
(2) Louise Land B. Lomardo - EAU/UFF e PPE/COPPE/UFRJ - Sala C211- Centro Tecnológico - Ilha do Fundão -
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 21945-970 - Tel: 021 560 8995 – e-mail: lovin@cruiser.com.br

SESSÃO TÉCNICA ESPECIAL
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (STC)

RETROFITS(1)  FINANCEIRAMENTE VIÁVEIS DE PRÉDIOS
COMERCIAIS NO BRASIL PROJETADOS COM BASE EM

SIMULAÇÕES REALIZADAS COM O VISUAL DOE

Louise Land B. Lomardo(2) - COPPE/UFRJ e EAU/UFF Roberto Lamberts - UFCS
Mabele Vieira Thomé -  PROCEL/ELETROBRAS Eduardo Arpon - COPEL
Ana Christina Romano Mascarenhas – COELBA Luiz Guilherme Siqueira – ICT
Marcelo Rousseau Schwob- INT Antônio Peixoto - CEMIG

                                                       
(1) Retrofit- Expressão recentemente adotada que significa reforma de um prédio e seus equipamentos com o
objetivo de conservar energia.

RESUMO

Neste informe técnico apresenta-se o desenvolvimento,
os resultados e as conclusões de um trabalho realizado
por 6 diferentes equipes, em 6 diferentes cidades
brasileiras.
O trabalho consta de uma seleção técnica e financeira
dos 2 edifícios mais viáveis, dentre  os  maiores
consumidores de energia elétrica do setor comercial e
público de cada uma das cidades, para  uma auditoria
energética  aprofundada.
Foram executadas simulações anuais de base horária e
as tecnologias mais eficientes  estão  sendo testadas
para implementação. Foi planejado o monitoramento
dos edifícios para o período posterior a execução dos
retrofits. Neste trabalho é apresentada a metodologia
utilizada e são apresentados os resultados das
simulações dos primeiros edifícios, cujos resultados
apontam para reduções de consumo financeiramente
viáveis entre 25% e 35%.

PALAVRAS-CHAVE

Conservação de energia, prédios comerciais,
simulação, avaliação financeira.

1.0- HISTÓRICO

Durante o período de 1996 a 1998 foi realizado um
projeto de retrofit de prédios comerciais
administrativos em 6 cidades brasileiras, com o
objetivo de torná-los modelos de eficiência energética
dentro do atual estado da arte, com o  apoio do
PROCEL/ELETROBRAS.
As cidades e entidades que participaram do projeto
foram: Rio de Janeiro/INT, Florianópolis/UFSC,
Salvador/CEMIG, Brasília/ICT, Belo
Horizonte/CEMIG e Curitiba.
Também foi objetivo do projeto a formação de equipes
habilitadas ao uso do programa de simulação
VisualDOE, cujo cerne foi desenvolvido pelo
Lawrence Berckeley Laboratory da Universidade da
Califórnia com financiamento do U.S. Department of
Energy. O programa inicialmente projetado para rodar
em estações de grande porte foi desenvolvido para o
ambiente Windows por Eley & Associates, sob licença
da referida Universidade.
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2.0- INTRODUÇÃO

Diversos autores [4] tem salientado que eficiência
energética predial viável financeiramente é
comparativamente maior quando objetivada durante a
fase de projeto prédio do que quando o prédio já se
encontra construído e em uso. Os custos para se
corrigir um projeto são mais elevados do que faze-los
corretos desde o planejamento inicial.
Nos setores comercial e público há uma grande
diversidade de usos finais da energia. A qualidade do
projeto de arquitetura é relacionada com a intensidade
dos consumos de eletricidade para   iluminação  e ar
condicionado. Geller [2] mostra   que esses usos finais
dependentes da edificação representam cerca de 64%
da média total do consumo de energia elétrica,
chegando até  a 86% em bancos e escritórios. O
projeto arquitetônico deficiente  do ponto de vista
térmico, implicará em um crescimento significativo do
consumo.
O projeto dos edifícios no Brasil não são orientados
para a melhoria de eficiência energética,  devido à falta
de normas e à falta de profissionais habilitados  para
trabalhar neste campo interdisciplinar.
Pesquisa de Janda & Busch [2] sobre normas para
eficiência energética de edifícios, mostra que, desde
1994,  enquanto existiam 54  países com normas para
esse fim, o  Brasil era um dos 13 países sem qualquer
norma com esse objetivo e ainda é.
No Projeto 6 Cidades procuramos identificar que
reduções seriam viáveis financeiramente em
decorrência de redução de consumo de energia elétrica
e demanda de potência para diferentes propostas de
alterações nos prédios selecionados.  O banco de dados
resultante desta pesquisa pode alimentar trabalhos de
elaboração de normas brasileiras para a redução de
consumo de energia elétrica em prédios.

