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RESUMO 

 

 

Existem vários programas computacionais que manipulam a tecnologia BIM 

(Building Information Modeling), como o Revit (Autodesk), adaptando a cada 

versão suas funções com simuladores térmicos em sua interface e suporte. Com 

isso, é possível estabelecer um estudo do desempenho global de uma edificação 

e ter uma avaliação para as decisões a serem tomadas diretamente no sistema 

BIM, caracterizando-o assim como uma ferramenta de trabalho que integra 

projetos e simulações, simultaneamente. Esta dissertação vem investigar e 

analisar o auxílio do sistema BIM como sistema de estudo e análise do 

desempenho ambiental no desenvolvimento do projeto arquitetônico, sem a 

necessidade de exportar informações do projeto para outros simuladores mais 

complexos e que poucos profissionais manuseiam. Por meio de um modelo real, 

com as informações e características dos materiais utilizados na edificação, é 

realizado um estudo de caso do primeiro bloco do Prédio da Escola de Minas, uma 

das edificações da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), localizado no 

Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto – MG. O prédio possui uma edificação marcada 

pela arquitetura e imponência de sua estrutura metálica. O primeiro bloco do 

Prédio da Escola de Minas é modelado no Revit 2019, com suas informações 

transferidas para simuladores de análise térmica com base na web Autodesk 

Green Building Studio.  São feitas simulações considerando o sistema de 

fechamento original da edificação e alterando o fechamento interno para gesso 

acartonado. Também são realizadas medições de temperatura interna e externa 

para análise, que mostram um desconforto térmico da edificação. Por meio dos 

resultados obtidos no estudo, constata-se que é possível simular parte dos 

componentes de desempenho térmico aplicando o sistema BIM. Contudo, nota-se 

que o Revit está em processo de transição e ainda não foram integradas todas as 

funcionalidades do software EnergyPlus, tomado como referência, em sua 

interface.  

 

Palavras-chave: Desempenho das edificações. Simulação de desempenho térmico 

no Sistema BIM. Tecnologia BIM. 



 

 

 

  ABSTRACT 

 

 

There are several softwares available that manipulate BIM technology (Building 

Information Modeling), such as Revit (Autodesk) that has been adapting its 

functions with thermal simulators in its interface and support. Thereby it is possible 

to study the overall performance of a building and get an idea about the decisions 

that can be made directly in the BIM system that is characterized as a work tool 

integrating design and simulation simultaneously. Therefore, this essay comes to 

investigate and analyze the aid of the BIM system as a system of study and 

analysis of environmental performance in the development of architectural project 

without the necessity to export design information to other more complex 

simulators that few professionals handle. Through a real model with the information 

and characteristics of the materials used in the edification, a case study is 

conducted in the first block of the School of Mines Building, which is one of the 

buildings of the Federal University of Ouro Preto (UFOP), located in Cruzeiro Hill in 

Ouro Preto - MG. The building has its own edifying structure that marks by its 

architecture and the impressiveness of its metallic structure. The first block of the 

School of Mines Building is modeled on Revit 2019 with its information transferred 

to thermal analysis simulators based on web Autodesk Green Building Studio. 

Simulations are made considering the original closure system of the building and 

alternating the internal closure to plasterboard. Internal and external temperature 

measurements are also performed for evaluation, which show a thermal discomfort 

of the building. By means of the results obtained in the study it states that it’s 

possible to simulate part of the thermal performance components by applying the 

BIM system. However, we note that Revit is in the process of and have not yet 

been integrated all the functionalities of the EnergyPlus software, taking as a 

reference in its interface. 

 

Keywords: Performance of buildings. Thermal performance simulation in the BIM 

System. BIM Technology. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

A procura por um desempenho térmico adequado das edificações deve ser 

contemplada nas diversas etapas do desenvolvimento de um projeto, desde a fase 

de estudo de campo, onde será inserido o projeto, até a fase da implementação e 

detalhamento dos materiais empregados na edificação.  

Nos primeiros estudos, devem ser previstas, além do programa de 

necessidades do cliente, as características climáticas, topográficas e o entorno do 

terreno onde será inserida a edificação, sendo essas as diretrizes iniciais de 

elaboração de um projeto. Essas informações geram os parâmetros que intervêm 

no processo de criação do arquiteto. A implantação, volume da edificação e a 

orientação solar também são fatores que influenciam no desempenho da 

edificação e no resultado final. 

Na etapa seguinte, ocorre o detalhamento do projeto, com a definição dos 

variados ambientes, suas dimensões, aberturas e quais materiais serão 

escolhidos e empregados na construção. Essas definições projetuais influenciam 

rigorosamente no desempenho térmico dos ambientes, considerando as 

exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da 

norma NBR 15575 de 2013 – Edificações Habitacionais, e devem estar em acordo 

com o tipo de uso de cada ambiente, analisando-se também o horário, tempo de 

ocupação e quantidade de usuários. 

O estudo do desempenho de uma edificação durante o processo de criação 

do projeto arquitetônico leva à concepção da Modelagem da Informação da 

Edificação, mais conhecido como Building Information Modeling (BIM), que 

consiste em um processo de desenvolvimento, utilização e manutenção de um 

modelo de informações relacionadas a uma construção ao longo de todo seu 

período de vida. O modelo, além de apresentar uma geometria tridimensional, 

conhecida como 3D, mostra variadas informações sobre aspectos diversos 

contidos em todas as etapas do projeto.  

Queiróz et al. (2015), Tonso e Nardelli (2015) e Zemero (2016) apontam 

que a maior dificuldade no desenvolvimento de análises térmicas é a quantidade 

de informações a serem inseridas manualmente. Mesmo existindo variados 
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softwares precisos na análise térmica, eles não são explorados na indústria da 

construção. Dessa forma, o BIM se mostra capaz de criar um banco de 

informações térmicas efetivas e apresentar mais opções de reutilização da 

informação, uma vez que ela seja inserida nos componentes dos materiais. Tonso 

e Nardelli (2015), sobre os softwares de análise térmica, complementam que o uso 

deles por arquitetos é limitado, por serem programas com uma complexidade 

maior e que não são compatíveis com a forma de processo de trabalho e projetos. 

O estudo da análise térmica desenvolvida no sistema BIM concede um modo de 

criação em que o processo analítico integra o desenvolvimento do projeto e pode 

ser gerado desde os primeiros estudos. 

A proposta é obter uma base de dados unificada em um modelo 

paramétrico em que se armazenem informações de todos os componentes 

construtivos e particularidades dos materiais que foram determinados para a 

execução. O protótipo em BIM apresenta relações espaciais, modelo 

tridimensional, conhecimento sobre as propriedades dos materiais e seus 

desempenhos, entre outras informações. A modificação de modelos paramétricos 

simplifica as análises sobre as opções de projeto, assegurando a finalização com 

qualidade para a edificação, por meio da otimização da decisão tomada, 

favorecendo a satisfação do cliente (ZEMERO, 2016). 

A aplicação do sistema BIM permite a representação da geometria do 

modelo pela utilização de informações concretas, sendo gerada, como resultado, 

uma reprodução realista e tridimensional da edificação. Para esse modelo, são 

utilizados os objetos da edificação conhecidos como famílias, tais como: portas, 

janelas, paredes, pisos, forros, estruturas, com informações de suas propriedades 

físicas, mecânicas, comportamentais e de materiais. Com isso, o sistema 

reconhece o modelo digital como um todo, tornando possível a extração de 

informações quantitativas a partir de tabelas e desempenho da edificação. 

Yeganiantz (2016) comenta que os sistemas BIM possuem parâmetros que 

fazem com que o projeto feito no modelo único virtual contenha informações sobre 

o edifício que podem ser compartilhadas entre todos os envolvidos da indústria 

AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção) na execução do projeto. Informações 

que são aplicadas em estudos, análises, compatibilizações, planejamento da obra, 
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quantificação de materiais e serviços. Na Figura 1 é possível visualizar como a 

tecnologia contempla os vários setores mencionados. 

Figura 1 - Onde se aplica o BIM 

 

Fonte: Mais engenharia alto QI, 2017. 

Segundo Yeganiantz (2016), há profissionais na AEC que, erroneamente, 

acreditam que a utilização da ferramenta BIM seja irrelevante. Ainda que o 

software seja peça fundamental no processo, os princípios dos sistemas BIM vão 

além da utilização do 3D. O sistema BIM, como já mencionado, se refere à 

metodologia e aos processos que foram criados pelo sistema. Um modelo BIM, “é 

um termo gramaticalmente incorreto que se tornou de alguma forma comum para 

se referir especificamente ao modelo digital criado em um software que utiliza o 

sistema BIM” (YEGANIANTZ, 2016, p. 4). 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm alterado a forma 

como a sociedade se comporta, criando novos conceitos e padrões no 

desenvolvimento e realização dos projetos arquitetônicos. O avanço do projeto, 

apresentado e criado digitalmente, causa impacto na realização do modelo 

arquitetônico, criando a necessidade de se repensar as ideias e os conceitos 

contemporâneos da arquitetura (SOUZA, 2017). 

