
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Universidade de Brasília - UnB 
Faculdade UnB Gama - FGA 

Curso de Engenharia de Energia 
 

 

 
 

 

 

MÉTODO DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL PARA 

MODELAGEM DO DESEMPENHO TERMOENERGÉTICO 

DE AMBIENTES CLIMATIZADOS – ESTUDO DE CASO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Juliana C. Cury de Aguiar  
Orientador: Prof. Dr. Luciano Gonçalves Noleto 

 

 

Brasília, DF 
2017 



2 

 

JULIANA CAMPOS CURY DE AGUIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TÍTULO: Método de Simulação Computacional para Modelagem do 

Desempenho Termoenergético de Ambientes Climatizados – Estudo de 

Caso. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Monografia submetida ao curso de 

graduação em Engenharia de Energia da 

Universidade de Brasília, como requisito 

parcial para obtenção do Título de 

Bacharelem Engenharia de Energia. 

 

Orientador: Prof. Dr. Luciano Gonçalves 

Noleto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília, DF 
2017 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIP – Catalogação Internacional da Publicação* 

 

Aguiar,Juliana Campos Cury. 

 

Método de Simulação Computacional para Modelagem 

do Desempenho Termoenergético de Ambientes 

Climatizados Utilizando o Software EnergyPlus – Estudo 

de Caso /Juliana Campos Cury de Aguiar. Brasília: UnB, 

2017.81 p. : il. ; 29,5 cm. 

 

Monografia (Graduação) – Universidade de Brasília 

Faculdade do Gama, Brasília, 2017. Orientação: Luciano 

Gonçalves Noleto. 

 

1. Eficiência energética. 2. condicionamento de ar. 3. 

EnergyPlusI. Gonçalves Noleto, Luciano. II. Doutor 

 

CDU Classificação 

 

 



4 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este trabalho é dedicado à Juhan Cury. 

 



6 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço a toda Equipe DEA – Divisão de Engenharia e Arquitetura do 

Departamento de Polícia Federal, pela motivação ao tema e todas as 

informações cedidas para a realização desta pesquisa. 

Agradeço também ao Engenheiro Mecânico e proprietário da Empresa 

TerMind – Auditoria Energética, Geraldo Pithon e à Agda Gomes, pela 

educação, disponibilidade e profissionalismo ao me ensinarem. 

Ao meu orientador Luciano Gonçalves Noleto por toda atenção no 

decorrer do trabalho. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Tens mais do que mostras, fala menos do que sabes.” W.S. 

 
 



8 

 

RESUMO 

O uso racional de energia tem-se tornado cada vez mais crucial, e sua 

expansão ocorrendo em escalas cada vez maiores o que gera a necessidade 

de substituição de equipamentos e de uma monitorização permanente nas 

instalações. Neste âmbito, o presente trabalho se propôs a explorar o 

desempenho energético do sistema de climatização do Edifício Sede da Polícia 

Federal, locado em Brasília - DF, que foi modificado após um retrofit, utilizando 

como premissa o protocolo denominado PIMVP – Protocolo Internacional de 

Medição e Verificação de Performance. Para tanto, considerou-se a aplicação 

do método prescritivo na análise da envoltória e do sistema de 

condicionamento de ar da edificação com o auxílio do Software OpenStudio e 

EnergyPlus. Os resultados alcançados viabilizaram a análise do nível de 

eficiência energética do Departamento de Polícia Federal, constatando, além 

disso, ações que podem vir a refinar o desempenho energético da unidade e 

subsidiar avaliações futuras. 

 
Palavras-chave: Eficiência energética, condicionamento de ar, 
EnergyPlus. 
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ABSTRACT 

The appeal to the rational use of energy has become increasingly crucial, and 

its expansion occurring in increasing scales which generates the need for 

equipment replacement and permanent monitoring in the facilities. In this 

context, the present work proposed to explore the energy performance of the 

climatization system of the Building of the Federal Police, located in Brasília - 

DF, which was modified after a retrofit, using as a premise the protocol called 

IPMVP. For that, the application of the prescriptive method was considered in 

the analysis of the materials which constitutes the structure and the air 

conditioning system of the building with the help of the OpenStudio and 

EnergyPlus Software. The results achieved enabled the analysis of the energy 

efficiency level of the Federal Police Department, besides that, actions that may 

refine the energy performance of the unit and subsidize future evaluations. 

 
Keywords: Energy efficiency, air conditioning, EnergyPlus. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

Investir em eficiência energética é uma oportunidade para os países 

conseguirem grandes benefícios econômicos e consequentemente ambientais. 

Existe um grande potencial econômico viável para redução das perdas de 

energia, apesar de até o momento os estudos sobre seu dimensionamento 

ainda estarem incipientes. Uma parte significativa da demanda crescente para 

serviços energéticos (como iluminação e refrigeração) pode ser compensada 

por medidas de eficiência com custos e investimentos menores. Estas 

características viabilizam o sistema, trazendo benefícios à implantação como 

um todo. (ROMÉRO & REIS, 2014) 

A partir desse fundamento, o conceito de eficiência energética passou a 

vigorar em muitos escritórios de engenharia e arquitetura, vislumbrando 

promover o uso racional de recursos aliado a tecnologias que 

proporcionemautonomia similar aos sistemas obsoletos e consumindo menos 

energia. Como consequência, avaliar o desempenho termoenergético tornou-se 

uma tarefa complexa envolvendo grandes quantidades de variáveis 

interdependentes e conceitos multidisciplinares, tendo como objetivo ao 

fomentar esse desempenho, possibilitar que o trabalho seja realizado em 

condições de melhor eficiência e com índices de consumo menores.(HAGEL, 

2005) 

De acordo com o Plano Nacional de Eficiência Energética, elaborado em 

2011, o setor de edificações está entre os maiores consumidores de energia 

elétrica no Brasil. Com a prática de ações de eficiência energética, estima-se 

um potencial de redução de consumo de aproximadamente 30%. (MME, 2011) 

As maiores participações na estrutura de consumo do setor de 

edificações públicas referem-se aos equipamentos e sistemas existentes nas 

instalações (quantidades, capacidades e regime de funcionamento), verifica-se 

que os principais usos finais estão relacionados com a climatização, iluminação 

e equipamentos de escritórios. De acordo com avaliação do Mercado de 

Eficiência Energética do Procel (2005), a média das pesquisas respondem por 

cerca de 86% do consumo de energia dos prédios públicos, conforme mostra a 

Figura 1. (PROCEL, 2005) 
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Figura 1: Distribuição do consumo por uso final. Fonte: Sumário Executivo. PROCEL, 2005. 

 

O condicionamento de ar é uma fonte potencial de economia de grande 

importância em instalações prediais, mediante a combinação da redução da 

carga térmica, aliada ao uso de tecnologias eficientes e melhor controle dos 

sistemas.  Estes fatores aliados à dificuldade de se determinar à carga térmica 

de um prédio, em função das variáveis envolvidas, têm feito com que cada vez 

mais sejam utilizados programas computacionais em simulações térmicas e 

energéticas de edificações. (LAMBERTS et al., 2005) 

Para o estudo de eficiência energética em sistemas de condicionamento 

de ar é comum o uso dessas ferramentas que avaliam o comportamento 

térmico e energético das edificações, permitindo a simulação de diferentes 

cenários. Através dos programas de simulação, pode-se estimar o consumo de 

energia, a carga térmica dos ambientes favorecidos pelos sistemas de 

refrigeração e até mesmo o impacto ambiental provocado pela alternativa de 

projeto antes mesmo de sua execução.  

Dada a relevância dessas questões em conjunto com os dados 

levantados pela equipe de engenharia e arquitetura do Departamento de 

Polícia Federal de 2011, os quais consideram que o sistema de 

condicionamento de ar do Edifício Sede representa aproximadamente 60% dos 

gastos com energia elétrica, foi sugerido um estudo direcionado à minimização 

desse percentual, objetivando a eficiência energética da edificação e 

consequentemente do seu sistema de refrigeração. 

 

1.2. OBJETIVO GERAL 

O referido trabalho tem como meta avaliar o desempenho 

termoenergético de uma instalação de condicionamento de ar, de um prédio 

público localizado em Brasília, Distrito Federal. 
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1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos para a melhor compreensão do problema podem 

ser divididos da seguinte maneira: 

•  Retratar um sistema de refrigeração que passou por um retrofit; 

•  Realizar uma modelagem energética dos ambientes atendidos pelo 

sistema de climatização; 

• Determinação da carga térmica total dos ambientes favorecidos pela 

climatização;  

•  Averiguação da adequação da carga térmica total aos sistemas de 

refrigeração (antigo e atual); 

•  Cálculo e análise da razão KW/TR total dos sistemas modelados; 

•  Quantificação do consumo anual de energia elétrica do edifício no 

cenário antigo e atual. 

 

1.3. ESTADO DA ARTE – INSTALAÇÕES DE CONDICIONAMENTO 

DE AR 

A origem de sistemas de condicionamento de ar se deu em 1902, com 

Willis Carrier inventor do processo mecânico para condicionar o ar. Carrier 

teorizou a possibilidade de retirar umidade do ambiente através do resfriamento 

do ar por dutos artificialmente arrefecidos. Esse mecanismo, que controlava a 

temperatura e umidade, foi o primeiro exemplo de condicionador de ar contínuo 

por processo mecânico. Décadas depois esses sistemas se popularizaram e 

apesar da sua evolução, a crise econômica e a Segunda Guerra Mundial 

provocaram quedas na procura por esses aparelhos. A retomada do 

crescimento do setor em 1950 levou ao desenvolvimento da primeira produção 

em série de unidades centrais de ar condicionado. Nas décadas seguintes, o ar 

condicionado já não era mais um artigo de luxo, e o mercado começa a buscar 

cada vez mais por novas tecnologias. (ROMÉRO & REIS, 2011) 

A globalização e o avanço do processo de urbanização são eventos que 

marcaram o século XX, consequentemente houveram mudanças de 

tecnologias que conduziram estudiosos ao desenvolvimento de metodologias e 

procedimentos técnicos que visam a adequação de construções e 
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equipamentos que perderam a sua funcionalidade. A depreciação dos 

equipamentos e das edificações é evidente nesses casos, levando à 

necessidade da substituição das tecnologias. 

A modernização das edificações, bem como os sistemas e equipamentos 

que a compõe é conhecida como retrofit, abreviatura da expressão inglesa 

“retroactive refit” que significa “readaptação posterior”. Este conceito vem 

ganhando destaque na literatura nos diversos ramos da engenharia, tendo 

enfoque nos assuntos voltados à economia de energia elétrica com destaque 

na modernização da edificação como um todo. (LINS & CAIAFA, 2016) 

Há também estudos que especificam a modernização de uma área, como 

a arquitetura, a iluminação ou climatização, que é o caso do objeto de estudo, 

onde explora o sistema de climatização de um órgão público do Distrito 

Federal, que passou por um retrofit concluído em 2013, onde o cenário antigo 

possuía equipamentos obsoletos e que consumiam muita energia. 

Mukherjee (2009) relata diversas abordagens para aplicação de retrofit 

em sistemas centrais de climatização. Os pontos abordados pelo autor como 

opções de retrofit foram, a substituição de componentes desatualizados por 

outros mais eficientes, otimização do sistema de automação e mudança nos 

processos de climatização, que traduz exatamente o estudo de caso deste 

documento.  

Em paralelo existem pesquisas que sugerem a modelagem dessas 

informações, como trata Guimarães (2014) no seu trabalho que objetiva a 

apresentação das principais características dos processos de retrofit e, através 

de um estudo de campo, pretende explorar a possibilidade de utilizar 

ferramentas que modelem as informações para análise de projetos, 

considerando o desempenho lumínico e térmico. O autor também elucida que 

esse tipo de abordagem tem grande potencial para análise de projetos ao longo 

da vida útil das edificações e é possível obter resultados próximos da realidade 

avaliando possíveis mudanças que aumentem a performance do edifício. 

