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Abstract: Building energy simulation has been playing an increasingly significant role 
not only in building design, but also in operation, diagnostics, commissioning and 
evaluation of buildings and building systems. It can help designers compare various 
design options and lead them to energy-efficient designs. 
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Resumo: Simulação de energia em contruções tem vindo a desempenhar um papel cada 
vez mais significativo não só na concepção do edifício, mas também em operação, 
diagnósticos, comissionamento e avaliação de edifícios e sistemas de construção. Pode 
ajudar designers a comparar várias opções de projeto e levá-los a projetos de eficiência 
energética. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Nos contratos de performance, conhecidos na 
língua inglesa pela sigla ESPC (Energy Savings 
Performance Contracting), as despesas com a 
implementação dos serviços de eficiência são 
assumidas através de um financiador ou pela própria 
empresa que presta os serviços. Como o pagamento 
destas despesas fica vinculado ao sucesso do projeto, ou 
seja, obtenções de economias de energia comprovadas, 
estas empresas, conhecidas pela sigla ESCO (Energy 
Service Companies), evidentemente, precisam confiar 
no potencial de economia disponível, convencer o 
cliente que o negócio é viável e trabalhar dentro de uma 
metodologia clara, que esclareça cada etapa do projeto. 
O papel apropriado de uma metodologia de 
determinação das economias de energia dentro de um 
contrato é deixar claro todos os itens possíveis de serem 
identificados, relacionados a esta atividade, definindo 
os procedimentos para a determinação do baseline. Em 
seguida, efetuar as medidas pós contrato e calcular as 
economias de energia 

2 MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO (M&V) 

2.1 Protocolos de medição e 
verificação 

 
Neste contexto, a utilização dos protocolos de 

medição e verificação (M&V) é de fundamental 
importância (Heinemeier et al.1996). 
Quatro opções básicas (A, B, C e D) de M&V são 
definidas nos protocolos, permitindo flexibilidade no 
custo e no método de avaliação das economias. A 
escolha da opção também está diretamente relacionada 
com a precisão e o custo de implementação. É 
importante lembrar que todos os métodos usados para 
determinar economias são estimados. As opções 
descritas foram criadas para satisfazer as necessidades 
de uma grande gama de contratos que usam as 
economias para determinar o pagamento de 
financiamentos (recursos utilizados para a realização 
dos serviços). É importante perceber as limitações, bem 
como o poder de cada método apresentado (IPMVP 
1997). 
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2.2 Opção A 
   

Abordagem de consumo estipulado - É uma 
verificação planejada para projetos onde o potencial 
para realizar economias precisa ser verificado, mas as 
economias podem ser estipuladas com base nos 
resultados da verificação e cálculos de engenharia. 
Esta opção se aplica com mais freqüência a cargas 
individuais ou sistemas específicos num prédio, como 
um sistema de iluminação, onde as condições de 
baseline são bem entendidas e as horas de operação 
não são sujeitas a mudanças importantes. 

 
 

 
2.3 Opção B 

 
Abordagem do consumo medido - É 

recomendada para projetos onde se deseja a medição 
contínua do desempenho de longo prazo. Nesta 
abordagem as cargas individuais são continuamente 
monitoradas para determinar o desempenho e este é 
comparado às condições do baseline para se 
determinar as economias. Os métodos empregados 
nesta opção envolverão o uso de medições de longo 
prazo de uma ou mais variáveis. 
 
 
2.4 Opção C 
 

Abordagem do medidor geral - Tem como 
enfoque a verificação do consumo global de energia, 
calculando-se as economias com os dados de medição 
da concessionária registrados ao longo do período do 
contrato de desempenho. Esta metodologia é 
tipicamente utilizada em situações de modernização 
global do prédio. Nesta abordagem, a ESCO é 
responsável pelo desempenho do prédio como um 
todo. 