A utilização da nova metodologia de simulação elaborada por meio de um 

computador vem sendo desenvolvida no setor comercial e acadêmico. Esse 
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método apresenta um leque de parâmetros para obtenção de resultados 

avançados e sustentáveis da construção. Yeganiantz (2016) comenta: 

 

As ferramentas de avaliação ambiental, quando utilizadas desde o início 
do projeto, contribuem para evitar desperdícios de materiais, energia, 
tempo, mão-de-obra. Reduzem os custos decorrentes de reconstrução 
tornando o ambiente mais saudável para os seus usuários. São 
ferramentas importantes que podem auxiliar o arquiteto na tomada de 
decisão no processo de projetação, no sentido de obter uma melhor 
solução de conforto ambiental. Esses instrumentos de simulação 
constituem em avanço, pois permitem realizar análises que só seriam 
possíveis por meio de cálculos complexos ou da construção de protótipos 
em escala reduzida e medição in loco. (YEGANIANTZ, 2016, p.04) 
 
 

O Revit necessita da inserção de ferramentas em sua interface para um 

estudo mais aprofundado das edificações, principalmente, no setor de 

desempenho térmico. Contudo, é notório que a AUTODESK está cada vez mais 

aperfeiçoando o desenvolvimento no sistema BIM, com resultados fundados e 

armazenados em nuvem, para a análise de desempenho das edificações. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Atualmente, é possível encontrar diversas ferramentas de simulação 

numérica que trabalham com informações de desempenho térmico e que têm 

apresentado aprimoramentos, tornando mais fácil o seu acesso aos profissionais 

da área de AEC, com mais possibilidades para seu uso. Porém, esses processos 

e transformações apresentam-se de forma acelerada, devido às exigências das 

necessidades humanas e de sustentabilidade. Têm-se ainda a urgência da criação 

de ferramentas com metodologias que garantam a melhor utilização desses 

sistemas na elaboração de projetos arquitetônicos, contribuindo efetivamente para 

o avanço e solidificação dessa área do conhecimento. 

Apesar das ferramentas computacionais apresentarem recursos relevantes 

para análises de desempenho térmico das construções, identifica-se uma série de 

dificuldades para que sejam inseridas no desenvolvimento de projeto pela 

indústria da AEC. Destaca-se que a tecnologia BIM, embora se mostre uma 

ferramenta de grande potencial, é pouco explorada, sendo utilizadas somente 

algumas de suas características.  
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Com isso, questiona-se sobre a possibilidade do sistema BIM ser associado 

ao programa Revit e, juntos, contribuírem como ferramenta de avaliação de 

desempenho térmico de edificações durante o processo de desenvolvimento do 

projeto arquitetônico e de seus resultados. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar as capacidades e limitações do 

programa computacional Autodesk Revit 2019, baseado na tecnologia BIM, como 

ferramenta de simulação para análise do comportamento térmico dos ambientes 

de uma edificação. Diante do exposto, investiga-se a capacidade do BIM em gerar 

resultados de eficiência térmica de acordo com a norma NBR 15575 (ABNT, 

2013). Verifica-se não apenas questões relativas à modelagem BIM com intenções 

analíticas, mas também como a norma espera que as análises sejam realizadas. 

  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para a análise desse sistema computacional e obtenção dos resultados da 

pesquisa, são contemplados os seguintes objetivos específicos: 

● estudo da arquitetura, seu sistema de fechamento e estrutura da 

edificação escolhida para análise; 

● estudo e avaliação sobre o desempenho térmico da edificação. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

São inúmeros os instrumentos de trabalho disponíveis para simulação de 

edificações que apresentam dados de desempenho. Ainda assim, são poucos os 

profissionais que utilizam essas ferramentas na construção civil, devido à 

complexidade e dificuldade no entendimento desses programas. Queiróz et al. 

(2015) comenta que a grande quantidade de dados de entrada nas simulações e a 

falta de conhecimentos multidisciplinares dos usuários são os principais pontos de 

dificuldade de aprendizado desses sistemas. 



18 

 

 

Em meio a isso, o software Revit apresenta-se como uma ferramenta que 

possibilita a análise das edificações, buscando atuar como um programa de 

confiança com interface de fácil interação. Tal sistema possibilita a análise e 

melhor tomada de decisões, buscando uma arquitetura consciente, com projetos 

eficientes, que priorizam o conforto dos usuários e se preocupam com os 

possíveis impacto acarretados pela edificação de modo geral. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

O trabalho preza pelo estudo da execução do Sistema BIM, como 

instrumento de simulação térmica de edificações, aliado ao software REVIT 2019, 

que vem se apresentando como um dos principais programas possíveis de serem 

inseridos nessa tecnologia.  

Para isso, é realizado um estudo de caso, adotando como exemplo e 

modelo digital para a simulação algumas salas da ala dos professores da Escola 

de Minas, edificação destinada aos cursos de engenharia e arquitetura da 

Universidade Federal de Ouro Preto, situada na cidade de Ouro Preto-MG. A 

edificação é uma referência por sua arquitetura, materiais utilizados na estrutura e 

sistemas de fechamento. 

Para as avaliações do desempenho da edificação, é apresentada a análise 

de medições in loco feitas nas salas utilizando sensores e um aparelho data 

logger. Os resultados obtidos são apresentados em gráficos que mostram a 

variação de temperatura e umidade interna/externa dos ambientes.  

Para apresentar o nível de integração dos recursos de simulação do 

desempenho térmico com o modelo desenvolvido no estudo de caso no sistema 

BIM, é aplicada a capacidade do Revit de integração de suas funções por meio do 

simulador ambiental denominado Autodesk Green Building Studio. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O corpo desta dissertação está dividido em seis capítulos. No primeiro 

capítulo foi feita a contextualização do tema, apontando os conhecimentos 

pertinentes que trouxeram questões e motivaram a pesquisa. A partir disso, foram 
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apresentados os objetivos geral e específico da dissertação. Em seguida, 

apresenta-se a justificativa do interesse e escolha por este assunto.  

O capítulo 2 trata do referencial teórico, os elementos que fundamentaram o 

entendimento da pesquisa. São abordadas informações técnicas sobre o 

desempenho térmico, bem como dados e critérios da norma NBR 15575 (ABNT, 

2013). Também é fundamentado um estudo sobre a tecnologia BIM e 

apresentadas suas características, vantagens e desvantagens. O funcionamento 

do software Revit é mencionado ao longo do trabalho. 

É apresentado no capítulo 3 um breve histórico da fundação da Escola de 

Minas, que serve como corpus de estudo desta dissertação. São explicados os 

motivos que levaram à mudança da escola para outra região da cidade e sua 

recente ampliação. É abordada também a arquitetura da edificação e os materiais 

empregados em sua construção. 

No capítulo 4, são definidos os processos metodológicos para alcance dos 

objetivos da dissertação. Também são apresentados os materiais empregados, 

detalhando-se as salas escolhidas para o estudo, o funcionamento das medições 

in loco e as simulações.  

Em seguida, no capítulo 5, são expostos detalhadamente os processos e 

resultados alcançados com a pesquisa. Aqui, apresenta-se a análise das 

medições in loco das salas selecionadas e a representação gráfica dos resultados. 

Aborda-se também a análise da simulação, que detalha o processo de modelagem 

da edificação no programa Revit junto de sua ferramenta Autodesk Green Building 

Studio. É apresentada então uma avaliação final sobre esses dois resultados. 

No capítulo 6, são descritas as conclusões obtidas de acordo com os 

objetivos estabelecidos na pesquisa, fornecendo respostas aos questionamentos 

iniciais sobre a capacidade do BIM ser eficiente ou não como ferramenta de 

avaliação de desempenho térmico. Na sequência estão as referências aplicadas 

no estudo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DESEMPENHO TÉRMICO 

 

A avaliação global de uma edificação leva em consideração o desempenho 

térmico dos elementos de fechamento, relacionando-os às interações térmicas 

entre o ambiente externo e o ambiente interno, considerando assim o 

comportamento térmico dos sistemas de fechamento como um todo. As 

transferências térmicas que acontecem nos ambientes, como as perdas e os 

ganhos de energia, em um formato simultâneo, até mesmo através de uma 

ventilação natural, são métodos para o estudo da solução térmica que decorre dos 

ambientes. O uso do espaço também influencia no resultado térmico por fornecer 

possíveis informações internas de calor (SOUZA et al., 2003). 

Souza, Amparo e Gomes (2011) pontuam que o desenvolvimento 

sustentável tem exigido projetos energeticamente eficientes, com o uso de 

técnicas e materiais novos que causam um menor impacto ambiental. Dessa 

forma, a indústria da construção tem se esforçado mais na criação de sistemas de 

fechamento, paredes e coberturas para um melhor desempenho térmico. Por meio 

dos encargos de variações diárias de temperatura do ambiente, a capacidade 

térmica dos materiais de fechamento se torna parâmetro importante no controle de 

ganho e perda de calor da edificação. 

Para uma compreensão maior do desempenho térmico dos materiais de 

fechamento com a influência da incidência solar, Souza, Amparo e Gomes (2011) 

detalham sobre a inércia térmica: 

 

O uso da inércia térmica contribui para a diminuição dos picos diários de 
temperatura e favorece o atraso da condução do calor através da 
envoltória. Com a utilização de sistemas de fechamento, empregando 
material com inércia térmica elevada, consegue-se diminuição na 
amplitude da temperatura do ar interior em relação à temperatura 
exterior, ou seja, os picos de temperatura observados externamente 
serão percebidos de forma mais amena internamente e com atraso. Por 
outro lado, a temperatura interna de uma edificação que utiliza envoltória 
com baixa inércia térmica sofre grande influência das condições 
climáticas externas, ao contrário de uma edificação com elevada inércia 
térmica. (SOUZA; AMPARO; GOMES, 2011, p. 114)  
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2.1.1 ESPAÇO X USUÁRIOS 

 

Em todos os âmbitos de estudo, o interesse maior é sobre o ser humano. A 

busca constante pelo bem-estar do indivíduo faz com que vários setores busquem 

por meio de pesquisas melhores forma de fornecer qualidade de vida. “O estudo 

entre ambiente x comportamento vem sendo discutido massivamente como 

princípio ideal para a harmonia física e psíquica do ser humano” (PIMENTA, 2013, 

p.16). 

