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Resumo
De forma a abarcar informações multidisciplinares das áreas de arquitetura, engenharia mecânica, 
fenômenos comportamentais e de climatologia, a simulação computacional se destaca como uma 
das ferramentas de avaliação do gasto energético. Com isso, a PUC-PR em parceria com a 
Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras S.A), está aperfeiçoando o programa Domus para a 
análise dos requisitos estabelecidos pelo RTQ-C. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é 
analisar por meio de simulação computacional a usabilidade do programa Domus por meio de 
simulações paramétricas comparando-as o programa, o Energy Plus. Essa comparação foi feita 
através de um protótipo de um edifício comercial de pequeno porte e analisado parâmetros como: 
temperatura interna, graus-hora e ganhos térmicos. Os resultados encontrados nas simulações 
demonstraram grande aproximação.

Palavras chave: simulação termoenergética, temperatura interna, graus hora, ganhos térmicos e 
comparação de programas de simulação.

Abstract
In order to encompass the multidisciplinary field of information architecture, mechanical 
engineering, and behavioral phenomena of climatology, computer simulation stands out as one of 
the tools for assessing energy expenditure. Thus, in order to consolidate the use of a thermo-
energetic simulation program in the process of labeling for energy efficiency in buildings in 
Brazil, the Technical Regulation for the Quality Level of Energy Efficiency in Commercial, 
Service and Public Buildings (RTQ-C), the PUC-PR in partnership with Eletrobras (Brazilian 
Electric Power Company), is working to improve the Domus program for the analysis of the 
requirements established by RTQ-C. Thus, the purpose of this paper is to analyze, by means of 
computer simulation, the Domus program usability through parametric simulations, comparing 
them with another internationally recognized program, the Energy Plus. In order to do it, we used 
a representative model of a small size office building and examined internal temperature, 
degrees/hour and thermal gain of constructive components. The results in the simulations showed
a greater approximation.
Keywords: thermoenergetic simulation, internal temperature, degrees/hour, thermal gain and 
comparison of simulation programs.
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1. INTRODUÇÃO
A simulação computacional é um instrumento importante para avaliar o desempenho térmico e 
energético de edificações para diferentes alternativas de projeto, sejam elas opções do desenho 
arquitetônico, componentes construtivos, sistemas de iluminação ou sistemas de 
condicionamento de ar. Com a simulação computacional, pode-se estimar o consumo de energia, 
o custo desse consumo e até mesmo o impacto ambiental provocado pela alternativa de projeto 
antes mesmo de sua execução (MENDES et al., 2005). 

Os programas de simulação computacional são ferramentas que podem ser utilizadas para se 
prever o desempenho térmico e energético das edificações, além de estimar o consumo de 
alternativas de projeto como opções de desenho arquitetônico, componentes construtivos, sistema 
de iluminação ou sistema de condicionamento de ar (MENDES et al., 2005).

De acordo com Geller (2003) um futuro sustentável com energia é possível por meio de maior 
eficiência no uso desta. Com isso, haveria uma redução do crescimento do consumo de energia, 
uma diminuição da demanda de investimento e uma melhora dos serviços de energia para as 
famílias e para as nações mais pobres. 

No setor de edificações, Lamberts et al. (1997) afirmam que um edifício é mais eficiente 
energeticamente que o outro quando proporciona as mesmas condições ambientais com menos 
consumo de energia.
Visando a necessidade de estimular no Brasil o uso de um programa de simulação 
termoenergético no processo de etiquetagem de eficiência energética em edifícios, desde 2009, 
em parceria com a Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras S.A), o programa Domus 
desenvolvido via PUC-PR está sendo aperfeiçoado pela equipe do Laboratório de Sistemas 
Térmicos (LST) para incorporação dos requisitos estabelecidos pelo Regulamento Técnico da 
Qualidade para o Nível de Eficiência Energética em Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos 
(RTQ-C) e foi intitulado DOMUS – Procel Edifica.

O escopo desse projeto aborda a fase de testes para analisar a precisão dos resultados do 
programa Domus (versão beta 2011). Tal foi possível por meio de comparação com outro 
programa já reconhecido, o programa Energy Plus na versão 5.0. 

2. METODOLOGIA
A metodologia deste trabalho foi dividida em duas etapas, a primeira da escolha do protótipo 
base e definição dos modelos de teste e a segunda da escolha dos testes e a simulação e análise do 
comportamento dos modelos.

