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F3 - CÁLCULOS TÉRMICOS E ENERGÉTICOS
Resumo. Este trabalho apresenta a proposta de um edifício experimental de alta eficiência energética que alcance o
ideal de balanço energético nulo, enquadrando o edifício no conceito net Zero Energy Building (nZEB). A proposta
deverá ser implementada em instituição de ensino superior com o objetivo de ser útil como plataforma de estudo sobre
o desempenho energético de edifícios. Após uma explicação sobre a relevância do tema, o trabalho enfatiza a análise
térmica, as soluções de climatização e as simulações de consumo e produção de energia. A simulação termoenergética
foi realizada por meio do software EnergyPlus, à exceção da simulação de produção de energia, em que o software
System Advisor Model foi utilizado. As simulações estimaram um consumo de energia de 159,18 MWh/ano e a produção
em 196,55 MWh/ano. Portando, a produção superaria o consumo em 23,5% no primeiro ano de análise, alcançando a
meta do balanço energético nulo.
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1.

INTRODUÇÃO

A proposta de um edifício com balanço energético nulo é de grande relevância no atual contexto mundial, visto
que as dificuldades energéticas se agravam rapidamente em alguns países que passam a enfrentar um consumo no limite
da sua capacidade produtiva, obrigando a adoção do racionamento para evitar um colapso no sistema energético. O Brasil
também passa por essas dificuldades energéticas devido ao baixo nível dos reservatórios hídricos responsáveis por abastecer as usinas hidrelétricas. Cenários semelhantes foram verificados quando em julho de 2001 e setembro de 2002 foram
necessários racionamentos energéticos. As causas desses problemas são atribuídas à escassez de chuvas em locais que
abrigavam os reservatórios de usinas hidrelétricas, mas é evidente que a falta de planejamento e investimento no setor
energético e em tecnologias mais avançadas de consumo e produção agravam a situação.
Para contornar as dificuldades energéticas atuais, tem-se buscado duas alternativas: o consumo de energia com maior
eficiência; e a produção energia por meio de fontes alternativas, preferencialmente renováveis. Dessa maneira, é importante avaliar quais campos são responsáveis pela maior parte do consumo de energia com o objetivo de direcionar as
modificações no setor energético.
Em relação aos edifícios, os mesmos são responsáveis por 40% do consumo de energia elétrica do país, conforme
mostra a Figura 1, obtida do Balanço Energético Nacional de 2012. Desse consumo, estima-se um potencial de redução
de 50% para novas edificações e de 30% para aquelas que promoverem reformas que contemplem os conceitos de eficiência energética em edificações (PROCEL Edifica). As estimativas apresentadas não incluem a possibilidade de produção
de energia nos edifícios, à exceção do aproveitamento da energia solar para aquecimento de água. Portanto, tais estimativas poderiam ser ampliadas se considerada a possibilidade de rejeição de energia elétrica para a rede por meio da produção
por painéis fotovoltaicos.
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Figura 1: Consumo de energia elétrica correspondente aos edifícios no Brasil em 2012 (BRASIL, 2013)
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Por conseguinte, fica evidenciado que uma alteração no modo de construção atualmente adotado no Brasil junto às
reformas para os edifícios já construídos teria um impacto considerável na matriz de consumo energético do país, o que
eleva a importância do tema tratado e destaca a necessidade de pesquisas em áreas que possibilitem um aumento cada vez
maior da eficiência energética em edificações. Perante a relevância de pesquisa na área tratada, as universidades encontram-se na condição de liderar as investigações acerca do tema, desenvolvendo projetos e grupos de pesquisa que se
proponham a tratar da produção e do consumo de energia como algo a ser melhorado.
Um passo importante a ser adotados pelas universidades envolvidas no avanço do melhor uso da energia em edificações é o desenvolvimento do projeto e construção de uma edificação que atinja o nível máximo de eficiência possível
para as tecnologias atualmente disponíveis, possibilitando a utilização do edifício como laboratório de pesquisa e desenvolvimento de novos projetos dentro da universidade. Em casos já implementados, tornou-se possível o enquadramento
desses prédios como Edificações de Balanço Energético Nulo por atingirem a condição de produzirem no mínimo a
mesma quantidade de energia que consomem no decorrer de um ano. Esses edifícios são um importante meio de estudos
para as universidades, possibilitando o desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis, novos conceitos de eficiência
energética, educação e conscientização da população acerca do uso da energia, além de propiciar o uso regular para
conferências, aulas e setores da administração acadêmica.
Diante disso, a Universidade de Brasília inicia o seu projeto de edifício nZEB apresentando uma proposta arquitetônica preliminar, a sua análise e otimização térmica, as soluções de climatização a serem implementadas e a análise energética do edifício.

