
Resumo 

 

A presente Dissertação desenvolveu-se no âmbito da disciplina de Tese de 

Investigação do 5º ano da opção de Energia Térmica do Mestrado Integrado em 

Engenharia Mecânica da FEUP. Teve como principal objectivo obter uma primeira 

avaliação da relação entre o desempenho térmico de edifícios aferido através do 

RCCTE e o desempenho aferido por simulação detalhada, quer em regime climatizado 

quer em regime de flutuação livre de temperaturas. 

Para atingir este objectivo foi estudada uma série de casos de estudo, com vista a 

compilar vários resultados e obter as relações pretendidas. Para cada caso de estudo 

começou-se por aplicar o RCCTE, com os objectivos de verificar se o edifício estava de 

acordo com os requisitos mínimos de qualidade térmica e de calcular os principais 

índices térmicos, como as necessidades nominais anuais de energia útil para 

aquecimento e arrefecimento, a produção de águas quentes sanitárias, assim como as 

necessidades globais de energia primária. 

De seguida analisaram-se os edifícios com o software de simulação dinâmica ESP-r. 

Em primeiro lugar efectuou-se uma análise dos edifícios em regime climatizado (entre 

20 e 25°C), para avaliar as necessidades energéticas de aquecimento e arrefecimento. 

Logo após efectuou-se uma análise em regime de flutuação livre de temperaturas, de 

modo a avaliar o desempenho do edifício na ausência de climatização mecânica. Neste 

caso considerou-se fundamental incluir no modelo de simulação a possibilidade de 

incremento de ventilação para arrefecimento, pelo que se implementou uma rede de 

escoamento dinâmica de ar. Aplicou-se então a norma ASHRAE 55-2004, do modelo 

do conforto adaptativo, de forma a determinar o número de horas da estação de 

aquecimento em que a temperatura interior era superior ao limite mínimo de 

temperaturas definido na norma, e o número de horas da estação de arrefecimento em 

que a temperatura interior era inferior ao limite máximo de temperaturas definido na 

norma. 

Verificou-se que, quer as necessidades de aquecimento quer as necessidades de 

arrefecimento, determinadas por intermédio do RCCTE (cálculo simplificado) e do ESP-

r (cálculo detalhado), apresentaram uma clara correlação que merece ser explorada. 



Uma análise detalhada dos resultados mostrou que será necessário analisar mais 

casos de estudo para estabelecer uma correlação mais sólida para os resultados das 

necessidades de aquecimento, assim como para os resultados das necessidades de 

arrefecimento, determinadas por intermédio do RCCTE e do ESP-r. 

Para a relação entre o desempenho aferido através do RCCTE e o desempenho por 

simulação detalhada em regime de flutuação livre de temperaturas (ESP-r), durante a 

estação de aquecimento e durante a estação de arrefecimento, verificou-se existir 

também uma correlação evidente sobretudo para a estação de Inverno. No Verão 

verificou-se uma maior dispersão relativamente à recta de regressão linear. 

 

 

 

Abstract 

 

This thesis was developed in the framework of the course of research Thesis 

Investigation of the 5th year of the Integrated Master's degree in Mechanical 

Engineering at FEUP, variant of Thermal Energy. The main objective was the evaluation 

of the relationship between the performances assessed through the RCCTE and 

through the detailed simulation (ESP-r), both in a conditioned and in a free float regime. 

In the present report some case studies were defined, with the purpose of compiling 

several results to obtain the intended relationships. Each case study was started by 

applying the RCCTE. The first objective was the verification of the building agreement 

with minimum thermal quality requirements and also the calculation of the main thermal 

indices, as the annual nominal needs of useful energy for heating and cooling, the 

production of domestic hot water, and the global needs of primary energy. 

In the following phase the building was analyzed with the dynamic simulation software 

ESP-r. First an analysis of the building in a conditioned regime was done to evaluate the 

energy needs for heating and cooling. Then, an analysis in a free float regime was done 

to evaluate the building performance in the absence of mechanical climatization. The 

norm ASHRAE 55-2004 of the adaptive model of comfort, was applied, in order to 

determine the number of hours of the heating season in which the operative temperature 



exceeded the minimum limit of temperature defined in the norm, and the number of 

hours of the cooling season in which the operative temperature was less than the 

maximum limit of temperature defined in the norm. 

The relationship between the heating and cooling needs assessed through RCCTE and 

through ESP-r, presented both a clear correlation, both for the heating and for the 

cooling. Regarding the relationship between the energy needs in climatized mode and 

the percentage of time with temperatures within the reference set-points, an inverse 

linear correlation was found. The quality of the correlation line is good for winter but only 

reasonable for summer, although the absolute dispersion in this later case is much 

lower. 


