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RESUMO 

 

 

Esta dissertação apresenta uma proposta de metodologia para análise de eficiência 
energética em sistemas prediais do tipo residencial e seus impactos na rede de 
distribuição, mediante ferramenta de simulação multiagente. Inicialmente foram 
realizados levantamentos dos tipos de eletrodomésticos (características e 
classificações do tipo de cargas) presentes nas residências brasileiras, pelo Sistema 
de Informação de Posses e Hábitos de Uso de Aparelhos Elétricos (SINPHA), da 
Eletrobrás. Depois da coleta de informações iniciou-se o estudo dos modelos 
matemáticos para diversas cargas presentes em unidades consumidoras, tipo 
residencial, tais como: geladeira, aquecedores elétricos de água, máquina de lavar 
roupas, lâmpadas, micro-ondas, etc. e sua classificação em categorias segundo o 
seu tipo de operação, uso e o perfil de consumo de energia, como por exemplo, 
carga cíclica, carga controlada por termostato, consumo de potência constante, etc. 
Em uma nova etapa do trabalho foi feita a execução de quatro simulações para 
determinar o consumo de energia e demanda elétrica antes e após alterações dos 
parâmetros de funcionamento com aplicação do uso do software GRIDLAB-D, sendo 
a primeira simulação em uma residência com uso somente de diversos modelos de 
eletrodomésticos, a segunda simulação em uma residência com uso somente do 
sistema de climatização para aquecimento /resfriamento e a terceira simulação em 
uma residência com uso de eletrodomésticos conjuntamente com o sistema de 
climatização. Para as simulações que envolvam o sistema de climatização as 
variáveis a serem alteradas serão o horário de funcionamento, o setpoint da 
temperatura ambiente e as características da construção da residência (porta, tipo 
de janela, vidros e paredes). Finalizando, a 4º simulação envolvendo um grupo de 15 
unidades residenciais conectadas a um alimentador de baixa tensão (BT) e obtendo 
os resultados dos cálculos de fluxo de potência, consumo de energia, demanda e 
queda de tensão nas mesmas condições dos parâmetros antes e após ajustes 
aplicados nas simulações anteriores. Os resultados alcançados para uma residência 
com as simulações foram, uma redução média no consumo de energia de 13% e um 
deslocamento da potência média. O alimentador registrou uma redução de 4% no 
consumo de energia elétrica e de 30% na potência média no horário de ponta. Os 
resultados demonstraram que a ferramenta GRIDLAB-D tem potencial para futura 
aplicação junto as distribuidoras de energia no estudo de eficiência energética de um 
conjunto de residências atendidas por um alimentador. 
 

Palavra chave – Eficiência energética. Sistemas prediais residenciais Consumo de 
Energia. GRIDLAB-D. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper proposes a methodology for analysis of energy efficiency in the residential 
type building systems and their impacts on the distribution network through multi-
agent simulation tool. First withdrawals of types of appliances (characteristics and the 
type of cargo classifications) present in Brazilian homes, by Information System 
Possessions and Habits of Use Electrical Appliances (SINPHA), Eletrobrás were 
performed. After data collection began the study of mathematical models for various 
charges present in consumer units, residential type, such as: refrigerator, electric 
water heaters, washing clothes, lamps, microwave, etc. and their classification into 
categories according to type of operation, use and profile of energy consumption, 
such as cyclic loading, load thermostatically controlled, constant power consumption, 
etc. A new stage of work was made to run four simulations to determine the energy 
consumption and electric demand before and after changes of operating parameters 
with the use of application GRIDLAB-D software, the first simulation in a residence 
using only of many appliances, the second simulation in a residence with only use of 
the HVAC system for heating / cooling and a third simulation in a residence with use 
of appliances together with the HVAC system. For simulations involving the HVAC 
system variables to be changed will be the hours of operation, the set-point of the 
room temperature and the characteristics of the construction of the house (door, 
window type, windows and walls). Finally, the 4th simulation involving a group of 15 
residential units connected to a feeder low voltage (LV) and getting the results of 
calculations of power flow, power consumption, demand and voltage drop on the 
same terms of the parameters before and after adjustments used in previous 
simulations. Results achieved for a residence with the simulations were an average 
reduction in power consumption of 13% and a shift of the average power. The feeder 
recorded a 4% reduction in power consumption and 30% in average power during 
peak hours. The results demonstrated that GRIDLAB-D tool has potential for future 
application along the energy distribution in the study of energy efficiency of a set of 
residences served by a feeder.  
 
Keyword - Energy Efficiency. Residential Energy Consumption building systems. 
GRIDLAB-D. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O comportamento do consumo de energia elétrica guarda, de fato, estreita 

relação com a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) conforme projeção da 

demanda de energia elétrica para o plano decenal de expansão de energia feita pela 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Essa relação é tanto mais forte quanto 

maior o peso do segmento industrial, tanto na economia, como no consumo de 

eletricidade. À relação entre o consumo de eletricidade e o PIB dá-se o nome de 

intensidade elétrica do PIB. A relação entre o crescimento do consumo de energia 

elétrica e o crescimento da economia costuma-se denominar elasticidade-renda da 

demanda de eletricidade 

A demanda de energia elétrica tem relação direta com o crescimento 

econômico do país, impulsionando as companhias de energia elétrica do sistema de 

geração, transmissão e distribuição a manter constante planejamento, 

desenvolvimento e recursos financeiros para atender a crescente disponibilidade de 

energia para uso em fábricas, residências, indústrias e no comércio.  

A Tabela-1 resume os principais indicadores que caracterizam as projeções 

da demanda de energia elétrica no Brasil no horizonte 2008-2017 

 

TABELA 1 – PROJEÇÃO DA DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL 

FONTE: EPE – Projeção da Demanda de energia Elétrica  

 

 2007 2008 2012 2017 

PIB (10¹² R$ [2007]) 2,60 2,73 3,32 4,24 

População (10.000.000 habitantes) 184 186 194 204,5 

Consumo final de energia elétrica (Twh) 412,6 435,1 544,2 706,4 

PIB per capita (R$/habitante) 14.130 14.680 17.110 20.730 

Consumo de energia per capita (kWh/hab) 2.240 2.340 2.805 3.455 

Intensidade elétrica (kWh/R$ [2007]) 0,159 0,159 0,164 0,167 

Elasticidade (ε)   1,14 1,07 
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Considerando também nesse cenário há uma restrição de recursos naturais 

de algumas regiões do Brasil e recursos financeiros das empresas do setor elétrico. 

Portanto, um cenário de prosperidade econômica está cada vez mais atrelado a 

investimentos em eficiência energética, eficiência do sistema de fornecimento de 

energia elétrica e ampliação do sistema elétrico.  

O anuário estatístico de energia elétrica de 2012 publicado pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) indica que foram consumidos 448,1 TWh através da rede 

de distribuição, valor 3,5% acima do consumido em 2011 e sendo liderado pelos 

setores de comércio e serviços (aumento de 7,9%) e residencial (aumento de 5,0%), 

que juntos, somaram 185 TWh, representando cerca de 43% do total consumido. 

Outra informação contida nesse documento foi o crescimento médio da população 

em 1,5% ao ano e de consumo per capita de 4,7% a.a no quinquênio 2008-2012. 

A participação da população brasileira no crescimento da economia tem 

impacto direto no consumo de energia elétrica do setor residencial, que representa o 

3º maior do país (FIGURA 1) e está diretamente relacionado com os produtos de 

maior necessidade da população como: fogões, geladeiras, micro-ondas e máquinas 

de lavar, etc. 

 

 

FIGURA 1 – CONSUMO DE ENERGIA DO BRASIL EM 2011 

FONTE: EPE/BEN2012 
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Dentro do segmento do setor residencial, o maior potencial de crescimento 

do consumo de energia elétrica está dentro da classe C.  

Acesso ao site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) esse 

classifica as classes sociais pelas faixas salariais de acordo com o número de 

salários mínimos e são representadas pelas letras A, B, C. D e E, conforme Tabela 2 

TABELA 2 – CLASSE SOCIAIS SEGUNDO O IBGE 

 

 

 

 

 

FONTE: IBGE 

 

Segundo Neri (2012) 105,5 milhões de pessoas corresponde a classe C, 

com previsão de alcançar 118 milhões da população brasileira em 2014, ou seja, 

crescimento de 13 milhões de brasileiros equivalendo a um incremento de 12% em 

relação a 2012.  

Neri (2012), a classe C, nos últimos anos, tem obtido com mais facilidade 

linhas de crédito/financiamento para aquisição de produtos de maior necessidade. 

Convém destacar que foi importante a redução do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) para compra de produtos da linha branca (fogões, geladeiras, 

micro-ondas e máquinas de lavar, etc.) que compõem a linha de eletrodomésticos de 

uma residência. 

Como será visto, esse trabalho será desenvolvido com foco em uma 

residência, visto que a aquisição de novos eletrodomésticos representa diretamente 

um aumento no consumo de energia, que por sua vez, terá impacto na rede de 

distribuição de energia elétrica, obrigando as concessionárias a fazerem novos 

Classe Salário Mínimo (s.m.) 

A Acima de 20  s.m. 

B Entre 10 e 20 s.m. 

C Entre 4 e 10 s.m. 

D Entre 2 e 4 s.m. 

E Até 2 s.m. 
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estudos para análise do comportamento da rede e futuros investimentos para 

reforçá-la ou expandi-la. 

Uma maneira de postergar o investimento para reforço ou substituição da 

rede de distribuição é reduzir o consumo de energia elétrica e demanda de ponta 

através das substituições dos equipamentos menos eficientes por outros de melhor 

eficiência, alteração do período de funcionamento de alguns eletrodomésticos, 

mudança nos ajustes da temperatura de operação do sistema de climatização e 

retrofit da construção (tipo de janelas, vidros, portas e paredes) da residência, tendo 

impacto direto no consumo do sistema de climatização.  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral está baseado na alteração dos ajustes de operações dos 

eletrodomésticos, parâmetros de operação do sistema de climatização e alteração 

dos materiais aplicados na construção da residência com a finalidade de reduzir o 

consumo de energia elétrica da residência e da demanda na rede de distribuição.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Os objetivos específicos elaborados para realização desse trabalho são: 

a) Classificar as cargas em categorias segundo o seu tipo de 

operação, uso e o seu perfil de consumo de energia, por 

exemplo, carga cíclica, carga controlada por termostato, 

consumo de potência constante, etc.; 

b) Modelar uma residência com diversos eletrodomésticos, 

material de construção, executando simulações com 

variação de horário de funcionamento e ajustes de 
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operação, analisando os resultados na demanda e consumo 

de energia elétrica; 

c) Modelar um grupo de unidades consumidoras conectadas a 

um alimentador de baixa tensão (BT) para cálculos de fluxo 

de potência e quantificar a energia elétrica consumida 

baseada na utilização dos equipamentos e eletrodomésticos; 

d) Quantificar as economias no consumo de energia e redução 

da demanda elétrica alcançada no alimentador de baixa 

tensão com as alterações dos ajustes dos parâmetros de 

operações dos eletrodomésticos e sistema de climatização. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

 

O conhecimento do consumo elétrico da residência é fundamental para as 

concessionarias de energia, tanto para o planejamento de curto quanto de médio 

prazo. Sem o conhecimento de valores horários nos pontos de consumo, as 

avaliações de tensão, corrente, perdas, etc., através de calculos de fluxo de potência 

ficam bastante prejudicadas, por apresentarem resultados que não representam nem 

aproximadamente o que de fato acontece na realidade do momento analisado.  

A busca de eficiência leva a necessidade de conhecimento detalhado da 

curva de carga diaria do consumidor e da estimação confiavel da curva de carga em 

cada transformador de rede.  

Nesse trabalho, a aplicação dos  modelos dos eletrodomesticos em conjunto 

com a metodologia implantada irá disponibilizar uma ferramenta que permita 

determinar a estimativa de consumo elétrico e fazer a medição de grandezas 

elétricas identificando oportunidades para aumentar a eficiência energética em 

instalações residenciais.  

Esse trabalho também tem aplicação em estudo e analise na utilização da 

tarifa branca, aonde o custo de energia varia de acordo com as horas e os dias da 

semana. Durante todo o fim de semana e feriados, madrugadas e ao longo do dia, a 
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tarifa é mais barata. Entretanto, no início da noite dos dias da semana, quando há 

um pico no consumo de energia, a tarifa é mais cara. 

  

 

1.4 – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

 

O capítulo dois traz uma revisão da fundamentação teórica sobre os tipos de 

eletrodomésticos que normalmente estão presentes em uma residência brasileira, 

avaliação de um modelo térmico de uma residência, curva de carga típica, as 

características e classificação dos tipos de cargas e os softwares de simulação e 

modelagem. 

O capítulo três refere-se aos materiais e método proposto, apresentando o 

software GRIDLAB-D de simulação e modelagem dos eletrodomésticos, demais 

cargas residenciais, materiais de construção e variáveis climáticas. 

O capítulo quatro é apresentado os resultados de simulações com a 

aplicação do software GRDLAB-D para medição do consumo de energia e demanda 

elétrica. 

O capítulo cinco, por fim, as conclusões e recomendações para trabalhos 

futuros. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Entre as necessidades típicas de uma residência levantada pela Pesquisas 

de Posse e Hábitos de consumo de energia (PPH), estão o uso do 

refrigerador/congelador na conservação de alimentos, iluminação, aquecimento de 

água pelo uso do chuveiro elétrico e/ou Boiler, lavadora de roupa, equipamentos 

para climatização e televisão. 

A curva de carga de um consumidor residencial típico caracteriza-se por um 

consumo praticamente constante durante todo o dia com um aumento no fim da 

tarde e em seguida um pico de demanda. Nos horários de ponta, os 
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eletrodomésticos estão em pleno funcionamento, sendo o chuveiro responsável por 

mais de 50% da demanda de ponta residencial (Francisquini.2006). 

O Plano Decenal de Energia (PDE) 2020 registra os eletrodomésticos 

presentes dentro de uma residência e a previsão de crescimento entre 2010 e 2020 

(TABELA 3), tendo o ar condicionado, máquina de lavar roupas e televisão a 

tendência de maior crescimento.  