2.

PROPOSTA ARQUITETÔNICA

A proposta arquitetônica do edifício foi desenvolvida por professores e alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB buscando conceber um prédio experimental com laboratórios, salas multiuso, auditório e escritórios que
proporcionem atender à comunidade acadêmica e externa no âmbito da eficiência energética em edifícios.
Quatro departamentos da Universidade deverão se dividir na coordenação do edifício, cada um tratando das suas
especialidades aplicadas ao funcionamento da edificação na sua máxima condição de eficiência energética. Os departamentos deverão ser compostos por equipes da arquitetura, engenharia mecânica, engenharia civil e engenharia elétrica.
O edifício deverá ser construído no campus universitário Darcy Ribeiro, na Universidade de Brasília, dentro do
Parque Científico e Tecnológico, conforme mostra a Figura 2.

Figura 2: Mapa de localização do edifício nZEB
O uso e ocupação do solo foi pensado considerando um projeto de urbanização a partir de parcelas que otimizem a
acessibilidade, priorizando formas regulares e semelhantes, e evitando áreas residuais.
A proposta visa trabalhar de modo otimizado com a bioclimática local, fazendo o aproveitamento ótimo da radiação
solar para a produção de energia, e dos ventos para potencializar a ventilação natural.
O aproveitamento da radiação solar está previsto por meio de uma cobertura ampla e aberta, disponível para o posicionamento de painéis fotovoltaicos biarticulados que produzam energia elétrica. Além disso, também se prevê o aproveitamento da fachada noroeste para o posicionamento de células fotovoltaicas nas persianas exteriores das janelas.
A ventilação natural foi intensificada por meio de uma ampla fachada sudeste para aproveitar os ventos predominantes; um átrio central aos escritórios que possibilitará a circulação do ar por convecção natural; e uma parede estrategicamente posicionada à noroeste, disponível para a implementação de uma chaminé solar que causará uma pressão negativa nos laboratórios no período vespertino.
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Para atender à utilidade do edifício, foi desenvolvido um plano de necessidades que adequa o prédio experimental à
realização de outras atividades. O plano contempla salas multiuso, setores de administração, salas para professores e
empresas, auditório, sanitários, copa, laboratórios e salas de aula.
O plano de necessidades foi atendido com um zoneamento dividido em dois setores: área experimental; e área social.
A área experimental terá dois pisos e pretende abrigar dois grandes laboratórios. A área social terá três pisos e será composta pelas salas, áreas de circulação e auditório. A Figura 3 traz o modelo tridimensional desenvolvido para atender às
necessidades apresentadas.

Figura 3: Modelo arquitetônico tridimensional do edifício nZEB
3.

SIMULAÇÃO TÉRMICA

O modelo arquitetônico foi analisado em software de simulação termoenergética denominado EnergyPlus. A simulação teve por objetivos principais:
1.

Analisar o conforto térmico em evolução livre;

2.

Calcular a carga térmica e;

3.

Otimizar as características construtivas.