O Distrito Federal possui um grande número de casos de retrofit, como o 

caso do shopping Casa Park, que em 2011 iniciou o projeto de modernização 

do sistema de climatização, onde três chillers de 200 TR cada foram 

substituídos por um chiller de 600 TR. De acordo com a fabricante Trane, 

responsável pela substituição, houve redução de aproximadamente 30% nos 
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gastos de energia e o payback do investimento seria de 3 anos. (LINS & 

CAIAFA, 2016) 

Ao se aplicar o retrofit no sistema de climatização do objeto que 

contempla esse estudo foi esperado que houvesse aumento da eficiência 

energética do sistema como um todo.  

1.4. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

O presente documento visa à exploração do conhecimento técnico e 

teórico de sistemas de refrigeração, utilizando como referência de pesquisa o 

sistema de climatização do Edifício Sede da Polícia Federal.  

A atual sede, conhecida como “Máscara Negra”, foi inaugurada no dia 21 

de julho de 1977 e está localizada em Brasília, DF, no Setor de Autarquias Sul, 

quadra 6, lotes 9 e 10.(PF, 2017) 

A edificação possui aproximadamente 22.000,00m2, conta com quinze 

pavimentos, sendo 10 pavimentos tipo, sobreloja, térreo e três subsolos. O 

sistema de climatização, síntese dos estudos, se encontra nos segundo e 

terceiro subsolose será detalhado adiante. 

 

 

Figura 2: Fachada Edifício Sede da Polícia Federal - Brasília, DF. Fonte: Google Imagens, 
2017. 

 

 

 

1.4.1. EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE 

REFRIGERAÇÃO DO DPF 
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O sistema atual atenderá toda a edificação, com circuito primário e 

secundário, composto por:  

- 2 resfriadores de líquido (chiller) com condensação a água de 161,4 

TRs, que substituíram um equipamento de 329 TRs; 

- 1 resfriador de líquido (chiller) com condensação a água de 369 TRs, 

este equipamento permaneceu após o retrofit; 

- 5 bombas de água gelada primárias, sendo 3operantes e 2 reservas; 

- 4 bombas de água gelada secundárias, sendo 3 operantes e 1 reserva 

com inversores de freqüência; 

- 4 torres de arrefecimento, que substituíram 3 torres de alvenaria que 

eram utilizadas no sistema antigo; 

- 5 bombas de água de condensação, sendo 4 operantes e 1 reserva; 

- 1 tanque de expansão; 

- 3 climatizadores de ar fancoil; 

- 441climatizadores. Destes climatizadores, 2 serão do tipo parede e 2 

serão do tipo piso, todos os demais serão do tipo cassete.  

Todos os splits e selfs antigamente instalados foram desinstalados e 

retirados do prédio com a implantação do novo sistema de água gelada. O 

insuflamento será feito pelas próprias unidades climatizadoras. 

O princípio de funcionamento assim como a metodologia empregada para 

esse sistema é elucidada no decorrer do trabalho. As fotos referentes aos 

equipamentos do sistema atual encontram-se anexadas a este documento. 

 

1.5. TERMIND – AUDITORIA ENERGÉTICA 

A TerMind – Auditoria Energética é uma empresa de engenharia voltada 

para a redução do consumo de energia em edificações, soluções de energia 

renováveis e projetos de sistemas de climatização, atendendo às certificações 

vigentes. 

Por meio do processo de auditoria energética, a TerMind oferece aos 

seus clientes diagnósticos e ajustes de sistemas prediais, resultando na 

redução do consumo de energia, otimização do conforto térmico e qualidade do 

ar interior. 
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A aplicação dos seus serviços vai desde projetos de climatização, 

sistemas fotovoltaicos, como também modelagens energéticas, auxilio 

fornecido para desenvolvimento da análise desse estudo.  

A modelagem energética realizada pela TerMind, compreende a análise e 

otimização energética por meio do software EnergyPlus, análise energética e 

otimização paramétrica para novos projetos ou retrofitting de prédios 

existentes, atendimento e documentação das certificações prediais LEED e 

PROCEL Edifica. (TERMIND, 2017) 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2.1. METODOLOGIA 

O método desse trabalho pode ser dividido em três partes. A primeira 

consiste na fundamentação da revisão bibliográfica para o entendimento das 

normas e protocolos aplicados ao estudo de caso e do software utilizado para 

análise de dados. Essa primeira etapa visou à construção do conhecimento 

para uma melhor compreensão dos assuntos abordados no trabalho.  

A segunda parte consiste na apresentação do estudo de caso, assim 

como o detalhamento do sistema de condicionamento de ar a ser estudado. E 

por último, a parte que se traduz em realizar a modelagem energética 

desempenhada pelo software EnergyPlus versão 8.7.0, e análise dos 

resultados. Essa modelagem será feita da seguinte maneira: 

• Modelagem 1: Sistema atual 

• Modelagem 2: Sistema antigo 

A avaliação fundamenta-se na comparação entre os resultados das duas 

modelagens. A abordagem a ser utilizada nesse trabalho é uma abordagem 

quantitativa e exploratória, por basearem-se nos dados cedidos pelo DPF. 

A base de dados que será utilizada é proveniente dos projetos e 

documentos doados pela DEA - Divisão de Engenharia e Arquitetura do 

Departamento de Polícia Federal, bem como os dados disponíveisnas normas 

usadas como referência,uma vez que o objetivo do trabalho é calcular o 
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consumo anual de energia elétrica e a carga térmica dos ambientes atendidos 

pelo sistema de condicionamento de ar. 

Em resumo, a metodologia do trabalho pode ser detalhada conforme 

esquema abaixo: 

 

Etapa 1-Formação do conhecimento 

• Introdução aos conceitos básicos de ciclos termodinâmicos; 

• Fundamentação teórica sobre as normas ASHRAE 90.1/2010 e ABNT 

NBR 16401/2008, bem como o Protocolo IPMVP; 

• Fundamentação teórica acerca do Software EnergyPlus, que executará 

as modelagens energéticas necessárias para o caso. 

 

Etapa 2 - Detalhamento do estudo de caso 

• Descrição do objeto de estudo; 

• Detalhamento dos sistemas de refrigeração pré e pós retrofit do Edifício 

Sede da Polícia Federal. 

 

Etapa 3 - Aplicação do método 

• Simulação energética gerada pelo Software EnergyPlus;  

• Quantificação da carga térmica e do consumo de energia elétrica em 

todos os modelos propostos; 

• Análise e interpretação dos dados; 

• Obtenção de resultados. 

• Propostas para trabalhos futuros. 

 

 

Figura 3: Fluxograma da metodologia de pesquisa. Fonte: Autoria própria. 
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2.2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

O desempenho energético de uma edificação depende de vários fatores 

que se inter-relacionam, os quais variam desde as estratégias de 

gerenciamento e manutenção adotadas pela administração, até as condições 

do clima local, as características arquitetônicas, os sistemas de instalação e os 

equipamentos utilizados. Nessas condições, a tomada de decisão no momento 

da concepção do projeto é decisiva, exigindo que o arquiteto e outros 

profissionais envolvidos na elaboração e execução da obra trabalhem em 

sincronia. Tais medidas são consideradas estruturais, tendo em vista sua 

influência no produto final e o alto custo de reformas posteriores. (VELOSO, 

2004) 

Os estudos preliminares e anteprojetos podem ser responsáveis por até 

50% do potencial de economia de energia. Um dos estágios mais importantes 

da elaboração de uma edificação é a escolha dos materiais que irão compor a 

sua envoltória, pois caracteriza as necessidades energéticas necessárias para 

proporcionar o mínimo de conforto nos ambientes internos. (FERNANDES, 

2001) 

E foi com base nessas diretrizes que o referido estudo se baseou no 

Protocolo IPMVP assim como nas normas ASHRAE 90.1/2010 e NBR 

16401/2008 para realizar a modelagem energética no software que 

desempenha essa função. Antes de começar a detalhar o sistema e o modelar, 

é importante verificar alguns conceitos envolvidos na teoria de sistemas de 

refrigeração. 

 

2.2.1. PRIMEIRA LEI DA TERMODINÂMICA 

Segundo Çengel et al. (2013), termodinâmica pode ser definida como a 

ciência da energia. Podendo ser caracterizada como a capacidade de causar 

alterações. Ele afirma que uma das leis mais fundamentais da natureza é o 

princípio de conservação da energia, onde durante uma interação, a energia 

pode mudar de uma forma para outra, mas a quantidade total permanece 

constante, ou seja, a energia não pode ser criada ou destruída.  

Dessa forma Çengel et al. (2013) enuncia a Primeira Lei da 

Termodinâmica como 
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“A energia não pode ser criada nem destruída durante um 

processo, ela pode apenas mudar de forma.” 

A alteração no conteúdo de energia de um corpo ou de qualquer outro 

sistema, ou simplesmente balanço de energia de um sistema, é igual à 

diferença entre a entrada de energia e a saída de energia, sendo assim o 

balanço de energia expresso como 

 ∆𝐸 =  𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 − 𝐸𝑠𝑎𝑖 (1) 

Uma das principais consequências da Primeira Lei é a existência e 

definição da propriedade energia total (E), como foi provada na expressão (1), 

é importante dizer que a Primeira Lei não faz referência ao valor da energia 

total de um sistema fechado em um estado, ela simplesmente declara a 

possibilidade de conversão de calor em trabalho e vice-versa.  

 

Matematicamente 

 ∆𝑈 =  𝑄 + 𝑊 (2) 

    

Onde ∆U é a variação de energia interna do sistema, Q é a quantidade de 

calor envolvida e W o trabalho realizado pelo sistema. 

Quando levado em conta os fluxos de entrada e saída, é possível 

relaciona-los com as variações de volume no sistema, tomando-se um volume 

de controle formado pelo sistema e por uma matéria afluente num certo 

intervalo de tempo ∆t. No caso da entrada, um trabalho equivalente à contração 

do volume de matéria que entra no intervalo de tempo considerado é realizado 

no sistema; na saída, um trabalho correspondente é realizado nas vizinhanças. 

(ÇENGEL et. al,. 2013) 

Assim, é possível ter que 

 ∆𝑈 = 𝑄 + 𝑊 + [ 𝑈𝑠𝑎𝑖∆𝑡 − 𝑈𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎∆𝑡] (3) 

 

Onde Usai é a energia que deixa o sistema e Uentra é a energia que entra 

no sistema. 

Além da variação na energia interna, calor e trabalho trocados podem 

ocasionar variações na energia potencial gravitacional, energia cinética do 

sistema, bem como as energias dos fluxos mássicos afluentes e efluentes, 

dessa maneira tem-se a seguinte expressão 
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𝑑

𝑑𝑡
(𝑈 + 𝐸𝑐𝑖𝑛 + 𝐸𝑝𝑜𝑡) = 𝑄 + 𝑊2 + [𝐻2 + 𝐸𝑐𝑖𝑛,2 + 𝐸𝑝𝑜𝑡,2] + [𝐻1 + 𝐸𝑐𝑖𝑛,1 + 𝐸𝑝𝑜𝑡,1] 

(4) 

 

Para a maioria das aplicações da Termodinâmica clássica de fluidos, os 

termos de energia cinética e potencial são desprezíveis. Essa abordagem é 

bastante utilizada e constitui parte essencial do estudo sobre termodinâmica e 

suas diretrizes. (ÇENGEL et. al,. 2013) 

 

2.2.2. SEGUNDA LEI DA TERMODINÂMICA 

Para Çengel et al. (2013), a energia tem qualidade, assim como 

quantidade, o que traduz a Segunda Lei da Termodinâmica, afirmando que os 

processos reais ocorrem na direção da diminuição da qualidade da energia. 

