errors about 20% and 40%).  