O EnergyPlus é disponibilizado sem custos pelo Departamento de Energia norte-americano e é muito utilizado para
analisar projetos de alta eficiência. O programa tem capacidade de modelar diversas alternativas de construção e climatização de edifícios, executar modelos de cálculo aprimorados com alta confiabilidade nos seus resultados. Além disso, os
seus mecanismos de simulação diferenciada, tais como “time-step” de cálculo menor que uma hora, sistemas de condicionamento de ar configuráveis e modelo de condução de calor transiente através dos elementos do prédio, o colocam à
frente dos outros softwares similares (LabEEE, 2009).
No entanto, o EnergyPlus é apenas um motor de cálculo, pois não inclui uma interface de usuário no seu pacote.
Isso significa que, caso não se utilize uma interface gráfica acoplada, todos os componentes do edifício, das paredes aos
sistemas de climatização, devem ser escritos em um arquivo de texto ou em um editor básico de informações, o que é
completamente inviável no caso da atual abordagem.
Portanto, é quase que essencial a adoção de um programa complementar para realizar as entradas principais da
simulação. Esse programa é comumente chamado de Interface Gráfica de Usuário (University of Illinois, 2013).
A Interface Gráfica de Usuário adotada na simulação foi o programa OpenStudio, disponibilizado livremente pelo
National Renewable Energy Laboratory (NREL).
A análise térmica foi iniciada com a verificação das condições de conforto térmico para o edifício em evolução livre.
Por evolução livre entende-se a simulação do edifício sem a atuação de nenhum mecanismo ativo de climatização.
Para essa análise, foi introduzido também no modelo o recurso da ventilação natural por meio do módulo Air Flow
Network. Por não ser incorporado à interface gráfica OpenStudio, o Air Flow Network foi modelado diretamente no EnergyPlus.
As características construtivas inicialmente adotadas foram as comuns para edifícios comerciais: as paredes em tijolos simples e reboco; a cobertura em gesso, espaço de ar e laje de concreto com impermeabilização; e os envidraçados
com vidros simples de coeficiente global de transferência de calor de 4,0 W/m².K e fator solar de 0,98.
As cargas internas foram adotadas para padrões típicos de utilização dos ambientes definidos em norma. A maior
parte dos ambientes teve a taxa de ocupação definida para o apresentado na Figura 4.
O conforto térmico foi avaliado por meio do Voto Predito Médio (PMV) e da Porcentagem de Pessoas Insatisfeitas
(PPD), propostos por Fanger, conforme especifica a norma ANSI/ASHRAE Standard 55-2004. Segundo traz a norma,
para que as condições de conforto sejam aceitáveis, o índice PMV deve ser mantido entre -0,5 e 0,5 nas horas de ocupação
do edifício. Dessa maneira, no máximo 10% (valor máximo aceitável para o PPD) dos ocupantes estariam insatisfeitos
com as condições térmicas interiores.
Para o cômputo do PMV, foi definido que os valores de vestimenta e atividade das pessoas seriam de acordo com o
local típico de análise. Predominantemente, foram adotados valores de Clo = 1 e MET = 1,1. A velocidade do ar foi
considerada constante e igual a 0,15 m/s.
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Figura 4: Cronograma e taxa de ocupação típica do edifício

PMV

Os resultados para o PMV ao longo do ano apontaram desconforto térmico em grande parte das horas de ocupação
do ano. A Figura 5 mostra um exemplo do resultado gráfico do PMV para um escritório da fachada sudeste do edifício.
As linhas vermelhas delimitam os limites de conforto aceitáveis por norma. Da figura constata-se que o ambiente é predominantemente desconfortável sem a atuação de um sistema ativo de climatização. Uma análise quantitativa aponta para
um mínimo de 1700 horas de ocupação em desconforto térmico nos ambientes do edifício.
Dada a constatação do desconforto térmico em grande parte das horas de ocupação do edifício, fica evidente a
necessidade de climatização ativa para o edifício.

Figura 5: Resultado do PMV ao longo de um ano típico para um escritório da fachada sudeste do modelo inicial
A simulação de carga térmica foi realizada utilizando o recurso Ideal Air Loads do programa EnergyPlus, que também permite estimar qual o consumo de energia térmica para climatizar o edifício. Só foi avaliada a carga térmica de
verão, visto que não se pretende aquecer o edifício em virtude do clima local e do seu cronograma de ocupação predominantemente diurno. O pico de carga térmica calculado foi de 297,31 kW para as 14 horas e 30 minutos do dia 24 de
fevereiro. A integração da carga ao longo de um ano resultou num consumo anual de energia térmica de 1.428,74 GJ.
Após o cálculo inicial da carga térmica, alterações construtivas foram introduzidas no modelo e os seus resultados
observados. Das alterações realizadas, a combinação de quatro delas resultou na maior redução de carga e consumo de
energia térmica, descritas abaixo e mostradas no modelo térmico tridimensional da Figura 6:
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posicionamento de sombreamentos horizontais com um metro de comprimento sobre todas as janelas;
alteração dos vidros para esverdeados com espaço de ar, com coeficiente de transferência de calor de
2,8W/m².K e fator solar de 0,33.
redução de janelas que ocupavam grandes espaços nas fachadas e;
introdução de sombreamento sobre toda a cobertura.