Em outros termos, a Segunda Lei da Termodinâmica, trata da quantidade 

de trabalho que pode ser obtida nos processos de transformação de energia. 

Enquanto a energia é transformada, é possível realizar um trabalho útil, como 

resultado parcial da mudança de forma de energia.  A Segunda Lei da 

Termodinâmica também é usada na determinação dos limites teóricos para o 

desempenho dos sistemas de engenharia mais utilizados, como máquinas 

térmicas e refrigeradores. 

Há dois enunciados clássicos da Segunda Lei da Termodinâmica – o 

enunciado de Kelvin-Planck, que está relacionado às máquinas térmicas, e o 

enunciado de Clausius, relacionado a refrigeradores e bombas de calor. 

O estudo é direcionado aos refrigeradores, definidos como dispositivos 

cíclicos que trabalham de forma que a transferência de calor ocorra de um 

meio a baixa temperatura para um meio a alta temperatura, utilizando um fluido 

de trabalho chamado de refrigerante. O que nos leva ao enunciado de 

Clausius, onde estabelece que o refrigerador, não pode funcionar, a menos que 

seu compressor seja acionado por uma fonte externa de energia, como por 

exemplo, um motor elétrico.(ÇENGEL et. al,. 2013) 

 

2.2.3. COEFICIENTE DE PERFORMANCE 

Com relação às Leis da Termodinâmica, é importante salientar que para 

um sistema fechado, como é o caso do sistema de refrigeração analisado, os 

estados iniciais e finais são idênticos e, portanto  
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 ∆𝐸 =  𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 − 𝐸𝑠𝑎𝑖 (5) 

 

Assim, o balanço de energia em um ciclo pode ser simplificado para 

 𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 = 𝐸𝑠𝑎𝑖 (6) 

 

Observando que um sistema fechado não envolve nenhum fluxo de 

massa através de suas fronteiras, o balanço de energia de um ciclo pode ser 

expresso em termos de interações de calor e trabalho como 

 𝑊𝑙í𝑞,𝑠𝑎𝑖 = 𝑊𝑙í𝑞,𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 (7) 

 

Onde Wlíq,sai é o trabalho líquido que deixa o sistema e Qlíq,entra é o calor 

líquido que entra no sistema.Ou seja, o trabalho líquido realizado durante um 

ciclo é igual à entrada líquida de calor. (ÇENGEL et. al,. 2013) 

Dentro do contexto de trabalho e calor, podemos então caracterizar o 

coeficiente de performance (COP) de um refrigerador, que é simplesmente a 

sua eficiência. Assim, o COP pode ser expresso por 

 
𝐶𝑂𝑃 =

𝐸𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎
=

𝑄𝑓

𝑊𝑙í𝑞
 

(8) 

 

O princípio de conservação de energia para um dispositivo cíclico exige 

que  

 𝑊𝑙í𝑞,𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 = 𝑄𝑞 − 𝑄𝑓 (9) 

 

Onde Wlíq,entra é a entrada de trabalho líquido no refrigerador, dada em 

KJ,Qq é a magnitude do calor rejeitado para o espaço aquecido a uma certa 

temperatura Tq e Qf é a magnitude do calor removido do espaço refrigerado à 

uma temperatura Tf. (ÇENGEL et. al,. 2013) 

Assim a expressão para o COP torna-se 

 
𝐶𝑂𝑃 =

𝑄𝑓

[𝑄𝑞 − 𝑄𝑓]
= 1 − [

𝑄𝑞

𝑄𝑓
− 1] 

(10) 

 

Pela equação 10 é possível ver que a quantidade de calor removida do 

espaço refrigerado pode ser maior que o trabalho realizado, e que o COP 

diminui com a redução da temperatura de refrigeração. (ÇENGEL et. al,. 2013) 
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A maioria dos condicionadores de ar possui um COP entre 2,3 e 3,5. O 

Coeficiente de Performance é um dos parâmetros de maior relevância durante 

a modelagem computacional de sistemas de refrigeração, sendo analisados 

separadamente para cada configuração do sistema de refrigeração da PF. 

(ÇENGEL et. al,. 2013) 

 

2.2.4. CICLOS TERMODINÂMICOS DE REFRIGERAÇÃO E 

CONDICIONAMENTO DE AR 

Das áreas importantes de aplicação das Leis da Termodinâmica, 

podemos citar a geração de potência e a refrigeração. Ambos se realizam 

mediante sistemas que operam em um ciclo termodinâmico. Os ciclos 

termodinâmicos podem se dividir em duas categorias gerais:  

- Ciclos de potência 

- Ciclos de refrigeração 

O presente estudo irá analisar apenas os ciclos de refrigeração. Os 

sistemas que usam dispositivos para produzir o efeito de refrigeração se 

chamam refrigeradores, condicionadores de ar ou bombas térmicas, e os ciclos 

que os operam se chamam ciclos de refrigeração. 

Sendo assim o ciclo que será estudado, caracterizado como ciclo de 

refrigeração por compressão a vapor, composto basicamente por compressor, 

dispositivo de expansão, evaporador e condensador. 

O ciclo inicia-se com o fluido sendo comprimido no compressor sob a 

forma de vapor, onde a sua pressão e a sua temperatura são aumentadas. O 

vapor sai do compressor superaquecido, e direciona-se ao condensador, onde 

é arrefecido para posteriormente ser condensado, passando para o estado 

líquido. O líquido segue para o dispositivo de expansão (válvula de expansão 

termostática) que provoca uma queda de pressão, causando a sua evaporação 

parcial e a autorefrigeração, obtendo assim uma mistura líquido-vapor. A 

mistura desloca-se então para o evaporador que absorve calor do meio, e 

evapora-se completamente através da serpentina do evaporador. O vapor 

resultante volta ao compressor para completar o ciclo termodinâmico. 

(ANTUNES et al., 2007) 
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É importante elucidar que, essa descrição baseia-se em um ciclo de 

compressão de vapor ideal, o qual nunca ocorre na realidade. Este ciclo é 

ilustrado na Figura 4. 

 

Figura 4: Representação do ciclo básico de refrigeração. Fonte: ANTUNES et al., 2007. 
 

Entretanto existem sistemas inovadores de refrigeração por compressão a 

vapor, onde em grandes aplicações industriais a eficiência, e não a 

simplicidade é a principal preocupação. Como é o caso do sistema de 

refrigeração da PF, que utiliza o sistema de refrigeração em cascata, ou seja, 

emprega dois ciclos de refrigeração que operam em série. 

Nesse caso, os dois ciclos estão conectados por meio de um trocador de 

calor (chiller). No ciclo em cascata, assume-se que os refrigerantes de ambos 

os ciclos sejam iguais, no sistema da PF é utilizado o fluido Refrigerante 134-a. 

O fluido R134-a é uma opção ecologicamente correta, pois é isento de 

cloro (agente destruidor do ozônio) e apresenta propriedades termodinâmicas 

adequadas para o uso em trocadores de calor. (ALMEIDA & BARBOSA, 2010) 

Abaixo é mostrado um desenho esquemático do ciclo de refrigeração em 

cascata teórico. 
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Figura 5: Esquema ilustrativo do sistema de refrigeração teórico em cascata de dois estágios 
com o mesmo refrigerante nos dois circuitos. Fonte: ÇENGEL, 2012. 

 

O diagrama T-s mostrado na Figura 5 mostra que o trabalho do 

compressor diminui e a quantidade de calor absorvida do espaço refrigerado 

aumenta como resultado do sistema em cascata.  

O ciclo de refrigeração em cascata ilustrado na figura acima é apenas 

ilustrativo, uma vez que o ciclo real que opera no sistema de refrigeração da PF 

é composto por dois circuitos interligados pelos trocadores de calor, 

envolvendo torres de resfriamento e um sistema de distribuição que se 

diferencia para o cenário atual antigo. 

O sistema atualmente instalado no edifício é um sistema central de água 

gelada, CAG – Central de Água Gelada, composto por dois circuitos, sendo um 

circuito envolvendo as torres de arrefecimento e o chiller – Circuito 1 ou 

Circuito Primário e outro circuito interligando os trocadores de calor aos fancoils 

– Circuito 2 ou Circuito Secundário. 
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Figura 6: Ilustração do Circuito Primário - Sistema de resfriamento. Fonte: Adaptado Google 
Imagens, 2017. 

 

No Circuito Primário, é utilizado água como fluido de resfriamento. A água 

“quente” que sai dos resfriadores é reaproveitada, para tanto, ela passa pela 

torre de resfriamento evaporativo para ser resfriada, e retorna ao circuito dos 

resfriadores do processo. A Figura 6 mostra o esquema típico de um sistema 

de água de resfriamento, composto por torre de arrefecimento e trocadores de 

calor, representado o Circuito 1 do ciclo de refrigeração em cascata. 

Já o Circuito Secundário pode ser ilustrado da seguinte maneira: 

 

 

Figura 7: Ilustração do Circuito 2 - Sistema de Distribuição. Fonte: Adaptado Google Imagem, 
2017. 

 

Nesse processo a água resfriada é levada até os chillers, onde há 

transferência de calor entre as paredes dos tubos do chiller com a água. A 

transferência de calor ocorre com o fluido Refrigerante 134-a escoando no 

interior dos tubos, enquanto a água escoa fora dos tubos, através do casco. 

(ÇENGEL et. al,. 2012) 
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 A água após passar pelo interior do chiller e consequentemente resfriada 

é encaminha até o fancoil que por sua vez possui uma caixa contendo uma 

serpentina de cobre/alumínio por onde circula essa água gelada. O ar é 

direcionado através de um ventilador para o sistema de filtragem e depois para 

as serpentinas de onde será insuflado até o ambiente. Proporcionando então 

conforto térmico aos usuários. 

 

 

Figura 8: Sistema central de água gelada. Fonte: Adaptado Google Imagens, 2017. 

 

Já o sistema antigo, foi projetado em 1972 e na América do Sul somente 

dois prédios utilizaram o mesmo sistema. Por se tratar de um projeto muito 

antigo, não se teve acesso às plantas arquitetônicas desse sistema, e por isso 

não há informações detalhadas sobre o mesmo.  

Esse sistema trabalhava com a mesma filosofia de expansão indireta com 

condensação a água, porém com um esquema mais simplificado, onde 

utilizava 2 fancoils de alvenaria que tinham a função de pré resfriar o ar e 

conduzi-lo até os 630 aparelhos cebecs que faziam a troca de calor por 

indução, instalados diretamente nas salas. 

 

2.2.5. CÁLCULO DA CARGA TÉRMICA 

O objetivo do cálculo de trocas térmicas é estimar a capacidade dos 

diversos componentes do sistema para manter o ambiente em condições de 

conforto, diz Hagel, 2005. 