As condições humanas relacionadas ao conforto térmico são definidas por 

valores inter-relacionados da temperatura, umidade relativa, velocidade do ar e 

temperatura radiante média do ambiente. “A satisfação do usuário em relação ao 

ambiente construído está diretamente ligada à qualidade de desempenho térmico 

da edificação” (SOUZA; AMPARO; GOMES, 2011, p.116). 

Pimenta (2013) explica que o estado de conforto térmico está sujeito a 

elementos físicos e pessoais, o que torna sua descrição subjetiva. Os elementos 

físicos e pessoais se relacionam com o fato de que cada pessoa dispõe de 

peculiaridades físicas como altura, peso e idade. Diante disso, o desempenho 

térmico é avaliado a partir de dois pontos de vista: pessoal e ambiental. Do ponto 

de vista pessoal, o conforto térmico é definido como uma situação mental na qual 

o indivíduo expressa sua satisfação ligada à temperatura do ambiente. Do ponto 

de vista físico, o ambiente pode apresentar conforto interno, permitindo a correção 

da temperatura sem a interferência de aparelhos mecânicos termorreguladores. 

Uma edificação deve oferecer aos seus usuários qualidades de 

desempenho ambiental como conforto acústico, térmico e de luminosidade, ideais 

para a sua utilização e garantia da satisfação e bem-estar do usuário. Para 

estudar o ambiente e possibilitar que o indivíduo tenha conforto ambiental, é 

necessária a análise de desempenho desse espaço (PIMENTA, 2013; MACHADO, 

2016). 

Siqueira et al. (2005) explica que o parâmetro aceito no Brasil é de que 80% 

dos usuários sintam-se satisfeitos com as condições ambientais internas de 

conforto.   
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2.1.2 DESEMPENHO TÉRMICO DAS EDIFICAÇÕES 

 

O desempenho térmico de uma edificação está ligado a uma resposta 

satisfatória da condição climática interna de um ambiente, independente do clima 

externo. A avaliação do edifício tem como objetivo relacionar as condições do 

ambiente construído com a resposta global do edifício e as trocas de calor e de 

massa entre o interior e o exterior da construção, bem como garantir condições de 

conforto térmico, atendendo às exigências e necessidades dos usuários da 

edificação, e racionalizando o consumo de energia.  

De forma simplificada, a análise de desempenho pode ser feita utilizando as 

especificidades térmicas dos materiais de fechamento. Por meio de simulação 

computacional, são aferidos ao mesmo tempo todos os elementos e fenômenos 

que causam algum tipo de intervenção no clima interno. As variadas informações 

do local de implantação da construção (topografia, temperatura, umidade do ar, 

dentre outras) e as informações do imóvel (materiais utilizados, uso do imóvel, 

orientação da fachada, etc.) são variáveis que implicam em diferentes graus no 

desempenho térmico (RIBAS, 2013). 

O desempenho global de uma edificação é influenciado pelo conforto que 

ela oferece a seus usuários e está associado às condições térmicas internas 

(temperatura e umidade do ar), às condições internas de iluminação e ventilação, 

e vem de uma adequação do sistema de fechamento externo e interno da 

edificação ao clima local (RIBAS, 2013; RIBAS et al., 2013). 

As informações globais da edificação estão relacionadas com a posição 

geográfica, proporção da edificação, orientação solar e materiais empregados. A 

forma arquitetônica também influencia no conforto térmico e em seu gasto de 

energia. Isso acontece devido à incidência direta dos fluxos de ar jogados para o 

interior e a massa de calor e luz que a edificação recebe. A variação da orientação 

solar e a época do ano influenciam na quantidade de radiação solar que reflete em 

cada face exterior da edificação. As várias formas de distribuições de aberturas no 

volume da edificação, bem como a área de envidraçamento e as características 

dos materiais de fechamento empregados, influenciam muito na temperatura do 

ambiente interno (SIQUEIRA et al., 2005). 

São considerados grandes influenciadores da sensação térmica, o 

posicionamento e dimensões das aberturas somadas às condições e sentido da 
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ventilação. Juntamente a esses aspectos de influência, há outras informações 

relevantes como: tipo de ocupação realizada no ambiente, características, 

quantidade e modelo de equipamentos de iluminação, tipos de vestimentas e 

características humanas (idade, sexo, massa corporal, etc). Na junção dessas 

variáveis, torna-se necessária a criação de cálculos que disponibilizem resultados 

de índices médios de conforto térmico, objetivando a satisfação dos usuários da 

edificação.  

Para os cálculos e orientações citados, a norma NBR 15.575 (ABNT, 2013) 

apresenta informações técnicas importantes quanto à probabilidade de realização 

dos cálculos e simulações, que devem ser considerados no processo de 

desenvolvimento do projeto de condicionamento térmico.  

 

2.1.3 DESEMPENHO TÉRMICO SEGUNDO A NORMA NBR 15575 (ABNT, 

2013) 

 

A norma NBR 15575 (ABNT, 2013) foi elaborada para ser aplicada em 

estudos de desempenho de edifícios habitacionais e disponibiliza técnicas de 

investigação para verificar os quesitos e exigências do usuário referentes ao 

desempenho do conjunto de sistemas construtivos de edificações. A norma preza 

por exigências mínimas a serem atendidas pelos elementos construtivos das 

edificações habitacionais, com requisitos para o sistema de vedações verticais, a 

NBR 15575 – 4 (ABNT, 2013), e requisitos para sistemas de cobertura, a NBR 

15575 – 5 (ABNT, 2013). Para as verificações, podem ser utilizadas simulações 

computacionais de desempenho térmico e medições feitas in loco. 

Pontos técnicos recomendados pela norma para análise: 

● O edifico habitacional deve apresentar informações que estejam dentro das 

exigências de desempenho térmico, tendo em vista a zona bioclimática 

estipulada na norma NBR 15220 (ABNT, 2005; Figura 2); 

● Recomenda-se a utilização do programa computacional EnergyPlus para 

realização das simulações. Podem ser usados outros programas, desde 

que sigam a determinação do comportamento térmico das edificações, 

sejam aptos a apresentarem os resultados de inércia técnica e sejam 

validados pela American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers – ASHRAE; 
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● Para o modelo de simulação, é necessário considerar, na geometria a 

habitação como um todo, cada ambiente como zona térmica. Materiais e 

componentes construtivos utilizados para a simulação devem apresentar os 

dados das propriedades térmicas. 

A norma NBR 15220 (ABNT, 2005) apresenta uma divisão do território 

brasileiro em oito zonas bioclimáticas, relativamente homogêneas com relação aos 

perfis de clima existentes, conforme apresentado na Figura 2. Essa divisão é 

elaborada para uma análise de desempenho construtivo das edificações 

unifamiliares de benefício social no Brasil. 

Figura 2 - Mapa do Zoneamento Bioclimático Brasileiro 

 

Fonte: ABNT, 2005. 
 

Para os requisitos mínimos de avaliações de desempenho térmico por meio 

de simulação computacional e medições in loco, propõem-se critérios de exigência 

de desempenho no verão e no inverno. Os critérios da norma NBR 15575 (ABNT, 

2013) apresentados são: 

● Critérios de exigências de desempenho no verão: o valor máximo diário da 

temperatura do ar interior de recintos de permanência prolongada, como, 

por exemplo, salas e dormitórios, sem a presença de fontes internas de 

calor (ocupantes, lâmpadas, outros equipamentos em geral), deve ser 

menor ou igual ao valor máximo diário da temperatura do ar exterior. 
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● Critérios de exigência de desempenho no inverno: as condições térmicas 

no interior do edifício habitacional devem ser melhores do que do ambiente 

externo. Assim, os valores mínimos diários da temperatura do ar interior de 

recintos de permanência prolongada, como salas e dormitórios, no dia 

típico de inverno, devem ser sempre maiores ou iguais a temperatura 

mínima externa acrescida de 3 ºC. Nas zonas bioclimáticas 6, 7 e 8, não é 

necessário realizar avaliação de desempenho térmico para o inverno. 

A análise deve ser elaborada para um dia típico, de verão e de inverno. Isso 

para o caso de edificações em fase de projeto ou existentes. Deve-se utilizar os 

dados climáticos da cidade onde será localizada a edificação. Os critérios para 

avaliação do desempenho térmico de edificações são apresentados nas Tabelas 1 

e 2. 

Os valores da temperatura do ar exterior dos dias típicos de projeto de 

verão e de inverno referentes às diversas localidades são apresentados nas 

Tabelas 3 e 4. Caso não existam registros para a cidade em questão, utiliza-se os 

dados climáticos da cidade mais próxima, dentro da mesma zona bioclimática, 

com características climáticas semelhantes. As propriedades térmicas dos 

materiais que são utilizados também são tabeladas por norma. 