Figura 6: Modelo térmico tridimensional do edifício otimizado
As otimizações resultaram em uma redução de 44% no consumo anual de energia térmica e de 27% na carga térmica. A evolução na redução da carga térmica é apresentada na Figura 7.
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Figura 7: Evolução da carga térmica do edifício otimizado
4.

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

Para atender à carga térmica de 219,21 kW, duas alternativas de climatização são propostas: um sistema de controle
rígido de temperatura baseado em expansão indireta por meio de um resfriador de líquido disponível comercialmente; e
um sistema de climatização evaporativa. O segundo sistema tem por objetivo principal a redução máxima no consumo de
energia, ainda que não permita um controle rígido de temperatura, visto que as áreas atendidas não apresentam necessidade crítica de climatização em decorrência da sua utilização.
Além das alternativas inicialmente propostas, a instalação mecânica de climatização deverá permitir facilmente a
troca do sistema utilizado por outro experimental. Dessa maneira, será possível avaliar com facilidade o comportamento
de novos sistemas de climatização sob condições variadas de demanda térmica.
1.1. Sistema de água gelada
O sistema de água gelada é proposto para atender ao setor social do edifício, que necessita de um controle rígido de
temperatura para manter as condições internas de conforto térmico dentro dos limites estabelecidos.
A carga térmica simultânea máxima demandada por esse setor é de 121,8 kW, ou aproximadamente 34,6 TR. Para
atender essa demanda, será utilizado um resfriador de líquido de 35 TR com condensação a ar.
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As especificações técnicas do chiller para a condição de referência são apresentadas na Tabela 1. O desempenho
fora da condição de referência é simulado no EnergyPlus por meio de três curvas de desempenho (University of Illinois,
2013):
Curva de capacidade de resfriamento em função da temperatura da água gelada e da água de condensação
A curva é representada por uma equação polinomial biquadrática em que o coeficiente de capacidade de resfriamento
do chiller (Cr) é função da temperatura da água gelada na saída do chiller (Tag,sc) e da temperatura da água de condensação
na entrada do chiller (Tac,ec). Os coeficientes apresentados na equação são típicos para chillers dessa faixa de aplicação,
selecionados na biblioteca de equipamentos do próprio EnergyPlus.
2

2

𝐶𝑟 = 𝑎 + 𝑏. 𝑇𝑎𝑔,𝑠𝑐 + 𝑐. (𝑇𝑎𝑔,𝑠𝑐 ) + 𝑑. 𝑇𝑎𝑐,𝑒𝑐 + 𝑒. (𝑇𝑎𝑐,𝑒𝑐 ) + 𝑓. 𝑇𝑎𝑔,𝑠𝑐 . 𝑇𝑎𝑐,𝑒𝑐

(1)

2

2

𝐶𝑟 = 1,0215158 + 0,037036. 𝑇𝑎𝑔,𝑠𝑐 + 0,000233. (𝑇𝑎𝑔,𝑠𝑐 ) − 0,003894. 𝑇𝑎𝑐,𝑒𝑐 − 6,52.10−5 . (𝑇𝑎𝑐,𝑒𝑐 ) −
0,000268. 𝑇𝑎𝑔,𝑠𝑐 . 𝑇𝑎𝑐,𝑒𝑐

Curva de potência elétrica em função da curva de temperatura
A relação entre a potência absorvida e a capacidade de refrigeração (COP T) é representada por meio de uma equação polinomial biquadrática em função das temperaturas de água gelada na saída do chiller (Tag,sc) e da temperatura da
água de condensação na entrada do chiller (Tac,ec).
2

2

𝐶𝑂𝑃𝑇 = 𝑎 + 𝑏. 𝑇𝑎𝑔,𝑠𝑐 + 𝑐. (𝑇𝑎𝑔,𝑠𝑐 ) + 𝑑. 𝑇𝑎𝑐,𝑒𝑐 + 𝑒. (𝑇𝑎𝑐,𝑒𝑐 ) + 𝑓. 𝑇𝑎𝑔,𝑠𝑐 . 𝑇𝑎𝑐,𝑒𝑐