A primeira etapa de escolha do protótipo base, feita através do estudo desenvolvido por Carlo e 
Lamberts (2006), que fizeram um levantamento de edificações brasileiras e chegaram a alguns 
modelos, que então foram simulados em relação ao seu desempenho térmico e consumo de 
energia. Para essa pesquisa foi escolhido o protótipo que representasse um edifício de escritórios 
de porte médio. Para que se pudessem testar alguns dos pré-requisitos estabelecidos pelo RTQ-C 
para programas de simulação foram estabelecidos quatro protótipos teste para fazer as análises 
propostas – dois em que foi testado o comportamento do programa em apenas 1 zona e 2 em que 
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foi testado o protótipo com multizonas.  Cada um destes protótipos foi testado com e sem a 
presença de aberturas. 
A segunda etapa consistiu na fase de desenvolvimento das simulações computacionais e análise 
dos resultados destes quatro protótipos. As simulações foram feitas para a cidade de Belo 
Horizonte, para a qual foi utilizado um arquivo climático TRY da cidade em questão.

Os protótipos foram simulados tanto no Domus quanto no Energy Plus e possuíram as mesmas 
características nos dados de entrada dos programas. Para esse artigo, serão demostrados os testes 
realizados em dois dos quatro protótipos testados. Os protótipos escolhidos são compostos por 
uma zona térmica, intitulados de monozona sem janela e monozona com janela.

2.1 Definição dos protótipos teste
O modelo base é composto por 01 pavimento de andar corrido e sem divisórias internas. O 
pavimento foi definido por um prisma retangular com dimensões de 7,50 de largura, 27 de 
comprimento e 2,6 de altura, com área total de 202,50 m². As aberturas do segundo modelo foram 
orientadas como no modelo experimental do RTQ-C, para Norte e Sul e suas dimensões tem o 
padrão retangular de 1,45m de altura por 26 de comprimento. Estas aberturas foram modeladas 
com área 100% envidraçada. O modelo possui 1012,50 m² de área total. O modelo foi simulado a 
1 m do solo de forma a que não houvessem trocas térmicas com esta superfície.

Os protótipos foram simulados sem cargas internas, sem sistema de condicionamento artificial de 
ar e sem trocas com o ar externo. Em seguida apresenta-se, a descrição dos protótipos propostos e 
nas Figuras 0Erro! Fonte de referência não encontrada.1 e 02, a imagem deles:

MONOZONA SEM JANELA: 
Modelo com uma única zona térmica com 
dimensões de 27,0x7,5x2,6m, com uma área 
construída de 202,50m².

MONOZONA COM JANELA:
Modelo com uma única zona térmica, como o 
da monozona sem janela, com  existência das 
janelas nas orientações norte e sul, com 
dimensões de 1,45x26,00m cada.

Figuras 01 e 02: Características dos protótipos testados, monozona sema janela e monozona com janela

2.2 Parâmetros analisados 
Para comparar o desempenho do programa Domus em relação ao programa Energy Plus, alguns 
parâmetros foram escolhidos. Estes parâmetros foram definidos de acordo com os pré-requisitos 
definidos para os programas de simulação do RTQ-C (BRASIL, 2010a):
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1- Modelar os efeitos de inércia térmica;
2- Permitir a modelagem de multi-zonas térmicas;
3- Modelar às 8760 horas por ano.

Para a simulação dos protótipos utilizou-se o arquivo climático da cidade de Belo Horizonte do 
tipo TRY (Typical Reference Year) que foi desenvolvido por Pereira (2004), o qual se baseia nos 
dados da estação meteorológica convencional do INMET/5DISME. Foram comparados os 
seguintes parâmetros nas simulações realizadas:

1- Temperatura interna dos ambientes: por meio de dados horários estabeleceram-se médias 
anuais de temperatura interna;

2- Graus hora de resfriamento e de aquecimento: através do arquivo climático de Belo 
Horizonte, foi calculado o total de graus horas de aquecimento e de resfriamento para as 
zonas térmicas, adotando-se as temperaturas limites internas de 18°C (aquecimento) e 
24°C (resfriamento), os mesmos valores estipulados nos parâmetros de desenvolvimento 
das equações do RTQ-C de acordo com Carlo (2008);

3- Carga térmica advinda de superfícies opacas e translúcidas: através das características dos 
materiais utilizados, foram solicitadas as cargas térmicas por superfícies para se verificar 
as diferenças entre os ganhos térmicos nos programas analisados.