A geração de calor afeta as cargas térmicas de resfriamento, e a sua 

estimativa leva em consideração fatores internos e externos que influenciam 

nas variações de temperatura e umidade do local analisado. Propriedades 

físicas dos materiais que envolvem o ambiente, ventilação, infiltração, 
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insolação, dados geoclimáticos como altitude e localização geográfica, são 

alguns dos fatores externos. Internamente, fatores como número de ocupantes, 

tipo de atividade desenvolvida em cada ambiente e dissipação térmica de 

lâmpadas e equipamentos, também pode modificar essa aferição. (HAGEL, 

2005) 

Tais fontes de geração de calor afetam a carga térmica do recinto e 

provocam variação da temperatura, podendo assim considerar a carga térmica 

como a soma dos ganhos de calor interno e externo. Como há vários aspectos 

intrínsecos ao ganho de calor interno, o cálculo de carga térmica é dito 

estimado. (HAGEL, 2005) 

O cálculo da carga térmica deve ser bastante criterioso e o local a ser 

condicionado precisa ser totalmente caracterizado, de forma que equipamentos 

e materiais não sejam empregados de forma ineficiente causando assim 

prejuízos tanto financeiros quanto para o conforto humano. (HAGEL, 2005) 

Devido à quantidade de fatores envolvidos na mensuração da carga 

térmica, exceto para sistemas muito simples, se torna exaustivo sem o auxílio 

de um programa de computador. Para sistemas de refrigeração central, como é 

o caso explorado, a carga térmica é calculada considerando a soma das 

unidades de tratamento de ar, ou seja, é a carga máxima simultânea do 

conjunto de unidades servidas pelo sistema, não é necessariamente a soma 

dos máximos das zonas, que podem não ocorrer simultaneamente. Deve-se 

acrescentar o calor dissipado nas bombas e nas redes de distribuição de 

fluidos. (NBR 16401, 2008) 

A carga térmica do sistema estudado será calculada pelo software 

EnergyPlus, conforme especificações da norma. Esse cálculo será exposto no 

Capítulo III deste documento. 

 

2.2.6. NORMA ABNT NBR 16401/2008: Instalações de ar 

condicionado – Sistemas Centrais e Unitários. 

As instalações de ar condicionado devem seguir um padrão de qualidade 

previamente definido. Esse padrão é definido na norma técnica ABNT NBR 

16401 de 2008, usada para sistemas de condicionamento de ar centrais ou 

unitários. Pode ser aplicada às instalações de sistemas novos ou em reformas 

de sistemas já existentes, como é o caso do Edifício Sede da PF. 



34 

 

A ABNT NBR 16.401 é separada em três partes: 

• Parte 1 (ABNT NBR 16401-1): Projeto das Instalações; 

• Parte 2 (ABNT NBR 16401-2): Parâmetros de conforto térmico; 

• Parte 3 (ABNT NBR 16401-3): Qualidade do ar interior. 

A Parte 1, projeto das instalações, define e específica todas as etapas da 

instalação do sistema de refrigeração, desde o cálculo de potência necessária 

até a finalização da instalação. Já a Parte 2, parâmetros de conforto térmico, 

estabelece todos os parâmetros para que o ambiente climatizado possua uma 

sensação térmica de satisfação de, pelo menos, 80% dos usuários do sistema. 

Enquanto que a Parte 3 trata da qualidade do ar interior, além de conter toda a 

especificação de instalação do sistema, de definir a satisfação do uso do 

mesmo, a norma também define que o sistema deve propiciar um ar interno 

com qualidade, com níveis mínimos de filtragem e renovação de ar. (NBR 

16401, 2008) 

Neste documento, será feita a análise em conjunto das três partes, assim 

como os cálculos e parâmetros serão fundamentados na mesma. 

 

2.2.7. NORMA ASHRAE 90.1/2010 

A ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers), é uma associação internacional que em 1989, 

implantou a ASHRAE 90.1 que considera a envoltória da edificação, sistemas 

de condicionamento de ar, iluminação artificial e aquecimento de água 

incluindo ainda motores e equipamentos. Desde então, os requisitos exigidos 

nas versões 2007, 2010 e 2013 definem uma edificação com envoltória 

gradualmente isolada termicamente e menos influenciada pelas cargas 

térmicas externas. (MAZZAFERO, 2016) 

Conforme supracitado, esta norma estabelece requisitos mínimos para 

eficiência energética em edificações comerciais, tanto em fase de projeto 

quanto em operação, assim como referido na norma ABNT NBR 16401/2008. 

O que a diferencia da norma brasileira é que esta se apresenta em nível 

internacional, englobando diversos climas ao redor do mundo, além dos norte-

americanos, também classifica o clima de oito cidades brasileiras.  
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O diagnóstico feito neste trabalho se apoia nos requisitos presentes nas 

duas normas visando contribuir a redução do consumo de energia elétrica da 

edificação. 

 

2.2.8. PROTOCOLO INTERNACIONAL DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO 

DE PERFOMANCE - PIMVP 

O PIMVP tem como objetivo aumentar os investimentos da eficiência 

energética e o consumo eficiente de água, e projetos de energia renovável em 

todo o mundo, além disso promove investimentos eficazes através de outras 

atividades. O PIMVP se aplica a uma grande variedade de instalações 

incluindo edifícios novos, edifícios já existentes e processos industriais. Desse 

modo, o protocolo enfatiza o que foi mencionado nos itens anteriores deste 

documento. (EVO, 2012) 

Devem ser designadas as opções do IPMVP a serem utilizados, os 

métodos de medição e de análise aplicados, os procedimentos de garantia e de 

qualidade a ser seguidos. Adiante são explicadas as opções que o PIMVP 

disponibiliza. (EVO, 2012) 

 

2.2.8.1. Opções do IPMVP 

O PIMVP disponibiliza quatro opções de Medição e Verificação (A, B, C e 

D) que correspondem a abordagens diferentes para os projetos de eficiência 

energética. Dessa forma seguem diretrizes para determinar a poupança de 

energia com diferentes níveis de incerteza, de custo e metodologia. A opção 

selecionada resulta das condições apresentadas do local que se deseja avaliar, 

chamado aqui como local de fronteira de medição. Com base nisso são 

apresentadas as opções do PIMVP. (ARMANDO, apud EVO, 2012) 

 

i) Opção A: Medição dos parâmetros chave 

A opção A consiste numa abordagem destinada a melhoria isolada onde 

os parâmetros (ex. capacidade instalada) são medidos instantaneamente ou 

em curto prazo e os fatores operacionais (ex.: número de horas de 

funcionamento dos equipamentos) são baseadas em dados históricos, 

especificações do fabricante ou avaliação de engenharia, sendo necessária a 
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documentação da fonte ou justificação do parâmetro estimado. (ARMANDO, 

apud EVO, 2012) 

Uma das vantagens da opção A é que possui um vasto número de 

aplicações, como por exemplo, no aparecimento de alterações futuras dentro 

da fronteira de medição e na incerteza criada pelas estimativas. É uma 

alternativa menos dispendiosa do que nos casos onde é necessário medição 

ou simulação, como é retratado nas demais opções. (ARMANDO, apud EVO, 

2012) 

ii) Opção B: Medição de todos os parâmetros 

A opção B é atribuída a medidas de racionalização de energia com perfil 

de carga variável. Tanto os parâmetros como os fatores operacionais são 

medidos em curto prazo, continuamente em todo período analisado do 

equipamento ou sistema. Logo, exige a medição de todas as quantidades de 

energia, ou de todos os parâmetros necessários para calcular a energia. 

(ARMANDO, apud EVO, 2012) 

O protocolo aconselha utilizar a opção B quando a medição de todos os 

parâmetros é menos dispendiosa do que a simulação (opção D) ou quando as 

operações dentro da fronteira de medição são variáveis. 

Em análise às propriedades da Opção B, é possível avaliar que a mesma 

não se encaixa nas características do objeto de estudo. 

 

iii) Opção C: Toda a instalação 

A alternativa C abrange toda a instalação, bem como a análise de dados 

e procedimentos que permitam avaliar a melhoria do projeto. Resulta na 

utilização de contadores da empresa do setor energético de toda a instalação. 

(ARMANDO, apud EVO, 2012) 

As ferramentas de análise de dados poderão ser modelos de regressão 

multivariáveis, modelos que prevêem os níveis e consumo de energia através 

de variáveis independentes ou técnicas matemáticas que permitem realizar 

comparações. Todavia os modelos de regressão são mais precisos, uma vez 

que, têm em conta as condições meteorológicas e outras variáveis 

independentes, designadas como parâmetros que mudam regularmente e 

afetam o consumo de energia da instalação. (ARMANDO, apud EVO, 2012) 
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O principal objetivo agregado á opção C é o reconhecimento de eventuais 

mudanças na instalação, sendo necessária a realização de inspeções 

periódicas a todo o equipamento e operações da instalação durante o período 

de reporte. Como não haviam dados registrados referentes à um período do 

retrofit, nem tampouco de todos os equipamentos, essa opção foi descartada. 

 

iv) Opção D: Simulação calibrada 

A simulação calibrada implica a utilização de um software de simulação 

computacional para avaliar a energia da instalação, tanto a energia de 

consumo de referência como a energia do período de análise. 

Como já reportado, a vantagem desta opção é a sua aplicação tanto na 

melhoria isolada como global.No caso da melhoria isolada, semelhante às 

opções A e B, pode ser usada para avaliar apenas o desempenho energético 

de sistemas individuais numa instalação. Visto que o consumo de energia do 

sistema deve ser isolado do resto da instalação através de contadores 

apropriados. No caso da melhoria global, análogo à opção C no que diz 

respeito à avaliação do desempenho energético de uma instalação, todavia, a 

ferramenta de simulação permite também estimar valorespróximos aos valores 

reais. (ARMANDO, apud EVO, 2012) 

A opção de simulação requer uma metodologia que se baseia em cinco 

passos(ARMANDO, apud EVO, 2012) 

1) Levantamento dos dados; 

2) Teste do modelo de referência; 

3) Calibração do modelo de referência; 

4) Determinação de um período de desempenho; 

5) Verificação do desempenho e cálculo das variáveis. 

A escolha da opção D se deu devido ao fato de que durante o período de 

reporte houve um retrofit na edificação em questão, e não houve formas de 

acompanhar ou avaliar as alterações e seus impactos no consumo de energia, 

além da ausência de dados de referência confiáveis. A seleção da alternativa D 

também foi motivada pelo software de simulação EnergyPlus que prevê os 

dados medidos com precisão aceitável. É importante acrescentar que a 

ASHRAE fornece pormenores complementares ao IPMVP, focalizando o 
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aspecto tecnológico da relação entre as medições e o equipamento a ser 

examinado. 

 

2.2.9. FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS 

Durante as últimas décadas, a tecnologia das simulações computacionais 

de edifícios mostrou considerável evolução. Tal progresso proporciona um 

aumento da confiabilidade dos resultados, uma vez que reproduz com maior 

precisão os fenômenos reais. Em contrapartida, exige maior detalhamento para 

a construção do modelo virtual, ou seja, a caracterização do edifício real 

considera uma grande quantidade de variáveis para os dados de entrada do 

processo de simulação. (CASAGRANDE, 2013) 

O procedimento básico da simulação a partir de ferramentas 

computacionais permite avaliar o comportamento térmico quando submetido a 

diferentes condições, como por exemplo, fatores internos, tais como pessoas, 

lâmpadas e equipamentos. (HAGEL, 2005) 

Diante da opção escolhida do PIMVP – Opção D, que requer o uso de 

ferramentas computacionais para a determinação dos resultados desejados, 

torna-se necessário elucidar alguns conceitos, bem como a descrição do 

software escolhido para realizar essa função. 

O processo relativo à definição e modelagem da edificação de referência 

foi efetuado através do programa de simulação computacional, o EnergyPlus 

versão 8.7.0. 

 

2.2.9.1. DESCRIÇÃO DO SOFTWARE ENERGYPLUS 

O EnergyPlus é um programa computacional de análise termoenergética, 

criado a partir de outros programas, distribuído pelo Departamento de Energia 

dos Estados Unidos, desenvolvido para simulação de carga térmica e análise 

energética de edificações e de seus sistemas, dentre outras finalidades. 