 

TABELA 3- POSSE MÉDIA DE EQUIPAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 
 
(1) Corresponde ao número de domicílios que utilizam exclusivamente o chuveiro elétrico.  
(2) Número médio de lâmpadas por domicílio. 

FONTE - PDE-2020 / Elaboração EPE 
 

A curva de carga de uma residência tem características diferenciadas de 

acordo com a região do país, conforme estudo realizado em 2005 e disponível no 

Sistema de Informação de Posses e Hábitos de Uso de Aparelhos Elétricos 

(SINPHA), desenvolvido para apresentar os indicadores obtidos a partir dos dados 

das Pesquisas de Posse e Hábitos de consumo de energia (PPH). A curva de carga 

do Brasil (FIGURA 2) registra os maiores valores de demanda entre 6h00 e 8h00 e 

entre 18h00 e 22h00, tendo como maiores cargas o chuveiro, o televisor, as 

lâmpadas. Entre os horários 22h00 as 5h00 a maior demanda é registrada pela 

carga do ar condicionado que funciona para manter o conforto térmico dos 

ocupantes no período de repouso noturno.  

Posse média de equipamentos (unidades/100 domicílios) 

DESCRIÇÃO  2010 2015 2020 

Ar condicionado  20 23 27 

Refrigerador  96 100 100 

Congelador (Freezer)  19 15 17 

Chuveiro elétrico
)1(
 74 71 68 

Máquina de lavar roupas  64 68 74 

Televisão  137 165 171 

Lâmpadas
)2(
 7,55 7,60 7,64 
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A curva de carga para a região Sul (FIGURA 3) registra os maiores valores 

de demanda entre 7h30 e 8h30, tendo o chuveiro como maior carga, e entre 17h30 e 

19h30, tendo como maiores cargas o chuveiro, as lâmpadas e o ar condicionado. O 

ar condicionado tem o período de funcionamento entre 22h00 as 6h00. 

 

 

FIGURA 2 – CURVA DE CARGA – BRASIL 
FONTE: SINPHA - 2005 
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FIGURA 3 – CURVA DE CARGA – BRASIL REGIÃO SUL 
FONTE: SINPHA - 2005 
 

 

Francisquini (2006) desenvolveu uma metodologia com uso de ferramentas 

de análise estatística no tratamento dos dados dos consumidores para estimar as 

curvas de carga em pontos de consumo e em transformadores de distribuição. Para 

o trabalho utilizou-se do estudo realizado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em 

2001 para definir quais são principais cargas (FIGURA 4) que existem em uma 

residência.  

 
FIGURA 4 – CARACTERÍSTICA DAS CARGAS RESIDENCIAIS. 
FONTE: Aislan Antonio Francisquini (2006) 
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Geraldi, Douglas (2013) desenvolveu um trabalho em apontar e quantificar 

alguns impactos técnicos relacionados à injeção de potência em um circuito 

secundário de distribuição.  Através do estudo de cenários com crescente nível de 

penetração de micro-geradores fotovoltaicos residenciais (tetos solares) são 

analisados os impactos na curva de carga do consumidor, no perfil de tensão da 

rede, nas perdas elétricas e no desequilíbrio de tensão. As simulações dos cenários 

supracitados foram realizadas através do software livre Gridlab-D, desenvolvido pela 

Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) para estudos de aspectos de redes 

inteligentes via simulação computacional. 

 

Souza, Junior, Zago, Papa, Gastaldello (2010) desenvolveram uma técnica 

para serem utilizadas no planejamento de sistemas de energia elétrica, promovendo 

a identificação de fraudes em instalações residenciais, considerando padrões 

estatísticos e a natureza aleatória das cargas. A metodologia tem como base a 

utilização das características de unidades consumidoras e de seus padrões de 

hábito de consumo, com aplicação de padrões de referência estatísticos e a 

natureza aleatória de uso das cargas. Tendo em vista as dificuldades técnicas para a 

obtenção destas curvas de carga através de dados de consumo reais, foi elaborado 

e implantado um algoritmo para realizar a estimativa de consumo em uma residência 

com base na relação de seus equipamentos elétrico. A simulação de um consumidor 

residencial de renda média disponibilizou uma lista de equipamentos, com suas 

respectivas médias de potência elétrica, duração média de utilização (em minutos) e 

o número máximo de utilização por dia. 

 

Pareja (2009) desenvolveu uma ferramenta de cálculo do fluxo de potência 

probabilístico a partir do conhecimento das curvas de carga diárias dos 

consumidores de baixa e média tensão, permitindo uma abordagem mais realista por 

considerar o fator de aleatoriedade típico das cargas presentes no sistema de 

distribuição. A aplicação do modelo em redes de baixa tensão possibilita o 

gerenciamento de redes de distribuição com critérios baseados na abordagem 

probabilística e utilizou-se para o desenvolvimento da ferramenta a estimava das 

curvas de cargas diárias do sistema de distribuição baseado nos dados da 
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campanha de medições feita no ano de 2007 por uma concessionária do Estado de 

São Paulo. Essas curvas de carga diárias medidas da companhia foram 

classificadas segundo o disposto pela ANEEL no PRODIST, e tomando um valor de 

220 kWh para o limite de consumo característico da unidade consumidora 

residencial de baixa renda na classe residencial. 

Os equipamentos que trabalham com demanda controlada 

termostaticamente (geladeiras, aparelhos de ar-condicionado, sistema de 

aquecimento, etc.) são equipamentos que têm os picos controlados pela seleção da 

temperatura estabelecida e representam um consumo importante em uma 

residência. 

 
A equação (1) representa um modelo matemático que expressa o 

funcionamento de um equipamento controlado por variação de temperatura 

(Mortensen e Haggerty.1990). 

 

).((/1/ TgWTfTtcdtdT                            (1)  

 

Em que: 

 T Corresponde a temperatura média interna do ambiente no qual o 

aparelho está operando, [º C ]; 

 Tf Corresponde a temperatura alvo, [º C ]; 

 tc  Corresponde a constante de tempo térmica do ambiente, [ s ]; 

 Tg é negativo e corresponde ao ganho de temperatura sobre Tf  ou a 

capacidade de aquecimento relativa ao ganho de calor do ambiente no qual 

o aparelho esta operando, [º C ]; 

 W  Corresponde ao status do termostato (0 - desligado ou 1 - ligado); 

 

Os aquecedores de água elétricos do tipo Boiler utilizam no funcionamento 

resistência elétrica para aquecimento da água, sendo que alguns modelos integram 

resistência e aquecimento solar conjuntamente. A água quente é normalmente 

aquecida por dois elementos, um localizado perto do fundo do tanque e outro fixado 

próximo à parte superior e é extraída do topo do tanque para servir a demanda da 
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residência, com reposição da água fria na parte inferior do tanque. Os elementos 

responsáveis pelo aquecimento da água são controlados por termostatos e sua 

capacidade está entre 1500 Watts de 6000 Watts, sendo 4.500 Watts o mais 

comum. 

A máquina de lavar louça opera com ciclos de lavagem cronometrados para 

enchimento, lavar, liberar sabões e secagem e os elementos de aquecimento 

elevam a temperatura da água até a faixa de 55ºC a 60ºC. Algumas máquinas 

possuem ciclos de reforço de temperatura da água, adicionando maior consumo de 

energia. 

Um fogão elétrico normalmente é do tipo cooktop com aplicação de 

resistência para aquecimento. Cada "queimador" no topo de um intervalo pode ser 

controlado pela ciclagem do ligar e desligar, ou por um dispositivo de "triac" que 

regula o tempo em uma frequência muito elevada. O usuário pode redefinir o ajuste 

do botão várias vezes durante um evento de culinária. Assim, a faixa da carga varia 

de acordo com o número de queimadores ativos e as configurações do controle do 

botão. 

O forno micro-onda opera com potência essencialmente constante. Outros 

modos de operação, como o degelo ou parcial de energia, normalmente consomem 

o mesmo que em ciclos on-off. O micro-onda tem capacidade normalmente entre 

750-1100 Watts e opera com uma eficiência em torno de 65%, o que significa que 

65% da energia consumida irá para aquecimento dos alimentos e o resto é liberada 

na forma de calor para o ambiente. Embora 35% da energia consumida irão 

imediatamente para a casa, em forma de calor, os outros 65% que aquece a comida 

também é liberado eventualmente em forma de calor para o ambiente. 

Os refrigeradores são cargas térmicas e elétricas que podem ser estimados 

utilizando os princípios de primeiros modelos simplificados.  
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Os grandes ganhos de calor que contribuem para a carga térmica 

refrigerador são: 

 Condução através de paredes geladeira / freezer. 

 Ganho de calor de infiltração de ar ambiente, quando a porta da 

geladeira / freezer é aberta. 

 Ganhos de calor de adições de comida para a geladeira / freezer. 

Em geral, a quantidade de calor que tem de ser removido (carga de 

refrigeração) não é sempre igual à quantidade de calor recebido num determinado 

momento. A diferença é um resultado do armazenamento de calor e os efeitos de 

atraso de tempo. Apenas uma parte do calor que entra efetivamente no refrigerador 

resfria o ar no interior do frigorífico, imediatamente, o resto arrefece a massa 

(alimentos). O calor que é armazenado na massa irá resultar em carga térmica em 

um momento posterior. 

O sistema de iluminação de uma residência é basicamente composto com 

lâmpadas incandescente, com a comercialização em larga escala das lâmpadas 

fluorescente e atualmente com as lâmpadas de LED. É comum uma residência 

dispor de vários tipos de lâmpadas. Pouca iluminação residencial é controlada por 

temporizadores, embora alguma iluminação exterior pode ser controlada por 

sensores de luz natural ou presença. Dependendo da sua localização, o calor 

produzido por uma lâmpada contribuiu completamente no espaço condicionado ou 

pode ser parcialmente se conduzido para um espaço não condicionado. 

A maneira de realizar a análise do consumo de energia elétrica e eficiência 

energética de uma residência é com auxílio de softwares, que tem capacidade de 

modelagem térmica e elétrica, com possibilidade de inclusão de variáveis externas, 

como por exemplo, a temperatura ambiente tanto para equipamentos de 

resfriamento quanto para equipamentos de aquecimento.  
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- SOFTWARE OPENDSS (versão 7.6) 

O software Distribution System Simulator (DSS) é uma ferramenta de 

simulação do sistema elétrico para sistemas de distribuição de energia elétrica. O 

OpenDSS é fornecido como um programa de código aberto para a comunidade de 

análise de sistemas de energia elétrica pelo Electric Power Research Institute 

(EPRI). 

O modo de resolução possibilita realizar simulação com frequência diária, 

anual e de ciclo de trabalho, sendo possível obter uma curva de carga única.  Os 

resultados são coletados e registrados pelo simulador de medidor EnergyMeter. 

Também é possível modelar o comportamento do sistema em séries do tempo. 

O OpenDSS permitir fazer simulação de harmônicos em circuitos elétricos, 

com definição do espectro padrão para obter uma solução de fluxo harmônico pelo 

comando "Solve Mode = Harmônicos". Também dispõe de ferramentas de análise 

de sistema de energia para o fluxo de energia e análises relacionadas que permitem 

a conexão de diversos tipos de cargas para o mesmo barramento, cada um com sua 

própria característica, possibilitando a simulação de muitas questões relacionadas 

com a implementação de Smart Grid. 

 No OpenDSS o programa pode ser executado a partir de um único arquivo 

do tipo *.EXE, como através de um DLL em um servidor. A DLL é concebido como 

um servidor em processo a ser conduzido a partir de uma variedade de plataformas 

de software existentes para tipos altamente personalizados de análise do sistema de 

distribuição. A versão EXE fornece uma interface de janelas múltiplas 

proporcionando uma ajuda os usuários na construção e execução de scripts. 

Suporta todos os sistemas de distribuição de energia elétrica, tais como fluxo de 

potência, análise harmônica e cálculos de corrente de falha. 

Através da interface Componente Object Model (COM), o usuário é capaz de 

projetar e executar os modos de solução, realizar as funções do simulador, incluindo 

definição dos dados do modelo. Assim, o DSS pode ser implementado de forma 

totalmente independente de qualquer banco de dados. O software pode ser 

executado inteiramente desde uma ferramenta MS Office através de VBA, por 

http://sourceforge.net/apps/mediawiki/electricdss/index.php?title=DSS_harmonic_analysis
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/electricdss/index.php?title=Fault_current_calculations
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exemplo, ou de qualquer outro programa, por exemplo, interface com MATLAB. A 

interface COM contém uma interface de comando baseado em texto e propriedades 

para acessar muitos dos parâmetros e funções dos modelos do simulador. Através 

da interface de linha de comando, os usuários podem preparar os scripts para fazer 

várias funções em sequência. 

 

 

- SOFTWARE HOMER 

 

Este software ajuda na tarefa de projetar sistemas de geração distribuída 

dentro e fora da rede, com algoritmo de otimização e análise de sensibilidade que 

permitem avaliar a viabilidade técnica e econômica de um grande número de opções 

tecnologia e ter em conta as variações dos custos de tecnologia e disponibilidade de 

recursos de energia. Foi desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Energia 

Renovável (NREL) e posteriormente licenciado pela HOMER ENERGY. 

