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AVALIAÇÃO TERMOENERGÉTICA DE UMA EDIFICAÇÃO COMERCIAL VIA 
SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

Lucas Naoto Taketa 

 

RESUMO 

O presente trabalho visa demonstrar a simulação termoenergética de uma edificação 
comercial, utilizando-se dos softwares SketchUp e OpenStudio. Por meio desses softwares, foi 
possível calcular o consumo energético da edificação proposta e obter dados separadamente 
entre sistema de resfriamento, iluminação, equipamentos elétricos e aquecimento. Foi possível 
também obter dados como a quantidade de horas em cada faixa de temperatura em cada zona 
térmica do modelo, além disso, o software permite a visualização das sombras conforme um 
horário e data específica. Essa simulação foi utilizada para demonstrar que, com recursos 
computacionais, pode-se calcular o consumo de energia elétrica bem como a temperatura do 
ambiente, portanto, as simulações são de extrema importância nos dias de hoje para projetar 
ou reformar uma edificação ou casa. 

Palavras-chave: Edificação. Energia. Simulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THERMOENERGETIC EVALUATION OF A COMMERCIAL BUILDING VIA 
COMPUTATIONAL SIMULATION 

 

Lucas Naoto Taketa 

 

ABSTRACT 

The present work aims to demonstrate the thermoenergetic simulation of a commercial 
building using SketchUp and Openstudio software. Through these softwares, it was possible 
to calculate the energy consumption of the proposed building and obtain data separately 
between cooling system, lighting, electrical equipment and heating. It was also possible to 
obtain data, such as the amount of hours in each temperature range in each thermal zone of 
the model, in addition, the software allows the visualization of shadows according to a 
specific time and date. This simulation was carried out to demonstrate that, with 
computational resources, it is possible to calculate the consumption of electricity as well as 
the temperature of the environment, so simulations are extremely important nowadays to 
design or renovate a building or house. 
 
Keywords: Building. Energy. Simulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente demanda de energia elétrica tanto nos países desenvolvidos quanto nos 

países em desenvolvimento cresce a cada ano de forma exponencial, sendo que a maior parte 

dessa energia é derivada de fontes não-renováveis, como combustíveis fósseis, que possuem 

efeitos negativos ao ambiente. O Brasil, em contrapartida, tem sua geração de energia baseada 

em fontes renováveis representadas pelas usinas hidrelétricas e, devido a isso, no começo do 

século XXI, sofreu uma de suas maiores crises de energia elétrica (CARLO, 2008). 

 Denominada como o “Apagão de 2011”, tal crise afetou todo o país de modo geral e 

deixou bairros e cidades inteiras no escuro. Uma de suas causas foi a escassez de chuvas, que, 

consequentemente, afetou a produção de energia das usinas hidrelétricas, fato que se agravou 

por conta da falta de planejamento e investimento em transmissão de energia elétrica por parte 

do governo brasileiro. Tendo essas circunstâncias em vista, no ano de 2001, foi implementada 

a Lei n°10.295 ou “lei da eficiência energética”, como é popularmente conhecida. Sua 

principal atribuição é a de regulamentar os níveis máximos de consumo de energia ou 

mínimos de eficiência energética de aparelhos elétricos.  

Atualmente, o consumo de energia elétrica nas edificações corresponde a cerca de 

45% do consumo faturado no país, segundo a PROCEL EDIFICA. Desse montante, o maior 

gasto é derivado dos condicionadores de ar, seguidos pelo sistema de iluminação (MORAIS, 

2019). Essa constatação se intensifica ainda mais visto que muitos projetos em sua fase de 

concepção não levam em conta os sistemas construtivos, características da área e clima e, de 

acordo com Baltar (2006), utilizam de forma maciça os aparelhos de ar-condicionado para 

conforto térmico. 

1.1. JUSTIFICATIVA 

 

No atual cenário mundial em que a demanda de energia elétrica está em crescimento e 

as fontes não renováveis de energia estão se esgotando, muitos países têm criado medidas e 

incentivos para que a energia elétrica seja utilizada de forma mais racional possível. Um 

exemplo disso é o Brasil, onde os impostos de importação de componentes para energia solar 

foram zerados até dezembro de 2021. 