(KNIJNIK, 2011) 

 Trata-se de uma ferramenta disponibilizada gratuitamente desenvolvida 

pelo United States Department of Energy – Energy Efficiency & Renewable 

Energy Department. Este software necessita de outras plataformas para que 

consiga compilar seus resultados, logo, em conjunto foi utilizado para modelar 
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geometricamente o edifício do DPF o software, também gratuitamente 

disponibilizado, o SketchUp. 

A inserção das informações da edificação geradas pelo SketchUp, é feita 

com o uso do plugin OpenStudio, também desenvolvido pelo United States 

Department of Energy – Energy Efficiency & Renewable Energy Department. 

(OPENSTUDIO, 2017) 

Após a inclusão dos parâmetros no OpenStudio, são gerados os 

resultados utilizando o EnergyPlus como instrumento de cálculo. 

Segundo Hagel (2005), o EnergyPlus possui algumas características que 

o coloca a frente de diversos programas de simulação termoenergética, entre 

elas: 

- Solução simultânea e integrada em que a resposta do edifício e os 

sistemas (primários e secundários) estão acoplados; 

- Intervalos de tempo definíveis pelo usuário, para interação entre as 

zonas térmicas e o ambiente, além de intervalos de tempo variável 

para interação entre a zona térmica e o sistema HVAC; 

- Arquivos de entrada, de saída e climáticos, que incluem condições 

ambientais horárias; 

- Sistemas HVAC configuráveis que permitem aos usuários modelar 

sistemas típicos comuns. 
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Figura 9: Organograma geral do EnergyPlus. Fonte: Adaptado de Hagel, 2005. 

 

Para a realização da simulação, é importante apresentar todas as 

definições necessárias para que a simulação seja a mais refinada possível. 

Como já relatado, existem poucos dados e informações registrados em 

documento, sobre o sistema antigo que atuava no DPF, nessas condições 

quando faltaram dados para a simulação foram considerados os valores 

impostos pelas normas supracitadas, bem como no Anexo V do PROCEL. 

Assim, foi possível chegar a resultados razoáveis para análise. 

 

2.2.9.1.1. METODOLOGIA DE CÁLCULO DO SOFTWARE 

ENERGYPLUS 

A partir da descrição das características termofísicas do prédio e sistemas 

mecânicos associados, o EnergyPlus calculará as cargas térmicas necessárias 

para manter o controle térmico adequado. 

Conforme o manual do EnergyPlus, o Engineering Reference (2016), a 

análise da carga térmica das zonas são calculadas baseadas no método de 

balanço de energia, onde descreve a envoltória da edificação como os limites 

de volume de controle para aplicação da Primeira Lei da Termodinâmica, 
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conforme enuncia o item 2.2.1. No software, as equações descrevem um 

balanço de energia para cada elemento do prédio, que envolvem os processos 

de condução, convecção e radiação que ocorrem tanto nas superfícies 

externas como internas, também analisa o volume de ar das zonas. 

O balanço de energia leva em consideração a radiação solar incidente na 

superfície do edifício, sendo influenciada pela localização e inclinação da 

superfície, propriedade dos materiais e condições climáticas. (ENERGYPLUS, 

2016) 

 

 

Figura 10: Incidência solar no DPF. Fonte: SUNCALC, 2017. 

 

A Figura 10 mostra a incidência solar em cada fachada do prédio. Essa 

incidência altera a carga térmica das zonas significativamente. 

O Engineering Reference (2016) diz que para modelagem da superfície 

externa tem-se que o fluxo condutivo através dos materiais da parede (𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑) é 

igual a soma das quantidades de radiação solar absorvida pela superfície 

(𝑄𝑆𝑊𝑟𝑎𝑑), radiação térmica trocada ente a superfície e seu entorno (𝑄𝐿𝑊𝑟𝑎𝑑) e 

energia trocada por convecção entre as superfície (𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣), como é expresso na 

equação abaixo 

 𝑄𝑆𝑊𝑟𝑎𝑑 +  𝑄𝐿𝑊𝑟𝑎𝑑 + 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 =  𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 (11) 

 

Para a modelagem da superfície interna,a equação é dada por 

𝑄𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 +  𝑄𝑆𝑊𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠 + 𝑄𝐿𝑊𝑟𝑎𝑑𝐸𝑥𝑐ℎ + 𝑄𝐿𝑊𝑟𝑎𝑑𝐼𝑛𝑡𝐺𝑎𝑖𝑛 +  𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 +  𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 0 (12) 
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Onde 

𝑄𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟: Quantidade de radiação solar absorvida pela superfície interna; 

𝑄𝑆𝑊𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠: Quantidade de radiação de onda proveniente da iluminação 

interna; 

𝑄𝐿𝑊𝑟𝑎𝑑𝐸𝑥𝑐ℎ: Quantidade de radiação de onda que é trocada entre a zona e 

outras superfícies; 

𝑄𝐿𝑊𝑟𝑎𝑑𝐼𝑛𝑡𝐺𝑎𝑖𝑛: Quantidade de radiação de onda proveniente de pessoas, 

lâmpadas e equipamentos. 

Os fluxos térmicos envolvidos no balanço de energia da zona são 

representados esquematicamente na Figura 11. 

 

Figura 11: Diagrama de fluxos térmicos em uma zona. Fonte: Adaptado de HAGEL, 2005. 

 
O sistema de condicionamento de ar também é analisado. Cada 

condicionamento de ar caracteriza uma zona térmica que pode estar composta 

por diversos ambientes, inclusive um prédio todo. A função do sistema de 

condicionamento de ar é fornecer ar quente ou frio à zona, que pode ser 

equacionado pela diferença de entalpia do ar que entra e a entalpia do ar que 

sai da zona, conforme a seguinte equação (ENERGYPLUS, 2016) 

 𝑄𝑠𝑖𝑠 = ṁ𝑠𝑖𝑠𝐶𝑝 (𝑇𝑠𝑢𝑝 − 𝑇𝑧) (13) 

 

Onde 

𝑄𝑠𝑖𝑠: Quantidade de calor do sistema de condicionamento de ar; 

ṁ𝑠𝑖𝑠: Fluxo mássico de ar resfriado ou aquecido pelo sistema; 

𝐶𝑝: Calor específico a pressão constante; 

𝑇𝑠𝑢𝑝: Temperatura da superfície; 
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𝑇𝑧: Temperatura da zona. 

A equação 13assume que o fluxo mássico de ar de insuflamento (ar que 

entra) é exatamente igual a soma do fluxo de ar de retorno (ar que sai). 

Logo, a equação do balanço de energia da zona pode ser escrita da 

seguinte forma 

 

𝐶𝑧

𝑑𝑇𝑧

𝑑𝑡
= ∑ 𝑄𝑖

𝑁𝑠𝑙

𝑖=1

 + ∑ ℎ𝑖

𝑁𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

𝑖=1

𝐴𝑖(𝑇𝑠𝑖−𝑇𝑧) +  ∑ ṁ𝑖

𝑁𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑖=1

𝐶𝑝 (𝑇𝑧𝑖 − 𝑇𝑧) +  ṁ𝑖𝑛𝑓𝐶𝑝 (𝑇∞ − 𝑇𝑧) +  ṁ𝑠𝑖𝑠𝐶𝑝 (𝑇𝑠𝑢𝑝 − 𝑇𝑧) 
 

(14) 

 

As principais fontes de ganho de calor são provenientes dos vidros, 

parede, piso, teto/cobertura, ocupantes, iluminação e equipamentos. O 

EnergyPlus 8.7, se baseia nessas fontes para realizar o cálculo da carga 

térmica, onde analisa individualmente cada uma dos elementos citados, após a 

análise do balanço de energia. (ENERGYPLUS, 2016) O detalhamento da 

teoria é feito a seguir. 

Para calcular a transmissão de calor através dos vidros, o EnergyPlus 

(2016) emprega os valores pré definidos pelo fabricante de SC e SCL em W/m² 

, conforme mostra a equação 15 

 𝑞 = 𝑆𝐶𝑆𝐶𝐿𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 (15) 

 

Onde 

𝑆𝐶: Shading coef (coeficiente de sombreamento); 

𝑆𝐶𝐿: Solar Cooling Load(carga de resfriamento solar); 

𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜: Área do vidro. 

Para análise da transmissão de calor dos ocupantes, além da análise feita 

no balanço de energia, o software descreve que para a carga térmica de 

pessoas a equação a ser seguida é 

 𝑞 = 𝑁𝑄𝑜𝑐𝑢𝑝𝐶𝐿𝐹 (16) 

 

Onde 

𝑁: Número de pessoas que ocupam a zona. Esse valor foi retirado da 

norma ASHRAE 90.1/2010, pois a PF não possui controle de taxa de ocupação 

diária; 
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𝑄𝑜𝑐𝑢𝑝: Quantidade de calor para atividade moderada de escritório. Valor 

declarado na biblioteca do OpenStudio; 

𝐶𝐿𝐹: Cooling Load Factor (fator de carga de refrigeração). Valor também 

retirado da biblioteca do OpenStudio. 

Para o cálculo da transmissão de calor através dos equipamentos, o 

EnergyPlus (2016) utiliza outra metodologia. A carga térmica dos equipamentos 

é calculada conforme equação abaixo 

 𝑞 = 𝑞𝑖𝑚𝑝𝐴𝐹𝐶𝑅 (17) 

 

Onde 

𝑞𝑖𝑚𝑝: densidade de carga de equipamento, declarado em projeto ou 

fornecido por fabricantes; 

𝐹𝐶𝑅: fator de carga térmica. Retirado da própria biblioteca do EnergyPlus. 

Para calcular a transmissão de calor através da iluminação o software 

segue a equação abaixo 

 𝑞𝐿 = 𝑃𝐿𝐹𝑀𝐹𝑅𝐹𝐶𝑅 (18) 

 

Onde 

𝑞𝐿: Potência dissipada pelas lâmpadas; 

𝑃𝐿: Potência nominal; 

𝐹𝑀: Fator de utilização; 

𝐹𝑅: Fator do reator para lâmpadas fluorescentes; 

𝐹𝐶𝑅: Fator de carga térmica de refrigeração. 

O EnergyPlus possui em sua biblioteca, montada a partir da norma 

ASHRAE 90.1/2010, os valores de 𝐹𝑀, 𝐹𝑅 e 𝐹𝐶𝑅 não sendo preciso declará-los 

na plataforma OpenStudio. 

Ao analisar as paredes, a cobertura/teto e o piso a simulação observa as 

superfícies e suas trocas com o meio, de acordo com o método de balanço de 

energia supracitado. 

Finalmente para obter o valor total da carga térmica dos ambientes, o 

software EnergyPlus considera a soma de todas as fontes de carga térmica 

detalhadas acima. O valor de cada parâmetro utilizado para este cálculo é 

declarado no item 9.2.1. deste documento. 
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CAPÍTULO III 

3.1. MODELAGEM DO PROBLEMA 

A modelagem energética explorada nessa pesquisa será feita da seguinte 

maneira: 

• Modelagem 1: Sistema atual 

• Modelagem 2: Sistema antigo 

Esse estudo consiste na comparação entre as duas modelagens e ambas 

seguem o mesmo raciocínio do fluxograma abaixo. 

 

 

Figura 12: Fluxograma da simulação computacional. Fonte: Autoria própria. 
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A maneira como as modelagens propostas foram realizadas, são relatadas no 

item 3.2. deste capítulo. 

 

3.2. SIMULAÇÃO TÉRMICA COMPUTACIONAL 

O diagnóstico foi realizado seguindo uma metodologia comparativa entre 

duas simulações térmicas, bem como uma análise de engenharia do sistema 

instalado, seguindo as seguintes etapas: 

•  Simulação térmica do modelo atual e do modelo antigo; 

•  Avaliação de adequação do projeto à operação atual do edifício; 

 

A modelagem dos sistemas proposta visa à avaliação da carga térmica de 

resfriamento em dois níveis: 

•  Zonas térmicas; 

•  Unidades de tratamento de ar. 