 
 
2.5 Opção D 
 

Abordagem da simulação calibrada - Esta 
opção consiste na utilização de uma ferramenta 
computacional que simula através de modelos o uso 
geral de energia em função de cada uma das medidas 
de conservação da instalação predial. Os modelos são 
calibrados no uso real durante o período baseline. 
Depois são ajustados para incorporarem mudanças nos 
parâmetros de operação decorrentes das medidas de 
conservação implementadas. As economias são 
definidas como a diferença entre as simulações do 
baseline e as simulações pós instalação. 

 
 

2.5 Comparação entre opções M&V 
 

 
 

 
 
 

 
 
Notas: * Na hipótese do baseline ser facilmenteajustado 
          ** Custo maior adivindo do homem-hora 

 

Notas: * Na hipótese do baseline ser facilmenteajustado 
          ** Custo maior adivindo do homem-hora 

 

 Opção A Opção B 

Procedime
nto 
comum 

Verificação do 
desempenho pela 
multiplicação das 
horas de 
funcionamento 
pela diferença de 
potência instalada 

Verificação das 
economias pela 
utilização de 
medidores 
específicos para 
cada uso final 

Medição Nenhuma ou 
eventual de curto 
prazo 

Contínua em nível 
de sub-sistema 

Leitura Eventual Mensal, diária ou 
horária 

Estimativa 
da 
Economia
s 

Cálculos de 
Engenharia mais 
medição eventual 

Cálculos de 
Engenharia mais 
medição contínua 

Custo Baixo Alto 

Precisão ~ 20% ~ 10% 

 Opção C Opção D 

Procedime
nto 
comum 

Medições com o 
medidor geral da 
Concessionária, 
identificando as 
economias obtidas 
por interação 

Modelos 
matemáticos 

Medição Contínua em nível 
geral/sistema 

- 

Leitura Mensal, diária ou 
horária 

Horária em 
modelo 
matemático 

Estimativa 
da 
Economia
s 

Medidor de 
faturamento da 
Concessionária 

Mais ajustes do 
base line 

Simulação 

Custo Baixo * Alto ** 

Precisão ~ 20% ~ 10% 
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3. OPÇÃO D – ABORDAGEM DE 
SIMULAÇÃO CALIBRADA 
 

Como citado anteriormente, a Opção D utiliza um 
modelo computacional que simula o uso de energia em 
cada aplicação das medidas de conservação de energia 
na instalação. De acordo com o IPMVP (1997) as 
variáveis de entrada mais influentes nos resultados das 
simulações são: 

 
� Cargas de tomadas e Iluminação. 
� Umidade e temperatura interna. 
� Caracterização dos sistemas primários e 

secundários HVAC. 
� Cargas de ventilação e infiltração. 
� Envelope e caracterização da massa térmica. 
� Cargas de ocupação. 
 

A Opção D pode ser utilizada para componentes 
separados ou para todo o prédio. A precisão esperada é 
em torno de 10% e o custo deve ficar de 3% a 10% do 
valor do projeto retrofit. 

 

A Opção D é útil onde: 
� Não há dados de energia do ano-base ou não estão 

disponíveis. Esta situação pode surgir para uma 
nova instalação que contenha ações de eficiência 
energética necessitando ser avaliadas 
separadamente do restante da instalação. Também 
pode surgir em instalações com medição central 
onde não há medidor individual no período do ano-
base, mas onde haverá medidores disponíveis após 
a instalação da Ação. 

� Os dados de energia do período pós-retrofit não 
estão disponíveis ou indefinidos por fatores cuja 
influência será difícil quantificar. Por exemplo, esta 
situação pode surgir onde seja muito difícil avaliar 
o impacto das mudanças de uso futuras na 
instalação que possam afetar significativamente o 
uso de energia.  

� Mudanças em processos industriais ou acréscimos 
não controlados de equipamentos importantes 
geralmente tornam a computação dos ajustamentos 
futuros na base tão imprecisos que o erro na 
determinação das economias é excessivo. 

� As economias de energia esperadas não são 
suficientemente grandes para serem separadas do 
medidor da concessionária ao usar a Opção C.  