 Conforme mencionado, os condicionadores de ar são os que mais utilizam de energia 

elétrica em uma edificação, logo, deve-se trabalhar esse aspecto para que haja uma redução no 

consumo. Entretanto, não basta somente reduzir o número de condicionadores, é necessário 



2 
 

garantir os padrões de conforto térmico no local para que não afete a saúde e produtividade 

dos colaboradores. 

Levando tais fatores em conta, entende-se, pois, que os condicionadores de ar são 

recursos de extrema importância para atender normas e garantir o conforto e segurança dos 

colaboradores. Assim, os estudos e simulações são imprescindíveis para que se possa escolher 

os materiais construtivos de maior eficiência e para prever qual o sistema de condicionamento 

que melhor se adapta ao local. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

Avaliar o consumo energético visando o conforto térmico via simulação 

computacional de uma edificação comercial durante os meses de um ano. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 - Avaliar o desempenho térmico e energético de uma edificação comercial; 

 - Demonstrar o funcionamento das sombras em um software; 

 - Analisar o período de conforto térmico dos ocupantes do local seguindo as Normas 

Regulamentadoras; 

 - Obter dados de consumo elétrico da edificação. 

 

2.  DESENVOLVIMENTO  

 

2.1. CERTIFICAÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

As simulações computacionais têm como propósito garantir as certificações de 

eficiência energética principalmente em edificações. Atualmente, há uma variedade de 

certificações, entre elas a BREEAM (Building Research Establishment Environmental of 

buildings), a AQUA (Alta Qualidade Ambiental), a DGNB (Deutsche Gesellschaft für 
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Nachhaltiges Bauen), a Selo Procel, a PBE-Edifica, a Selo Casa Azul, a HQE (Haute Qualité 

Environnementale) e a LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). 

A certificação de maior prestígio é a LEED, empregada em mais de 160 países e 

responsável por avaliar certas categorias. Sua classificação pode variar entre os níveis Silver, 

Gold ou Platinum e é determinada pela pontuação alcançada na avaliação de seus critérios 

próprios, como ilustra a Figura 1.  

 
Figura 1 – Critérios Avaliados para Certificação LEED 

 

Fonte: GBC Brasil (2020). 

 

2.2. INFORMAÇÕES DA EDIFICAÇÃO 

 

No presente trabalho, será realizada a modelagem de uma edificação com fins 

comerciais para a simulação. Essa edificação terá como base outras comumente encontradas 

em Maringá, no estado do Paraná. A edificação modelada conta com dois pavimentos: o 

térreo, que possui quatro salas maiores, cada uma contendo 69m²; e o andar acima, que conta 

com duas salas de 72m² e três salas menores de 48m². Assim, será possível dividir as salas por 

zonas térmicas conforme a tabela abaixo. 

 

Tabela 1 – Tamanho das salas em m² 

Zonas térmicas Área(m²) 

Sala 01 69m² 

Sala 02 69m² 

Sala 03 69m² 

Sala 04 69m² 

Sala 05 72m² 

Sala 06 72m² 
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Sala 07 48m² 

Sala 08 48m² 

Sala 09 48m² 
Fonte: Autor (2020). 

 

Como cada sala foi dividida por zonas térmicas distintas, é possível, através da 

simulação, calculá-las e obter resultados separadamente. 

 

2.3. INFORMAÇÕES UTILIZADAS NO MODELAMENTO  

 

2.3.1. Dados climáticos e zonas climáticas  

 

Os arquivos ou dados climáticos são compilados de dados obtidos geralmente através 

de estações meteorológicas ao longo de vários anos, assim, é possível estipular a temperatura, 

umidade e outros fatores em um período específico. Isso porque pode-se determinar o horário 

e a data e realizar a simulação no inverno ou verão, com ou sem a incidência do sol, por 

exemplo.  