O HOMER é adaptável a uma larga variedade de projetos e fornece a 

simulação cronológica para modelar tanto os fatores técnicos e econômicos 

envolvidos. Para sistemas maiores, fornecer uma visão geral importante que 

compara os custos e a viabilidade de diferentes configurações. A simulação 

cronológica é essencial para a modelagem de recursos variáveis como a energia 

solar, eólica, aplicações de calor e energia combinadas, onde a carga térmica é 

variável.  Também permite determinar o potencial impacto de fatores incertos, tais 

como: os preços dos combustíveis ou a velocidade do vento em um determinado 

sistema, ao longo do tempo e disponibilizar uma interface gráfica (FIGURA 5). 
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FIGURA 5 – TELA DE TRABALHO DO HOMER 
FONTE: SITE HOMER ENEGY 
 

 

 

- SOFTWARE GRIDLAB-D (versão 3.0) 

 

GRIDLAB-D é um software desenvolvido pelo Departamento de Energia dos 

Estados Unidos (DOE) através do laboratório Pacific Northwest National Laboratory 

(PNNL), com foco na utilização e na distribuição inteligente de energia elétrica do 

programa de Smart Grid americano. A ferramenta disponibiliza inserção das 

características dos aparelhos eletrodomésticos, do sistema de climatização e de 

dados climáticos, com algoritmos oferecendo a solução para a modelagem dessas 

cargas, juntamente com os módulos dos sistemas de potência e distribuição 

integrados para análise do consumo de energia.   

Esse simulador é baseado em variáveis de grandezas elétricas, 

características de fabricação e variáveis de funcionalidade dos equipamentos e 
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aparelhos domésticos que permite modelar o comportamento de muitos objetos ao 

longo do tempo. O simulador permite mudanças das características dos objetos 

individualmente, mantendo o relacionamento desse objeto com outros e avançando 

continuamente a contagem do tempo até que todos os objetos estejam em equilíbrio. 

Utiliza-se de módulos para definir as classes de objetos e cada classe deve 

ser definido em um módulo. As classes definem quais as propriedades são 

permitidas para cada objeto, bem como as condições de funcionamento/operação a 

serem implementados. Objetos são instâncias de classes, de modo que cada objeto 

pode ter seus próprios valores para cada propriedade ao compartilhar 

comportamentos com outros objetos da mesma classe. Mas durante simulações 

mantém-se as propriedades dos objetos sincronizados entre si com o decorrer do 

tempo. 

A residência é modelada através do object House agregando e contendo os 

efeitos das várias cargas dos eletrodomésticos, mas também o sistema de 

climatização responsável pelo controle dos efeitos térmicos gerados pelo calor da 

incidência solar sobre a residência e pela dissipação do calor dos eletrodomésticos 

em funcionamento. 

 

 

Principais funções do “object house”: 

- Determinar o consumo de estado e da potência do sistema de 

climatização (modelo EPT) 

- Acumular os efeitos de aparelhos residenciais (eletrodomésticos) 

anexado ao sistema de energia através de um medidor de energia 

através do object “triplex_meter”.  

- Inserir os dados meteorológicos da região onde está localizada a 

residência com o uso do “object climate”. 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

– ENERGYPLUS (versão 8.1) 

 

EnergyPlus é um programa de análise de energia e simulação de carga 

térmica com base na descrição das características de construção de um edifício e 

sistemas mecânicos associados para determinar a capacidade dos equipamentos de 

climatização, desenvolver estudos de retrofit e otimizar a eficiência do uso da 

energia elétrica. 

EnergyPlus dispõem de modelos de aquecimento, refrigeração, iluminação, 

ventilação, fluxos de energia e uso da água e irão calcular as cargas necessárias 

para manter os valores nominais de controle térmico, condições de funcionamento 

do sistema de climatização, o consumo de energia dos equipamentos com o 

decorrer do tempo realizando de forma integrada a análise dos fluxos de energia e 

as condições de funcionando do edifício. 

Adicionalmente permitem que os intervalos de tempo possam ser 

programados para fração de hora para a interação entre as zonas térmicas e o 

ambiente climatizado. O simulador integra na modelagem a condução de calor 

transiente através de elementos de construção, como paredes, telhados, pisos, etc. 

Para o sistema de climatização, o Energyplus, possibilita a modelagem de 

sistemas típicos com opções de projeto/instalação de climatização direta ou 

indiretamente, a fim de calcular as cargas térmicas e/ou consumo de energia em um 

dia ou ao longo de um período de tempo. 

O Energyplus permitir os cálculos de poluição atmosférica que predizem é 

CO₂, SOx , NOx , CO, partículas em suspensão, e produção de hidrocarbonetos, 

tanto no local e conversão de energia  
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3 – MATERIAIS E MÉTODO  

 

A principal ferramenta no desenvolvimento desse trabalho é a necessidade 

de dispor de um software com licença de uso sem custo para usuário e com 

capacidade de modelagem de eletrodoméstico, modelagem de carga termostática, 

modelos climáticos, cálculo do fluxo de potência, cálculo de grandeza elétrica e 

programação horária para determinação de qual será aplicado nas simulações desta 

dissertação. 

Comparando a disponibilidade de recurso de alguns softwares, resumido na 

Tabela 4, para esse trabalho estará será utilizado software GRIDLAB-D como 

ferramenta de simulação devido a capacidade de simular uma ou mais residências, 

seus comportamentos ao longo do tempo e suportar dados climáticos de fontes 

externas. 

 

TABELA 4 - CARACTERÍSTICAS DOS SIMULADORES EM ESTUDO 

 
Recurso/Programa OpenDss Homer GRIDLAB-D Energyplus 

Licença de uso sem custo para 

usuário 
        

Modelagem de eletrodomésticos      

Modelagem de cargas 

termostáticas 
      

Cálculo do fluxo de potência       

Programação horária         

Interface Gráfica      

FONTE – O Autor (2013) 
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3.1 – MATERIAIS 

 

Os módulos e elementos do GRIDLAB-D possui capacidade de simular os 

eletrodomésticos e elementos de transmissão calor até o resfriamento de uma 

residência. 

Para a análise do sistema de distribuição o GRIDLAB-D fornece uma 

plataforma detalhada do tipo trifásica integrada aos modelos térmicos dos 

consumidores através de algoritmo de conversão de energia elétrica e fluxo de 

carga. Os resultados das simulações são gerados no formato de extensão csv, 

sendo possível serem exportados para o Excel no formato de extensão xls. 

Os módulos (FIGURA 6) a serem utilizados nessa dissertação serão os 

módulos de powerflow, climate e residential. 

 

 

FIGURA 6 – MÓDULOS E CLASSES DO GRIDLAB-D 
FONTE: O Autor (2013) 
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 – Módulo Residencial: 

 

O módulo residencial fornece as classes de uma residência, características 

construtivas, modelos de aparelhos eletrodomésticos típicos que fazem parte do dia 

a dia e utiliza diversas variáveis para controle sobre o comportamento do módulo.  

O objeto “House_e” é a principal classe de objeto definido pelo módulo 

residencial e representa uma típica unidade familiar residencial na América do Norte 

que é atendida com tensão de 220 volts, através dos painéis de distribuição que 

permitem que várias cargas de uso final sejam conectadas. A principal propriedade 

de “house_e” que determina o seu funcionamento é o “floor_area”, que representa a 

área de piso da residência e é referência para outras propriedades que são 

derivadas por padrão a partir da área construída. Outras propriedades importantes 

são a integridade térmica e as propriedades de revestimento (parede, telhado, 

vidros, portas) da residência, que determinam as propriedades térmicas da casa 

O modelo térmico (FIGURA 7) do GRIDLAB-D utiliza-se de um modelo 

simplificado, chamado de Parâmetro Térmico Equivalente (EPT- Equivalent Thermal 

Parameters) parametrizado de uma residência analisa os ganhos, as perdas de calor 

e os efeitos da massa térmica, em função do clima (temperatura e radiação solar) 

gerado por:  

(1)  A radiação solar ( Sun ); 

(2)  O comportamento dos ocupantes através dos ajustes do termostato 

do sistema de ar condicionado e calefação ( HVAC ) 

(3) Ganhos de calor interno ( insInternalGa ) gerados pelo funcionamento 

dos eletrodomésticos da residência (tais como: micro-ondas, fogão, 

freezer, refrigerador, TV).  

Essas três fontes de calor compõem a energia calorífica total disponível 

(TotalHeat ), que é divida entre o ar ambiente na residência e a massa que a envolve, 

ou seja, paredes e móveis.  

A temperatura ambiente (Tair ) dentro da residência é influenciada pela 

temperatura externa (Tout ), pela temperatura da massa interna (Tmass) e pela 

energia calorífica total (TotalHeat ). 

http://sourceforge.net/apps/mediawiki/gridlab-d/index.php?title=Floor_area
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O fluxo de calor através da residência (UAenv ) corresponde a soma de todos 

os fluxos de calor das paredes, janelas, portas, tetos, pisos, fluxos de ar de 

infiltração e pelo fluxo de calor da massa interna (UAmass ). 

Os ganhos de calor da radiação solar e de aparelhos são combinados com o 

sistema de climatização (aquecimento/refrigeração) para formar os ganhos de calor 

para o ar ( Qair ). 

A temperatura de setpoint (Tset ) é regulada por um termostato controla a 

geração do ganho de calor que compõe a energia calorífica total (TotalHeat ) a partir 

do sistema de aquecimento/refrigeração, através da ação de ligar e desligar, que 

resulta em uma mudança na temperatura do ar ambiente (Tair ) para manter valores 

nominais especificados pelos ocupantes. 

 

 

 

FIGURA 7 - MODELO TÉRMICO DE UMA RESIDÊNCIA. 
FONTE: SOFTWARE GRIDLAB-D 
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Em que: 
 

 Cair  – Capacidade de calor da massa do ar ambiente 

 Cmass  – Capacidade de calor da massa interna sólida 

 UAenv  – Coeficiente de ganho/perda de calor entre o ar externo e interno  

 UAmass  – Coeficiente de ganho/perda de calor entre o ar e a massa 

 Tout  – Temperatura do ar no exterior da casa 

 Tair : Temperatura do ar dentro de casa 

 Tmass  – Temperatura da massa (objetos) dentro da casa 

 Tset  – Temperatura selecionada do sistema de climatização 

 Qair  – Taxa de calor para a massa do ar ambiente 

 Qgains  – Taxa de calor dos aparelhos 

 Qhvac – Taxa de calor do sistema de ar condicionado 

 Qmass – Taxa de calor à massa da casa 

 Qsolar  – Taxa de calor de ganhos solares 

 
O sistema de controle de temperatura possui quatro estados básicos: 

 Desligado 

 Ligado – Resfriando 

 Ligado – Aquecendo (Normal) 

 Ligado – Aquecendo (Auxiliar).  

 

A forma como o sistema opera é diretamente relacionada à temperatura do 

ar no interior e no exterior da residência.  A curva de carga deste equipamento é 

bem definida, com apenas três valores de demanda, ou seja, um valor de potência 

constante para cada um dos três estados “ligado. 

A residência é conectada ao medidor (triplex_meter) e nela são conectadas 

as cargas definidas pelo usuário. As residências estão conectadas aos medidores, 

que são os pontos de interface com o circuito secundário da distribuição. Desta 

forma, os dados coletados estão diretamente relacionados aos medidores, e os 

objetos que registram tais dados de medição são dependentes destes medidores.  
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– Módulo Clima 

 

Este módulo utiliza os dados climáticos para calcular as taxas de 

aquecimento e resfriamento que tem influência direta no funcionamento e consumo 

do sistema de climatização da residência. Outro aspecto importante do GRIDLAB-D 

é a capacidade de associar os dados climáticos do clima de uma determinada região 

sobre o desempenho dos outros módulos. Para adicionar os dados climáticos a 

simulação, são inseridos dentro do objeto CLIMA, introduzindo na simulação do 

sistema a influência da temperatura, umidade, radiação solar ao longo do dia e ano 

sobre as paredes e janelas da residência e o seu impacto sobre o sistema de 

climatização. 

. Para a simulação do sistema de climatização (refrigeração e aquecimento) 

utiliza-se dados do Ano Climático de Referência ou Test Reference Year (TRY). O 

TRY é editado com base na eliminação dos dados dos meses de todos os anos que 

contêm temperaturas mensais extremas (altas ou baixas) de forma contínua até 

permanecer somente um ano completo (12 meses). O formato de arquivo utilizado 

para este intercâmbio de dados é o formato TMY2, que foram tratados de acordo 

com a metodologia de criação de um TMY2, Test Meteorological Year, versão 2. 

Enquanto o TRY é um arquivo sem extremos de temperatura de um ano, o TMY2 é 

uma compilação de meses sem extremos de temperatura provenientes de diferentes 

anos, gerando um ano climático que nunca existiu, mas que apresenta temperaturas 

sem extremos para cada mês. O TMY2 apresenta dados que não existem no 

formato original do TRY, como dados de radiação solar global horizontal e direta 

normal.  
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– Módulo Fluxo de potência 

 

Utiliza-se duas formas de se calcular o fluxo de potência para o sistema de 

distribuição possibilitando ao usuário selecionar o método de solução a ser adotado; 

Newton-Raphson (NR) e o método de Varredura (FBS).  

Os cálculos são realizados em componentes de fase ao invés de 

componentes de sequência, e capazes de lidar com sistemas desbalanceados 

modelados de forma explícita, com acoplamento eletromagnético sendo 

considerado. Desta forma, transformadores do tipo tap-central, cargas monofásicas 

e cargas bifásicas são melhores representados. 

Os cálculos de fluxo de carga, utilizado para cada instante de tempo do 

relógio, denomina-se por simulações série-temporais, sendo diferente do conceito de 

simulações de transitórios, ou de estabilidade de sistemas, uma vez que ao final de 

cada convergência do fluxo as correntes e tensões são salvas, e são utilizadas para 

iniciar a próxima iteração, na qual algum estado, entrada ou saída de carga, 

variação da temperatura ou da irradiação solar provavelmente foi alterado.   As 

múltiplas soluções, uma para cada vez que ocorre a convergência no caso de cargas 

dinâmicas podem ser obtidas de duas formas: usando o método da varredura, mais 

rápido quando a rede não possui malhas, ou o método de Newton-Raphson (NR), 

mais robusto, porém mais lento. 
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FIGURA 8 – ORGANOGRAMA DE OPERAÇÃO DO GRIDLAB-D 

FONTE – O Autor (2013) 
 

 

 

 

 



27 

 

 

3.2 – MÉTODO  

 

Com base nos dados do Sistema de Informação de Posse e Hábitos de Uso 

de Aparelhos Elétricos e do Plano Decenal de Energia-2020 identificado para uma 

residência classe C quais são os principais aparelhos presente, característica de 

construção, como tipo de piso, tipo de janela, tipo de vidro, tipo de parede, área 

construída e sistema de ar condicionado. Posteriormente foi identificado o software 

que melhor atende há demanda do trabalho e os seus principais módulos para 

operação. 