Dessa forma, foram considerados fatores de simultaneidade ao nível das 

zonas térmicas para as unidades de tratamento de modo que os equipamentos 

então dimensionados atendam a carga máxima.  

O estudo apoiou-se nessas informações para gerar os dados. 

 

3.2.1. PREMISSAS DE CÁLCULO 

Mesmo após o retrofit, o layout arquitetônico do Edifício Sede da PF não 

se alterou, nesse caso foi considerado um pavimento tipo1, uma sobreloja, 

térreo e três subsolos. Esse padrão foi mantido para as duas modelagens, 

tanto para a envoltória do edifício como para as zonas térmicas. 

 

3.2.1.1. MODELAGEM GEOMÉTRICA NO SCKETCHUP 

O primeiro passo da simulação computacional começa com a modelagem 

geométrica do edifício no SketchUp, com base nos projetos cedidos pela DEA.  

                                                 
1Pavimento Tipo: Como o edifício possui 10 pavimentos, foi considerado um modelo de 

pavimento que representasse os 10 andares, denominado Pavimento Tipo. 
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Figura 13: Modelagem geométrica do Edifício Sede da Polícia Federal. Fonte: Autoria própria. 

 
Nessa etapa não é necessário que se modele os 10 pavimentos que 

compõe o prédio, essa característica é informada na plataforma do 

OpenStudio, que possui a opção de multiplicar o pavimento quantas vezes for 

preciso.  

Para o estudo aqui explorado, foi levado em conta as características do 

último andar (representando a cobertura), do térreo e considerou-se apenas um 

pavimento tipo, que irá representar todos os demais pavimentos do prédio, já 

que os resultados explorados não irão variar de forma exorbitante de um andar 

para o outro, devido as aproximações realizadas. 

 

 

Figura 14: Vista frontal e lateral do desenho modelado. Fonte: Autoria própria. 

 

Após a modelagem no SketchUp, cada pavimento foi dividido em zonas 

térmicas de acordo com a sua finalidade e aplicação.  

 

• Divisão das zonas térmicas 
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Dois ambientes não adjacentes podem formar uma zona térmica, desde 

que e sejam servidos pelo mesmo sistema de condicionamento de ar e 

possuam homogeneidade térmica. Uma zona não é um conceito geométrico, e 

sim um conceito térmico. Cada condicionamento de ar caracteriza uma zona 

térmica que pode estar composta de diversos ambientes, inclusive um prédio 

todo. (HAGEL, 2005) 

Desse modo, foram dividas as zonas térmicas dos ambientes desenhados 

seguindo a seguinte nomenclatura: 

 

 

i) Térreo 

 

 

TÉRREO 

A 00 - COPA K00 - CERIMÔNIAL / DCS 

B, C, F, H e N 00 - ESCRITÓRIO M00 - BANHEIRO 

L 00 - DEPÓSITO I00 - COPA 

D 00 - ÁTRIO G00 - CORREDOR/CIRCULAÇÃO 

E 00 - ELEVADORES J00 - BANEHIRO 

 

ii) Sobreloja 
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SOBRELOJA 

A, C e H 01 -ESCRITÓRIOS E e F 01 - BANHEIROS 

B 01 -ÁTRIO G 01 - CORREDOR/CIRCULAÇÃO 

D 01 - ELEVADORES I 01 - SERVIÇOS GERAIS 

 

iii) Pavimento Tipo 

 

 

PAVIMENTO TIPO 

A,B,D,G,I,K,M e O 02 - ESCRITÓRIOS F02 - ELEVADOR 

E 02 -COPA L 02 -CORREDOR/CIRCULAÇÃO 

C, N, H e J 02 -BANHEIROS  

 

i) Subsolo 1 

 

 

SUBSOLO 1 

A 03 - ESTACIONAMENTO H 03 - ELEVADORES 

B 03 - FÁBRICA DE CARTEIRA I 03 - ARQUIVISTAS AUDITÓRIO 

C 03 - SALA ELÉTRICA J 03 - FÁBRICA DIGITAÇÃO 

D 03 - AUDITÓRIO K e N 03 - DEPÓSITOS 

E 03 - MARCENEIRO L 03 - INFORMÁTICA 

F 03 - ESCADA M, Q e S 03 - BANHEIROS 
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G 03 - QUADROS ELÉTRICOS P e R 03 - ESCRITÓRIO 

O 03 - CORREDOR/CIRCULAÇÃO  

 
ii) Subsolo 2 

 

 

SUBSOLO 2 

A e B 04 - VENTILADORES F 04 - DEPÓSITO 

C 04 - CIRCULAÇÃO  G 04 - VESTIÁRIO 

D 04 - SALAS H 04 - BANHEIRO 

E 04 - ESCADAS  

 

iii) Subsolo 3 

 

 

SUBSOLO 3 

A 05 - CASA DE MÁQUINAS 

 

3.3. PLATAFORMA OPENSTUDIO 2.2.0. 

Ao finalizar o desenho do edifício no SketchUp e dividir suas zonas, a 

próxima etapa da simulação é a inclusão dos parâmetros referentes à 

edificação e ao sistema de refrigeração na plataforma do OpenStudio. 

O OpenStudio é uma plataforma cruzada criada para suportar a 

modelagem de energia de construção integral usando o EnergyPlus e a análise 

de luz avançada usando o Radiance. Além disso o OpenStudio inclui interfaces 

gráficas, juntamente com um Software Development Kit (SDK). 

(OPENSTUDIO, 2017) 
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As aplicações gráficas incluem o plug-in do OpenStudio SketchUp, uma 

extensão da popular ferramenta de modelagem SketchUp 3D que permite criar 

rapidamente a geometria necessária para o EnergyPlus. A aplicação 

OpenStudio é uma interface gráfica, incluindo cargas, horários e HVAC 

(sistema de climatização). O ResultsViewer permitem pesquisar, plotar e 

comparar dados de saída de simulação, especialmente séries temporais. 

(OPENSTUDIO, 2017) 

 

Figura 15: Interface do OpenStudio. Fonte: OPENSTUDIO, 2015. 

 

Cada aba de interação sinalizada à esquerda da Figura 15 foi configurada 

separadamente de acordo com cada condição de análise para cada caso. 

 

3.3.1. CONDIÇÕES DE ANÁLISE 

Nos parâmetros de entrada devem ser declaradas as seguintes 

informações: 

- Localização e clima 

- Elementos construtivos da superfície 

- Horários (schedules) 
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- Ganho interior de calor 

- Sistema de condicionamento de ar 

 

Para o sistema antigo e atual, há parâmetros em que as condições de 

análise são análogas. Para as circunstâncias em que não são iguais, os 

parâmetros serão detalhados de acordo com o contexto abordado.  

 

i) Período de simulação e localização 

A simulação dar-se-á ao longo de um ano, na cidade de Brasília, cujos 

dados locais são descritos na tabela abaixo.  

Tabela 1: Dados de localização de Brasília. 

BRASÍLIA - DF 

Altitude 1160 m 

Latitude -15.87° 

Longitude -47,93° 

 

ii) Condições climáticas 

A condição climática é uma variável que afeta diretamente o desempenho 

térmico das edificações, o máximo de exatidão na inserção de suas 

características para que se execute a simulação é de essencial importância.  As 

duas simulações foram executadas para condições de um dia típico de projeto 

com condições climáticas definidas por norma e um arquivo climático de um ano 

típico TMY2. 

O EnergyPlus adota informações horárias para um ano. Os formatos mais 

adequados para simulação são:  

- Ano Climático de Referência (TRYdo inglês Test Reference Year); 

- Ano Meteorológico Típico (TMY2 do inglês Typical Meteorological 

Year). 

O TMY2, usado na simulação, consiste em 12 meses restantes da 

eliminação de meses atípicos, não sendo um ano real, formado por 12 meses de 

anos diferentes.(GRIGOLETTI,2016) 

 

• Condições climáticas e externas 
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As condições climáticas externas de projeto consideradas no cálculo 

foram baseadas na norma ASHRAE 90.1/2010, e são as mesmas para as duas 

modelagens. Dessa forma, foram utilizados os seguintes dados: 

 

Tabela 2: Condições climáticas externas declaradas na plataforma OpenStudio. 

  CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - Externas 

Estação meteorológica 833780 

Frequência anual considerada 4% 

Temperatura Bulbo Seco 26,5 °C 

Temperatura Bulbo Úmido 32,1 °C 

 

A temperatura de bulbo seco é a temperatura do ar medida com um 

termômetro ordinário, e não é influenciado pela umidade relativa do ar.Já a 

temperatura de bulbo úmido, é a temperatura mais baixa que pode atingir o ar 

úmido quando é arrefecido apenas devido à evaporação de água. (STROBEL 

apud LAMBERTS, 2001.) 

 

• Condições internas de conforto 

As condições internas estão intimamente ligadas ao conforto térmico, 

enunciado como um estado de espírito que reflete a satisfação com o ambiente 

térmico que envolve a pessoa, segundo a ASHRAE (1997). 

Essas percepções estão relacionadas às condições psicrométricas 

interiores, necessárias para o cálculo da carga térmica nas simulações, desse 

modo foram utilizados os valores retirados do caderno de encargos da PF 

apresentados na Tabela 3. As condições climáticas internas são as mesmas 

para as duas modelagens. 

 

Tabela 3: Condições climáticas internas declaradas na plataforma OpenStudio. 

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - Internas 

Temperatura Bulbo Seco 24 °C 

Umidade Relativa 50% 
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Umidade relativa é definida como sendo a razão entre a fração molar do 

vapor d'água na mistura e a fração molar do vapor d'água no ar saturado à 

mesma temperatura e pressão total.(STROBEL apud LAMBERTS, 2001.) 

A caracterização da temperatura e umidade interna é feita através do 

ajuste do termostato e controle de umidade (set-point).  

 

iii) Características construtivas 

Neste módulo são descritas as propriedades físicas e a configuração dos 

elementos externos e internos da edificação. Sendo eles: parede, teto, piso, 

janelas e portas do edifício ou da zona analisada.  

Primeiramente os materiais utilizados na construção são especificados e 

nomeados. Em seguida, os elementos da construção são definidos pela 

composição dos materiais. E por fim, as superfícies são especificadas para o 

edifício e seus respectivos elementos construtivos são declarados. 

A interação entre o edifício e o meio onde está inserido pode ser, até 

certo ponto, controlada pelo projetista através da manipulação das 

características construtivas. O planejamento dessas variáveis arquitetônicas 

objetiva a construção de ambientes o mais confortável possível ao usuário. 

(LAMBERTS, 2005) 

Entre os elementos construtivos que determinam a adaptação do usuário 

ao meio, a envoltória da edificação é considerada uma das características mais 

importantes, visto que é nela que ocorrem as trocas térmicas entre o interior e 

o exterior. A capacidade da envoltória de transmitir a radiação solar e, 

consequentemente, aumentar os ganhos internos de calor, é um dos 

diferenciais a serem observados durante o projeto do edifício. (CASAGRANDE, 

2013) 

Sendo assim, foram observadas as características da envoltória utilizadas 

na construção civil, para depois adotá-las na avaliação do nível de eficiência 

energética dos modelos. Para tanto, utilizou-se a norma ASHRAE 90.1 de 

2010, o Anexo V do PROCEL, bem como as informações fornecidas pela 

equipe DEA – Divisão de Engenharia e Arquitetura do DPF para inclusão dos 

valores na plataforma do OpenStudio. 