No próprio site da EnergyPlus, são fornecidos os arquivos climáticos do mundo inteiro 

de forma gratuita. No site da labEEE (Laboratório de Eficiência Energética em Edificações), 

também podem ser encontrados alguns arquivos climáticos, porém somente os do Brasil. 

Como dito anteriormente, tais arquivos, exemplificados na Figura 2,  possuem os dados 

climáticos aos longos dos anos, como latitude, longitude, elevação e fuso horário de 

determinada cidade. 
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Figura 2 – Arquivo Climático de Maringá 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

2.4. ZONAS CLIMÁTICAS 

 

No Brasil, as zonas climáticas são classificadas de acordo com a NBR 15220:2005 e 

divididas em 8. Porém, como o software foi desenvolvido com base nas zonas climáticas dos 

Estados Unidos, as quais são determinadas pela ASHRAE (Associação Americana de 

Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado), foi necessário utilizar a zona 

climática que mais se assemelhou à do Brasil, demonstrada na Figura 3.  

Figura 3 – Zonas Climáticas do Brasil Conforme a NBR 15220:2005 

 

Fonte: NBR 15220:2005  

 

Pela semelhança de clima, a zona que mais se aproxima da de Maringá-PR é a da 

Flórida, em Miami, conforme a Figura 4, que seria a subtropical. Essa zona climática é 
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representada, no software, como 189.1-2009-CZ1, em que o valor de 189.1 se refere à 

ASHRAE 189.1 standard, o valor 2009 se refere à versão do standard e CZ1 se refere à zona 

climática. 

Figura 4 – Zonas climáticas dos EUA  

 

Fonte: Pepper Construction (2020) 

 

2.4.1. Cálculo de carga térmica  

 

Para realizar o cálculo, o OpenStudio utiliza-se de alguns dados básicos, tais como a 

latitude, longitude, orientação das paredes, características construtivas, tipo de uso do 

ambiente, quantidade de pessoas, iluminação, equipamentos entre outros. 

Dentre esses cálculos, há os de condução, radiação e convecção. A propagação de 

calor por condução ocorre geralmente em objetos sólidos, como é o caso da troca de calor por 

condução através da parede. Assim, mesmo à noite, uma parede que ficou exposta ao sol 

durante o dia ainda permanece quente, como observa-se no esquema exposto na Figura 5. 
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Figura 5 – Troca de calor de uma parede 

 

Fonte: Building Energy Modeling with OpenStudio (2016) 

 

Já propagação do calor por convecção ocorre principalmente em líquidos e gases; e a 

propagação por radiação, por sua vez, ocorre através de ondas eletromagnéticas. A Figura 6, a 

seguir, demonstra esses três tipos de transferências de calor. 

Figura 6 – Cargas térmicas de um ambiente 

 

Fonte: Building Energy Modeling with OpenStudio (2016) 
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2.4.2. Materiais construtivos 
 

Para a escolha dos materiais construtivos da edificação, serão utilizados aqueles mais 

empregados na construção civil e comumente vistos nas edificações de Maringá-PR. Para as 

paredes, será utilizado bloco cerâmico e, para os revestimentos externo e internos, será 

utilizada argamassa. Em relação aos vidros, optou-se por utilizar, na simulação, um vidro 

comum de 3mm.  

No apêndice A, constam os dados de cada material que será confeccionado e utilizado 

na simulação. Tais dados são: a espessura, a condutividade térmica, a densidade, o calor 

específico, a absortância solar,  a absortância térmica e a absortância visível. 

 

2.5. MODELO GEOMÉTRICO DA EDIFICAÇÃO 

 

A modelagem geométrica foi realizada no SketchUp, pois esse software possui 

compatibilidade com o EnergyPlus e o OpenStudio. Na primeira modelagem, a edificação não  

conta com a presença de toldo para janela, ou seja, a incidência solar bate diretamente no 

vidro e passa para dentro das zonas termais. 