Na sequência será identificado as variáveis de inserção para os 

eletrodomésticos dentro do software GRIDLAB-D, desenvolvimento de 04 cenários 

para simulação e obtidos os resultados finais. Os cenários desenvolvidos foram: 

 1º cenário - Simulação da residência somente considerando o uso de 

eletrodomésticos, que representa as condições da maioria das 

residências  

 2° cenário – Simulação da residência sem eletrodoméstico e com 

sistema de climatização, avaliando o impacto das condições 

climáticas no consumo de energia. 

 3º cenário – Simulação da residência considerando o uso dos 

eletrodomésticos em conjunto com o sistema de climatização. 

 4º cenários – Simulação de várias residência considerando 

eletrodomésticos e sistema de climatização, avaliando os impactos no 

consumo de energia e demanda. 

 
O desenvolvimento da dissertação seguirá o fluxograma (FIGURA 9) de 

trabalho abaixo dentro da sequência das principais atividades a serem abordados. 
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FIGURA 9 – FLUXOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

FONTE – O Autor (2013) 
 

 

Na sequência apresenta-se a descrição de alguns dos modelos de 

eletrodomésticos disponível no módulo residencial do GRIDLAB-D. 
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a) Aquecedor de água 

 

Para os aquecedores de água elétricos residenciais a água quente é 

extraída do topo do tanque para atender o consumo da residência, e a reposição de 

agua fria é  injetado na parte inferior do tanque. Durante o processo de produção de 

água quente dentro do tanque, a camada de água fria se posiciona no fundo. A água 

é tipicamente aquecida por dois elementos, um localizado próximo do fundo do 

tanque e outro localizado geralmente entre dois terços e o topo. Os dois elementos 

são controlados por termostatos independentes, sendo que o elemento superior tem 

prioridade.  

O posicionamento dos elementos destina-se a permitir um rápido 

aquecimento do menor volume de água acima do elemento superior, de modo que a 

água com temperatura desejada esteja disponível o mais rapidamente possível. A 

potência da resistência de aquecimento varia entre 1500 W e 6000 W.  

A maioria dos aquecedores são fornecidos com ambos os termostatos 

máximos e mínimos para a mesma temperatura (geralmente 49ºC), mas pode ser 

modificado durante a instalação ou posteriormente.  

A modelagem dos aquecedores no GRIDLAB-D trabalha com os dois 

elementos de resistência responsáveis pelo aquecimento da água em conjunto com 

os ajustes da temperatura de controle definida no termostato, mantendo o elemento 

superior em uma temperatura mais elevada do que o elemento inferior. 

Para alcançar a velocidade computacional necessária, faz-se: 

a) Estratificação térmica no reservatório não é diretamente modelado. 

Dependendo da temperatura presente na água, essa será considerada 

como sendo uniformes em todo o tanque ou "agrupadas" em duas 

regiões de temperatura (camadas quentes e frias). 

b) A reposição de água fria ocorrerá na entrada pela parte inferior do 

tanque, juntamente com a água quente no tanque de mistura, na taxa 

de fluxo volumétrico. 
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A simulação do aquecedor de água utiliza dois modelos bastante diferentes, 

dependendo do estado do tanque, em qualquer momento dado. Os dois modelos 

são: 

Modelo 1 - Refere-se à temperatura da água a qualquer momento e/ou 

aguardando o tempo necessário para que a temperatura eleve-se entre os 

dois pontos especificados. 

Modelo 2 - Refere-se à definição do limite entre os pontos quente e frio, o 

cálculo do movimento desse limite e como a água quente é extraída do 

reservatório e/ou o calor é adicionado ao tanque. 

 

Uma representação esquemática do modelo de um aquecedor de água 

(FIGURA 10) em que Tavg  é a temperatura média da água ao longo do tanque e 

Tamb é a temperatura ambiente.  

A capacitância térmica do Cw  água é uma função do volume do tanque: 

 

)(1³)(1)(48,7

)(1)(4,62³)(1)(

IbmFFtgal

BtulbmftgalV
Cw                               (2) 

 

A condutividade térmica da estrutura do reservatório (ou "revestimento") UA 

é calculada a partir dos valores de resistividade térmica ( R ) conhecidas dos lados e 

na parte superior do tanque dividido em suas áreas correspondentes. 

 

FIGURA 10 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMATICA DO MODELO DE ÁGUA 

QUENTE 

FONTE: GRIDLAB-D 
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a.1) Abordagem de modelagem - Modelo 1 

 

Tratando o aquecedor de água como um único elemento com capacitância 

térmica Cw , uma condutância (UA) às condições ambientes, com uma taxa de fluxo 

de massa de entrada de aquecimento Qelec , um balanço térmico da água é a 

seguinte: 

dt

dTw
CwTwTambUAelTTwmCpQelec  )()int(          (3) 

ou,  

dTw
QelecTwmCpUAUATambelmCpT

Cw
dt




)(int
                      (4) 

 

O tempo necessário para alterar a temperatura do tanque a partir de uma 

temperatura inicial 0T  e uma nova temperatura 1T  é dada pela equação que integra. 

dTw

Tw
Cw

mCPUA

Cw

QelecUATambelmCpT
TT

T

T

 





1

0
int

1
01      (5) 

que é parte integrante da forma 
)( bxa

dx


, que tem uma solução de log 

b

bxa )( 
. 

Portanto, o modelo final do tempo necessário para elevar a temperatura do 

tanque é: 

1

0|)log(
1

01 T

TbTwa
b

TT                                                  (6) 

Em que: 

            
Cw

QelecUATambelmCpT
a




int
                                                    (7) 

            
Cw

mCPUA
b


                                                                                   (8) 
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O problema inverso de calcular a temperatura do reservatório de novo a 

partir de uma temperatura inicial conhecida e diferença de tempo, 01 TT   segue 

diretamente: 

)01()0(
1 TTbe

b

Ta

b

a
T 

                                             (9) 

 

 a.2) Abordagem de modelagem - Modelo 2  

 

Este modelo aplica-se quando o aquecedor está em um estado de repouso e 

considera que o aquecedor compreende duas regiões de água, cada uma delas, 

com uma temperatura uniforme. A parte superior "quente" é a próxima da 

temperatura de ajuste do aquecedor, enquanto na parte inferior "frio" está próximo 

da temperatura da água de entrada. O tempo necessário para alterar a coluna de 

água quente do tanque a partir de uma altura inicial 0h  a uma altura final 1h  é dado 

pela seguinte equação: 

1

0|log
1

0 h

h
dt

dhw

b
TTi 








                                          (10) 

onde dtdh /  é a localização do limite de temperatura ao longo da altura da coluna 

d’água. Este valor é calculado como uma função da taxa de fluxo de massa e da 

diferença de temperatura através da interface entre as camadas superior e inferior 

da coluna de água, como dadas pela seguinte equação: 

BHa
dt

dh
                                                         (11) 

Em que: 

Cw

mCp

CwTlower

UATambQelec
a 


                                                 (12) 

 

Cw

UA
b                                                                                  (13) 
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No decurso de cada ciclo de sincronização, a altura da coluna d’água quente 

é calculada com base na taxa de fluxo de massa, utilizando a seguinte equação: 

b

abhae
h

bTw 


)0(
1                                    (14) 

 

b) Iluminação 

 

O fator de potência (power_factor) pode ser definido pelo usuário ou pelo 

tipo de lâmpada aplicada na residência, com valores padrões dados pelo GRIDLAB-

D: 

• Incandescente: 1,00 

• Fluorescente: 0,50 

• CFL: 0,92 

• SSL: 0,90 

• HID: 0,97 

O padrão de densidade de potência instalada de cada objeto ligths baseia-se 

numa densidade de potência assumida aleatoriamente entre 8,12 e 13,54 Watts/m² 

usando uma distribuição triangular. 

 

- Abordagem de modelagem 

 

Cada objeto ligths terá um único tipo aplicado (incandescente, fluorescente, 

CFL, SSL, ou HID), mas pode representar várias luminárias na casa, sendo que 

cada objeto terá uma capacidade instalada que representa o seu consumo total, 

quando todas as lâmpadas representadas pelo objeto estão ligadas. A programação 

do objeto ligths (on/off) é baseada em um multiplicador de demanda simples (pu). 

Cada objeto terá um fator de potência constante e uma fração constante do calor 

que será transferida para o sistema de ar condicionado. 

 

 

 



34 

 

 

Assim, o consumo de energia real é calculado como: 

 

)(1000

)(1
)()(_)(_)(

W

kW
puntxCurtailmepuloadxShapeWpowerInstalledkVAP   

Q 1
)²_(

1
)()( 

factorpower
kVAPKVAr  

 

Em que: 

powerInstalled _ = Somatório da potência elétrica de todas as lâmpadas 

loadShape _  = percentual da demanda durante o período de medição  

factorpower _  = Fator de potência do tipo de lâmpada aplicada. 

tcurtailmen = Fração de calor transferida para ar condicionado. 

 
 

c) Lava-louças 

 

O consumo de energia em máquinas de lavar louça é dividido entre motores 

e aquecedores de resistência. Assim, a alteração do fator de potência, dependendo 

do ciclo de lavagem inclui aumento da temperatura da água e as modificações de 

uma parte do ciclo para outro. Neste ponto, no entanto, a modelagem do fator de 

potência é simplificada para ser um valor constante, fixado por padrão em 0,75. 

A fração do consumo que se transfere na forma de calor para o ambiente é 

estimada em 50%. A capacidade Instalada ( powerInstalled _ ) é selecionada entre 

1.000W e 3.000W. 

 

 Abordagem de modelagem 

 

As máquinas de lavar louça são modeladas de maneira simples vista do 

ponto de fornecimento de energia como sendo uma carga de demanda constante. 

Isto é, 

1000
_)(

demand
powerxInstalledkWPower   
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Os ganhos de calor para o espaço são calculados pela equação, 

 

fractionheatxpowerkWheatInternal _..)(_   

Em que:  

powerInstalled _  = Potência nominal do equipamento 

demand   = Demanda registrada no período de uso 

fractionheat _  = Fração de aquecimento determinado pelo software.  

 
 

d) Fogão elétrico 

 

O fator de potência é assumido para ser fixado em 0,95 e 100% do consumo 

da energia é assumido que estará presente na residência em forma de calor 

(ignorando o calor que vai para a comida). A capacidade instalada 

( powerInstalled _ ) é selecionada entre 2500 W e 4500 W e os ganhos de calor 

transferidos para o ambiente climatizado são calculados pela equação; 

 

fractionheatxpowerInstalledkWheatInternal _.._)(_   

Em que:  

powerInstalled _  = Potência nominal do equipamento 

fractionheat _  = Fração de aquecimento determinado pelo software. 

 

- Abordagem de modelagem 

 

O modelo estima a demanda como um fluxo simples e que representa 

valores entre 0 e 1 (que representa a fração de tempo que o aparelho está ligado). A 

demanda é ajustada por " powerInstalled _ " e associado a cada período de uso, 

então: 

1000
.._)(
demand

xpowerInstalledkWPower   
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Em que:  

powerInstalled _  = Potência nominal do equipamento 

demand   = Demanda registrada no período de uso 

 

 

e) Micro-ondas 

 

O fator de potência é assumido para ser fixado em 0,82 e como as micro-

ondas têm eficiências na faixa de 65%, cerca de 35% do seu consumo de energia 

elétrica irá imediatamente para o ambiente da residência em forma de calor. A 

capacidade Instalada ( powerInstalled _ ) é selecionada entre 700 W e 2.000W e a 

transferência de calor ( heatInternal _ ) para o ambiente climatizado é definido pela 

equação; 

fractionheatxpowerInstalledkWheatInternal _.._)(_   

 

Em que:  

powerInstalled _  = Potência nominal do equipamento 

fractionheat _  = Fração de aquecimento determinado pelo software. 

 

- Abordagem de modelagem 

 

O modelo de micro-ondas define a sua demanda em conjunto com a fração 

de tempo que o aparelho está ligado, visto que a maioria dos equipamentos controla 

o seu funcionamento por ciclos para cozinhar. A demanda é determinada pela 

equação (17). 

1000
.._)(
demand

xpowerInstalledkWPower   

Em que:  

powerInstalled _  = Potência nominal do equipamento 

demand   = Demanda registrada no período de uso 
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f) Refrigerador 

 

O fator de potência assumido a ser fixado em 0,80 e a condutividade térmica 

dos compartimentos do refrigerador e do congelador a ser considerados está entre 

0,9 a 1,1 BTU/fth °F. A temperatura frigorífica do conjunto compartimento é 

assumida como sendo entre 1,7 e 3,9 °C. 

 

- Abordagem de modelagem 

 

O modelo de refrigerador esta implementado em sua forma mais simples 

para calcular o tempo necessário para o funcionamento do compressor com base na 

temperatura ambiente no interior da residência, na temperatura interior geladeira, 

nas propriedades térmicas do invólucro e a quantidade de água do compartimento 

frigorífico. As diferenciais originais relativas dessas propriedades são: 

 

Uar

Qr
ToutTair

dt

dTair

UafUar

Cf



                                  (15) 

Em que: 

 Tair  é a temperatura do ar interno do refrigerador 

 Tout  é a temperatura do ar ambiente ao redor do refrigerador 

 Uar  é o coeficiente de ganho/perda de calor do próprio refrigerador 

 Uaf  é o coeficiente de ganho/perda de calor do ar dos alimentos 

 Cf  é a capacidade calorífica do alimento 

 Qr  é a taxa de calor do sistema de refrigeração 
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A solução geral é: 

2)20( 1 CeCTTf C

t





                                      (16) 

1
2

2
ln C

CTo

CTf
t




                                                (17) 

Em que: 

 t  é o tempo decorrido de funcionamento do compressor 

 0T  é a temperatura inicial dentro do refrigerador 

 Tf é a temperatura interna do refrigerador no tempo t 

 
)(

1
UafUar

Cf
C


  está relacionado com capacidade do compressor 

 
Uaf

Qr
ToutC 2 está relacionado com a capacidade do HVAC 

 

Durante cada ciclo de sincronização, o modelo do refrigerador calcula o 

ganho interno de calor em função da capacidade nominal do frigorífico e retorna a 

solução de tempo para determinar o tempo de sincronização seguinte. 