Identificação dos níveis de desempenho apresentado nas Tabelas 1 e 2: 

● M = desempenho Mínimo 

● I = desempenho Intermediário 

● S = desempenho Superior 
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Tabela 1 - Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de verão 

 

Fonte: ABNT, 2013. 

 
Tabela 2 - Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de inverno 

 
Fonte: ABNT, 2013. 
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Tabela 3 - Dados de dias típicos de verão de algumas cidades brasileiras 

 

Fonte: ABNT, 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

Tabela 4 - Dados de dias típicos de inverno de algumas cidades brasileiras 

 

Fonte: ABNT, 2013. 
 

Siqueira et al. (2005) explica que um dia típico de projeto é caracterizado 

pela incidência de ocorrência representando as condições mais importantes ao 

longo do período de verão e de inverno, permitindo mensurar os níveis de 

exigência na avaliação do desempenho térmico que será realizada na edificação. 

 

2.2 TECNOLOGIA BIM 

 

Estamos inseridos em uma era de transformações nos campos da AEC. 

Além disso, está ocorrendo uma grande mudança na forma como o ser humano 
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interage com o ambiente construído. Aliado a essas transformações, a cobrança 

dos usuários em relação ao desempenho das edificações vem crescendo, o que 

gera a necessidade de ferramentas computacionais mais eficientes para suprir 

essa demanda. Com isso, a tecnologia BIM se apresenta como uma forma de 

interação entre o usuário e um modelo virtual do edifício, antes de sua execução, 

possibilitando uma análise prévia do melhor desempenho do imóvel, permitindo a 

previsão e otimização do uso de seus materiais e de energia, criando uma 

edificação mais sustentável e com menos impacto ao meio ambiente.  

A ferramenta tecnológica BIM permite a inserção de características no 

modelo para representação virtual do ambiente construído. Queiróz, Grigoletti e 

Santos (2019) pontuam que é uma ferramenta poderosa por disponibilizar 

habilidades mais evolutivas e se fazer mais presente na indústria da AEC. 

De acordo com os autores, Melo (2016), Tonso e Nardelli (2015) essa 

ferramenta apresenta evoluções na dinâmica, flexibilização e racionalização do 

processo de criação do projeto, pois o modelo apresenta, desde sua concepção, 

um formato de visualização 3D (modelo virtual) como base. Formado por um 

banco de informações consistente e interdisciplinar relacionado aos aspectos 

físico-funcionais dos materiais edificantes, ele permite conceder a parametrização 

do modelo. 

A utilização do modelo digital gera benefícios, possibilita a análise de 

variáveis importantes na idealização de projetos eficientes, além de proporcionar 

vantagens ao utilizar um único projeto virtual, que pode ser compartilhado e 

utilizado pelos demais profissionais da AEC, simultaneamente. São inúmeros os 

benefícios, entre eles a redução de falhas, diminuição do tempo de trabalho, 

diminuição de custos, entre outros.   

A utilização do BIM necessita de uma equipe de projeto que integre mais 

informações e conteúdo do que no modelo tradicional de gestão de projetos. “A 

conformação da equipe pode influenciar diretamente nos resultados finais obtidos, 

tornando-se essencial um efetivo gerenciamento dos recursos humanos a fim de 

se obter um resultado satisfatório com o uso da ferramenta” (MELO, 2016, p. 29). 

A tecnologia BIM permite uma interação e colaboração eficiente entre os 

diferentes profissionais responsáveis nas diferentes fases do ciclo de vida da 

edificação, permitindo trocas de informações nas demais áreas específicas, 
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interoperabilidade entre variados programas de sistemas BIM-CAD e uma 

apresentação exata da realidade. 

A interoperabilidade de integração de programas do sistema BIM com 

outras áreas tende a ampliar a eficiência do método. Todavia, a tecnologia BIM 

não tem sido aplicada conforme esperado no desenvolvimento de projetos mais 

sustentáveis, ignorando-se a tecnologia de interoperabilidade que garante 

eficiência ao processo. Segundo Kassem e Amorim (2015, apud SOUZA, 2017), a 

restrita aplicação da tecnologia BIM entre profissionais deve-se a sua difusão ter 

começado pela área acadêmica.  

Tonso e Nardelli (2015) explicam que, para o BIM se apresentar eficiente, é 

fundamental a interoperabilidade entre as funções utilizadas pelos profissionais da 

AEC responsáveis pelo projeto. No entanto, acrescentam que uma das maiores 

barreiras na utilização do BIM na análise térmica de edificações é o 

compartilhamento e a consistência na troca de informações ao transferir dados de 

um programa para outro.  

 

2.2.1 ASPECTOS GERAIS DO SISTEMA BIM 

 

O sistema BIM é formado por variadas ferramentas que geram informações 

e documentações coordenadas, colaborando para um trabalho mais preciso, 

utilizando elementos para antecipar desempenhos, aspectos e custos do edifício. 

O BIM contém geometria, vínculos espaciais, parâmetros geográficos, 

características de elementos e produtos inseridos na obra. O modelo do edifício 

realizado com programas BIM pode conter todos os dados sobre a construção, 

seu ciclo de vida, operação, processos construtivos e instalações (ZEMERO, 

2016). 

Além dessa abordagem, o BIM aperfeiçoa a coordenação de dados e 

informações entre os membros da equipe de projeto, para que erros sejam 

encontrados em um curto prazo de tempo. Assim, as equipes podem se prevenir 

contra os desperdícios e gastos que são gerados com os erros. A facilidade de se 

projetar criando informações de forma automática restringe significativamente o 

prazo de trabalho possibilitando maior segurança projetual.  

Em resumo, Melo (2016) explica o conceito BIM como a ligação de 

tecnologias e processos com a finalidade de elaborar uma prática de projeto 
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integrada, em que todos os profissionais envolvidos colaborem com seus 

conhecimentos e esforços para o desenvolvimento de um modelo único da 

edificação. Assim, o BIM vem se tornando objeto de estudo e pesquisas, devido à 

importância de sua inserção nos processos de projetos. Tem-se uma ferramenta 

inovadora que vem para somar e criar edificações mais inteligentes.  

 

2.2.2 VANTAGENS DO SISTEMA BIM 

 

Melo (2016) comenta que são vários os ganhos com a utilização do BIM se 

comparados às práticas tradicionais em CAD 2D. É possível listar os benefícios e 

apresentar as possibilidades que são geradas com o desenvolvimento na 

tecnologia BIM. São vantagens para os proprietários desde a concepção do 

projeto até a vida útil de sua obra. A tecnologia permite: o estudo de viabilidade do 

projeto; comparação de custos (mão de obra e materiais); desempenho da 

qualidade da construção cumprindo os requisitos de funcionalidade e 

sustentabilidade; e, por fim, avaliações feitas utilizando ferramentas de análise x 

simulação, assegurando a qualidade da construção como um todo. Na figura 3 os 

usuários da tecnologia BIM relatam em porcentagem os benefícios que obtiveram 

com a ferramenta. 

Figura 3 - Benefícios do BIM 

 

Fonte: Autodesk, 2017. 
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Melo (2016) acrescenta ainda sobre benefícios do BIM, a possibilidade de 

uma compreensão antecipada e mais precisa sobre o projeto, pois, uma vez 

gerado em um plano (planta baixa), não há a necessidade se produzir as demais 

vistas como cortes e fachadas em 2D. É possível a visualização do projeto como 

um todo em qualquer etapa do processo com a expectativa das dimensões 

consistentes em todas as vistas.  

Também são possíveis as correções automáticas. A partir de um plano, 

caso haja uma alteração, ela será feita em todas as demais vistas, não havendo a 

necessidade de voltar em todos os planos do projeto para efetuar a correção. 

Essa tecnologia disponibiliza desenhos 2D exatos e consistentes em todas as 

etapas de desenvolvimento do projeto, diminuindo consideravelmente o tempo e a 

possibilidade de erros. 

Vale ressaltar ainda que sua modelagem proporciona a visualização 3D, 

além de tabelas quantitativas de materiais empregados no projeto, tornando 

possível estimar os custos da obra desde o início do processo de criação.  

 

2.2.3 DIFICULDADES DE IMPLANTAÇÃO DO BIM 

 

O sistema BIM se apresenta benéfico dentro do processo simultâneo, 

desde que utilizado por todos os responsáveis capacitados envolvidos na 

elaboração dos projetos variados, apesar de essa ser uma das causas pelas quais 

os profissionais não utilizam esse método. Isso se explica pelo alto custo de 

inserção do sistema; capacitação dos profissionais das empresas - escritórios de 

arquitetura e construtoras; e ausência de interesse dos mesmos. Isso transforma-

se então, em um obstáculo para investir em novas tecnologias (MELO, 2016). “A 

falta de treinamento proporciona distorções do uso da ferramenta tridimensional 

para a produção de desenhos bidimensionais ou para a produção de maquetes 

eletrônicas, subutilizando o potencial total da ferramenta”. (COSTA, 2013, p. 47) 

Além dos altos gastos com softwares e treinamentos, as empresas 

precisam renovar a capacidade de seus computadores, pois o programa demanda 

uma quantidade grande de informações e exige muito do potencial do maquinário, 

com isso, são necessárias máquinas com uma potente capacidade de 

processamento. Trata-se exatamente de uma mudança de padrão na forma de 

trabalhar, requerendo-se e cobrando-se dos profissionais e empresas da AEC 
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uma maior determinação e esforço para se adaptarem aos requisitos necessários 

para a implantação da metodologia BIM (SOUZA, 2017). 