Figura 7 – Modelo Geométrico da Edificação 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Para cada sala, foi modelado um banheiro de 4m² e três janelas, sendo uma delas para 

o banheiro. Como cada sala possui sua zona térmica, o plugin do OpenStudio possibilita, no 

SketchUp, a visualização de cada zona por uma determinada cor, como pode-se notar na 

Figura 8.  
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Figura 8 – Modelo geométrico separado por zonas térmicas 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

2.6. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 
2.6.1. OpenStudio  

 

Para a realização da simulação, será utilizando o software OpenStudio, o qual é um 

programa gratuito, ou seja, Open Source, assim, qualquer pessoa pode utilizá-lo e modificá-lo. 

Anteriormente, era necessária a instalação do EnergyPlus separado do OpenStudio, porém, 

com as versões mais recentes do software, o OpenStudio integrou-se ao EnergyPlus e ao BCL 

(Building Component Library). O BCL é um plugin do OpenStudio, em que os usuários criam 

suas próprias Measures as quais podem ser disponibilizas para download para outros usuários. 

 

2.6.2. Simulação 

 

 Na simulação, foi definida uma quantidade média de dez pessoas por sala para que se 

realizasse a simulação com base no período de 1 ano ou 8760 horas. Além disso, foi 

considerado o funcionamento da edificação somente de segunda à sexta, entre o horário 

comercial das 8h às 18h. Também foram incluídos alguns equipamentos essenciais para um 

escritório, conforme a Tabela 2, que indica especificamente quais os equipamentos e sua 

quantidade por sala. No apêndice C, constam as informações de todos os equipamentos e, no 

apêndice D, está o horário de funcionamento de cada um deles.  
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Tabela 2 – Quantidade de equipamentos em cada sala 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

COMPUTADOR 10 

MICROONDAS 1 

GELADEIRA 1 

BEBEDOURO 1 

MÁQUINA DE CAFÉ 1 

Fonte: Autor (2020). 

 

Ainda, realizou-se a configuração do sistema HVAC (Heating, Ventilating and Air 

Conditioning) de cada sala, uma vez que tal sistema se assemelha ao condicionador de ar do 

tipo split, um dos mais comuns em residências e escritórios. Para tanto, levou-se em conta que 

o aparelho possui a capacidade para resfriar e aquecer o ambiente, conforme a Figura 9. 

 
Figura 9 – Sistema HVAC para a simulação 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Ademais, configurou-se o sistema de refrigeração para que este não fosse desligado no 

período noturno. Essa opção justifica-se pelo fato de que, geralmente, em escritórios, um ou 

mais computadores servem como servidores, assim, para que não haja sobreaquecimento, os 

sistemas de condicionamento devem permanecer ligados.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Após configurados os dados, foi possível obter os primeiros resultados da simulação. 

Na Tabela 3,  estão expressas as horas gastas em cada faixa de temperatura durante o ano. 

Tabela 3 – Horas em cada faixa de temperatura 

Zona 
Térmica 

< 13 
(C) 

13-
16 
(C) 

16-
18 
(C) 

18-
20 
(C) 

20-
21 
(C) 

21-
22 
(C) 

22-
23 
(C) 

23-
24 
(C) 

24-
26 
(C) 

26-
28 
(C) 

28-
30 
(C) 

>= 
30 
(C) 

Temperatura 
Média (C) 

SALA 1 0 113 247 640 705 1714 935 1857 2469 80 0 0 22.4 (C) 
SALA 2 0 112 248 642 704 1718 910 1860 2482 84 0 0 22.4 (C) 
SALA 3 0 97 220 567 661 1637 875 1889 2669 145 0 0 22.6 (C) 
SALA 4 0 95 219 569 654 1652 869 1861 2706 135 0 0 22.5 (C) 
SALA 5 0 111 232 611 688 1722 930 1840 2543 83 0 0 22.4 (C) 
SALA 6 0 108 237 611 689 1705 921 1870 2533 86 0 0 22.4 (C) 
SALA 7 0 87 202 478 546 1553 884 2041 2776 193 0 0 22.7 (C) 
SALA 8 0 65 215 586 737 1731 953 2085 2329 59 0 0 22.5 (C) 
SALA 9 0 86 203 484 549 1541 882 2057 2754 204 0 0 22.7 (C) 

Fonte: Autor (2020). 