 

 

g) Ganhos internos 

 

Existem outros aparelhos dentro da residência que não são explicitamente 

modelados pelo GRIDLAB-D, mas que têm impacto agregado na sua contribuição de 

calor para a casa e na demanda e consumo da residência que devem ser 

contabilizados. Exemplos desses aparelhos são aparelhos TV, aspiradores de pó, 

secadores de mão de cabelo, ferro de passar roupa e outros aparelhos diversos, 

geralmente ligados a tomadas de parede.  

Todas as “plugloads" (carga de residência) são assumidas para serem 

consolidadas em uma única carga e com capacidade instalada selecionada entre 
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700 e 2000 Watts. A fração do consumo de energia que se transforma em calor 

( HeatInternal _ ) para a residência, e é fixado em 90% e o fator de potência em 0,80. 

. 

- Abordagem de modelagem 

 

Os ganhos internos gerados pelo funcionamento dos aparelhos modelados 

serão simplesmente coletados e somados as demais fontes de calor da residência. 

Esses ganhos serão computados dentro do GRIDLAB-D no “house_object” e não 

haverá qualquer registro do consumo, identificação de circuito e fator de potência 

relatado por cada aparelho. 

Outros ganhos internos serão modelados como uma capacidade fixa 

( powerInstalled _ ) que é multiplicado em cada tempo por uma fracção da demanda 

(pu) lida pelo módulo “TAPE”, ou seja: 

 

fractionheatxpowerInstalledkWheatInternal _.._)(_   

 

Em que:  

powerInstalled _  = Potência nominal do equipamento 

fractionheat _  = Fração de aquecimento determinado pelo software 
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h) Residência 

 

 

As propriedades individuais dos diversos aparelhos (por exemplo ligths, 

plugs) são utilizadas para modelagem dos aparelhos, agregando-os a propriedade 

"enduse_load", que é utilizada para cálculos de carga da residência ou por outros 

objetos. 

O Object House trabalha com dois tipos de modelagens para os 

equipamentos dentro das residências que são: 

 

Modelos físicos. 

- Apenas sistema de climatização (HVAC) e aquecimento incorporam 

os modelos físicos. 

- Os modelos físicos são aqueles que usam parâmetros físicos para 

descrever o seu funcionamento. 

- Os modelos físicos são utilizados principalmente em operações 

termostáticas ou em outros métodos de controle. 

Modelos implícitos  

- Todos os objetos residenciais podem ser usados na utilização final. 

- Utiliza uma das quatro loadshapes disponíveis (analog, pused, 

modulated, queeved) 

- Substitui os modelos do estado físico, mas algumas variáveis ainda 

são utilizadas.  

- Por padrão, todos os aparelhos estão ligados, como utilização final 

residencial. 

- Alguns aparelhos podem ser ligados ou desligados na totalidade. 

 

Os tipos de equipamentos aplicados na residência para aquecimento, 

refrigeração e ventilação são definidos no object house pela entrada de parâmetros 

Heat_system_type, Cool_system_type e o Fan_type. 

Há dois métodos para descrever a presença do sistema de climatização. O 

primeiro método usa exclusivamente a variável “system_type" para descrever o tipo 
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do sistema de climatização presente na residência. Ele contém um conjunto de 

opções válidas, que são: 

 GAS - Para aquecimento por gás natural 

 AIRCONDITIONING - Para unidades de refrigeração com fontes de 

energia elétrica. 

 FORCEDAIR - Para a presença de um sistema de ventilação central  

 TWOSTAGE - Para um sistema de ventilação central com duas 

velocidades 

 RESISTIVE - Para aquecimento somente por resistência elétrica 

 

Supondo que nem GAS nem RESISTIVE estão definidas, o modelo assume 

que o aquecimento da residência será por uma bomba de calor, um ventilador 

central de uma velocidade e aquecimento auxiliar com uma zona morta auxiliar para 

o aquecimento. 

O segundo método utiliza uma combinação do sistema de aquecimento 

(heating_system_type), sistema de refrigeração (cooling_system_type), sistemas 

auxiliares (auxiliary_system_type e auxiliary_strategy), e sistema de ventilação 

(fan_type) para descrever o sistema de climatização de forma mais explícita. 

O sistema de climatização é controlado pelo uso das variáveis: 

“heating_system_type", "cooling_system_type", "auxiliary_system_type" e a 

presença do sistema de ventilação é controlado pela variável fan_type  

As configurações válidas para configuração do sistema de climatização 

estão apresentadas na Tabela 5. 

 

TABELA 5 - PARÂMETROS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO  

heating_system

_type 

cooling_system

_type 
fan_type 

auxiliary_sy

stem_type 
auxiliary_strategy 

NONE NONE NONE NONE NONE 

GAS ELECTRIC ONE_SPEED ELECTRIC DEADBAND 

HEAT_PUMP HEAT_PUMP TWO_SPEED  TIMER 

RESISTÊNCIA    LOCKOUT 

FONTE: O Autor (2014) 
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O sistema de climatização pressupõe que qualquer sistema com uma bomba 

de calor terá aquecimento elétrico auxiliar, e que qualquer sistema de aquecimento 

central ou de refrigeração incluem um ventilador para a circulação. 

 

h.1) Sistema de Ar Condicionado (Refrigeração) 

 

A capacidade do sistema de refrigeração corresponde ao condicionador de 

ar central ou a uma unidade do tipo janela que trabalha com os ciclos de ligar e 

desligar, desta forma mantém a temperatura do ar interno abaixo do ponto de ajuste 

do termostato de resfriamento. A fonte de energia para funcionamento do sistema de 

refrigeração pode ser eletricidade ou bomba de calor e essa variável é definida em 

cool_system_type. Se nenhum ar condicionado é fornecido, essa variável é definida 

com NONE para esse parâmetro.  

 

h.2) Sistema de Aquecimento 

 

O object house define o tipo de sistema de aquecimento a ser implantado na 

residência pela variável Heat_system_type e dispõem de cinco opções para definir o 

tipo de aquecimento: 

 A ausência de um sistema de aquecimento é indicada pelo parâmetro 

NONE. 

 Se o calor é fornecido por resistência elétrica, o parâmetro aplicado é 

RESISTANCE. Os ciclos de ligado e desligado mantêm a temperatura do 

ar interno acima do valor nominal do termostato de aquecimento e é 

afetado pela temperatura do ar exterior. 

  O parâmetro GÁS define que o calor é fornecido por um equipamento a 

gás ou por uma caldeira, que os ciclos de on e off para tentar manter a 

temperatura do ar interno acima do ponto de ajuste do termostato de 

aquecimento, mas não acrescenta a carga sobre o sistema de distribuição 

de energia elétrica. Sua capacidade é constantemente afetada pela 

temperatura do ar exterior. Essa variável pode ser usada para sistemas de 



43 

 

 

aquecimento fornecidos com gás natural, propano, madeira, biomassa e 

outras fontes não oriundas de eletricidade. 

 E por fim, o parâmetro HEAT_PUMP, o calor é fornecido por uma bomba 

de calor que é um ciclo de compressão de vapor reversível, isto é, ar 

condicionado está funcionando em "reverso" fazendo com que as bombas 

de calor do exterior transfiram o calor para dentro da residência. 

 

 

h.3) Ventilação 

 

Os aparelhos de refrigeração e o sistema de aquecimento exigem um 

ventilador de circulação e para o qual a sua velocidade é especificada pelo 

parâmetro Fan_type e é encontrado em três opções: TWO_SPEED, ONE_SPEED, 

NONE. Para os sistemas de aquecimento por resistência, sem a aplicação do ar 

condicionado, o ventilador é opcional. O parâmetro ONE_SPEED para a variável 

Fan_Type está ligado automaticamente quando os sistemas de refrigeração, 

aquecimento e aquecimento auxiliar é "on". O calor dissipado pelo funcionamento do 

ventilador é adicionado à saída do sistema de climatização, e a energia consumida é 

adicionada a carga elétrica do sistema de climatização, consequentemente ao 

sistema de distribuição. 

O parâmetro TWO_SPEED está ligado à alta velocidade do ventilador 

quando o sistema de refrigeração, aquecimento, ou aquecimento auxiliar é "on", e 

em baixa velocidade para circular o ar quando o sistema de resfriamento, 

aquecimento e aquecimento auxiliar está “off" ou não presente. Na baixa velocidade, 

a potência do ventilador é reduzida. A potência do ventilador é geralmente 

proporcional ao quadrado da velocidade do fluxo de ar. Se o fluxo de ar é de 50% 

em baixa velocidade, então a potência consumida pelo ventilador em uma 

velocidade baixa é (50%)², ou seja, 25%. 
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h.4) Operações do termostato (Aquecimento / Refrigeração) 

 

Um conjunto de indicadores de funcionalidade do sistema de climatização 

define as capacidades do sistema e se ativados em um determinado momento 

obtêm-se a seguinte definição: 

COOLF = Cool_system_type = ELECTRIC - Sistema de refrigeração 

está habilitado 

HEATF = Heat_system_type  NONE – Sistema de aquecimento está 

habilitado 

auxF = Heat_system_type = Heat pump e Auxiliary_heat = ELECTRIC - 

Sistema de aquecimento está habilitado. 

fanF = Fan_type   NONE 

 

Também definir um conjunto de variáveis de estado: 

onCool = Sistema de refrigeração é "on" 

offCool = Sistema de refrigeração é "off" = 1 - onCool  

onHeat = Sistema de refrigeração é "on" 

offHeat =Sistema de aquecimento é "off" =1 - onHeat  

Para as bombas de calor com calor auxiliar pelo uso de resistência elétrica, 

os indicadores de funcionalidades adicionais e variáveis de estado é definido por: 

NONEdTFF auxauxdeadbandaux  &_  

NONETFF onauxauxlockoutaux  __ &  

NONETFF onauxauxdelayaux  __ &  

onAux = calor auxiliar é "on" 

offAux = calor auxiliar é "off" = 1 - onAux  

 

Além disso, o tempo (em minutos) hvact , é definido a partir da última mudança 

de estado do sistema de climatização. Para iniciar a contagem de tempo, os 
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sistemas de aquecimento, refrigeração e aquecimento auxiliar devem estar 

desligado, "off" e assumem os seguintes valores: 

0 ononon AuxHeatCool  

1 offoffoff AuxHeatCool  

 

Sendo assim, para o termostato de refrigeração tem-se: 

)
2

1(&& _min deadbandcoolsetaircooloffton dTTTFtCoolCool
hvac

  

)
2

1(&&& _min deadbandcoolsetaircoolhvaconoff dTTTFttCoolCool   

 

E para o termostato de aquecimento tem-se: 

)
2

1(&&& _min deadbandheatsetairheathvacoffon dTTTFttHeatHeat   

)
2

1(&&& _min deadbandheatsetairheathvaconof dTTTFttHeatHeat   

 

Durante o regime de funcionamento do sistema, se a variável 

thermostat_control assumir o parâmetro “none”, todas as variáveis de controle são 

ignoradas e o modo de sistema de climatização não é alterado por qualquer lógica 

interna. A variável system_mode determina o estado do sistema de climatização. 

 

 

h.5) ESTRUTURA FÍSICA DA RESIDÊNCIA (Envelope térmico)  

 

As propriedades do envelope térmico da construção estão relacionados pelo 

nível de isolamento de tetos, paredes, pisos e janelas que tendem a ser altamente 

correlacionados, e não independente, devido a práticas e/ou tipos de construção, ou 

seja, é extremamente improvável encontrar uma casa com paredes fortemente 

isolados em conjunto com o isolamento do teto 

A resistência térmica da residência é definida pelo tipo de material aplicado 

na estrutura de construção (piso, paredes, teto, janelas, portas) e as variáveis que 

determina o envelope térmico são: "Rroof", "Rwall", "Rfloor", "Rwindows", e 

"Rdoors".  
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A variável "Thermal_integrity_level" fornecer as configurações rápidas de 

isolamento térmico para valores de R e taxas de troca de ar para representar os 

tipos genéricos de residência. As opções válidas de parâmetros são 

"VERY_LITTLE", "LITTLE", "BELOW_NORMAL", "NORMAL", "ABOVE_NORMAL", 

"GOOD", "VERY_GOOD" e "UNKNOWN". Esses vão desde extremamente não 

isolada (VERY_LITTLE) para muito isolado (VERY_GOOD) e os valores de R são 

apresentado na TABELA 6.  

 

 

TABELA 6 -  PARAMETROS DO NÍVEL DE INTEGRIDADE TÉRMICA DA 

RESIDÊNCIA 

INTEGRIDADE 

TÉRMICA 
Rroof Rwall Rfloor Rdoors Rwindows 

airchange

_per_hour 

VERY_LITTLE  

(Velho, não isolada) 
11 4 4 3 1/1.27 

1.5 

 

LITLLE 

(Velho, isolado) 
19 11 4 3 1/0.81 1.5 

BELOW_NORMAL 

(Velha, intempéries) 
19 11 11 3 1/0.81 1.0 

NORMAL  

(Velho, retrofit 

atualizado) 

30 11 19 3 1/0.6 1 

ABOVE_NORMAL 

(Moderadamente 

isolado) 

30 19 11 3 1/0.6 1.0 

GOOD  

(Muito bem isolado) 
30 19 22 5 1/0.47 0.5 

VERY_GOOD 

(Extremamente bem 

isolado) 

48 22 30 11 1/0.31 0.5 

UNKNOWN thermal_integrity_level é DESCONHECIDO 

FONTE: O Autor (2014) 
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O tipo de vidro, o material de fabricação da janela, o tipo de tratamento do 

vidro e o número de camadas de vidro complementam a determinação do parâmetro 

Rwindows referente à resistência térmica do vidro e o coeficiente de transmissão de 

energia solar pela janela e estão apresentados na TABELA 7. 