(2)

2

𝐶𝑂𝑃𝑇 = 0,701769 − 0,004520. 𝑇𝑎𝑔,𝑠𝑐 + 5,3311.10−4 . (𝑇𝑎𝑔,𝑠𝑐 ) − 0,005498. 𝑇𝑎𝑐,𝑒𝑐 +
5,4458.10−4 . −7,2903.10−4 . 𝑇𝑎𝑔,𝑠𝑐 . 𝑇𝑎𝑐,𝑒𝑐

Curva de potência elétrica em função da razão de carga parcial
A razão entre a potência absorvida e a capacidade de refrigeração (COP CP) são avaliadas em função da razão de
carga parcial. A curva é modelada por uma equação polinomial quadrática em função coeficiente do regime em carga
parcial (PLR). O coeficiente em carga parcial é a razão entre a carga sensível e a capacidade sensível de refrigeração do
equipamento em estado estacionário.
𝐶𝑂𝑃𝐶𝑃 = 𝑎 + 𝑏. PLR + c. PLR2

(3)

𝐶𝑂𝑃𝐶𝑃 = 0,063691 + 0,584888. PLR + 0,352803. PLR2
Tabela 1: Especificações técnicas do Chiller para as condições de referência
Chiller de Referência
Capacidade Térmica [TR]
COP
Regime mínimo de operação
Regime de operação de eficiência ótima
Temperatura de saída da água gelada
Temperatura de entrada do ar para condensação

35
3,5
20%
90%
6,7ºC
29,5ºC

Ligado ao chiller, um sistema de bombeamento levará a água gelada até três fancoils posicionados um em cada piso
do edifício. O conjunto de bombas foi modelado considerando uma capacidade variável de bombeamento até uma vazão
máxima de 18 m³/h e um levantamento de pressão de 20 metros de coluna d’água. O motor elétrico acoplado à bomba é
de 1200 W potência elétrica e 90% de eficiência.
O sistema de distribuição de ar será realizado por meio dos três fancoils dotados de ventiladores de volume variável
e eficiência de 60,45%. O motor elétrico dos ventiladores terá um variador de frequência para permitir rotações variáveis.
A eficiência do motor é de 93% quando avaliado em carga plena. O desempenho do conjunto de ventilação em carga
parcial é dado por uma equação polinomial de quarta ordem mostrada na Eq. (3), que traz a fração de carga parcial (PLF)
em função da fração de volume de ar ventilado (FF). A vazão máxima e a pressão estática disponíveis para cada fancoil
são mostrados na Tabela 2.
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𝑃𝐿𝐹 = 𝐶1 + 𝐶2 . 𝐹𝐹 + 𝐶3 . 𝐹𝐹 2 + 𝐶4 . 𝐹𝐹 3 + 𝐶5 . 𝐹𝐹 4

(4)

𝑃𝐿𝐹 = 0,040760 + 𝐶2 . 0,0880450 − 𝐶3 . 0,0729262 + 𝐶4 . 0,9437393
Será utilizado um recuperador de calor entre o ar rejeitado e o ar de renovação. A eficiência do trocador foi determinada para duas condições de operação: com 100% da vazão total, eficiência de 75%; e 75% de vazão total, eficiência
de 73%.
Tabela 2: Configuração dos fancoils
Área de atendimento
1º Piso
2º Piso
3º Piso