As características construtivas se mantiveram as mesmas para as duas 

modelagens.  
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• Especificações do vidro 

O material das janelas envidraçadas é declarado na aba Material: 

WindowGlass, neste campo foram especificados as propriedades do vidro 

utilizado na fachada do edifício. 

Por não ter conhecimento do fabricante dos vidros usados no edifício, foi 

considerado o modelo que mais se aproxima do real. Dessa forma os valores 

foram retirados da Tabela C do Anexo V – PROCEL. 

 

Tabela 4: Propriedades térmicas do vidro utilizado nas janelas. Fonte: 

INMETRO, 2013. 

CARACTERISTÍCAS - VIDRO 

Fabricante CEBRACE 

Produto PARSOL GREY 

Esp (mm) 6,00 

Condutividade (W/Mk) 1,00 

Processo MONOLÍTICO 

U (W/m²) 5,792 

FS 0,609 

 

Legenda:  

Esp = Espessura (mm)  

U (W/m²) = Transmitância térmica  

FS = Fator Solar (incidência normal) 

 

As persianas foram consideradas abertas durante todo o período analisado. 

 

• Parede, piso, divisórias e teto:  

- As divisórias das zonas são compostas por material MDF, com 

espaçamento de ar interior; 

- A parede de alvenaria é composta por gesso e cerâmica; 

- A laje do edifício é de concreto com espessura de 12 cm; 

- O forro dos pavimentos é de fibra mineral; 
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- Piso elevado de remaster com calço de 7cm, da pisada ao contrapiso 

são 10cm. O material que cobre o piso é carpete.  

Diante das informações tornou-se necessário declarar as características 

construtivas na aba Material da plataforma do OpenStudio. Os valores que não 

constavam nos projetos fornecidos pelos arquitetos da DEA, foram retirados de 

uma biblioteca presente no OpenStudio, elaborada com base na Norma 

ASHRAE 90.1/2010. As características construtivas se mantiveram as mesmas 

para as duas modelagens. Os valores utilizados são apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Características dos materiais dos materiais utilizados na construção. 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

  
CONDUTIVIDADE 

(W/m.K) 

 
CALOR 

ESPECÍFICO 
(J/Kg.K) 

 
DENSIDADE 

(Kg/m³) 

Gesso 0,160 830 784,9 

Bloco Cerâmico 0,547 920 640,0 

Forro Mineral 0,057 750 267,0 

 

iv) Cargas Internas 

A carga interna é caracterizada pelas fontes de calor e umidade que 

compõem as zonas térmicas. Tais fontes são identificadas por fatores como 

número de ocupantes, tipo de atividade desenvolvida em cada ambiente e 

dissipação térmica de lâmpadas e equipamentos, presentes em cada uma 

dessas zonas. 

Os valores utilizados foram retirados de uma biblioteca presente na 

plataforma do OpenStudio, elaborada com base normativa. Os valores das 

cargas internas se mantiveram os mesmos para as duas modelagens. 

 

• Iluminação  

A potência máxima referente à iluminação foi mensurada com base na 

Norma ASHRAE 90.1/2010. 

•  Equipamentos  

A potência máxima referente aos equipamentos foi mensurada com base 

na Norma ASHRAE 90.1/2010. 
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•  Pessoas 

A quantidade de pessoas foi quantificada para cada ambiente de acordo 

com o layout apresentado, tendo seu valor baseado na norma NBR 16401-1. 

 

Tabela 6: Valores de carga térmica referente às pessoas, iluminação e 

equipamentos. 

CARGAS INTERNAS 

 Carga (W/m²) 

Iluminação 16,00 

Equipamentos 6,888903 

Pessoas 130 

 

v) Horários 

Os horários determinam a forma de uso dos equipamentos elétricos, 

luminárias e taxa de ocupação. 

Um fator importante que diferencia as duas simulações é o regime de 

funcionamento dos dois sistemas, que foi alterado mediante o retrofit, como 

mostra a tabela abaixo. 

 

Tabela 7: Horário de funcionamento do sistema de refrigeração pré e pós retrofit. 

REGIME DE FUNCIONAMENTO 

SISTEMA ANTIGO Segunda à Sexta 7:00 – 17:00 

 

SISTEMA ATUAL 

 

Domingo à Domingo 

 

7:00 - 18:00 = 100% da capacidade 

18:00 - 21:00 = 75% da capacidade* 

*Essa redução da capacidade foi feita mediante a alteração da tarifa devido ao horário 

de ponta. 

 

Esses horários foram modulados na aba Schedules da plataforma 

OpenStudio como é ilustrado a seguir: 
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Figura 16: Gráfico representativo do regime de funcionamento do sistema antigo. Fonte: 
Autoria própria. 

 

Figura 17: Gráfico representativo do regime de funcionamento do sistema atual. Fonte: Autoria 
própria. 

 

vi) Sistema de climatização 

Os pavimentos foram analisados considerando um sistema de 

climatização de expansão indireta com condicionadores centrais por ala do 

edifício, seguindo as características do sistema atual e antigo da edificação. 

É importante atentar que devido à ausência de alguns dados, foram 

consideradas aproximações para que a simulação tivesse dados suficientes 

para rodar, o que pode levar a uma propagação de erros trazendo resultados 

incoerentes com a realidade, que serão analisados adiante. 



59 

 

Focando em um dos objetivos do trabalho, que é o cálculo da carga 

térmica dos ambientes favorecidos pela climatização, os dados disponíveis nos 

projetos, bem como nas bibliotecas do OpenStudio são suficientes. 

Os equipamentos do sistema de climatização foram alterados mediante 

retrofit, as características para cada caso são apresentadas a seguir: 

 

a) Sistema antigo 

Características técnico-operacionais das URL – Chillers 

Quantidade    2  

Fabricante/Capacidade  1 unidade - York Maxe/369TR 

      1 unidade - York Codepak/329TR  

Condensação    à água 

Refrigerante    369 TR – R 134-a 

      329 TR – R 11 

Compressor    369 TR – Centrífugo 

      329 TR – Centrífugo 

 

Os demais valores utilizados para configurar o sistema de climatização 

foram retirados da biblioteca do OpenStudio, e encontra-se em anexo a este 

documento. 

 

b) Sistema atual  

Características técnico-operacionais das URL – Chillers: 

Quantidade    3  

Fabricante/Capacidade  1 unidade- York Max/369TR 

      2 unidades- Trane/161,4TR   

Condensação    à água 

Refrigerante    R 134-a 

Compressor    Parafuso 

 

Os demais valores utilizados utilizados para configurar o sistema de 

climatização foram retirados da biblioteca do OpenStudio, e encontra-se em 

anexo a este documento. 
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• Coeficiente de Performance - COP 

Como já definido anteriormente, o COP é nada mais que a eficiência da 

máquina, dado pela relação entre o efeito útil desejado e o trabalho necessário. 

Esse parâmetro é de grande importância no momento da modelagem, pois tem 

o poder de alterar consideravelmente a carga térmica de um sistema. Assim, 

foram declarados os COPs de cada trocador de calor instalado na CAG, para 

os dois cenários, como mostra a Tabela 8. 

 

Tabela 8: Coeficiente de performance de cada máquina. Fonte: 

ENERGYPLUS, 2016. 

COEFICIENTE DE PERFORMANCE 

Máquina/Fabricante Capacidade (TR) COP 

Chiller York Maxe 430  9,31 

Chiller York Codepak 390 7,35 

Chiller Trane 161,4 5,26 

 

3.3.2. DADOS DE SAÍDA 

A finalização da inclusão das condições de análise é feita escolhendo os 

dados de saída desejáveis para diagnóstico. Com o propósito de analisar o 

carregamento térmico do edifício, assim como, sua eficiência energética, foi 

então simulado sob aspectos específicos, como horário de funcionamento e 

configuração das máquinas instaladas nos dois cenários propostos. 

Quanto aos dados de saída da simulação estes são apresentados através 

de uma série de arquivos que o EnergyPlus disponibiliza, entre os quais 

destacam-se 

- Arquivo de variáveis de saída, que lista todas as variáveis de saída para 

a simulação; 

- Arquivo de parâmetros, que lista os resultados dos cálculos das funções; 

- Arquivo de resultados da simulação, com os gráficos contendo os 

resultados calculados. 

Diante disso, foi realizada a simulação com as duas propostas, 

analisando separadamente os casos e posteriormente feita a comparação entre 

os resultados. 
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3.4. RESULTADOS 

Os resultados a serem analisados a seguir são decorrentes dos relatórios 

gerados pela interface do Software EnergyPlus. 

 

3.4.1. CARGA TÉRMICA 

Determinação da carga térmica total dos ambientes atendidos pelo 

sistema é quantificada com base nos equipamentos que compõem o sistema 

de climatização, sendo detalhado da seguinte maneira: 

Tabela 9: Carga térmica total de cada equipamento nos dois cenários modelados. 

SISTEMA ATUAL SISTEMA ANTIGO 

Equipamento Carga Térmica total 

(KW) 

Equipamento Carga Térmica total 

(KW) 

Chiller  

161,4 TR 

(2 und) 

 

541,5 

 

Chiller 

329 TR 

 

1367,9 

Chiller 

369 TR 

 

1554,3 

Chiller 

369 TR 

 

1554,3 

Torres 

(4 und) 

5107,920 Torres 

(4 und) 

5107,920 

Fancoletes 

(441 und) 

51470,603 

 

Cebecs 

(630 und) 

78089,505 

 

TOTAL 59215,82 TOTAL 86119,62 

 

Com base na  Tabela 9 a carga térmica total em W é apresentada no 

gráfico abaixo. 
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Figura 18: Gráfico de carga térmica em Watt. Fonte: Autoria própria. 

 

Essa diferença pode ser justificada não apenas pela troca dos chillers, 

como também pela mudança dos equipamentos de distribuição de ar, onde 

foram substituídos os 630 equipamentos cebec pelos 441 fancoletes2, 

instalados hoje nas salas. 

A mudança de equipamento além da redução dos ganhos de energia 

promove uma queda de carga térmica a ser retirada pelo sistema de 

condicionamento de ar de 40,24%. 

 

3.4.2. RAZÃO KW/TR TOTAL DOS SISTEMAS 

É bastante usual indicar a eficiência de um sistema pela razão 

KW/TR. Quando é dito eficiência do sistema, entende-se que é analisado o 

conjunto de equipamentos funcionando como uma unidade. O software gera 

como resultado essa razão total, não sendo especificado por equipamento.  

Com base nas respostas geradas, foi possível construir o gráfico abaixo. 

                                                 
2 Fancolete é um tipo de equipamento de climatização, com design robusto instalado diretamente no teto 

das salas. Realiza a troca de ar com o ambiente, responsável pelo insuflamento. 



63 

 

 

Figura 19: Gráfico da eficiência KW/TR total. Fonte: Autoria Própria. 

 

A diferença entre os sistemas é justificada pela diminuição de 

equipamentos presentes em cada um dos cenários, verificando uma diferença 

de 35% entre os sistemas. 

 

3.4.3. CONSUMO ANUAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

Paralelamente à razão KW/TR é observado o consumo anual de energia 

elétrica nas duas modelagens. 

São apresentados os gráficos gerados pelo software bem como os 

elaborados com base nas contas de energia elétrica da Companhia Energética 

de Brasília, CEB. 

 

• SISTEMA ATUAL 

Abaixo são apresentado os gráficos contendo o consumo de energia 

elétrica em KWh. Os dados foram retirados das contas de energia elétrica da 

Companhia Energética de Brasília, CEB. 

Foram analisados os anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 onde o sistema 

atual já estava operando normalmente. 
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Figura 20: Gráfico do consumo de energia elétrica total de 2014 à 2017. Fonte: Autoria Própria. 