Para determinar a precisão dos modelos simulados nos programas Energy Plus e Domus foram 
utilizados indicadores estatísticos de desempenho dos modelos: o desvio médio MDB (Mean Bias 
Deviation) e o desvio quadrático médio RMSD (Root Mean Square Deviation).  
O MDB indica a tendência do modelo à subestimação (valores negativos) ou à superestimação 
(valores positivos), sendo o valor zero o valor ideal. Já o RMSB oferece a medida dos valores 
preditos pelos modelos em reação aos valores medidos. Seus valores sempre serão positivos e 
quanto mais próximos à zero, maior a precisão do modelo. As equações que expressam esses 
indicadores são demonstradas a seguir: 

Equação 1

Equação 2

onde yi é o valor estimado, xi é o valor medido e n é o numero de medidas consideradas 
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3. RESULTADOS

3.1 Temperatura interna
Nos testes iniciais do protótipo monozona sem janela foram feitas as simulações das temperaturas 
internas médias anuais dos dois programas e estes obtiveram uma diferença de 0,6°C. No 
protótipo de monozona com janelas, as temperaturas internas anuais dos dois programas 
obtiveram uma diferença de 0,83°C. Os resultados estão apresentados no Quadro 01, que 
demonstra também que essas diferenças de temperatura nos dois protótipos correspondem a uma 
superestimação do Domus em relação ao Energy Plus. Diferença esta considerada dentro da faixa 
aceitável, inferior a 1ºC.

Temp. externa Energy Plus Domus MDB RMSD

MONOZONA SEM JANELA 22.0° 22.9° 23.5° 2.75% 7.02%

MONOZONA COM JANELA 22.0° 23.3° 24.2° 5.73% 9.68%

QUADRO 01: Média Anual de Temperatura do protótipo de monozona sem janela e desvios MDB e RMSD 
encontrados entre os valores fornecidos pelos programas Domus e Energy Plus

Verificando um dia estável de inverno (15/07) e um dia estável de verão (19/12) para constatar o 
comportamento da temperatura interna calculada para o ambiente, pode-se observar que há uma 
subestimação dos valores nas primeiras horas da manhã e superestimação durante à tarde do 
Domus em relação ao Energy Plus, fazendo com que na média esses valores fiquem próximos. A 
diferença ocorrida durante o dia estável de verão na monozona sem janela é de 0,75% de 
subestimação e na monozona com janela é de 2,38% de superestimação do Domus em relação ao 
EnergyPlus. Já no dia estável de inverno a diferença é de 1,24% na monozona sem janela e de 
1,59% na multizona com janela, ambos de superestimação do Domus em relação ao EnergyPlus.

DIA ESTÁVEL DE VERÃO (19/12) DIA ESTÁVEL DE INVERNO (15/07)
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Gráfico 01: Temperatura interna na monozona com janelas e monozona sem janelas em um dia estável de verão 
(19/12) e dia estável de inverno (15/07)

3.2 Graus hora
Tratando-se dos graus hora de (temperatura acima de 24°C) e aquecimento (temperatura abaixo 
de 18°C) nas 8760 horas do ano, a diferença entre os resultados são consideráveis. Nos dois 
protótipos, no Domus há uma superestimação das altas temperaturas anuais (temperaturas acima 
de 24°C) e nos meses de junho a outubro uma superestimação das baixas temperaturas 
(temperaturas abaixo de 18°C). Com isso, apesar da média anual de temperatura interna ter uma 
diferença pequena entre os dois programas, os graus hora ocorridos no Domus é maior do que 
ocorridos no Energy Plus. Na monozona sem janela, os graus hora de resfriamento do Domus são 
de cerca de 13224.50 e no Energy Plus é de 7432.43 e os graus hora de aquecimento são na 
ordem de 1845.07 e no Energy Plus de 872.08. Esse resultado leva a uma diferença diária entre o 
Domus e o Energy Plus de cerca de 0,7°C de resfriamento e de 0,1°C de aquecimento, levando a 
uma diferença percentual diária de 2,7% e 0,5% respectivamente. 