  

As colunas destacadas representam as faixas de temperatura que, de acordo com NR 

17 (Norma Regulamentadora), são consideradas ambientes de conforto térmico para 

atividades de cunho intelectual, ou seja, escritórios, laboratórios, salas de controle, salas de 

desenvolvimento ou análises de projetos. Segundo a Norma, considera-se conforto térmico as 

temperaturas de 20 a 23°C no verão e 23 a 26°C no inverno. 

O gráfico a seguir foi gerado na simulação com os consumos elétricos da edificação. 

Dividiu-se os equipamentos em preto, a iluminação em amarelo, o condicionamento de ar em 

azul e o aquecimento em vermelho. Desse modo, nota-se claramente que o maior gasto é 

derivado dos condicionadores de ar seguidos da iluminação do local. 
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Figura 10 – Consumos elétricos da edificação 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Ademais, obteve-se o gasto em kW/h do sistema de condicionamento de ar em relação 

aos meses do ano. De acordo com a Figura 11, pode-se observar que, em Maringá-PR, o 

inverno geralmente começa em meados de maio e termina próximo a setembro.  

 

Figura 11 – Gasto do sistema de resfriamento da edificação 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Por meio da simulação, obteve-se, ainda, resultados como a temperatura do bulbo seco 

ou a temperatura medida por um termômetro ao ar livre na parte externa da edificação, 

conforme ilustra a Figura 12. 
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Figura 12 – Temperatura de bulbo seco  

 

Fonte: Autor (2020). 

 

3.1. SIMULAÇÃO DE SOMBRAS NO OPENSTUDIO 

 

Como pode-se observar, na edificação proposta, há uma grande área de vidros onde a 

incidência solar ao longo do dia ocorre no interior dos escritórios. Propôs-se o modelo dessa 

forma para que a luz seja aproveitada ao máximo para a iluminação e para o aquecimento 

natural em dias frios. Entretanto, como na maior parte do tempo o clima de Maringá é quente, 

sugere-se que seja realizada a instalação de toldos a fim de minimizar a incidência solar 

dentro dos escritórios. 
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Figura 13 – Modelo Geométrico com sistemas de proteção 

 

Fonte: Autor (2020). 
 

Na Figura 13, nota-se que o software consegue demonstrar, de forma clara, a sombra 

que é aplicada nas janelas através dos toldos durante dois horários diferentes no dia 8 de 

novembro. 

Figura 14 – Modelo geométrico com sombras em outra estação do ano 

 

Fonte: Autor (2020). 
 

Já na Figura 14, tem-se os mesmos horários apresentados na Figura 13, porém no mês 

de fevereiro. Desse modo, pode-se perceber que o software consegue alterar as sombras 

conforme as estações do ano.  
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4. CONCLUSÃO 

 

Por meio da simulação do modelo proposto, observou-se vários parâmetros que 

auxiliam na tomada de decisão ao se construir ou reformar uma edificação. É possível 

configurar parâmetros como equipamentos, iluminação e até mesmo os sistemas HVAC de um 

local. Ademais, pode-se simular, no SketchUp, o modelo geométrico com as sombras durante 

um determinado horário e dia específico de um ano. 

 Dessa forma, entende-se que os dados obtidos em simulações computacionais são de 

grande valia para tornar edificações comerciais, industriais e residenciais energeticamente 

mais eficientes. Além disso, os softwares utilizados na simulação são gratuitos e possuem 

uma comunidade ativa, fazendo com que seu uso seja acessível para qualquer profissional. 

Concluiu-se, também, que, para obter certificações energéticas, é necessário um estudo 

prévio do empreendimento, de preferência com o auxílio das simulações computacionais, para 

garantir que estas de fato atinjam os parâmetros pré-estabelecidos.  
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APÊNDICE A – DADOS DOS MATERIAIS CONSTRUTIVOS 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 



 

APÊNDICE B – CRONOGRAMA MÉDIO DE OCUPAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE C – CONFIGURAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS, 
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APÊNDICE D – CRONOGRAMA DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, 
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