� Deseja-se determinar as economias associadas com 
Ações individuais, mas o isolamento com as 
Opções A ou B e as medições são muito difíceis ou 
onerosas. 

� Se o uso de energia pós-retrofit é baseado no 
programa de simulação, as economias determinadas 
são efetivamente mantidas apenas se os métodos de 
operação simulada são mantidos. Devem ser feitas 
inspeções periódicas para todo o equipamento e 
operações na instalação após a Ação. Estas 
inspeções identificarão mudanças nas condições do 
ano-base e variações do desempenho do 
equipamento. 

 

Para controlar os custos deste método e manter uma 
exatidão razoável, devem ser considerados os seguintes 
pontos ao usar a Opção D: 
 

1. A análise da simulação deve ser conduzida por 
pessoal treinado e com experiência no software 
utilizado e nas técnicas para calibragem.  

2. Os dados de entrada devem representar a melhor 
informação disponível incluindo, tanto quanto possível, 
os dados de desempenho efetivo dos principais 
componentes da instalação. 

3. A simulação deve ser ajustada (.calibrada.) para 
que seus resultados coincidam com os dados de 
demanda e consumo das faturas mensais, com 
tolerâncias aceitáveis. Pode ser necessário utilizar 
dados efetivos de clima nos casos onde eles variem 
significativamente da média anual utilizada na 
simulação. Um acordo entre o uso de energia anual 
total previsto e o efetivo geralmente é uma 
demonstração insuficiente que a simulação prevê 
adequadamente o comportamento da energia da 
instalação. 

4. As análises da simulação devem ser bem 
documentadas com cópias em papel e eletrônicas dos 
arquivos de entrada e saída, assim como os dados de 
pesquisa e medição/monitoramento utilizados para 
definir e calibrar o modelo. O número da versão do 
software deve ser declarado se ele estiver publicamente 
disponível, de modo que qualquer outra parte possa 
rever completamente as várias computações dentro da 
simulação. 
 

As economias determinadas com a Opção D são 
baseadas em uma ou mais estimativas complexas do 
uso de energia. Entretanto, a precisão das economias é 
completamente dependente de como os modelos de 
simulação se comportam realmente e de como seja bem 
calibrado para o desempenho efetivo.  

A calibragem é conseguida verificando-se que o 
modelo de simulação prevê razoavelmente o uso de 
energia da instalação pela comparação dos resultados 
do modelo com um conjunto de dados de calibragem. 
Estes dados devem, pelo menos, medir o consumo de 
energia e dados de demanda, para a parte da instalação 
que estiver sendo simulada. A calibragem de 
simulações do prédio geralmente é feita com os 12 
meses da fatura da concessionária. O conjunto de dados 
de calibragem deve ser documentado junto com uma 
descrição das suas fontes. 

Outros dados de operação da instalação podem ser 
utilizados como dados de simulação de entrada como 
parte do conjunto de dados de calibragem. Estes dados 
devem incluir as características de operação e perfis das 
principais variáveis como uso e ocupação, clima, cargas 
conhecidas, períodos de operação do equipamento e 
eficiência. Algumas variáveis podem ser medidas para 
intervalos curtos, registradas para um dia da semana ou 
mês, ou extraídas de listas de operação existentes. A 
precisão do equipamento medido deve ser verificada 
para medições críticas. Se os recursos permitirem, 
devem ser medidas a ventilação e a infiltração, uma vez 
que estas quantidades freqüentemente variam muito das 
expectativas. Medições instantâneas melhorarão 
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significativamente a precisão da simulação. Onde os 
recursos forem limitados, testes de liga/desliga podem 
ser utilizados para determinar medições instantâneas e 
de uso final de iluminação, as cargas das tomadas 
elétricas e centros de controle de motores. Estes testes 
podem ser feitos durante um fim de semana utilizando 
um registrador de dados ou Sistemas de Gerência de 
Energia para registrar o uso de eletricidade em todo o 
prédio, geralmente a intervalos de um minuto, e em 
alguns casos com registradores portáteis baratos que 
são sincronizados a um controlador de tempo (Benton 
et al. 1996, Houcek et al. 1993, Soebarto 1996). 
Em seguida à reunião do maior número possível de 
dados de calibragem, os passos para calibrar a 
simulação são mostrados abaixo. 
 

