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Resumo

No Brasil, por exigência legal, empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica devem aplicar 
um percentual da sua receita no Programa de Eficiência Energética – PEE. Umas das principais ações 
empregadas atualmente são projetos envolvendo substituição de equipamentos por outros mais eficientes (
retrofit)). Para a correta quantificação da economia de energia destes projetos é sugerida para a etapa de 
medição e verificação – M&V a utilização de um dos métodos descrito no Protocolo Internacional de 
Medição e Verificação de Performance (IPMVP), entre eles a simulação energética calibrada (opção D). O 
objetivo específico é avaliar por meio da simulação térmica e energética de um edifício comercial a redução 
no consumo de energia elétrica proporcionada pela modernização (retrofit) do sistema de climatização. O 
edifício estudado emprega um sistema de condicionamento de ar central a água (chiller) para climatizar oito 
salas de escritórios. Medições reais de temperatura e energia e o levantamento de carga térmica, isolação, 
padrão de uso, etc., foram essenciais para a criação do modelo e sua simulação energética empregando o 
programa computacional e+[1]. Assim, foi possível aprofundar os conhecimentos na utilização da opção D 
do IPMVP para a M&V.

[1] ENERGYPLUS: Programa de simulação termoenergética de ambientes. 
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1. Introdução

Em tempos onde é crescente a necessidade energética da sociedade, aumenta-se a importância de ações 
voltadas à eficiência energética, ou seja, a de se utilizar a energia entre as suas diferentes formas de modo 
inteligente e eficaz, reduzindo seus desperdícios, as perdas técnicas e as perdas para o meio ambiente.

O crescimento econômico implica geralmente em maior consumo de energia, mas quando a utilização da 
energia é realizada de forma sustentável traz benefícios a diversos setores, como exemplo para o industrial, 
com a produção de bens cada vez mais baratos e competitivos.

A Lei n° 9.991, de 24 de julho de 2000, obriga empresas concessionárias ou permissionárias de distribuição 
de energia elétrica a aplicar um percentual mínimo da sua receita operacional líquida em Programas de 
Eficiência Energética – PEE. A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL com base em sua Resolução 
Normativa nº 300 de 12 de fevereiro de 2008, regulamenta o Manual do Programa de Eficiência Energética 
– MPEE, que se autodenomina ser um guia determinativo de procedimentos para elaboração e execução de 
projetos de eficiência energética, sugerindo a utilização do Protocolo Internacional de Medição e Verificação 
de Performance – IPMVP para a quantificação e verificação das economias geradas pela medição e 
verificação (M&V).

De acordo com o MPEE (2008, p. 5),

O objetivo desses programas é demonstrar à sociedade a importância e a viabilidade econômica 
de ações de combate ao desperdício de energia elétrica e de melhoria da eficiência energética de 
equipamentos, processos e usos finais de energia. Para isso, busca-se maximizar os benefícios 
públicos da energia economizada e da demanda evitada no âmbito desses programas. Busca-se, 
enfim, a transformação do mercado de energia elétrica, estimulando o desenvolvimento de 
novas tecnologias e a criação de hábitos racionais de uso da energia elétrica.

Com base no IPMVP (2007, p. 1-59) existe a necessidade da normalização de métodos para quantificar os 
resultados da economia e dos investimentos aplicados na eficiência energética através de ações de M&V. 
Este manual inclui a possibilidade da utilização de simulações energéticas calibradas, em algumas situações 
específicas (opção D).

Sabe-se que realizar a etapa de M&V em um projeto, implica freqüentemente em relações bastante 
complexas entre o consumo de energia medido ou simulado antes e após a implementação das ações e o 
controle de variáveis independentes como: clima, condições de umidade, insolação, ocupação incertas de 
pessoas, férias, etc. Diante disso, deve haver cuidados especiais na comparação dos resultados dos consumos 
de energia antes e após a implementação dos projetos, de forma que correções sejam realizadas devido as 
freqüentes mudanças das variáveis independentes ou até mesmo de fatores estáticos como: lay-out de móveis 
e equipamentos, forma construtiva da própria edificação, etc.

Na opção D (IPMVP, 2007, p. 37-42) existe a necessidade de se criar um modelo de simulação 
computacional, devendo este ser calibrado por técnicas adequadas, de modo a obter um cenário que 
corresponda aproximadamente à realidade. Um das principais aplicações desta técnica de M&V é quando o 
retrofit de um sistema de condicionamento de ar já foi realizado e não se conhece os valores de consumo de 
energia do sistema antigo. Dessa forma é possível calibrar o modelo a partir de dados do ambiente já dotado 
com o novo sistema de condicionamento de ar e assim simular com dados do equipamento retirado com 
seria o cenário energético antigo. Em várias outras situações pode-se aplicar esta opção de M&V.

