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Recuperação de calor ar/ar no novo RITE
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Hora 
anuias de 

funcionamento

Caudal de ar exterior (m3/s)

>0,5...1,5 >1,5...3,0 >3,0...6,0 >6,0...12 >12

% Pa % Pa % Pa % Pa % Pa

≤2.000 40 100 44 120 47 140 55 160 60 180

>2.000...4.000 44 140 47 160 52 180 58 200 64 220

>4.000...6.000 47 160 50 180 55 200 64 220 70 240

>6.000 50 180 55 200 60 220 70 240 75 260

Tabela 2.4.5.1 Eficiência de recuperação

cação adiabática do ar de extracção, é muito benéfico
para climas secos e quentes como Madrid, mas não se
deveria realizar em climas húmidos como Barcelona;
3. Tratando-se de recuperar energia, as exigências mí -
nimas deveriam referir-se à recuperação de calor total
(sensível+latente) isto é, recupe ração de temperatura e
humidificação do ar exterior no Inverno, diminuição de
temperatura e secagem do ar exterior no Verão.

No diagrama psicrométrico anexo, de recuperação
(Q=12.000 m³/h), estudámos no primeiro bloco de dados,
três tipos de recuperadores rotativos no que se re fere a
potência recuperada e eficiências. Recorde mos que o RITE
só considera a recuperação de calor sensível, isto é, a efi-
ciência térmica “ t”. As condições do ar exterior correspon-
dem a um clima húmido como o de Barcelona.

O novo RITE, no IT 1.2.4.5 “Recuperación de energía”
expressa claramente quais são as exigências técnicas
que devem cumprir as instalações de climatização no
que respeita à recuperação de energia.
Em IT 1.2.4.5.2 “Recuperación de calor del aire de
extracción” diz que:
1. Se recuperará energia do ar extraído sempre que o
seu caudal seja superior a 0,5 m³/s;
2. Se instalará um equipamento para arrefecimento adi-
abático no lado do ar de extracção;
3. Se exigirá uma eficiência mínima de recuperação de
calor sensível do ar exterior (%) e uma perdas de
pressão máxima (Pa) em função do caudal do ar exteri-
or (m³/s) e das horas anuais de funcionamento, de
acordo com a tabela 2.4.5.1.
Se analisarmos tecnicamente estas três exigências:
1. Concordamos que devemos considerar recuperação
a partir de 0,5 m³/s de ar extraído;
2. O arrefecimento indirecto do ar exterior que se rea liza
a partir de um recuperador de calor sensível e humidifi-

Os três recuperadores cumprem a exigência mínima de
recuperação de calor sensível (superior a 60%), no
entanto, o recuperador que mais potência recupera é o
“Rotativo de Absorção”.
No segundo bloco, estudámos a potência recuperada de
acordo com o RITE, realizando um arrefe cimento indirec-
to do ar exterior através de humidificação adiabática do
ar de extracção e recupe ração de calor sensível. Para que
sejam comparáveis, utilizámos o mesmo recuperador
rotativo de calor sensível do primeiro bloco (RRU-PT-D19-
1800) e as condições do ar exterior correspondentes aos
dois tipos de clima que ocorrem em Espanha, clima húmi-
do como em Barcelona e clima seco como em Madrid.
Em Madrid esta solução é muito conveniente, a potência
recuperada é alta e o ponto de saída do recuperador é
aceitável (22,7°C/64,7%).
Em Barcelona esta solução não é adequada dado que,
a potência recuperada (36,2kW) é menor que a potên-
cia que recupera um recuperador rotativo de absorção
(58,8kW) e o ponto de saída tem uma humidade relati-
va de 95%, que não é aceitável em climatização.

Conclusão
Não se deveria generalizar o uso de arrefecimento adi-
abático para todas as situações climáticas que ocorrem
em Espanha. O técnico/projectista deve fazer o cálculo
de potência recuperada e trabalhar em conformidade
para a melhor solução energética.
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Equações e modos de recuperação
Equações:
- Potência recuperada total(sensível +
latente)

P=m.∆H=Q.ρ.∆H=kJ .   1   = KW
h  3600

m=caudal mássico=kg as=Q.ρ
h   

Q=m3 ar húmido 
h 

ρ=kg as= 1 ≈1,2 em aplicações de climatização 
m3 ah   ve

ve=volume específico=m3 ar húmido   
kg as

- Potência recuperada de calor sensível

P-m.Cp.∆t-Q.ρ.Cp.∆t-kJ .    1   -KW
h   3600

Cp=calor específico a pressão constante=1    kJ
kg as.ºC   

∆H=variação de temperatura ºC 

- Potência total de ventilação

P=m.(he-hL)=Q.ρ.(he-hL)=kJ .   1   =kW  
h  3600

he-hL=variação de entalpia entre o ponto exterior e o local

E=Exterior; L=Local; S=Saída recuperador

- Rendimento térmico

ηt=tg-tS
tg-tL

- Rendimento higroscópico

ηx=xg-xS
xg-xL

- Rendimento entálpico

ηh=hg-hS

ηh=hg-hL
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Modos de Preparação

Recuperador rotativo de calor sensível (condensação):
Rendimento térmico >60%
Recuperação de calor sensível (temperatura); 
Pode haver uma certa recuperação de humidade no
Inverno e secagem no Verão se o ar de extracção no
Inverno ou o ar exterior no Verão alcançarem a tempe -
ratura de orvalho;
Rotor de alumínio sem nenhum tipo de tratamento
superficial;
Muito conveniente em climas secos.

Recuperador rotativo entálpico: Rendimento térmico >60%
Recuperação de calor sensível e de calor latente (tem-
peratura e humidade);
Há recuperação de humidade no Inverno e secagem no
Verão;
Recuperação de humidade e secagem por “Absorção”
com a formação de capa higroscópica no rotor de
alumínio por imersão deste em banho químico;
Rendimento térmico > Rendimento higroscópico.

Recuperador rotativo de absorção: Rendimento térmico >60%
Recuperação de calor sensível e de calor latente (tem-
peratura e humidade);
Alta recuperação de humidade no Inverno e alta
secagem no Verão;
Recuperação de humidade e secagem por “Absorção” com
a formação de capa higroscópica no rotor de alumínio
através de uma cobertura deste com capa de “Zeolitas”, de
grande porosidade e muito selectiva ao vapor de água;
Rendimento térmico similar ao rendimento higroscópico;
Não requer regeneração de nenhum tipo; 
Muito conveniente em climas húmidos.z
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