Por meio dos autores Costa (2013), Flório (2007), Melo (2016) e Souza 

(2017) é possível enumerar as dificuldades de implantação do BIM. Os mais 

ressaltados e comentados foram os aspectos de número 01, 02 e 03, conforme a 

seguinte lista: 

1. Incompatibilidade com parceiros de projetos; 

2. Resistência à mudança de software pela equipe; 

3. Custo elevado do programa; 

4. Custo elevado com treinamento de pessoal; 

5. Carência de profissionais especializados; 

6. Falta de infraestrutura de TI; 

7. Falta de tempo para implantação. 

Visando a divulgação e aplicação mais efetiva dessa tecnologia na 

construção, o Governo Federal tem promovido ações pontuais e, em 2017, 

publicou um decreto que institui o Comitê Estratégico de Implementação do 

Building Information Modeling, denominado CE-BIM (SOUZA, 2017). Em maio de 

2018, houve o lançamento de estratégias para promover a inovação na construção 

civil e, em 7 de maio de 2018, foi instituído o decreto 9.377, denominado 

Estratégia BIM BR (BRASIL, 2018). Esse amparo normativo da legislação 

brasileira tende a incentivar e promover a implantação da tecnologia BIM nas 

entidades públicas do país, fazendo com que o setor privado e prestador de 

serviços também busque conhecimento e aplicação dessa metodologia na 

arquitetura e engenharia civil. 

 

2.2.4 AUTODESK REVIT 

 

No contexto desta pesquisa, aplica-se o programa computacional Autodesk 

Revit 2019, que utiliza a tecnologia BIM em sua plataforma. Esse software foi 

criado para trabalhar na geração de projetos inteligentes de edificações e modelos 

de construções, envolvendo vários seguimentos como arquitetura, engenharia, 

elétrica e instalações hidrosanitárias, simultaneamente.  

O Revit vem ganhando cada vez mais destaque por sua utilização 

crescente, associado à multidisciplinaridade e benefícios adquiridos pelo sistema 
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BIM, firmando-se como uma nova ferramenta de trabalho para arquitetos e 

engenheiros, e tornando-se essencial para esses profissionais prosseguirem no 

mercado de trabalho (QUEIRÓZ; GRIGOLETTI; SANTOS, 2019). 

Ao contrário do AutoCad, o software Revit permite que o projeto desenvolva 

automaticamente as etapas do desenho, concedendo facilmente as modificações 

necessárias por meio da parametrização dos objetos, permitindo a criação 

automática de elevações e cortes (Figura 4), o que resulta na redução de trabalho 

e prazos. Melo (2016), Tonso e Nardelli (2015) explicam que o Revit apresenta 

modelos tridimensionais em que a planta, o corte e a elevação fazem parte de um 

todo, além de suas tabelas e visualizações 3D concluírem em variadas formas de 

visualização uma mesma informação. Na Figura 4 mostra-se a interface do Revit 

2019 com a visão simultânea da planta, corte e perspectiva 3D. 

Figura 4 - Interface do Revit 2019 

 

Fonte: A autora, 2019. 
 

Yeganiantz (2016) ressalta como ponto positivo do Revit a facilidade de 

aprendizado, por possuir uma interface intuitiva e de fácil manuseio e uma 

variedade de bibliotecas parametrizadas e configuradas disponibilizadas pelo 

próprio programa. Sua estrutura bidimensional permite gerenciar as informações 

simultaneamente, com base na atualização do desenho e as vistas do modelo. O 

ponto negativo é que seu sistema atua na memória do computador deixando o 
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programa significantemente mais pesado e demorado na elaboração dos projetos 

que superam 220 megabytes. 

Queiróz (2016, p.52) esclarece sobre o software e análise de desempenho: 

 

O programa também permite a utilização de massas conceituais e/ou 
elementos de construção para a criação de modelos analíticos de 
energia, os quais são utilizados para executar toda a simulação de 
energia da edificação com o serviço na nuvem da ferramenta Autodesk 
Green Building Studio; o servidor retorna os resultados da simulação que 
são exibidos no próprio Revit.  
Quanto ao comportamento térmico, a ferramenta de análise energética 
do Revit considera a entrada mínima de dados e variáveis necessários 
para programas de avaliação de desempenho e produz resultados que 
condizem com os esperados. 
Ocorrem limitações na saída de dados, principalmente no que se refere 
às temperaturas internas dos ambientes, pois o programa não gera estes 
dados considerados pela norma NBR 15575-1 como critérios de 
exigências do desempenho térmico pelo método de simulação. Tais 
resultados, ainda que pouco detalhados, de certa forma são práticos para 
o profissional da construção civil, pois disponibilizam informações de 
rápida visualização e fácil interpretação do panorama total da edificação 
para o auxílio na tomada de decisões.  
 
 

É importante ressaltar a interação de outras ferramentas como o Green 

Building Studio Autodesk, que completa o Revit, dando a ele mais capacidade 

para resultados satisfatórios de avaliação do ambiente construído. 

 

2.2.5 MODELAGEM ENERGÉTICA DA EDIFICAÇÃO 

 

Geralmente, os projetos desenvolvidos em programas que geram os 

modelos digitais de edificações são elaborados para outros propósitos, diferentes 

da simulação de desempenho. Na maioria dos casos é para uma representação 

tridimensional da edificação. Esses modelos digitais não dispõem das informações 

necessárias para utilização da simulação energética, o que se torna um grande 

obstáculo. São programas que não utilizam a ferramenta BIM em sua interface, 

não sendo possível a inserção das características físicas e mecânicas dos 

materiais e suas parametrizações. 

Estão surgindo muitos projetos de pesquisa focados na tecnologia BIM, 

com o intuito de melhorar a transferência de dados com outros programas 

computacionais especializados. Tais estudos estabeleceram uma base para 

melhor progresso e extensão do BIM, de forma a incluir ferramentas de 

desempenho e executar a modelagem de energia da edificação (BEM). “A 
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vantagem que o BIM e a Interoperabilidade têm para oferecer é que os dados dos 

modelos podem ser exportados para programas de simulação e não precisam ser 

criados desde o início”. (QUEIRÓZ, 2016, p.43) 

O método de modelagem energética da edificação (Building Energy 

Modeling – BEM) auxilia na elaboração de projetos mais inteligentes. “Como uma 

ferramenta de projeto, a modelagem BEM pode ser utilizada para prever o uso e 

comportamento da edificação, estimar o desempenho de alternativas de projeto e 

identificar alterações potenciais para reduzir o consumo de energia”. (QUEIRÓZ; 

GRIGOLETTI; SANTOS, 2019, p.03) 

Para o desenvolvimento do BEM, é necessária a utilização de parâmetros 

de organização espacial, características térmicas dos materiais e das superfícies 

sombreadas, o que resulta na geometria que é a base do modelo. As condições 

do local, como coordenadas e orientação solar da edificação, são configuradas 

junto da geometria. Essas informações contidas no modelo são exportadas como 

informações analíticas. Por meio do software Revit, a transferência de informações 

é realizada para a ferramenta da Autodesk Green Building por meio da extensão 

de arquivo XML (gbXML). 

A extensão XML ou “gbXML”, com referencial de construção verde, é a 

linguagem do comportamento das edificações. Foi elaborada para auxiliar a 

transferência de dados das construções, que são armazenadas em modelos 

digitais baseadas em CAD, permitindo a interoperabilidade entre as ferramentas 

de software de análise de desempenho, para auxiliar engenheiros e arquitetos no 

desenvolvimento de projetos como maior eficiência energética (GBXML, 2019). 

Os modelos BEM requerem um padrão mais simplificado da geometria, 

definidos pelos planos de paredes e lajes. Toda a transmissão de calor entre os 

elementos é ortogonal aos limites das áreas, obtendo-se resultados mais 

detalhados do desempenho térmico dos sistemas construtivos. Como 

consequência dessas limitações, o BEM não dispõe resultados a partir de 

geometrias curvas. Os limites espaciais da geometria têm um papel fundamental 

para a simulação de desempenho. Se os espaços não forem definidos 

corretamente, o cálculo pode ser criado incorretamente na ocorrência de 

geometrias complexas como formas livres. Isso pode resultar em falhas no 

reconhecimento da geometria e o cálculo errado ou inconsistente do volume das 



37 

 

 

superfícies externas da geometria acarreta em resultados de simulação falsos. Por 

isso, é importante que a edificação seja modelada com os limites geográficos bem 

definidos (QUEIRÓZ, 2016). 

As grandezas das zonas térmicas de um modelo energético são 

divergentes dos compartimentos da edificação. A edificação utiliza dimensões e 

medidas internas. Nas zonas térmicas, o ideal é utilizar a face externa das 

paredes, considerando um aumento pequeno no volume da massa de ar interno, 

mas mantendo a dimensão da superfície de sua construção com as dimensões 

reais, devido a interferência significativa da radiação solar no desempenho da 

edificação (QUEIRÓZ, 2016). 