A seleção dos prédios a serem objeto deste trabalho
passou por diferentes etapas a fim de identificar
aqueles que apresentassem o mais elevado potencial de
conservação e a maior visibilidade para a divulgação
que se pretende dar ao  trabalho.
Cerca de 40 pessoas organizadas em 6 equipes foram
capacitadas a desenvolver projetos de retrofit.
Apresentamos a seguir a metodologia usada nessas
etapas, os seus resultados parciais, comentários e
possíveis desdobramentos deste trabalho.

4.0- A METODOLOGIA E RESULTADOS

A metodologia de trabalho única usada pelas diferentes
equipes gerou indicadores que permitissem a
comparação dos resultados.
Inicialmente, do universo amostral completo dos
prédios comerciais da cidade, selecionamos, em etapas

progressivas, os investimentos em conservação cujos
resultados fossem mais  seguramente previsíveis, de
acordo com  esses indicadores.

As informações recolhidas em campo são inicialmente
reduzidas e crescem de profundidade à medida que o
número de prédios se torna mais restrito.
O objetivo desta estratégia é não perder a noção do
conjunto, gerando indicadores para subsidiar outras
iniciativas como o estabelecimento de metas regionais
de intensidade de consumo/potência por área e o
correlacionamento desses índices às referências
climáticas locais (graus-dia de desconforto para calor)
Assim, as etapas foram denominadas: Seleção prévia,
Análise prévia, Visita Técnica ao Edifício, Negociação
com os proprietários, Estudo de Retrofit, Análise
Financeira e Acompanhamento dos Resultados, como
mostraremos a seguir.

4.1- Seleção Prévia

Na Seleção Prévia foram selecionados os 15 maiores
consumidores comerciais de cada cidade, classificados
como prédios de escritórios e que possuíssem medição
horosazonal e ar condicionado em todos os ambientes
de trabalho.

4.2- Análise Prévia

Na Análise Prévia foram selecionados 10 dentre
aqueles 15 iniciais que fossem: Os maiores
consumidores de energia elétrica por área, as maiores
demandas de potência elétrica por área  e fossem mais
representativos para um projeto de demonstração.
Alguns dos dados obtidos nesta etapa são apresentados
graficamente nas figuras 1, 2 e 3 a seguir.

Na figura 1, a seguir , apresentamos as médias,
mínimas, máxima e desvio padrão dos dados
levantados para cerca de 15 prédios nas 6 cidades,
totalizando um universo amostral de 90 observações.

FIGURA 1 – RESUMO ESTATÍSTICO DOS
DADOS: Valor Médio, Valor Mínimo, Valor Máximo
e Desvio Padrão

Média Mínima Máxima Desvio
Padrão

Consumo (kWh) 336394 11225 1756800 363054
Demanda (kW) 1091 78 5520 1099
ATE (m2) 22033 841 193000 29085
Fator de
Potência

16,85 0,16 98,89 35,07

Fator de Carga 0,39 0,14 0,80 0,16
IPCA*
(kWh/m2)

21,25 3,46 108,88 20,05

IPDA** (W/m2) 57,47 0,02 311,76 49,88

* IPCA- Indicador Prévio do Consumo de E. Elétrica por Área
** IPDA- Indicador Prévio da Demanda de Potência por Área
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Nas figuras 2 e 3, a seguir, mostramos a distribuição da
dispersão do consumo pela demanda de potência
elétrica e do indicador prévio de consumo por área
construída (IPCA) com o indicador prévio de demanda
por área construída (IPDA). Observa-se que a geração
do indicador através do uso da área construída de cada
prédio não aumentou a correlação entre os indicadores,
que aliás não foi alta como era esperado para prédios
de mesmo uso.
Foram selecionados os 10 prédios com indicadores
mais elevados para a fase seguinte do trabalho.

FIGURA 2– CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
POR PRÉDIO X DEMANDA DE POTÊNCIA
ELÉTRICA POR PRÉDIO
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FIGURA 3– CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
POR ÁREA DO PRÉDIO (IPCA) X DEMANDA DE
POTÊNCIA ELÉTRICA POR ÁREA (IPDA)
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4.3- Visita Técnica

Na Visita Técnica foram realizados contatos com a
equipe de manutenção de cada prédio, o que forneceu
dados objetivos sobre as instalações prediais. A
confirmação com gerência executiva de compromisso
com o PROCEL para executar o projeto de retrofit a
ser desenvolvido na etapa de Estudo de Retrofit foi
critério decisivo  para a seleção de 2 prédios dos 10
prédios visitados nesta etapa.