Vazão [m³/s]
3,2
1,5
1,5

Pressão estática [Pa]
200
200
200

1.2. Resfriamento evaporativo
O segundo sistema atenderá aos laboratórios e às áreas de circulação do edifício. Essa solução deverá ter o menor
consumo possível de energia, ainda que não permita um controle rígido de temperatura.
Essa decisão de projeto foi adotada porque ambientes atendidos não necessitam de um controle rígido das condições
de conforto já que possuem grandes áreas e ocupação não permanente. Isso posto, considerou-se a redução no consumo
de energia como uma prioridade para esses casos.
A carga térmica máxima simultânea dos dois laboratórios e das três áreas de circulação foi calculada em 71,56 kW.
Pretende-se atender essa carga com dois sistemas integrados: o resfriamento evaporativo do ar insuflado e a exaustão por
meio de uma chaminé térmica.
A chaminé térmica será construída por meio de um canal de ventilação com uma parede voltada para noroeste. A
parede será dotada de um sistema de alta absorção da radiação solar causando a convecção natural do ar e induzindo um
escoamento que irá otimizar a ventilação natural dos locais atendidos. A análise e o dimensionamento da chaminé proposta foram integrados no modelo de simulação do EnergyPlus por meio do módulo ZoneThermalChimney.
O sistema evaporativo foi dimensionado utilizando o módulo de simulação do EnergyPlus: EvaporativeCooler:Direct:ResearchSpecial. O módulo simula o comportamento simplificado de um painel evaporativo onde ocorre a circulação
de um volume de água em contato com uma corrente de ar induzida por um sistema de ventilação. A água evapora ao
entrar em contato com o ar e roubando-lhe calor. Dessa maneira, o painel promove a saturação adiabática do ar, reduzindo
a sua temperatura e aumentando sua umidade. O processo termodinâmico envolve simultaneamente transferência de calor
e de massa em decorrência do resfriamento com entalpia constante (University of Illinois, 2010). Na Figura 8, os pontos
1 e 2 representam o comportamento psicrométrico do ar entre a entrada e saída do ar no módulo evaporativo para uma
condição climática crítica da cidade de Brasília.

2
1

Figura 8: Processo psicrométrico do ar ao passar pelo módulo evaporativo
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A eficiência do sistema foi definida em 90%. A eficiência de um módulo evaporativo é avaliada como a sua capacidade de saturar a umidade do ar, conforme apresenta a Eq. 5.
ℰ=

𝑇𝑏𝑠,𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑇𝑏𝑠,𝑠𝑎í𝑑𝑎

(5)

𝑇𝑏𝑠,𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 −𝑇𝑏𝑢,𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

onde Tbs,saída é a temperatura de bulbo seco na saída do módulo, Tbs,entrada é a temperatura de bulbo seco na entrada, Tbu,entrada
é a temperatura de bulbo úmido na entrada e ℰ é a eficiência do módulo evaporativo.
O sistema evaporativo será capaz de insuflar uma vazão máxima de 12000 m³/h a ser distribuída entre os cinco
ambientes com um aumento de pressão de 200 Pa e os mesmos parâmetros de desempenho dos ventiladores dos fancoils.
Conforme se observa na Figura 9, a implementação do sistema evaporativo resulta numa queda de até 3ºC na temperatura de um dos laboratórios para o dia crítico de projeto, quando comparado ao comportamento do mesmo ambiente
em evolução livre.

Figura 9: Evolução da temperatura do laboratório no dia de projeto com e sem a climatização evaporativa
5.

BALANÇO DE ENERGIA

O balanço de energia levou em consideração o consumo e a produção de energia. O consumo foi avaliado para
todas as demandas do edifício incluindo o sistema de climatização, iluminação e equipamentos. A produção de energia
levou em consideração a utilização de painéis fotovoltaicos.
1.3. Consumo por iluminação e equipamentos
Nos momentos em que a radiação solar não for suficiente para iluminar o ambiente adequadamente, um sistema de
dimerização automático identificará a carência de luz e ligará o sistema artificial composto por luminárias compostas por
lâmpadas de LED com eficiência de 102 Lúmens por Watt. A iluminância adotada foi de 500 lux para os locais de trabalho
e de 100 lux para as áreas de circulação. Dessa maneira, o sistema de iluminação terá uma taxa máxima de consumo de
4,90 W/m².
Para o consumo elétrico dos equipamentos, considerou-se a utilização de uma estação de trabalho por pessoa. As
estações de trabalho adotadas foram computadores de alta eficiência energética com uma média de consumo adotada pelo
Procel em 20 W por computador portátil (Dombrosky, 2012). Adicionalmente, foram consideradas utilizações esporádicas
de projetores e equipamentos complementares de escritório e laboratório.
O consumo de energia foi estimado em 573,05 GJ/ano ou 159,18 MWh/ano. A distribuição do consumo é apresentada na Figura 10.
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Figura 10: Consumo de energia por fonte
1.4. Produção de energia
A produção da energia será realizada por painéis fotovoltaicos posicionados na cobertura do edifício e nos sombreamentos das janelas. O sistema elétrico deverá permitir a rejeição de energia elétrica para a concessionária nos períodos
em que o edifício produzir mais energia do que o seu consumo. Da mesma maneira, nos períodos em que o consumo for
maior do que a produção, o edifício poderá consumir energia elétrica da rede.
Foram selecionados painéis fotovoltaicos comerciais com eficiência energética de 19,4%, o que corresponde a uma
produção máxima de 194W/m² quando avaliado nas condições de teste padronizadas (STC). Considerando que efetivamente só a metade da área da cobertura será de células fotovoltaicas, visto que é necessário manter espaços entre os
painéis, é possível obter com o modelo de painel selecionado uma capacidade de 155,49 kW de potência em corrente
contínua. As configurações do sistema utilizado são apresentadas na Tabela 3.
Tabela 3: Especificações do painel fotovoltaico
Eficiência do módulo fotovoltaico
Potência máxima nas condições normais de operação
Queda de potência em função do aumento de temperatura
Articulação dos painéis
Temperatura nominal do painel nas condições normais de operação (NOCT)
Queda de eficiência em função do aumento de temperatura
Redução de capacidade do conversor