Os sistemas construtivos especificados para o projeto no modelo BIM 

devem conter informações quanto às suas características para a simulação 

térmica. “São considerados aspectos importantes, a composição dos materiais 

empregados aos elementos da construção da geometria (parede, piso, cobertura) 

e a camada de cada material deve possuir os parâmetros termo físicos 

necessários (espessura, condutividade, densidade) ”. (QUEIRÓZ, 2016, p. 30)  

Queiróz (2016) ainda explica que as informações da geometria são 

essenciais para a simulação, mas que elas são somente algumas das partes da 

inserção de dados para a transferência de BIM para BEM. “As informações de 

operação da edificação dependem do seu tipo de uso e do comportamento dos 

usuários; portanto é difícil descrever com precisão suficiente durante a fase de 

Projeto”. (QUEIRÓZ; GRIGOLETTI; SANTOS, 2019, p.30) 

As edificações são objetos grandes, experimentais e relativamente 

complexos, em que detalhes precisos de projeto, propriedades térmicas dos 

materiais e as etapas de processo de construção podem não ser conhecidos. 

Assim, ocorrem incertezas sobre os dados inseridos no modelo de simulação para 

que se obtenha precisão e eficiência na geração de resultados do edifício em 

estudo. Essas definições incompletas no modelo de simulação e a utilização de 

dados obtidos transformados inadequadamente são as duas principais causas 

para que os resultados sejam questionáveis e possam induzir a uma tomada de 

decisão inadequada (QUEIRÓZ, 2016). 
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2.2.6 AUTODESK GREEN BUILDING STUDIO 

 

“O Autodesk Green Building Studio (GBS) é uma ferramenta de análise de 

energia com base na web, que oferece suporte e integração à tecnologia BIM e 

com isso pode ser utilizado com o programa Revit nos processos de simulação”. 

(QUEIRÓZ, 2016, p. 52) 

O GBS é uma ferramenta de análise energética baseada na nuvem e 

suporta a criação de possibilidades com base em roteiros, que irão melhorar a 

eficiência do desempenho das edificações. Ele possui uma adequada capacidade 

de troca de informações com o modelo BIM do Revit, constituindo-se uma solução 

específica da Autodesk com opções demarcadas para as simulações energéticas 

das edificações. A ferramenta importa com sucesso arquivos gbXML elaborados 

pelos produtos da Autodesk como, por exemplo, o Revit (QUEIRÓZ, 2016). 

A utilização do modelo de arquivo Green Building Extensible Markup 

Language (gbXML) é aplicado para a análise de simulação energética, sendo 

suportado pelas ferramentas BIM e BEM. O esquema gbXML foi elaborado, 

especialmente, para simplificar a transferência de dados da edificação 

armazenados nos modelos de simulação, integrando propriedade dos produtos e 

informações de desempenho de equipamentos. Assim, é permitida a 

interoperabilidade entre os modelos de construção e uma variedade de sistemas 

de análise. O modelo carrega um resultado detalhado de uma ou do conjunto de 

edificações para simulação e análise de energia (QUEIRÓZ, 2016). 

 

2.2.7 PARAMETRIZAÇÃO 

 

A utilização de parâmetros para determinar a geometria de elementos 

construtivos na área da construção civil tem se apresentado de forma mais eficaz 

no desenvolvimento do projeto. As edificações são compostas de milhares de 

partes individuais e em vários números de conexões, criando grupos.  A 

modelagem da geometria requer que esses grupos sejam constituídos de 

parâmetros, para que seu manuseio seja feito atendendo as necessidades do 

usuário. Com isso, os programas gráficos se tornam mais interativos e uma 

ferramenta digital eficiente, que permite explorar múltiplos aspectos geométricos 

em projetos AEC. 
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“No modelo BIM, os elementos construtivos são paramétricos, 
conectados e integrados. Com a capacidade de parametrização nos 
programas gráficos é possível alterar seus componentes já modelados e 
obter atualizações instantâneas que repercutem em todo o projeto” 
(FLORIO, 2007, p. 06). 
 

 
Diminuem-se, dessa forma, os conflitos dos elementos construtivos, 

facilitando a produção e a revisão da modelagem.  

A parametrização concede à arquitetura definições por meio de 

especificações e normas como posicionamento, proporções de seus elementos e 

comunicação entre os mesmos. Entretanto, parte dos profissionais e dos 

projetistas mantém a utilização de métodos tradicionais na elaboração dos 

projetos e usa o computador somente como suporte, sem aproveitar seu potencial 

de gerar repetidas tarefas (YEGANIANTZ, 2016). 

Sobre a parametrização, Souza (2017, p.60) comenta: 

 

Tem-se, pois, que num modelo BIM a informação encontra-se interligada 
por relações paramétricas, o que permite realizar alterações em tempo 
real em todo o modelo, mantendo uma atualização permanente e 
evitando a propagação de erros. Qualquer alteração realizada no modelo 
é exposta automaticamente em todas as suas interfaces gráficas e 
também no restante da informação não gráfica. Desta forma, ao se usar 
um projeto único, garante-se também que qualquer interveniente no 
projeto trabalhe sempre com a informação mais atual. 
Com o BIM, o projetista constrói o edifício virtualmente, utiliza objetos que 
simula em forma e comportamento os elementos construtivos a serem 
empregados na construção, podendo inclusive realizar diversas 
simulações com a instalação de plug-ins. Dentro dessa construção virtual 
estará a base de dados onde são encontrados todos os parâmetros de 
cada elemento construtivo utilizado no projeto. 
 
 

Os modelos paramétricos fazem parte de vários softwares no intuito 

construtivo, exigindo a inserção de diversos dados. A plataforma de informações 

viabiliza a compatibilização entre os softwares, permitindo a interação de vários 

modelos em um único. Esse processo de interação de informação é conhecido 

como interoperabilidade. 

 

2.2.8 INTEROPERABILIDADE 

 

Um ponto importante que faz com que o BIM seja eficiente é a 

interoperabilidade entre as aplicações que os envolvidos utilizam no projeto. A 
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interoperabilidade é a capacidade da troca de informações com o mínimo de dois 

para mais sistemas. Esse recurso deve permitir a troca de informações entre 

ferramentas, dispensando a necessidade do manuseio de informações de entrada 

que foram geradas e permitindo que as alterações sejam feitas nos sistemas 

automaticamente, sem obstáculos (QUEIRÓZ; GRIGOLETTI; SANTOS, 2019). 

A interoperabilidade tem como objetivo facilitar a elaboração de padrões 

que concedem o intercâmbio de informações de variados programas, conservando 

as características dos objetos e integridade dos dados. No trabalho com diferentes 

programas, não é viável apenas uma solução suportar todos os problemas ao 

longo do ciclo de vida de uma edificação (COSTA, 2013). 

Tonso e Nardelli (2015) apontam que uma das dificuldades da utilização do 

BIM no estudo de análise térmica são propriamente o compartilhamento e a 

precisão das informações ao se exportar os dados de um programa para os 

demais.   

A interoperabilidade é um recurso peculiar do programa, que apresenta a 

compatibilidade do modelo com os demais softwares designados a distintos 

propósitos, de modo que os profissionais envolvidos interajam com um único 

modelo, como mostrado na Figura 5 (SOUZA, 2017). 

Figura 5 - Interoperabilidade dos softwares 

 

Fonte: Souza, 2017. 
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Softwares interoperáveis apresentam benefícios como a economia de 

tempo e agilidade de transferência de dados entre eles. A troca, sendo 

automatizada e perfeita, oferece ganho nos prazos e reduz erros e custos pela 

não ocorrência da duplicação na geração dos dados. A interoperabilidade precisa 

de uma melhor consciência sobre as decisões iniciais no desenvolvimento da 

concepção e uma cooperação entre os profissionais envolvidos. Segundo Queiróz, 

Grigoletti e Santos (2019, p. 03): 

 

Como uma edificação é um objeto complexo e demanda um maior 
número de profissionais especializados nos diversos sistemas integrados, 
é necessária maior colaboração, mais programas de análises envolvidos 
e maior interoperabilidade entre esses sistemas. Uma melhor 
interoperabilidade proporciona simulações mais precisas e melhores 
resultados, pois todos os participantes do processo contribuem de forma 
direta e mais efetiva no projeto, desde que os programas dialoguem entre 
si de forma dinâmica e amigável. 

 

Concluindo, a interoperabilidade é o caminho para a interação de vários 

intervenientes do desenvolvimento de um trabalho em BIM, permitindo a 

compatibilidade de um modelo digital com outras plataformas digitais. 

 

2.3 ENERGYPLUS 

 

O EnergyPlus é um software de análise de energia e simulação da carga 

térmica da edificação. O programa concede o cálculo de impacto dos variados 

equipamentos de climatização, tipos de iluminação e janelas, para potencializar a 

eficiência energética e o conforto dos ocupantes da edificação. O EnergyPlus foi 

desenvolvido pelo Departamento de Energia dos EUA em cooperação com o 

Laboratório de Pesquisa do Departamento de Engenharia da Construção do 

Exército Norte-Americano, a Universidade de Estado de Oklahoma, o 

Departamento de Energia do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley e o Centro 

de Engenharia Solar da Flórida. O programa pode ser utilizado de forma gratuita 

(MELO, 2016). 

O software simula o desempenho da edificação, utilizando dados de 

arquivos climáticos e informações do modelo de entrada da construção, enquanto 

que as informações de saída podem ser calculadas para períodos diferentes de 
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tempo. O cálculo pode ser feito em qualquer região, basta ter o arquivo climático 

para a ferramenta desenvolver os cálculos (QUEIRÓZ, 2016). 

