
Resumo 

Esta tese apresenta um estudo energético de um sistema de climatização, centrado no elemento 

fulcral de todo o sistema, a Unidade de Tratamento de Ar (UTA). O caso de estudo seleccionado 

inclui uma solução técnica de climatização a volume de ar constante, cujo trabalho de caracterização 

e discriminação dos consumos energéticos de funcionamento permitiu, identificar a existência de um 

significativo potencial de poupança de energia através da instalação de novos componentes 

alternativos e energeticamente mais eficientes. A materialização destas alterações representaram 

uma redução da intensidade energética da instalação em 44,8 %.  

A análise efectuada e o trabalho experimental desenvolvido, permitiu caracterizar e identificar os 

componentes críticos de uma instalação AVAC e o modo como estes se vão degradando ao longo do 

tempo de operação, assim como as acções de manutenção preventiva que devem ser tomadas para 

preservar o seu desempenho. Os resultados obtidos permitiram ainda desenvolver um modelo 

matemático para o cálculo da energia de funcionamento dos ventiladores em UTA's no transporte do 

ar, que tem em conta o agravamento do consumo de energia associado à degradação de 

desempenho dos ventiladores ao longo do tempo de operação (entre intervenções de manutenção), e 

o agravamento do consumo de energia que o aumento das perdas de carga nos filtros provoca no 

funcionamento do sistema. Este modelo constitui uma proposta para alteração ao programa de 

simulação usado neste trabalho, o Software Tool for Efficient Ventilation Systems in Buildings 

(STEVE).  

Abstract 

This work describes an energy study of an air conditioning system centered on its main element, the 

Air Handling Unit (AHU). The selected case study includes a technical solution for a constant air 

volume conditioning system. Its characterization and the analysis of sources of energy consumption 

allowed the identification of an important energy saving potential through the installation of new, 

alternative and more energy efficient components. The implementation of these changes can 

represent a 44,8 % reduction in the energetic intensity of the plant.  

Both the analysis carried out and the experimental work developed in the study enabled the 

characterization and identification of the critical components of an HVAC (Heating, Ventilation and Air 

Conditioning) plant and the way they are degraded with operation time. The recommended 

preventative maintenance actions to be taken in order to maintain its performance have theis been 

identified. The results that have been obtained also enabled the development of a mathematical model 

used for the calculation of the operating power of AHU fans, which considers both the increase of 

energy consumption associated with the degradation in fan performance with operation time (between 

maintenance actions) and the worsening of energy consumption that the increase of resistance within 



the filters causes in the overall operation of the system. This model constitutes a proposal for a 

change to the simulation software used for this work, the Software Tool for Efficient Ventilation 

Systems in Buildings (STEVE).  