4.4- Estudo de Retrofit

Na etapa de Estudo de Retrofit foram estudados 2
prédios para cada cidade. Novamente foram realizados
levantamentos de campo referentes a: arquitetura
predial, a todos os  equipamentos utilizados no prédio e
dados necessários à simulação: Os padrões de
consumo, os levantamentos acerca dos dados
climáticos horários,  medições e curvas de carga para
os equipamentos de diferentes usos finais.
Os dados levantados alimentaram o modelo base de
simulação que foi calibrado frente aos dados de contas
de energia elétricas de 1 ano real. A calibração
desenvolveu-se a partir de um caso base calibrado, para
o qual foram realizadas simulações de possíveis
alterações na arquitetura e em equipamentos do prédio
para a obtenção das contas de energia caso essas
medidas se efetivassem.
O processo de simulação é bastante trabalhoso, pois
envolve o resultado do trabalho de diferentes
especialistas tais como: Engenheiros mecânicos,
engenheiros eletricistas e arquitetos, que elaboraram as
proposições de mudança e definiram os novos valores
dos parâmetros do programa.
O exame da viabilidade financeira das propostas de
retrofit foram realizados após o levantamento das
quantidades e dos custos envolvidos vis a vis os custos
evitados com energia elétrica e manutenção. Foram
considerados os custos dos equipamentos salvados e a
redução de custos de manutenção dos novos
equipamentos.
A avaliação financeira concomitante à simulação
seleciona individualmente, através da análise dos
fluxos de caixa, as medidas de conservação com
melhores taxas internas de retorno.
O exame da viabilidade financeira foi interativo com as
simulações, uma vez que muitas das alterações
propostas para um uso final indiretamente afetavam os
outros usos finais da energia. Por exemplo, as
alterações de fachada alteram o uso da luz natural e a
carga térmica a ser removida, um novo projeto de
iluminação reduz simultaneamente o consumo em
iluminação e em condicionamento de ar, etc..
Os fabricantes de equipamentos foram envolvidos
como forma de otimizar o processo de coleta de
informações.
Os resultados dos retrofits propostos para 3 (três) dos
prédios estudados são apresentados a seguir.

4.4.1- Resultados dos Retrofits

Os ganhos do  retrofit  prospectivo, simulado para
Eletrosul podem ser vistos na Figura 4. O retrofit do
sistema de iluminação causou uma redução de 20% no
consumo de energia elétrica anual. No sistema de ar
condicionando, os dois chillers centrífugos velhos
foram mudados por um chiller centrífugo novo de 410
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TR e eficiência de conversão mais alta (0.49 kW/TR).
O chiller alternativo foi revisado e  a ele se agregou um
tanque de armazenamento térmico de água. A redução
total de consumo de eletricidade com o retrofit
(iluminação + ar condicionado) foi de 25%. O payback
calculado dos investimentos de retrofit  na iluminação
e no sistema de ar condicionado é 4,3 anos. O payback
pode parecer muito alto, mas como o sistema de ar
condicionado já  tem 20 anos e as suas condições de
operação são precárias, os investimentos para sua
renovação já eram previstos (tal fato não foi
considerado na avaliação financeira do projeto).

FIGURA 4– Simulação do efeito das opções de
retrofit do prédio da Eletrosul sobre o consumo de
eletricidade mensal  (MWh)
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Nos edifícios da TELESC e da FIESC apenas o retrofit
de iluminação foi estudado e o resultado pode ser visto
nas Figuras 5 e 6. Foram alcançadas reduções de
consumo de 28% e 35%, respectivamente,  mas muito
mais se espera do retrofit do ar condicionado, pois no
caso da TELESC muitos sistemas independentes
foram somados ao edifício, devido à falta de
capacidade do sistema central.

FIGURA 5– Simulação do efeito das opções de
retrofit do prédio da TELESC sobre o consumo de
eletricidade mensal  (MWh)
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FIGURA 6– Simulação do efeito das opções de
retrofit do prédio da FIESC sobre o consumo de
eletricidade mensal  (MWh)
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4.5- Acompanhamento pós-Retrofit

O Acompanhamento pós-Retrofit visa sedimentar a
operação e manutenção do prédio de forma a perenizar
os objetivos de conservação de energia. Como a
execução dos projetos de retrofit encontra-se em
andamento no momento ainda não temos como
comprovar a qualidade dos valores simulados frente à
realidade da operação predial.

5.0- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Mesmo diante de custos mais elevados para a
conservação de energia em prédios existentes e em uso,
ainda assim existe uma considerável margem
completamente viável do ponto de vista financeiro para
a realização de tais projetos.
Recomendamos que o processo de simulação e
otimização da arquitetura e instalações prediais seja
implementado desde a elaboração dos projetos iniciais
do prédio, pois consideramos que assim essas margens
serão bem mais elevadas.
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