1. Avaliar outros parâmetros de entrada e 
documentá-los. 

2. Verificar que a simulação prevê resultados 
de operação razoáveis como temperatura/umidade do 
espaço ou processo. 

3. Comparar os resultados da energia simulada 
e a demanda com os dados medidos, em base horária ou 
mensal. Utilizar dados reais de clima quando as 
condições variarem significativamente da média anual. 
Avaliar os padrões nas diferenças entre os dados de 
simulação e calibragem. Gráficos de barra, gráficos 
mensais de diferenças percentuais variando com o 
tempo e gráficos mensais de dispersão de dados 
fornecem uma representação visual, o que ajuda na 
identificação de exemplos de erro. 

4. Revisar os dados de entrada previstos no 
passo 1 e repetir os passos 2 e 3 para  trazer os 
resultados previstos para razoavelmente perto do uso 
efetivo de energia e demanda. Podem ser necessários 
mais dados de operação da instalação, para melhorar a 
calibragem. 
 

Os tipos de prédios que podem não ser facilmente 
simulados são aqueles com: 

 
� Grandes saguões 
� Uma parte significativa do espaço no subsolo ou 

térreo. 
� Aspecto externo fora do comum 
� Configurações de sombra complexas 
� Um grande número de zonas distintas de controle 

de temperatura. 
 

Algumas Ações em prédios não podem ser 
simuladas sem grande dificuldade, como: 

 
� Adição de barreiras irradiantes em um sótão e 
� Mudanças em sistema CAVA não permitidas pelas 

opções fixas dentro de alguns programas para 
simulação horária de todo o prédio. 

 
A Opção D é melhor aplicada onde: 

� Os dados do ano-base ou do período pós-retrofit 
não estão disponíveis ou não são confiáveis. 

� Há muitas Ações para avaliar usando as Opções A 
ou B. 

� As Ações incluem atividades dispersas que não 
podem ser facilmente isoladas do restante da 
instalação, tais como treinamento de operadores ou 
melhorias em paredes e janelas. 

� O impacto de cada Ação sobre ela própria deve ser 
estimado dentro de um projeto múltiplo de Ações e 
os custos das Opções A ou B são excessivos. 

� Os efeitos interativos entre as Ações ou com outros 
equipamentos da instalação são complexos, o que 
torna as técnicas de isolamento das Opções A e B 
excessivamente complexas. 

� São esperadas mudanças futuras na instalação 
durante o período de determinação das economias e 
não podem ser encontrados meios realísticos para 
seguir ou considerar seu impacto na energia. 

� Há um profissional disponível com experiência em 
simulação de energia e com recursos para reunir os 
dados de entrada adequados para calibrar o modelo 
de simulação. 
A instalação e as Ações podem ser modeladas por 

software para simulação bem documentado e pode ser 
alcançada uma calibragem razoável contra os dados 
medidos de energia e demanda. 
 

4. CONCLUSÃO 
 
A avaliação do consumo de energia é uma 

tarefa fundamental em programas de eficiência 
energética. Muitos caminhos podem ser seguidos na 
realização desta atividade. A escolha do procedimento 
ou metodologia depende de muitos fatores. 

 Primeiro, deverá existir uma credibilidade nas 
opções a serem escolhidas. A partir daí, é preciso levar 
em consideração o tempo requerido para o serviço, o 
custo disponível e o grau de precisão esperado. As 
questões citadas devem ser respondidas antes de se 
tomar uma decisão. 

Cada projeto tem seus aspectos específicos. 
Compradores e vendedores provavelmente terão sempre 
que resolver os detalhes de M&V para cada contrato em 
particular. A maneira de conduzir estes detalhes, as 
análises das economias e o controle de qualidade dos 
resultados ainda não fazem parte de nenhum protocolo 
e provavelmente nunca fará.  
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