 

 

TABELA 7 – VARIAVEIS E PARAMETROS DOS VIDROS 

 

TIPO DE 

VARIAVEIS 
glass_type Window_Frame glazing_treatment glazing_layers 

Condição 

a ser 

aplicada a 

cada 

variavél 

OUTRER NONE OUTRER ONE 

GLASS ALUMINUM CLEAR TWO 

LOW_E_GLASS THERMAL_BREAK ABS THREE 

 WOOD REFL OUTRER 

 ISULATED LOW_S  

  HIGH_S  

FONTE: O Autor (2014) 
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4 – ESTUDO DE CASOS E RESULTADOS 

 

 
As simulações terão com o objetivo verificar o comportamento das cargas 

dentro da residência, analise dos resultados gerados, ambientação do uso do 

software GRIDLAB-D e quantificação do consumo de energia e demanda elétrica 

com base nas principais variáveis para os eletrodomésticos e sistema de 

climatização definidas com base no SINPHA como primeiro cenário. No segundo 

cenário os valores das variáveis serão alterados com o objetivo de haver uma 

redução no consumo de energia e demanda elétrica mantendo o conforto da 

residência para o usuário. Dessa forma, os estudos seguiram uma sequência pré-

definida para a realização de quatro simulações.  

Na 1° simulação será inicialmente modelado e simulado individualmente 

ocada eletrodoméstico e concluindo com a simulação agrupada de todos os 

eletrodomésticos em uma residência.  

Na 2º simulação será realizada sistema de climatização, com a finalidade de 

verificar o comportamento do sistema em resposta a temperatura de ajuste (set 

point) para um mês de verão e de inverno. 

Na 3° simulação será a integração dos eletrodomésticos em conjunto com o 

sistema de climatização aplicado a uma residência.  

Na 4º e última simulação contempla a integração dos eletrodomésticos 

separados e em conjunto com sistema de climatização para 15 residências 

atendidas por um alimentador de uma rede de distribuição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

 

4.1 - SIMULAÇÃO DA CURVA DE CONSUMO DOS ELETRODOMÉSTICOS 

 

A simulação foi realizada individualmente por eletrodoméstico (FIGURAS DE 

11 a 15) com inserção dos parâmetros globais pré-estabelecidos no módulo 

residencial implicit_enduses - na Tabela 8, pela definição dos parâmetros de 

programação horária e de valor atribuído. 

 

 

TABELA 8 - PARÂMETROS GLOBAIS DE ELETRODOMÉSTICOS  
 

.Eletrodoméstico  
Tipo de 

operação 

Programação do 

tipo de carga 
Parâmetros  

Lâmpadas Analógica  
residential-lights-

default  
Potência: 760 W 

Pequenos 

eletrodomésticos  
Analógica 

residential-plugs-

default  
Potência: 360 W 

Lavadora de 

roupas 
Pulsada  

residential-

clotheswasher-

default  

Consumo: 750 Wh / contagem: 0.25 

Potência: 1 kW / desvio: 150 W 

Aquecedor de agua 
Frequência 

modulada  

residential-

waterheater-default  

Consumo: 1 kWh / contagem: 1 

Potência: 5 kW / desvio: 500 W 

Refrigerador  
Frequência 

modulada  

residential-

refrigerator-default  

Consumo: 1 kWh / contagem: 25 

Potência: 750 W / desvio: 100 W 

Secador Pulsada 
residential-dryer-

default  

Consumo: 2.5 kWh / contagem: 0.25 

Potência: 5 kW / desvio:500W 

Freezer  
Frequência 

modulada  

residential-freezer-

default  

Consumo: 750 Wh / contagem: 25 

Potência: 500 W / desvio: 50 W 

Lava-louças Pulsada 
residential-

dishwasher-default  

Consumo: 1.0 kWh / Potência: 1.0 kW 

contagem: 1.0 / desvio: 150 W 

Eletrodomesticos 

com ciclo de 

operação repetitivo 

Pulsada 
residential-range-

default  

Consumo: 1.0 kWh / Potência: 500 W 

contagem: 1.0 / desvio: 95 W 

FONTE: Informações sobre GRIDLAB-D 
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TIPO DE PROGRAMAÇÃO ANALÓGICA 

 

Essa programação é aplicada para as cargas com potência constante e a 

programação definida para o período de funcionamento do eletrodoméstico é 

utilizada para calcula a energia consumida. A potência necessária baseia-se na 

fracção de energia alocada para cada intervalo de tempo pela programação. 

TIPO DE PROGRAMAÇÃO PULSADA 

 

Utilizada com a carga que tem o seu funcionamento pulsado. Emite um ou 

mais impulsos em momentos aleatórios tais que a energia total especificada é 

acumulada durante o período de funcionamento especificado na programação. A 

primeira forma define uma série de impulsos com uma duração constante, e a 

segunda forma define uma série de impulsos com uma potência constante. O 

parâmetro Contagem determina quantos impulsos será gerado durante a 

programação definida para o período de funcionamento do eletrodoméstico. O valor 

é opcional e o valor padrão é 1.0.  

 

TIPO DE PROGRAMAÇÃO FREQUÊNCIA MODULADA 

 

Aplicada em aparelhos que tem potência constante e período de 

funcionamento definido u não. Emiti uma sequência contínua de pulsos modulados 

com qualquer período constante e ciclo de trabalho (amplitude), de potência 

constante sem tempo definido (largura de pulso) ou potência constante e com tempo 

definido (frequência).  

 

a) Iluminação 

 

O funcionamento da iluminação proposto trata-se de um estudo de caso e 

ocorre entre os horários de 6h00 as 8h00. Horário em que as pessoas estão se 

preparando para sair da residência para o trabalho, escola e tarefas diversas e entre 
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18h00 as 23h00 quando há o retorno à residência e ocupação do maior número de 

ambientes da residência com a necessidade de manter o maior número de lâmpadas 

acessas. A FIGURA 11 demonstra o comportamento da iluminação exposto através 

da curva de carga. A programação desses parâmetros de horários e valores para 

emissão da curva de carga estão apresentadas no apêndice C. 

 

 
FIGURA 11 – CURVA DE CARGA DA ILUMINAÇÃO SIMULADA NO GRIDLAB-D 
FONTE: O Autor (2013)  

 

 

b) Maquina de lava roupas 

 

As máquinas de lavar roupas estão programadas para serem utilizadas no 

período da manhã, no horário das 9h00 as 11h00, pois habitualmente utiliza-se o 

período da tarde para secar as roupas. O hábito proposto trata-se de um estudo de 

caso e está sendo demonstrado na curva de carga da FIGURA 12, sendo que os 

parâmetros da programação de horário e valores para emissão da curva de carga 

estão apresentados no apêndice C. 
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FIGURA 12 - CURVA DE CARGA DA LAVADORA DE ROUPAS SIMULADA NO 
GRIDLAB-D 
FONTE: O Autor (2013) 

 

 

C) Refrigerador 

 

O refrigerador está conectado a energia elétrica ininterruptamente, porém o 

funcionamento do compressor ocorrer mediante a necessidade de manter a 

temperatura interna determinada. O consumo de energia (FIGURA 13) é resultado 

do funcionamento do compressor para manter da temperatura interna estabelecida 

principalmente após o processo de abertura da porta, que tem maior ocorrência 

durante o dia.  

A modelagem aplicada a esse trabalho foi a do modelo implícito com 

aplicação da programação do horário previsto para abertura da porta, trata-se de um 

estudo de caso, sendo que: 

Valor =1.00 – Período que a porta está fechada. 

Valor = 0.10 – Período que a porta está aberta. 

 

schedule refrigerator { 

                                               * 0-5 * * * 1.00; 

* 6-23 * * * 0.10; 

} 
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A programação dos parâmetros de horários de abertura da porta e valores 

para emissão da curva de carga do refrigerador está apresentada no apêndice C. 

 

 

 
FIGURA 13- CURVA DE CARGA DO REFRIGERADOR SIMULADA NO GRIDLAB-D 
FONTE: O Autor (2013) 

 

 

 

c) Chuveiro  

 

A curva de carga do chuveiro elétrico (FIGURA 14). É perceptível o 

comportamento típico da população: de tomar banho no início do dia e no retorno 

das atividades, isso vale para todos os integrantes da família. 
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FIGURA 14 - CURVA DE CARGA DO CHUVEIRO SIMULADA NO GRIDLAB-D 
FONTE: O Autor (2013) 
 

A programação dos parâmetros de horários e valores para emissão da curva 

de carga do chuveiro está apresentada no apêndice C. 

 

 

d) Residência 

 

A consolidação dos parâmetros de todos os eletrodomésticos especificados 

para um “objeto house” compõe a curva de carga e consumo de energia da 

residência. 

O formado de apresentação dos resultados das simulações pelo GRIDLAB-

D são fácies de serem analisados por estarem no formato CSV e apresentado em 

uma planilha de Excel com todos os dados em uma única coluna separados por 

vírgula. Para tomar mais ágil e rápida a análise desses resultados foi desenvolvida 

uma macro, no Excel, que apresenta a carga e consumo de cada eletrodoméstico e 

total da residência em formato de gráficos e está apresentado no apêndice A. 

A 1º simulação busca uma redução na demanda no horário de pico e de 

consumo de energia elétrica de uma residência com o funcionamento de vários 

eletrodomésticos sem um sistema de ar condicionado instalado.   
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O consumo de energia de uma família, que tem hábitos que demandam 

bastante energia elétrica para a realização de suas atividades domésticas, como uso 

dos eletrodomésticos várias vezes ao dia, iluminação por longos períodos e de 

banhos de chuveiro demorados. Essa família não tem o hábito de apagar as 

lâmpadas dos cômodos vazios, o uso de iluminação artificial, lâmpadas acesas 

durante o horário do dia em que a iluminação natural seria suficiente e banhos com 

menor duração. 

A curva de carga e consumo (FIGURA 15) de uma residência em um 

período de 24 horas gerada através do programa GRIDLAB-D foi gerada com base 

na de programação dos parâmetros de horários e valores apresentado no apêndice 

C. 

 
 

 
FIGURA 15 - CURVA DE CARGA DOS ELETRODOMESTICOS DA RESIDÊNCIA 
FONTE: O Autor (2013) 
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Com base na tabela de estimativa de consumo média mensal de 

eletrodomésticos do PROCEL e Souza (2010) definimos como média do tempo 

diário de funcionamento para os principais eletrodomésticos, como: 

 Chuveiro – 30 minutos. 

 Geladeira – 600 minutos. 

 Freezer – 600 minutos. 

 Computador – 180 minutos. 

 Micro-ondas – 10 minutos. 

 Televisão – 300 minutos. 

 

Para a simulação, as variáveis a serem trabalhadas serão os horários de 

funcionamento e o perfil de funcionamento dos equipamentos, que no GRIDLAB-D é 

representado pela variável “Schedule”, definida para cada eletrodoméstico. Está 

sendo proposto o deslocamento e redução do pico de demanda do horário de ponta, 

visto que esse horário, o custo de energia é mais oneroso. Nesta simulação foi 

trabalhada com a alteração do “Schedule” da máquina de lavar roupa das 8h00 as 

10h00 para 7h00 as 9h00 e chuveiro das 6h00 as 7h00 e 18h00 as 20h00 para 6h00 

as 7h00 e 21h00 as 23h00. Os parâmetros de funcionamento dos demais 

eletrodomésticos presentes dentro da residência não foram alterados, por que se 

entende que os parâmetros aplicados a esses estão dentro do hábito de uso. 

Aplicando as alterações de schedule proposto para a máquina de lavar 

roupa e chuveiro, há uma redução de 17,4% na demanda máxima registrada no 

período de 24 horas, de 1,32kW dentro do intervalo das 18h00 as 19h00, para uma 

demanda máxima de 1,09kW dentro do intervalo das 20h00 as 21h00. Também há 

uma redução no consumo de energia elétrica (FIGURA 16) de 9,02kWh para 

8,62kWh, correspondendo a uma redução de 4,43% para um período de 24 horas. 

Esses resultados representam que a proposta aplicada foi satisfatória no objetivo da 

redução da demanda e consumo de energia. 
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FIGURA 16 - CURVA DE CARGA DOS ELETRODOMÉSTICOS DA RESIDÊNCIA  
APÓS AJUSTE NOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO 
FONTE: O Autor (2013) 

 

 

 

4.2 – ESTUDO DA CURVA DE CONSUMO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA 

RESIDÊNCIA 

 

 

Para exemplificar o potencial do recurso do software GRILABD com a 

interação dos dados climáticos na modelagem do sistema de climatização da 

residência, são apresentados os gráficos de temperaturas internas (ambiente) e 

externas (FIGURAS 17 e 18) para um dia do mês de janeiro, período de verão, e 

julho correspondente ao inverno na cidade de Curitiba. 
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FIGURA 17 – TEMPERATURAS ENTRE OS DIAS 01/01/2013 e 02/01/2013 
FONTE: O Autor (2014) 
 

 

 
FIGURA 18 – TEMPERATURAS ENTRE OS DIAS 01/07/2013 e 02/07/2013 
FONTE: O Autor (2014) 
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As variáveis a serem tratadas no processo de simulação do sistema de 

climatização estão apresentadas no apêndice B, sendo que as principais são: 

  Área climatizada.  

  Altura média do teto. 

  Número de andares. 

 Coeficiente de transmissão solar através da janela devido a vidros. 

 Temperatura do ar do sistema de refrigeração. 

 Temperatura do ar do sistema de aquecimento. 

 Capacidade do sistema de aquecimento. 

 Capacidade do sistema de refrigeração. 

 Radiação média solar incidente na residência. 

 Potência de projeto do ventilador. 

 Setpoint de aquecimento do termostato. 

 Setpoint de refrigeração do termostato. 

 Tipo da fonte de energia do sistema de climatização.  