19,4%
187,4W
- 0,29% / ºC
2 eixos de rotação
44ºC
-0,29% / ºC
0,77

O cálculo do potencial de produção de energia anual foi realizado por meio do programa System Advisor Model
(SAM) disponibilizado pelo National Renewable Energy Laboratory (NREL). As condições climáticas locais e as configurações dos painéis foram inseridas no programa permitindo-lhe uma estimativa anual de produção de energia. A temperatura nominal de operação e a queda de eficiência dos painéis em função do aumento de temperatura foram consideradas na modelagem. A simulação apontou para uma produção de 189,77 MWh.

Figura 11: Produção de energia do sistema fotovoltaico
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Das simulações de consumo e produção de energia, verifica-se que o balanço energético nulo foi superado em 23,5%
no primeiro ano de análise. Após 15 anos, estima-se uma redução desse percentual para 6 %, em virtude da queda de
eficiência dos equipamentos, tanto de consumo quanto de produção de energia, mantendo no entanto a meta do nZEB.
6.

CONCLUSÃO

O projeto arquitetônico, previamente concebido visando a eficiência energética, resultou num edifício com necessidade reduzida de climatização ativa, evidenciada pela relação dos 219,21 kW (62,33 TR) da carga térmica para os
3.115,99 m² de área condicionada, o que resulta num fator de 50 m²/TR, muito acima do verificado em edifícios comerciais da mesma cidade, onde o fator comumente encontrado é de 20 m²/TR.
Em consequência da otimização térmica do projeto arquitetônico e das soluções de baixo consumo adotadas para
iluminação e equipamentos, o edifício apresentou um consumo de energia de 159,18 MWh/ano, que representa apenas
51,09 kWh/m², valor reduzido quando comparado ao encontrado em edifícios comerciais que possuem uma relação média
de 120 kWh/m².
Diante do potencial de produção de energia estimado em 196,55 MWh/ano no primeiro ano de análise, é verificada
uma superação em 23,5% na meta do balanço energético nulo, alcançando a meta proposta para a edificação.
Conclui-se que o edifício proposto será uma solução de alta performance energética que permitirá estudos e experimentos para a comunidade acadêmica no âmbito da eficiência energética em edificações.
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Abstract. This paper presents a project of a high energy efficiency experimental building that reaches null energy balance,
placing the building into the net Zero Energy Building (nZEB) concept. The project is supposed to be implemented at a
higher education institution and used as a study platform about the energetic development of buildings. After an explanation about the relevance of the topic, the article emphasizes the thermal analysis, the HVAC solutions and the energy
consumption and production simulations. The thermal energetic simulation was performed with the use of the EnergyPlus
software, except for the energy production simulation, which was executed with the aid of the System Advisor Model
software. The simulations estimated a power consumption of 159.18 MWh / year and a production of 196.55 MWh / year.
Therefore, the production exceed the consumption in 23.5% in the first year of analysis, achieving the goal of net zero
energy building.
Key words: nZEB, energy efficiency, thermal energetic simulation, EnergyPlus
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