 

O gráfico abaixo foi retirado do relatório do EnergyPlus, contendo 

informações do consumo de energia elétrica em KWh por equipamento que 

compõe o sistema de climatização. Esse gráfico apresenta a energia 

consumida em um ano típico de projeto, considerando as piores condições de 

operação. 

 

 

Figura 21: Gráfico do consumo de energia elétrica por equipamento em KWh referente ao 
sistema atual. Fonte: Relatório da simulação OpenStudio. 

 

• SISTEMA ANTIGO 

O gráfico abaixo contém informações referentes ao consumo de energia 

elétrica em KWh, os dados foram retirados das contas fornecidas pela 
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Companhia Energética de Brasília, CEB. Não foram analisados os anos de 

2012 e 2013, período de realização do retrofit. 

 

 

Figura 22: Gráfico do consumo de energia elétrica total de 2010 e 2011. Fonte: Autoria Própria. 

 

O gráfico abaixo também retirado do relatório do EnergyPlus, contém 

informações do consumo de energia elétrica em KWh por equipamento que 

compõe o sistema de climatização. Esse gráfico apresenta a energia 

consumida em um ano típico de projeto, considerando as piores condições de 

operação. 

 

 

Figura 23: Gráfico do consumo de energia elétrica por equipamento em KWh referente ao 
sistema antigo. Fonte: Relatório da simulação OpenStudio. 
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3.5. COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS 

Diante dos dados apresentados foi feito uma comparação entre a energia 

total em KWh dos dois modelos abordados, os dados são apresentados na 

tabela abaixo: 

 

Tabela 10: Energia total de cada sistema calculada pelo software EnergyPlus. 

ENERGIA TOTAL (KWh) 

SISTEMA ATUAL 16248413,89 

SISTEMA ANTIGO 40601358,33 

 

 

Figura 24: Porcentagem de cada sistema no consumo total de energia elétrica em KWh. 

 
A variação de energia entre os dois sistemas pode ser justificada por 

vários pontos. O conjunto dos chillers é considerado uma das maiores fontes 

consumidoras de energia, seu consumo varia de acordo com as estações do 

ano, como por exemplo no inverno, onde as temperaturas são mais amenas e 

consequentemente o perfil de carga térmica do DPF diminui.  

A partir dos gráficos das Figuras 20 e 22, podemos avaliar os consumos 

fora de ponta (8h às 17h) e ponta (18h às 21h), sendo que os horários de 

funcionamento da CAG definidos na seção 3.3.1. foram utilizados para os 

cálculos do potencial de economia de energia, observando assim que o 
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sistema atual mesmo tendo um perfil de funcionamento maior do que no 

cenário antigo ele ainda consome menos energia. 

Outro fator importante que levou à discrepância entre os cenários foi a 

substituição dos equipamentos de insuflamento instalados na sala, além dos 

equipamentos atuais serem mais robustos, apresentam eficiência maior e um 

excelente desempenho quando comparado com os antigos, o que levou à uma 

redução considerável da carga térmica.  

Diante do exposto, o resultado é justificado pela quantidade de 

equipamentos e no período de funcionamento do conjunto do sistema, dois 

fatores predominantes para definir as variáveis discutidas na pesquisa. 

 

CAPÍTULO IV 

4.1. CONCLUSÕES 

Como mencionado no Capítulo I, os edifícios comerciais são grandes 

consumidores de energia elétrica, o que ficou evidenciado durante a pesquisa. 

A análise empregada atingiu o objetivo principal de se embasar em um 

diagnóstico da condição de operação do edifício e avaliar a sua carga térmica 

juntamente com o consumo anual de energia elétrica, de modo que não era 

objetivo desse estudo avaliar a necessidade de substituição de equipamentos 

específicos. 

A análise térmica realizada considerou algumas aproximações, 

principalmente quanto aos envidraçados e dados do sistema de climatização 

antigo, em virtude da ausência desses dados nos projetos recebidos. Numa 

fase posterior, para a definição das soluções a serem empregadas, uma nova 

simulação deve contemplar características detalhadas dos padrões 

construtivos e especificações dos sistemas. 

Posto isto, foi possível verificar uma redução de aproximadamente 60% 

da carga térmica entre os sistemas, o que gerou a diminuição de 40% do 

consumo de energia elétrica, comprovando que o retrofit foi positivo mediante 

as condições aqui explicitadas. 

Complementarmente, nada impede que o processo de substituição do 

objeto deste artigo seja empregado por outras entidades que utilizem da 

mesma tecnologia. 
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4.2. PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

O presente trabalho constitui uma experiência preliminar com o programa 

EnergyPlus, para análise térmica do Edifício Sede da Polícia Federal. O estudo 

deve prosseguir com a proposta de simular um Modelo de Referência, baseado 

nas normas vigentes. Pretendendo comparar as Modelagens 1 e 2 com este 

Modelo de Referência, e analisar qual se aproxima mais do modelo construído 

com pilares normativos. 

E para um estudo completo do desempenho ambiental do edifício, 

orienta-se também uma análise do ciclo de vida do mesmo, analisando 

alternativas de retrofitting, para um cenário a longo prazo visando encontrar as 

melhores alternativas de sustentabilidade ao decorrer da vida da edificação. 
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GLOSSÁRIO 

 

Ar condicionado Forma de climatização que permite controlar a temperatura, a 

humidade, a qualidade e a velocidade do ar num local 

 

Ar de insuflação Ar que é introduzido no local climatizado, pelo sistema de 

climatização 

 

Ar de exaustão Ar que é extraído do local, pelo sistema de climatização e que é 

lançado para o exterior 

 

Calor Forma básica de energia que pode ser parcialmente convertida  

 

Calor Específico A quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 

uma massa definida de material, a uma quantidade definida 

comparada com a requerida para elevar a temperatura da 

mesma massa de água na mesma quantidade. 

 

Calor Latente A quantidade de calor que pode ser acrescentada a uma 

substância durante uma mudança de estado, sem provocar a 

variação da temperatura. 

 

Capacidade de 

Refrigeração 

A habilidade de um sistema refrigerante ou parte dele em 

remover calor. Expressa como a relação entre o calor removido 

é usualmente medida em Btu/h, ou toneladas/24 horas. 

 

Capacidade em Toneladas 

de Refrigeração (TR) 

É a capacidade térmica de um equipamento. É a unidade 

prática de ar condicionado utilizada para equipamentos e 

sistemas de maior capacidade. 12.000 BTU/h = 1 TR. 

 

Carga Térmica Quantidade de energia que deve ser retirada de determinado 

ambiente para promover conforto térmico aos seus usuários. 

 

Compressor Centrífuga São compressores onde o ar é comprimido através de força 

centrífuga. Possuem um alto rendimento e são usados em 

grandes indústrias. 

 

Compressor Parafuso É um tipo de compressor que utiliza um mecanismo de 

deslocamento positivo. O processo de compressão de um 

parafuso é um movimento de varredura contínua, então há 

muito pouca pulsação ou surgimento de fluxo. 

 

Ciclo de Refrigeração Curso completo de operação de um refrigerante de volta ao 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_centr%C3%ADfuga
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_centr%C3%ADfuga
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ponto inicial, medido em termos termodinâmicos. 

 

Climatização Termo genérico que designa o processo de tratamento de ar ou 

a forma de fazer alterar, isoladamente ou conjuntamente, a 

temperatura, a humidade, a qualidade e a velocidade do ar num 

local. Inclui, portanto, as funções de aquecimento, 

arrefecimento, humidificação, desumidificação e ventilação. 

 

Compressor A parte de um sistema mecânico de refrigeração que recebe o 

refrigerante em forma de vapor a baixa pressão e o comprime 

em um volume menor à alta pressão. 

 

Condensador Componente no ciclo básico de refrigeração que remove o calor 

do sistema. 

 

Condensador à água Onde a troca de calor do refrigerante é procedida deste para a 

água sem contato direto entre o refrigerante e a água. 

 

Chiller Também conhecido como trocador de calor. Tem a finalidade de 

transferir calor de um fluido para o outro, encontrando-se estes 

a temperaturas diferentes. 

 

Consumo específico Energia utilizada para o funcionamento de um sistema de 

condicionamento de um edifício, durante um ano típico, sob 

padrões nominais de funcionamento, por unidade de área ou 

por unidde de serviço prestado. 

 

Consumo nominal Energia necessária para o funcionamento do sistema de 

condicionamento de um edifício sob condições típicas 

convencionadas, quer em termos de clima quer em termos de 

padrão de utilização. 

 

Entropia Em termodinâmica, a base do diagrama de calor, a área do qual 

é unidades de calor e a altura, temperatura absoluta. 

 

Evaporador Dispositivo no qual o fluido se evapora enquanto absorve calor. 

 

Fancoil São equipamentos que utilizam água gelada em seu sistema e 

dispensam o uso direto de fluidos refrigerantes. Voltados para 

ambientes que necessitam de grandes potências. 

 

Fancolete É um equipamento de ar condicionado de baixo nível de ruído e 

alto desempenho. São indicados para a climatização em prédios 

comerciais, geralmente instalados no teto dos ambientes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ano
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Refrigerante Meio de transmissão de calor em um sistema de refrigeração 

que absorve calor por evaporação à baixa temperatura e 

fornece calor pela condensação à alta temperatura. 

 

Retrofit É um termo utilizado para designar o processo de modernização 

de algum equipamento já considerado ultrapassado. 

 

Serpentina Componente através do qual é realizada a troca de calor com 

um fluido, dentro de uma unidade de tratamento de ar ou de 

uma conduta.  

 

Sistema de Climatização Conjunto de equipamentos combinados de forma coerente com 

vista a satisfazer a um ou mais dos objetivos da climatização. O 

ar condicionado é um sistema de climatização. 

 

Temperatura de Bulbo Seco A temperatura real do ar, oposta a temperatura do bulbo úmido. 

 

Temperatura de Bulbo 

Úmido 

É a temperatura mais baixa que pode atingir o ar úmido quando 

é arrefecido apenas devido à evaporação de água. 

 

Termostato Dispositivo atuado pela temperatura. 

 

Torre de arrefecimento Também chamada de torre de resfriamento. É um dispositivo de 

remoção de calor usado para transferir calor residual de 

processo para a atmosfera. 

 

Umidade Relativa A relação entre a pressão de água-vapor do ar, comparada com 

a pressão do vapor que ela teria se fosse saturada à 

temperatura do bulbo seco. 

 

Zona térmica Não é um conceito geométrico. Definida pela homogeneidade 

de calor presente em cada ambiente. Se dois ou mais 

ambientes que possuem a mesma homogeneidade de calor é 

considerado uma zona. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_tratamento_de_ar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ar_condicionado
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ANEXOS 

 

 

Figura 25: Torre de Resfriamento da marca Annemos. 
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Figura 26: Especificações da torre de resfriamento utilizada no prédio, fornecida pelo fabricante 

Annemos. 
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Figura 27: Chillers, marca Tranne de 161,4 TRs cada. 

 

 

 
Figura 28: Chiller, marca York de 430 TR. Acionado de acordo com a demanda. 
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Figura 29: Como são dispostos os três equipamentos na CAG - Central de Água Gelada. 

 

 

 
Figura 30: Inputs tirados da biblioteca do OpenStudio com os parâmetros do Chiller York de 

430 TRs. Fonte: Biblioteca OpenStudio. 
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Figura 31: Inputs tirados da biblioteca do OpenStudio com os parâmetros do Chiller York de 

161,4 TRs. Fonte: Biblioteca OpenStudio. 
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Figura 32: Inputs tirados da biblioteca do OpenStudio com os parâmetros do Chiller York de 
390 TRs. Fonte: Biblioteca OpenStudio. 

 