Segundo Pedrini (1997, p. 25-28), existem várias técnicas de calibração de modelos entre elas a que emprega 
medições de uso final da energia elétrica. As variáveis de entrada no modelo possa se tornar de nível de 

2/8



entendimento complexo. O modelo mais simples a ser calibrado deve reunir informações como demanda e 
consumo de energia do prédio, auditorias energéticas, projetos arquitetônicos, memorial de construção e 
catálogos dos equipamentos. Estes modelos são melhorados a partir de dados mais detalhados, como 
consumo horário e por uso final e monitoramento de temperatura e umidade. Em relação à temperatura 
interna em projetos de condicionamento de ar, deve-se ter especial atenção, no seu monitoramento, o qual 
deve ocorrer no retorno dos climatizadores. Já a temperatura externa deve empregar o arquivo climático real 
da cidade.

Dessa forma, oito salas de escritórios pertencentes a um prédio técnico/comercial localizado na Cidade 
Industrial de Curitiba foram inseridas no modelo computacional retratando as suas respectivas dimensões, 
cargas térmicas e todos os demais elementos construtivos, funcionais e técnicos levantados. Buscou 
comparar valores de temperatura e consumo de energia medida em campo (medições reais) com os valores 
simulados pelo modelo através do Programa Computacional Energy Plus (e+). Após os ajustes necessários, 
foi possível obter um modelo de simulação pré-calibrado, que possibilitou através da inserção no programa 
dos dados do sistema e de placa do chiller antigo e do novo, a obtenção da economia de energia 
proporcionada pela ação de retrofit.

2. Desenvolvimento

O conjunto arquitetônico é composto por um prédio de 3 pavimentos e mezanino com aproximadamente 
3.000 m2 de área útil e um prédio de um único pavimento de aproximadamente 500 m2 de área construída. 
Não existe sombreamento por parte de outros edifícios vizinhos. Somente na área administrativa (prédio 
menor) verifica-se a presença de algumas árvores ao redor da construção. As paredes são de alvenaria típica 
(reboco/tijolo/reboco) e os vidros são em geral lisos, transparentes e de espessura de 3,00 mm. Quatro salas 
do primeiro e 3 salas do segundo pavimento além do prédio administrativo são atendidas por um sistema de 
climatização à água cuja capacidade do chiller é de 60 TR (objeto do retrofit). Outras salas do prédio são 
atendidas por outros equipamentos de condicionamento de ar que não fizeram parte do estudo.

Para a criação do modelo computacional as 8 salas de escritório em estudo foram representadas por zonas 
térmicas. Os outros ambientes do prédio (depósitos, corredores, salas, sanitários, etc. formaram zonas 
térmicas extras, a fim somente de compor o restante da edificação. A tabela 1 fornece algumas informações 
dos dados inseridos no modelo computacional.

Tab 1. Informações Básicas do Modelo Computacional.
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O modelo ainda conta com a entrada de outros dados como: os horários de funcionamento dos 
equipamentos, da iluminação; e ocupação das pessoas; dos materiais construtivos das paredes, piso, teto, 
janelas e portas; de todas as cargas térmicas e arquivo climático da cidade de Curitiba;

Para auxiliar na pré-calibração do modelo medições das grandezas de consumo de energia e demanda 
elétrica e a temperatura interna foram realizadas por analisadores de energia entre os dias 28 e 30 de 
setembro de 2011.

2.1       Metodologia de Simulação

Para a simulação computacional foram inseridos os dados de entrada encontrados no local (campo), como 
também através no levantamento das documentações existentes. As informações que não estavam 
disponíveis foram baseados em dados bibliográficos ou utilizados valores default do programa de simulação.

Após a simulação computacional através do software Energy-Plus (e+) foram obtidos de dados 
computacionais de saídas referentes à temperatura de bulbo seco interno (°C) e consumo de energia (kWh).

2.2       Metodologia de Calibração

Para a pré-calibração do modelo referente ao chiller 60 TR novo, foram comparados os dados simulados 
pelo e+ com os dados de consumo de energia e temperatura medida no período de 48 horas

A partir deste modelo inicial foram realizados ajustes até que as grandezas simuladas de temperatura e 
energia permanecessem em uma máxima de tolerância de 20 % (fixada para este trabalho) quando 
comparadas com os valores medidos em campo por 48 horas (28 a 30 de setembro de 2011).

Abaixo estão descritos três passos básicos utilizados para calibrar o modelo de simulação computacional:

Comparar os resultados de consumo de energia elétrica e temperatura interna simulada com 
os dados de energia e temperatura interna medidas em campo, em uma base horária;
Avaliar diferenças entre os resultados da simulação e os dados da medição, através de 
comparações e gráficos de barras e de dispersão x-y para identificar os padrões de erro;
Avaliar a precisão da calibração desejada para simulação;
Se necessário realizar uma nova simulação, revendo os dados de entrada (ajustes).