O programa contém uma série de parâmetros de simulação que 

proporcionam resultados mais precisos, incluindo cálculos de hora em hora e 

sistemas de climatização, configuráveis pelo usuário, cujo desempenho é 

integrado à simulação baseando-se na estabilidade de energia da edificação 

(QUEIRÓZ, 2016). 

Queiróz (2016, p.51) ainda completa: 

 

Destacam-se algumas outras capacidades do EnergyPlus como: 
relatórios padrões e definíveis pelo usuário; equilíbrio de calor baseado 
em soluções técnicas para cargas térmicas, que permite o cálculo 
simultâneo de efeitos radiante e convectivo nas superfícies interna e 
externa durante cada período de tempo; modelagem melhorada de 
transferência de calor do solo através de técnicas de análise 
simplificadas; cálculo de índices de conforto térmico baseados na 
atividade dos usuários, temperatura interna do bulbo seco; umidade etc. 
cálculos avançados de infiltração de ar e de aberturas que permitem a 
correta atribuição da energia solar absorvida pelos componentes de 
janela; a integração com outros sistemas, como fotovoltaico, aquecimento 
solar e outros [...] O EnergyPlus tem sido amplamente revisado e 
validado em vários conjuntos de testes com uma confiabilidade atestada 
do seu algoritmo no que diz respeito ao comportamento térmico de 
edificações. Utilizando o protocolo de avaliação da ASHRAE/BESTEST, 
os resultados do programa em todas as edificações de teste se 
apresentaram dentro da faixa de aceitação definida pelo padrão da 
ANSI/ASHRAE Standard 140-2011. 
 
 

2.3.1 INTEROPERABILIDADE ENTRE OS PROGRAMAS ENERGYPLUS E 

REVIT 

 

Queiróz, Grigoletti e Santos (2019), por meio de seus estudos, explicam 

que não é perfeita a interoperabilidade dos programas computacionais Revit 2019 

e EnergyPlus para simulações térmicas das edificações. Os dois têm a 

capacidade de transferência de informações, porém, essa troca aponta falhas, 

devido às alterações na geometria e ausência de alguns dados importantes para a 

exata execução da simulação em todos os arquivos da edificação exportados. 
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3 PRÉDIO DA ESCOLA DE MINAS 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO 

 

O final do século XVIII e início do século XIX são marcados pelo progresso 

da siderurgia brasileira. Percebeu-se que no país havia a necessidade de uma 

fundação que oferecesse, em conjunto, o ensino de Mineração, Mineralogia e 

Metalurgia, sendo requerida a criação de uma escola dessa área no país. Por 

meio do então Imperador, D. Pedro II, foi solicitado ao Professor e Diretor da 

Escola de Minas de Paris, Auguste Daubrée, recomendações de como obter um 

melhor aproveitamento das potencialidades do mineral no Brasil. O professor 

Daubrée indicou o nome do francês Claudio Henri Gorceix, que se incumbiu de 

colocar em prática as instruções elaboradas por ele (ALKMIM; MENEZES, 2008).  

O talentoso francês Claude Henri Gorceix, engenheiro e professor, 

graduado em Ciências Físicas e Naturais, indicou a cidade de Ouro Preto para as 

instalações da Escola de Minas do Brasil, fundada em 1876. A escolha da cidade 

se deu por esta apresentar boas condições de trabalho prático e o que fosse 

requerido pelos estudos de mineralogia. Nesse mesmo período, foram instaladas 

algumas das principais siderurgias do país em Minas Gerais, em cidades 

localizadas próximas a Ouro Preto, o que também influenciou na escolha da 

cidade (SANTOS; COSTA, 2005; RIBAS, 2006). 

A Escola de Minas teve sua primeira sede no atual Educandário Santo 

Antônio. Mas, no ano de 1897, com a mudança da capital do estado para a cidade 

de Belo Horizonte, ela foi transferida para o Palácio dos Governadores, localizado 

no Centro Histórico, onde hoje funciona o Museu de Ciência e Técnica da Escola 

de Minas UFOP (Figura 6). 
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Figura 6 - Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas – UFOP 

 

Fonte: Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas, 2019. 

 

No ano de 1969, por meio do Decreto de Lei nº778 do Governo Federal, foi 

instituída a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), com a incorporação da 

Escola de Minas à Escola de Farmácia, que também é referência de ensino e 

tradição. Devido ao desenvolvimento, solidificação e implementação de novos 

cursos, tornou-se necessário um novo espaço físico para a Universidade Federal 

de Ouro Preto (RIBAS, 2006). 

A partir dessa necessidade, uma equipe formada por quatro arquitetos 

elaborou o projeto da Escola de Minas, estruturado em aço e área superior a 

7.000m². A Escola teve o início de sua construção no final do ano de 1994 e foi 

finalizada em meados do ano de 1996. A edificação está localizada no Morro do 

Cruzeiro, dentro do Campus da Universidade Federal de Ouro Preto. O terreno do 

Campus se situa afastado dos limites do Patrimônio Histórico da cidade, que se 

tornou Patrimônio Cultural da Humanidade em 1980, pela UNESCO (SILVA, 1997; 

Figura 7). 
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Figura 7 - Escola de Minas (antes da ampliação) 

 

Fonte: VICTOR, Tec studio, 2019. 

 

Em 2011, a Escola de Minas finaliza uma ampliação com mais três blocos, 

sendo dois com 16 salas e o terceiro bloco com laboratórios para o Departamento 

de Arquitetura e Urbanismo e Departamento de Engenharia e Controle 

Automação, uma portaria nova com acesso ao estacionamento externo, local para 

organizações estudantil e instalações sanitárias (Figura 8). 

Figura 8 - Escola de Minas (depois da ampliação) 

 

Fonte: Fundação Gorceix, 2019.  
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3.2 ARQUITETURA DA EDIFICAÇÃO 

 

Distribuída em um terreno de 15.000m², a edificação é formada por dois 

pavimentos constituídos de salas de aula, diretoria, salas de estudos de 

professores, pós-graduandos e laboratórios. Ao centro da edificação se encontra a 

biblioteca. 

O projeto teve como concepção e inspiração a sede anterior da Escola de 

Minas. Pensando nas referências do prédio histórico para a distribuição dos 

espaços na construção atual, o projeto foi realizado pensando na funcionalidade e 

simplicidade. O prédio foi planejado com um eixo de simetria, trazendo, dessa 

forma, maior mobilidade para a setorização espacial do edifício. Os pátios centrais 

são utilizados como área de convívio para os usuários e otimizam as aberturas de 

ventilação e iluminação natural dos blocos ao seu redor. O eixo da simetria é 

posicionado nas orientações leste a oeste em que a fachada principal aponta para 

leste, permitindo um melhor aproveitamento ambiental, distribuição de luz e 

ventilação nas salas de aula e de estudos. As aberturas das janelas estão 

orientadas para norte-sul. A biblioteca é posicionada entre os blocos das salas de 

aula e uma estrutura em pergolado, para que funcionem como uma proteção e 

que não haja a ocorrência do sol diretamente no acervo (RIBAS, 2006; Figura 9). 

 

Figura 9 - Primeiro pátio da Escola de Minas 

 

Fonte: Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas, 2019. 
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3.3 SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

 

O estudo de caso aqui colocado foi realizado sobre alguns ambientes do 

primeiro bloco da Escola de Minas, sendo assim mencionados e detalhados os 

sistemas construtivos dessa área.  

Os materiais utilizados para fechamento externo no pavimento térreo são 

alvenaria até meia altura, sendo o acabamento de tijolo laminado requeimado nas 

vistas externas, e as internas possuem reboco e pintura. Há esquadria com vidro 

no restante da parede, completando até o fechamento do segundo pavimento. 

No primeiro bloco do prédio, para os sistemas construtivos internos, são 

utilizados materiais de fechamentos industrializados, constituídos por divisórias de 

fácil instalação, manuseio, flexibilização e adaptação das áreas conforme o uso. 

São conhecidas por possibilitarem organização na distribuição dos espaços em 

salas e escritórios, permitindo ambientes com maior privacidade, contando, 

principalmente, com a agilidade da instalação desse sistema. De acordo com 

Ribas (2006, p.23), conforme exposto nas figuras 10 e 11: 

 

O painel é composto por duas chapas duras de fibras de eucalipto 
prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, na 
cor gelo, intermediadas por uma camada de papelão em forma de 
colmeia e encabeçamento em madeira tratada, sendo as dimensões dos 
pineis de 0,035 x 1,2 x 2,10m³ e de suas portas de 0,035 x 0,82 x 2,10m³. 
A montagem desses painéis requer uma fixação de guias compostas por 
perfis leves de aço, que são parafusados no teto, no piso nas paredes de 
alvenaria. Na edificação em estudo, essas guias em aço estão pintadas 
com tinta epóxi na cor preta.  
Entre os blocos, há uma passarela central coberta com telhas metálicas 
galvanizadas onduladas, em formato arredondado, presas por tirantes de 
aço 0,01m de diâmetro, fixado em pilares tubulares unilaterais, também 
de aço, distanciados entre si por 3m. Essa configuração de estrutura 
presta certa leveza a essa cobertura, que possui cerca de 42m de 
comprimento.  
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Figura 10 - Sistema de fechamento das salas dos professores 

 

Fonte: Ribas, 2006. 
 