 Tipo da fonte de energia do sistema de aquecimento. 

 Tipo da fonte de energia do sistema de resfriamento. 

 Define o sistema em operação (Aquecimento / refrigeração). 

 Especificar os valores padrão para resistência térmica do telhado, parede, 

piso, janelas, portas e nº de mudança do ar por hora. 

 Tipo de vidro da janela utilizado. 

  Tipo de moldura da janela. 

  Tratamento que aumenta a refletividade de janelas exteriores. 

  Número de lâminas de vidro em cada janela. 

 

As variáveis de atuação (FIGURA 19) de algumas variáveis no módulo 

residencial, object House, dentro do GRIDLAB-D estão relacionadas diretamente 

com as características construtivas da residência. 

 



60 

 

 

 

FIGURA 19 – DEMONSTRAÇÃO DOS ALGUNS PARÂMETROS PARA A 
RESIDÊNCIA 
FONTE: O Autor (2014) 
 

 

As simulações para estimativas de consumo, GRIDLAB-D, para o sistema de 

climatização (refrigeração e aquecimento) estimaram-se para uma família de classe 

média com quatro pessoas (um casal e dois filhos), com área da construção de 

100m², tipo do sistema de refrigeração por equipamento tipo “Split”, parede tipo 

alvenaria, janela de madeira ou vidro, vidro tipo normal, capacidade do sistema de 

refrigeração de 7.500 BTU e climatização de um quarto. Essas variáveis foram 

definidas com a utilização das Tabelas 5 e 6 obtidas a partir do relatório do SINPHA. 
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Resumo dos dados das Tabelas 8 e 9 estabelece que a maioria das 

residências tem as seguintes características: 

 Tipo de domicílio – 59,3 das residências são de classe média baixa; 

 Nº de moradores – 79% com 2 a 4 pessoas; 

 Tipo de vidro – 89% com vidro comum;  

 Tipo do material do piso – 64% com Cerâmica; 

 Tipo do material da parede – 79,3% de alvenaria revestida 

externamente; 

 Tipo de janela – 40,9% em madeira e 40% em ferro;  

 Área construída – 17,3% até 50m² ; 37% de 51 a 75m² e 18,9% de 76 a 

100m²; 

 Capacidade do ar condicionado – 53,8% de 7.500 BTU. 

 

As faixas de consumo em kWh utilizadas nas tabelas 9 e 10 correspondem a 

definidas nos resultados Pesquisas de Posse e Hábitos de consumo de energia    

 

 

 

TABELA 9 - CAPACIDADE DO AR CONDICIONADO DAS RESIDÊNCIAS  

 
FONTE: O Autor (2013) adaptado do SINPHA 
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TABELA 10 – CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DAS RESIDÊNCIAS  

 
FONTE: O Autor (2013) adaptado do SINPHA 
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4.2.1 – 2º SIMULAÇÃO ENERGÉTICA – APENAS SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 

 

 

A 2º simulação será de um sistema de climatização para a residência 

conforme definição das características definida no item 4.2 para avaliar o consumo 

dos aparelhos de ar condicionado com capacidade nominal de 7.500 BTU, sendo 

utilizado o valor de setpoint de 24ºC para refrigeração e 23ºC para aquecimento no 

verão e 22.5ºC para refrigeração e 21.5ºC para aquecimento no inverno, no período 

das 19h00 da noite as 8h00 da manhã. Os valores de setpoint estão em 

conformidade com a NBR-16401-2 que determina entre 23 e 26ºC para o verão e 

21,5 a 24ºC para o inverno. Os valores das variáveis para essa simulação estão 

apresentados no apêndice D. 

O sistema de climatização funciona em atendimento as condições: 

 A resistência de aquecimento entra em operação quando a temperatura 

ambiente interna (air temperature) fica abaixo da temperatura de ajuste 

(heating_setpoint) 

 O compressor (ar condicionado) entra em operação quando a temperatura 

ambiente interna (air temperature) ultrapassa a temperatura de ajuste 

(cooling_setpoint).  

O perfeito funcionamento do sistema de climatização, ocorrendo o 

funcionamento da resistência ou do compressor quando a temperatura ambiente 

está abaixo ou acima do setpoint, é mostrado na FIGURA 20 e 21. 
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FIGURA 20 – CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA 
RESIDÊNCIA ENTRE 01/01/2013 A 07/01/2013 
FONTE: O Autor (2013) 
 

 

 
FIGURA 21 – CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA 
RESIDÊNCIA ENTRE 01/07/2013 A 07/07/2013 
FONTE: O Autor (2013) 
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O sistema de climatização foi programado para que seu funcionamento 

ocorra entre as 19h00 a 7h00 (FIGURA 22). 

 

 

 
FIGURA 22 - CURVA DE CARGA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA 
RESIDÊNCIA DURANTE 24h  
FONTE: O Autor (2013) 
 

Em continuação à simulação, os aparelhos de ar condicionado dos quartos 

são ligados apenas quando realmente são necessárias, durante as noites, quando a 

temperatura interna do ar fica acima de 26°C (para resfriamento do ambiente) ou 

abaixo de 23°C (para aquecimento do ambiente) no verão e 24ºC para refrigeração e 

21.5ºC para aquecimento no inverno, no período das 19h00 da noite as 8h00 da 

manhã. Também haverá: 

 Aumento das variáveis das resistências térmicas "Rroof", "Rwall", 

"Rfloor", "Rwindows", e "Rdoors" apresentando na Tabela 5 para 

VERY_GOOD;  

 Redução para 0,6 (60%) do “window_shading” correspondente a 

fração da radiação solar incidente admitido através de uma janela; 

 Aumento refletividade de janelas exteriores, “glazing_treatment” para 

HIGH_S; 

 Aumento do “glazing_layers” para TWO, referente ao número de 

lâminas de vidro em cada janela. 
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Os valores das variáveis para essa simulação estão apresentados no 

apêndice E. 

Inserindo as alterações proposta no sistema de climatização há o registro da 

redução do funcionamento do sistema devido ha alteração das temperaturas de 

setpoint, (FIGURAS 23 e 24). 

 
FIGURA 23 – CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA 
RESIDÊNCIA APÓS AJUSTES DE OPERAÇÃO DURANTE 7 DIAS 
FONTE: O Autor (2013) 
 
 

 
FIGURA 24 – CURVA DE CARGA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA 
RESIDÊNCIA APÓS AJUSTES DE OPERAÇÃO DURANTE 7 DIAS 
FONTE: O Autor (2013) 
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Aplicando as alterações proposta, há uma redução no consumo de energia 

(FIGURA 25) de 6,93kWh para 5,64kWh para um período de 24 horas, 

correspondendo a 18,61% a menor. O resultado satisfatório foi alcançado devido ao 

aumento da temperatura de setpoint de operação do compressor e redução da 

temperatura de setpoint da resistência fazendo com que esses sistemas não 

operassem entre o horário de 19h00 as 22h00, onde a temperatura externa 

encontra-se próximo das temperaturas de setpoint. 

 

 

 
FIGURA 25 – CURVA DE CARGA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA 
RESIDÊNCIA APÓS AJUSTES DE OPERAÇÃO DURANTE 24h. 
FONTE: O Autor (2013) 
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4.2.2 – 3º SIMULAÇÃO ENERGÉTICA – ELETRODOMÉSTICOS EM CONJUNTO 

COM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 

 

 

A 3º simulação será a integração das simulações anteriores, ou seja, a 

junção da simulação realizada com o sistema de climatização e os eletrodomésticos 

para uma residência. Primeiramente será realizada a simulação nas condições 

rotineira de funcionamento de uma residência (FIGURAS 26 a 28). 

 

 

 
FIGURA 26 – CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E 

ELETRODOMESTICOS DA RESIDÊNCIA DURANTE 7 DIAS 

FONTE: O Autor (2013) 
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FIGURA 27– CURVA DE CARGA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E 
ELETRODOMESTICOS DA RESIDÊNCIA DURANTE 24h. 
FONTE: O Autor (2013) 
 
 

 
FIGURA 28 – CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E 
ELETRODOMÉSTICOS DA RESIDÊNCIA APÓS AJUSTES DURANTE 7 DIAS 
FONTE: O Autor (2013) 
 
 

Aplicando os mesmos ajustes utilizados nas simulações dos 

eletrodomésticos e sistema de climatização em conjunto há uma redução do 

consumo (FIGURA 29), de 17,08kWh para 14,19kWh para um período de 24 horas, 

correspondendo a uma redução de 16,9% a menor. 
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FIGURA 29 – CURVA DE CARGA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E 
ELETRODOMÉSTICOS DA RESIDÊNCIA APÓS AJUSTES DURANTE 24h. 
FONTE: O Autor (2013) 
 

 

4.3 – 4º SIMULAÇÃO - UM ALIMENTADOR PARA SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

DE VÁRIAS RESIDÊNCIAS  

  

Para finalizar as propostas de modelagem para esse trabalho, será realizada 

a simulação com a inclusão no módulo de fluxo de potência (powerflow) do 

GRIDLAB-D com aplicação em um sistema elétrico de distribuição em media tensão 

(MT) e baixa tensão (BT) fictícia (FIGURA 30) composto de 15 residências. O cálculo 

de fluxo de potência será realizado para determinar as tensões de estado 

estacionário, as correntes de linha, tensão na subestação e somatório do consumo 

de energia das 15 residências. Para conectar a residência ao sistema, um medidor 

triplex é usado para fornece um ponto de interligação entre as residências e o 

módulo powerflow.  Também é realizada a configuração de cada componente do 

sistema como linha de distribuição, transformador de força e características dos 

eletrodomésticos e sistema de climatização aplicado nas simulações anteriores. 
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Na modelagem do sistema elétrico foram aplicados os equipamentos 

apresentados na sequência, com base em levantamento as normas internas 

aplicadas em algumas concessionárias como COPEL e tabela de Cabos da empresa 

NEXANS. 

 Cabo de alumino com alma de aço  

4 AWG – CAA 

Resistência – 1,3526 Ohms/Km 

GMR – 0,00244 

 Transformador de força 

Tensão do primário – 12.470V 

Tensão do secundário – 415V  

Ligação do enrolamento do primário – Triângulo 

Ligação do enrolamento do secundário – Estrela  

 

O Departamento de Energia dos Estados Unidos no desenvolvimento do 

software GRIDLAB-D utilizou como base no padrão da norma ANSI para o sistema 

de distribuição de energia elétrica. Portanto para a modelagem do alimentador será 

utilizada a tensão de média de 12,47kV, tensão da rede de distribuição de 415V e 

com utilização de transformador do tipo tap central (center tap) na entrada das 

residências com um enrolamento primário com tensão de 240V e dois enrolamentos 

secundários com tensão de 120V cada, para atedner as cargas monofásicas e 

bifásicas 
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FIGURA 30 – DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UM ALIMENTADOR.  
FONTE: O Autor (2014) 

 

A Tabela 11 representa o resultado do nível de tensão entregue para cada 

residência do sistema proposto para média tensão (MT) e baixa tensão (BT) 

(FIGURA 30), para simulação das 15 residências sendo atendidas por um ramal 

alimentador através de um transformador.  

Os resultados demonstram que o nível de atendimento está próximo da faixa 

de tensão prevista de 120V. 
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TABELA 11 – RESULTADO DA SIMULAÇÃO DA TENSÃO ENTREGUE NAS 

RESIDÊNCIAS 

 
FONTE: O Autor (2013)  
 

 

O fator de potência (FIGURA 31) do alimentador registra uma variação entre 

0,60, período onde a carga predominante é o funcionamento da iluminação e 0,94, 

período em que a carga predominante é o funcionamento do chuveiro. 

 

FIGURA 31 – FATOR DE POTÊNCIA DO ALIMENTADOR 
FONTE: O Autor (2014) 
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FIGURA 32 – CURVA DE CARGA DO ALIMENTADOR DURANTE 7 DIAS. 
FONTE: O Autor (2014) 
 

 

 
FIGURA 33 – CURVA DE CARGA DO ALIMENTADOR APÓS AJUSTES DURANTE 
7 DIAS. 
FONTE: O Autor (2014) 

 

Para o alimentador proposto foi simulado o consumo de energia e potência 

elétrica com aplicação dos parâmetros antes e após ajustes operacionais aplicados 

aos dados dos eletrodomésticos na 1ª simulação e de 08 residências aplicadas na 2º 

simulação.  
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O resultado do consumo de energia do alimentador (FIGURA 32) para 

atender aos eletrodomésticos de 15 residências e sistema de climatização em 08 

residência em 7 dias foi de 2.082kWh. Após aplicar os ajustes operacionais 

utilizados nas simulações anteriores o consumo de energia registrado (FIGURA 33) 

foi de 2.008kWh, correspondendo a uma redução no consumo de energia de 4% 

para esse período e uma redução média de 30% (FIGURA 34) da potência média no 

horário de ponta. 

 

 

FIGURA 34 – COMPARATIVO DA POTÊNCIA MÉDIA DURANTE 7 DIAS. 
FONTE: O Autor (2014) 
 

 

4.3.1 – SIMULAÇÃO DA TARIFA BRANCA  

 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) regulamentou o sistema de 

medição de energia elétrica e unidades consumidoras do Grupo B através da 

Resolução Normativa 502, o qual o consumidor residencial poderá fazer o uso de 

uma nova tarifa de energia, chamada de Tarifa Branca. Na tarifa Branca, o 

consumidor passa a ter possibilidade de pagar valores diferentes em função da hora 

e do dia da semana em que utiliza a energia (FIGURA 35), porém, desembolsará 

mais do que gasta atualmente durante os chamados horários de ponta e 

intermediário (quando ocorre a concentração da demanda de energia), mas pagarão 

menos nos demais períodos.  
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A Tarifa Branca cria condições que incentivam alguns consumidores a 

deslocarem o consumo dos períodos de ponta para aqueles em que a distribuição 

de energia tem capacidade ociosa e com valor (em R$/kWh) mais atrativo. 