Na monozona com janela, os graus-hora anuais de resfriamento do Domus foi de 16756,1 e no 
Energy Plus de 10267,9. Já os graus hora de aquecimento anual no Domus são de 1528,3 e no 
Energy Plus de 890,2. Esse resultado leva a uma diferença diária entre os programas de cerca de 
0,7°C para o resfriamento e de 0,1°C de aquecimento entre o Domus e o Energy Plus, levando a 
uma diferença percentual de 3,2% e 0,3% respectivamente.
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Gráfico 02: Temperatura interna e externa anual do programa Domus e Energy Plus demonstrando os valores acima 
e abaixo dos limites de temperatura do protótipo de monozona sem janela

Gráfico 03: Temperatura interna e externa anual do programa Domus e Energy Plus demonstrando os valores acima 
e abaixo dos limites de temperatura do protótipo de monozona com janela

3.3 Carga Térmica
Analisando o comportamento de um dia estável de inverno (15/07) e um dia estável de verão 
(19/12), conforme demostrado na Figura 03, confirmou-se que as maiores diferenças ocorriam 
nas superfícies sul, teto e piso. Comprovou-se que há a superestimação tanto no verão quanto no 
inverno dos dados da superfície sul. No piso, há uma subestimação dos dados do Domus em 
relação ao do Energy Plus na primeira metade do dia e uma superestimação na segunda metade, 
fazendo com que haja uma compensação diária dos valores. Já no teto, no dia estável de inverno, 
na parte da manhã há uma subestimação dos ganhos e à tarde, uma superestimação e no verão, 
acontece à subestimação dos ganhos durante todo o dia do Domus em relação ao Energy Plus.

XIV ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - 29 a 31 Outubro 2012 - Juiz de Fora

0007



ENERGY PLUS DOMUS
D

ia
es

tá
ve

l d
e 

in
ve

rn
o 

(1
5/

07
) n

a 
m

on
oz

on
a 

se
m

 ja
ne

la

D
ia

 e
st

áv
el

 d
e 

ve
rã

o 
(1

9/
12

) n
a 

m
on

oz
on

a 
se

m
 ja

ne
la

D
ia

 e
st

áv
el

 d
e 

in
ve

rn
o 

(1
5/

07
) n

a 
m

on
oz

on
a 

co
m

 ja
ne

la

D
ia

 e
st

áv
el

 d
e 

ve
rã

o 
(1

9/
12

) n
a 

m
on

oz
on

a 
co

m
 ja

ne
la

Figura 03: Exemplos de ganhos térmicos em algumas superfícies em algumas superfícies do Domus e do Energy 
Plus nos protótipos de monozona sem janela e monozona com janela.

4. CONCLUSÃO
Através da análise das simulações destes protótipos pode-se observar que as temperaturas 
internas médias anuais dos dois programas se mostraram bastante próximas, obtendo uma 
superestimação do Domus em relação ao Energy Plus de 2,75% a 5,73% nos protótipos de 
monozona.

Com relação aos graus hora de resfriamento, as maiores divergências ocorreram nos protótipos de 
monozonas, onde variaram de 63,2% a 77,9% de superestimação dos graus hora anuais do 
Domus em relação ao Energy Plus. Já na diferença média diária, na monozona sem janela essa 
diferença foi 0,7°C nos graus hora de resfriamento e de 0,1°C nos graus hora de aquecimento, 
correspondendo a 2,7% e 0,5% respectivamente. A mesma diferença entre os programas ocorreu 
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na monozona com janela, mas com uma diferença percentual de 3,2% nos graus hora de 
resfriamento e 0,3% de aquecimento.
Para verificar a razão das diferenças das temperaturas internas e dos graus hora de resfriamento e 
aquecimento, verificaram-se então, os ganhos térmicos por superfície. Verificou-se que as 
maiores divergências ocorreram nas superfícies de piso, teto e fachada sul nos dois casos.

Com esse estudo foi possível fazer a análise comparativa do Domus em relação ao Energy Plus, 
verificando que o programa Domus apresenta resultados com boa correlação quando comparados 
àqueles do Energy Plus. Sugere-se ainda que as eventuais diferenças encontradas podem se dever 
a uma diferença nos modelos matemáticos utilizados pelos dois programas.
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