2.3       Resultados: Temperatura

Comparativamente entre as medições de temperatura real (instrumento) e as simuladas pelo e+, verifica-se 
que houve semelhança entre as curvas, (figura 1). O desvio máximo entre os valores ocorreu no dia 
30/09/2011 ás 09h00min com a diferença entre as temperaturas de 16 %, ou seja, 3,4 °C (figura 2) Percebe-
se também que a temperatura externa variou de acordo com o esperado (variação da temperatura durante o 
dia).
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Figura 1. – Temperaturas medidas e simulada

figura 2. Diferença numérica entre as temperaturas medidas e simuladas pelo modelo

 

2.4       Resultados: Consumo de Energia

A tabela 2 demonstra os resultados das simulações referentes ao consumo de energia para o novo 
equipamento chiller 60 TR. O consumo de energia encontrado nas medições de campo foi de 270 kWh no 
período de 48 horas ocorrido entre os dias 28 e 30 de setembro de 2011.

Extrapolando os dados da medição em campo para os 30 dias do mês de setembro de 2011, chegamos ao 
valor do consumo de energia de 4050 kWh/mês (Tab 2). Comparando esse valor com o valor do mês de 
setembro (simulado pelo e+) ou seja, 4480 kWh, chegamos à diferença de aproximadamente 10 % entre os 
valores.
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Tab 2. Consumo no Novo Chiller – 60 TR

Mês (2011) Chiller [kWh]

Janeiro 5847

Fevereiro 5225

Março 5654

Abril 4928

Maio 4552

Junho 4288

Julho 4687

Agosto 4695

Setembro 4480

Outubro 4642

Novembro 4385

Dezembro 4799

 

2.5       Economia de Energia

Com posse de um modelo computacional pré-calibrado, foi possível inserir dados do chiller antigo, a fim de 
obter o seu consumo de energia anual. A tabela 3 demonstra a comparação dos dados de consumo de energia 
do.chiller novo e do antigo, bem como o resultado de Economia de Energia (EE) em relação ao retrofit
proposto.
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Tab 3. Consumo – Comparação Entre o Antigo e o Novo Chiller – 60 TR

Mês Chiller novo [kWh] Chiller antigo [kWh] Economia [MWh]

Janeiro 5847 9421 3.574

Fevereiro 5225 8718 3.493

Março 5654 9171 3.517

Abril 4928 8342 3.414

Maio 4552 7866 3.314

Junho 4288 7518 3.23

Julho 4687 7949 3.262

Agosto 4695 7941 3.246

Setembro 4480 7716 3.236

Outubro 4642 7911 3.269

Novembro 4385 7673 3.288

Dezembro 4799 8176 3.377

Economia de Energia 40,22 MWh/ano

 
 
 

3. Conclusões

 

Verificou-se que a metodologia proposta utilizando a opção D do IPMVP é viável para a aplicação na M&V.
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Ressalta-se que poucos dados técnicos do equipamento antigo estavam disponíveis, assim foi necessário 
estimar muitos dados de entrada na simulação para a situação antes do retrofit, como também utilizar valores 
já pré-definidos pelo programa (e+). Justifica-se aqui a utilização da palavra pré-calibração e não calibração 
no decorrer do trabalho.

Apesar dos dados encontrados nas simulações atenderem a base comparativa de 20 % (desvios) que pode ser 
considerada alta, existe a compreensão que da necessita-se de evoluir na qualidade dos dados de entrada no 
modelo nas duas situações de medição (antes e após o retrofit), como também no melhor entendimento de 
quais grandezas ou dados poderiam ser estimados (pouca influencia nos resultados) e aqueles que realmente 
possuem contribuições importantes para os resultados (não permitem estimativas).

Em uma M&V utilizando a simulação computacional sempre haverão dados estimados, porém a experiência 
e conhecimento do técnico de simulação diminuem a possibilidade de falhas ou equívocos na M&V. Uma 
análise da sensibilidade que avalia as contribuições dos dados de entrada para os valores finais obtidos com a 
simulação é necessária, auxiliando a avaliação das incertezas dos resultados.

Em continuidade ao presente trabalho pretende-se melhorar a qualidade dos valores de entrada do modelo de 
simulação, bem como entender a influência dos dados de entrada para os resultados, além de encontrar as 
incertezas da medição (para a opção D), pois apesar do e+ possuir um alto grau de confiabilidade, os dados 
de entrada devem possuir a maior precisão possível para o sucesso do trabalho.
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1 : ENERGYPLUS: Programa de simulação termoenergética de ambientes. Localizado em 

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus.
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