 

 

FIGURA 35 – DEMOSNTRATIVO ENTRE TARIFA BRANCA E COVENCIONAL 

FONTE: SITE DA ANNEL 

 

A FIGURA 36 demonstra um exemplo de modelagem realizar no GRIDLAB-

D, com o deslocamento da potência média do chuveiro elétrico do horário de ponta 

para fora de ponta com a finalidade de uso da tarifa branca. 
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FIGURA 36 - CURVA DE CARGA DESLOCADA DO CHUVEIRO SIMULADA NO 

GRIDLAB-D 

FONTE: O Autor (2013) 

 

 

Com base nos valores de tarifas aplicados no estudo de modalidade 

tarifários, Soria (2012), realizou um comparativo do custo horário das tarifas 

convencional e branca (FIGURA 37) por um período de 24 horas. Uma projeção do 

custo mensal com consumo de energia para uma residência obteve como resultado 

alcançado o custo de R$ 46,89 para a tarifa convencional e de R$ 40,47 para a tarifa 

branca. 

 

 
FIGURA 37 – COMPARATIVO DE TARIFAS PARA UMA RESIDÊNCIA 

FONTE: O Autor (2014) 
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O custo da Tarifa Branca incentiva o consumidor há mudança de habito para 

o uso dos eletrodomésticos e sistema de climatização, como por exemplo, a tomar 

um banho quente mais rápido, utilizando o mínimo de energia ou alterar o horário de 

utilização para o horário aonde a tarifa é reduzida. 

Se uma parte dos consumidores estarão incentivados a aderir a Tarifa 

Branca, por outro lado, outros não poderão aderir a essa mudança visto haver um 

impacto direto no seu conforto habitual atual de utilização dos eletrodomésticos de 

acordo com as suas necessidades ou costumes diários sem se preocupar em 

controlar o horário em que a tarifa é reduzida. 

 

 

 

5 – CONCLUSÕES 

 

 

Esse trabalho de pesquisa está pautado nas análises de eficiência 

energética de um sistema predial residencial e seu impacto na rede de distribuição 

mediante as ferramentas de simulação multiagente. Toda análise está 

fundamentada nas Pesquisas de Posse e Hábitos de Consumo de Energia, na qual 

determinou os principais eletrodomésticos presentes em uma residência de classe 

C. 

O desenvolvimento da modelagem com a inclusão dos horários de 

funcionamento dos equipamentos, características elétricas dos eletrodomésticos, 

características elétricas, mecânicas e térmicas dos equipamentos de climatização, 

rendimento dos equipamentos e características construtivas da residência como: tipo 

de janela, portas, etc. foi o maior desvio no desenvolvimento desse trabalho que 

possibilitou prosseguir com a simulações.  

As modelagens realizadas demonstraram resultados compatíveis com as 

condições reais de funcionamento dos eletrodomésticos e sistema de climatização 

através dos resultados das simulações executadas com obtenção do consumo de 

energia elétrica para a residência com o uso da ferramenta de software GRIDLAB-D. 

Os resultados das simulações demonstraram um aumento da eficiência 

energética da residência através da redução demonstrada no consumo de energia 

elétrica e deslocamento da potência média. Para a residência com as características 
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aplicada a esse trabalho, tendo como base o consumidor residencial classificado 

com B1–convencional cujo valor da tarifa é R$0,39631/kWh, obteve–se uma 

economia de energia de 115,2kWh e de R$45,65 em um ano para uma residência 

somente com eletrodoméstico e uma economia de energia de 832,32kWh e de 

R$329,85 em um ano para uma residência com eletrodoméstico e sistema de 

climatização.   

Os resultados obtidos nas simulações do alimentador apresentaram uma 

redução de 4% no consumo de energia elétrica, deslocamento da potência média 

para fora do horário de ponta proporcionando uma redução média de 30% nesse 

horário, variação do nível de tensão dentro do limite compatível e o registro do fator 

de potência, o que demonstra que a ferramenta GRIDLAB-D tem potencial para 

futura aplicação junto às distribuidoras de energia. 

O GRIDLAB-D possibilita aplicação futura na avaliação do impacto do uso de 

lâmpadas fluorescente e de LED na rede de distribuição de energia e estudo de 

precificação do uso da tarifa branca que está em processo de implantação pela 

ANEEL. Também tem sua aplicabilidade no desenvolvimento de um controle do 

consumo de energia de uma residência com capacidade de integração com o 

GRIDLAB-D para alterações de SETPOINT do sistema de refrigeração, sistema de 

aquecimento, alteração do horário de funcionamento de alguns eletrodomésticos e 

inserção da Tarifa Branca. 

Recomendam-se para estudos futuros que esse trabalho possa ter 

continuidade no estudo do impacto dessas simulações de redução no consumo de 

energia em uma rede de distribuição de maior porte, onde os resultados de redução 

têm potencial bem significativo. 
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APÊNDICES 
 

 

 

APÊNDICE A – MACRO DOS RESULTADOS DO GRIDLABD PARA 

ELETRODOMÉSTICO 

 

Public Sub Buscar_Arquivo_Chuveiro() 

    On Error GoTo TrataErro 

    Plan1.Range("BZ1:CB10000").ClearContents 

    Plan1.Range("CH1:CH10000").ClearContents 

     

    ChDir "C:\Users\Robson\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\GRIDLAB-D" 

        Workbooks.Open Filename:= _ 

        "C:\Users\Robson\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\GRIDLAB-D\housetest-3-

1-chuveiro.csv" 

     

    Workbooks("Teste").Worksheets("Dados").Range("BZ1:CB10000").Value = 

Workbooks("housetest-3-1-chuveiro.csv").Worksheets("housetest-3-1-

Chuveiro").Range("A1:C10000").Value 

     

    ActiveWindow.Close 

TrataSaida: 

    Exit Sub 

TrataErro: 

        Debug.Print Err.Description & vbNewLine & Err.Number & vbNewLine & Err.Source 

        MsgBox "Arquivo não encontrado.", vbInformation 

        Resume TrataSaida 

End Sub 

Sub Formatar_Chuveiro() 

    Plan1.Range("CH1:CH10000").Replace What:="+", Replacement:="", LookAt:=xlPart 

    Plan1.Range("CH1:CH10000").Replace What:="0i", Replacement:="", LookAt:=xlPart 

End Sub 

Sub Copiar_Coluna_Chuveiro() 

    Plan1.Range("CB1:CB10000").Copy 

    Plan1.Range("CH1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= 

_ 

        xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False 

End Sub 

Sub Inserir_CasasDecimais_Chuveiro() 

    Plan1.Range("CH:CH").NumberFormat = "0.00" 

End Sub 

Sub Copiar_para_Chuveiro() 

    Dim UltimaLinha As Long 

 

    UltimaLinha = Plan1.Cells(Rows.Count, "ch").End(xlUp).Row 

     

    Plan9.Range("A3:E10000").ClearContents 
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    Plan1.Range("CD10:CH" & UltimaLinha).Copy 

    Plan9.Range("A3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:= _ 

        xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False 

End Sub 

Sub Atualizar_Gráfico_Chuveiro() 

    Dim UltimaLinha As Long 

     

    UltimaLinha = Plan9.Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row 

    ActiveSheet.ChartObjects("Gráfico 1").Activate 

    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "=Chuveiro!$D$3:$D$" & UltimaLinha 

    ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = "=Chuveiro!$E$3:$E$" & UltimaLinha 

    ActiveSheet.ChartObjects("Gráfico 1").Activate 

    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "=Chuveiro!$B$3:$B$" & UltimaLinha 

    Range("A1:E1").Select 

End Sub 

Sub Executar_Chuveiro() 

    Call Buscar_Arquivo_Chuveiro 

    Call Copiar_Coluna_Chuveiro 

    Call Formatar_Chuveiro 

    Call Inserir_CasasDecimais_Chuveiro 

    Call Copiar_para_Chuveiro 

    Call Atualizar_Gráfico_Chuveiro 

End Sub 
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APÊNDICE B – TABELA DE PROPRIEDADES DAS VARIÁVEIS DO GRIDLAB-D 
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APÊNDICE C – PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS DE HORÁRIO E VALOR 
 

schedule ligths {  

* 0-5 * * * 0.00; 

* 6-8 * * * 0.30; 

* 9-17 * * * 0.00; 

* 18-18 * * * 0.25; 

* 19-19 * * * 0.45; 

* 20-20 * * * 1.00; 

* 21-21 * * * 0.20; 

* 22-23* * * 0.00; 

} 

schedule clotherswasher {  

 * 0-7 * * 1-5 0.01; 

* 8-10 * * 1-5 1.00; 

* 11-23 * * 1-5 0.01; 

* 0-23 * * 0,6 0.01; 

} 

schedule refrigerator {   

* 0-5 * * * 1.00; 

* 6-23 * * * 0.10; 

} 

schedule freezer {  

* 0-5 * * * 1.00; 

* 6-23 * * * 0.10; 

} 

schedule computador {  

 * 0-6 * * 1-5 0.01; 

 * 7-9 * * 1-5 0.01; 

 * 10-14 * * 1-5 0.01; 

 * 15-18 * * 1-5 1.00; 

* 19-21 * * 1-5 0.01; 

* 22-23 * * 1-5 0.01; 



87 

 

 

* 0-12 * * 0,6 0.01; 

* 13-18 * * 0,6 1.00; 

* 19-23 * * 0,6 0.01; 

} 

schedule microwave {  

* 0-11 * * * 0.01; 

* 12-12 * * * 1.00; 

* 13-18 * * * 0.10: 

* 19-19 * * * 0.01; 

* 20-23 * * * 0.01; 

 } 

schedule chuveiro {  

* 0-5 * * * 0.0; 

* 6-6 * * * 0.05; 

* 7-7 * * * 0.10; 

* 8-11 * * * 0.00; 

* 12-12 * * * 0.01; 

* 13-17 * * * 0.00; 

* 18-18 * * * 0.05; 

* 19-19 * * * 0.20; 

* 20-20 * * * 0.10; 

* 21-21 * * * 0.05; 

* 22-23 * * * 0.0; 

} 

schedule television { 

* 0-7 * * * 0.01; 

* 8-8 * * * 0.01; 

* 9-11 * * * 0.01; 

* 12-12 * * * 0.01; 

* 13-16 * * * 0.01; 

 * 17-20 * * * 1.01; 

* 21-23 * * * 0.01; 
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APÊNDICE D – VALORES DAS VARIÁVEIS PARA A 2º SIMULAÇÃO 
 

 

 floor_area – 100m² 

 ceiling_height – 2,5m² 

 window_shading – 0,8 

 cooling_supply_air_temp – 18ºC 

 heating_supply_air_temp – 24ºC 

 fan_design_power – 368W 

 system_type - AIRCONDITIONING 

 heating_system_type - RESISTANCE 

 cooling_system_type - ELECTRIC 

 system_mode - COOL 

 thermal_integrity_level - VERY_LITTLE 

 glass_type - GLASS 

 window_frame - WOOD 

 glazing_treatment - CLEAR 

 glazing_layers – ONE 

 schedule cooling1 {/ 

 //Summer 

 * 0-8 * 1-4,11-12 1-5 75.2; 

 * 9-18 * 1-4,11-12 1-5 100; 

 * 19-23 * 1-4,11-12 1-5 75.2; 

 //Weekend Summer 

 * 0-8 * 1-4,11-12 0,6 75.2; 

* 9-18 * 1-4,11-12 0,6 100; 

* 19-23 * 1-4,11-12 0,6 75.2; 

 //Winter 

* 0-8 * 5-10 * 72.5; 

* 9-18 * 5-10 * 100; 

* 19-23 * 5-10 * 72.5; 

} 
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 schedule heating1 {  

 //Weekday Winter 

 * 0-8 * 5-10 1-5 70.7; 

 * 9-18 * 5-10 1-5 50; 

* 19-23 * 5-10 1-5 70.7; 

 //Weekend Winter 

* 0-8 * 5-10 0,6 70.7; 

* 9-18 * 5-10 0,6 50; 

* 19-23 * 5-10 0,6 70.7; 

 //Summer 

* 0-8 * 1-4,11-12 * 73.4; 

 * 9-18 * 1-4,11-12 * 50; 

 * 19-23 * 1-4,11-12 * 73.4; 

} 
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APÊNDICE E – VALORES DAS VARIÁVEIS PARA A 2º SIMULAÇÃO APÓS 
AJUSTES 
 

 floor_area – 100m² 

 ceiling_height – 2,5m² 

 window_shading – 0,6 

 cooling_supply_air_temp – 18ºC 

 heating_supply_air_temp – 24ºC 

 fan_design_power – 368W 

 system_type - AIRCONDITIONING 

 heating_system_type - RESISTANCE 

 cooling_system_type - ELECTRIC 

 system_mode - COOL 

 thermal_integrity_level - VERY_GOOD 

 glass_type - GLASS 

 window_frame - WOOD 

 glazing_treatment – HIGH_S 

 glazing_layers – TWO 

 schedule cooling1 {  

   //Summer 

* 0-8 * 1-4,11-12 1-5 78.8; 

* 9-18 * 1-4,11-12 1-5 100; 

* 19-23 * 1-4,11-12 1-5 78.8; 

 //Weekend Summer 

* 0-8 * 1-4,11-12 0,6 78.8; 

* 9-18 * 1-4,11-12 0,6 100; 

* 19-23 * 1-4,11-12 0,6 78.2; 

 //Winter 

 * 0-8 * 5-10 * 75.2; 

* 9-18 * 5-10 * 100; 

* 19-23 * 5-10 * 75.2; 

} 
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 schedule heating1 { 

//Weekday Winter 

* 0-8 * 5-10 1-5 70.7; 

* 9-18 * 5-10 1-5 50; 

* 19-23 * 5-10 1-5 70.7; 

 //Weekend Winter 

* 0-8 * 5-10 0,6 70.7; 

* 9-18 * 5-10 0,6 50; 

* 19-23 * 5-10 0,6 70.7; 

 //Summer 

* 0-8 * 1-4,11-12 * 73.4; 

* 9-18 * 1-4,11-12 * 50; 

* 19-23 * 1-4,11-12 * 73.4; 

} 

 