 

Figura 11 - Sistema de cobertura da passarela que conecta os dois primeiros blocos da escola 

 

Fonte: Ribas, 2006. 
 

A entrada da edificação, localizada na fachada principal, possui pé direito 

duplo e seu fechamento é todo envidraçado. Apesar de possuir um vão de 

aproximadamente 23 m, esse ambiente não possui vigamento intermediário. A 

vidraçaria é toda modulada com sistemas de abertura em máximo ar, que, além de 

valorizar a fachada, permite a iluminação e ventilação dos ambientes (RIBAS, 

2007).  

O piso do prédio é um agregado cimentício com alta resistência. Seu 

acabamento é polido e escurecido, sendo fundido sobre o contrapiso de concreto. 

Os pátios internos e as áreas externas são cobertos por grama. “Na praça de 
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entrada, vê-se um expressivo pórtico em aço de onde flui toda a trama de pilares e 

vigas aparentes em estrutura metálica” (RIBAS, 2006, p.19). 

 
Figura 12 - Entrada principal do Prédio Escola de Minas 

 

Fonte: Ribas, 2006. 
 

“A cobertura do prédio é feita de telha de aço zincada pré-pintadas em 
uma parte e telha de fibra de vidro em outra, apoiadas sobre terças de 
perfis de chapas dobradas e fixadas por parafusos. O forro de PVC 
reveste a laje maciça no restante do prédio” (RIBAS, 2006, p.26). 
 
 

Ribas, Sales e Souza (2006, p.3062) comentam sobre um fator importante 

do estudo e o sistema de fechamento empregados: 

 

O uso de fachadas inteiras envidraçadas proporciona à edificação o 
aproveitamento máximo da iluminação natural da luz solar. Porém o 
efeito térmico proveniente da radiação solar, quando ela atua diretamente 
sobre o vidro, causa bastante desconforto, em dias quentes, aos usuários 
do segundo andar do edifício principalmente. A radiação solar penetra 
nos ambientes através dos vidros e é absorvida pelas superfícies 
internas, causando o chamado efeito estufa, que implica na elevação da 
temperatura no interior da edificação.  
A aplicação de películas de controle solar sobre o vidro tende a minimizar 
esse efeito e as janelas de máximo ar promovem boa ventilação interna, 
mas em alguns pontos o contra-ventamento impede que seja aproveitada 
a máxima abertura das janelas. Outras soluções arquitetônicas são 
propostas para amenizar os efeitos da radiação solar: a instalação de 
brises nas janelas mais ensolaradas e uma arborização adequada aos 
arredores do prédio. 
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A partir dessas informações de 2006, hoje o Prédio da Escola de Minas 

conta com a interação de brises, que foram instalados em sua fachada norte, onde 

ocorre maior incidência de luz solar, minimizando assim os efeitos da radiação 

solar interna (Figura 13). 

 

Figura 13 - Fachada Norte com instalações de brises 

 

Fonte: A autora, 2019. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 SALAS AVALIADAS 

 

Foram realizadas, simultaneamente, medições de temperatura e umidade 

relativa do ar internas e externas. As medições internas foram realizadas em 

algumas salas do segundo andar, no primeiro bloco da Escola de Minas. Neste 

estudo, elas serão apresentadas de acordo com cores e numerações (Figura 15), 

conforme a lista abaixo: 

01. Sala azul: secretaria da Diretoria da Escola de Minas; 

02. Sala amarela: sala de estudos de professores (sala 05); 

03. Sala verde: sala de estudos de professores (sala 18); 

04. Sala rosa: secretaria do Departamento de Engenharia Civil. 

A definição dessas salas deve-se ao fato de terem suas aberturas (janelas) 

e posicionamento de acordo com as quatro orientações solares. Foi escolhido 

somente o primeiro bloco, devido aos materiais utilizados nesse setor. O segundo 

andar foi definido por uma incidência maior de sol em relação ao primeiro andar.  

É possível analisar que cada ambiente escolhido recebe a posição solar 

descrita na Figura 14 e detalhadas a seguir: 

01. Sala azul: incidência no lado oeste; 

02. Sala amarela: incidência no lado norte; 

03. Sala verde: incidência no lado sul; 

04. Sala rosa: Incidência no lado leste. 

A partir daqui as salas serão referenciadas pelo seu número. 
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Figura 14 - Posição do bloco em relação à orientação solar 

 

Data: 20/04/2019 – Nascer do sol = 06:07 – Pôr do sol = 17:39. 
Fonte: A autora, 2019. 

 

As salas 02, 03 e 04 possuem o mesmo tipo de fechamento, sendo o 

externo em esquadria de alumínio e painéis de vidro, e o interno em divisória de 

painel composto por chapas de fibras de eucalipto. A sala 01 é moldada na 

divisória, com detalhes em painel de vidro em algumas partes, para dar 

visibilidade para outras áreas como a circulação.  

Também como critério de escolha desses ambientes, foi observado que não 

há nenhum tipo de vegetação ou outra edificação que obstrua as janelas e 

paredes, não modificando a incidência do sol ou vento nessas salas. Dessa forma, 

é possível ter resultados mais eficientes (NBR 15575, 2013). 
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Figura 15 - Definição dos ambientes para análise 

 

Fonte: A autora, 2019. 
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4.2 MEDIÇÕES POR MEIO DO APARELHO DATA LOGGER E SENSORES 

 

Para as medições, foi utilizado um sistema de obtenção de dados com o 

aparelho DATA LOGGER ALMEMO 2890-9 com sensores no formato resistivo e 

capacitivo, para a medição de umidade do ar e temperatura, respectivamente. Os 

sensores são presos em um suporte com posições estabelecidas, que 

correspondem a três alturas de um adulto médio: alta (cabeça), média (barriga), e 

baixa (calcanhar) (RIBAS; SOUZA, 2007; AHLBORN,2015). Essas posições são 

determinadas seguindo recomendação da norma ISO 7726 (ISO, 1998) – 

Ergonomia do Ambiente Térmico.  

Na Figura 16 é mostrado o aparelho durante as medições na sala de 

estudos e dos professores. Para as medições externas de temperatura foi utilizado 

sensor de silício e, para medição da umidade, sensor capacitivo, conectados a um 

microcomputador. 

 

Figura 16 - Aparelho Data Logger 

 

Fonte: A autora, 2019. 
 

O instrumento de medição ALMEMO 2890-9 possui canais que são usados 

especialmente com os sensores, com quatro variáveis de medição: temperatura, 

umidade, ponto de orvalho e mistura (AHLBORN, 2015). 
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A principal característica dos sensores de medição de temperatura e de 

umidade é a captação por meio de sinais elétricos ou radiação térmica. Os 

medidores elétricos permitem um sinal de leitura simples. Os sensores de 

temperatura que fazem uso desses métodos são os termômetros de resistências 

metálicas, os termistores, os termopares, os sensores de silício e os de radiação 

(RIBAS, 2006). 

Os termistores são utilizados para medição dos parâmetros internos. São 

sensores do modelo resistivo e possuem coeficiente de temperatura negativo, 

chamados de NTC´s (Negative Temperature Coefficient), sua resistência reduz 

quando ocorre o aumento de temperatura. “Os NTC’s são formados de materiais 

semicondutores, sendo empregados, na maioria das vezes, uma mescla de óxidos 

metálicos de manganês, cobalto e níquel ” (RIBAS, 2006, p. 140). A eficiência dos 

termistores é por seus sensores serem muito sensíveis, devido a sua alta 

resistência. Com essa vantagem, o erro de leitura é mínimo quando comparado 

aos termômetros de resistência elétrica (RIBAS, 2006). 

Os sensores de umidade higrômetros ou capacitivos feitos de fibra sintética 

e utilizados para as medições de umidade são chamados de psicrômetros. “Esses 

sensores são constituídos por um termômetro de bulbo seco e um outro de bulbo 

úmido e representam a forma clássica de se determinar a umidade relativa e/ou 

absoluta do ar por meio do gráfico chamado carta psicrométrica”. (RIBAS, 2006, 

p.141) 

Os sensores de umidade capacitivos e de umidade relativa são muito 

utilizados para o controle de umidades industriais de diversos segmentos como 

fabricação de papel e têxtil. Os sensores capacitivos absorvem a água 

correspondente a uma umidade relativa definida, a constante dielétrica do sensor 

muda e, consequentemente, a capacitação da película também. Essa alteração é 

diretamente proporcional à umidade relativa, não dependendo da pressão 

atmosférica (RIBAS, 2006).  

Ribas (2006, p.141) completa: 

 

Os sensores capacitivos, utilizados na medição da umidade relativa, são 
sensores que caracterizam por um coeficiente de temperatura baixo, 
capacidade para trabalhar em altas temperaturas e uma boa 
compatibilidade química. São usados em longos períodos, mesmo em 
temperaturas abaixo de zero, sem necessidade de manutenção. Porém 
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esses sensores são sensíveis em relação à condensação da umidade e 
possuem limitada estabilidade em longo prazo. 
 
 

É preciso ter cautela com as configurações do registrador de dados 

ALMEMO 2890-9, uma vez que o aparelho pode ser programado em vários 

formatos diferentes. Ele permite a conexão de muitos sensores, como 

instrumentos de medição, sinalizadores, alarmes e dispositivos periféricos.  Devido 

à variedade de opções, é possível que, através de determinadas condições, o 

aparelho não execute como o esperado. Isso se justifica por erros de operação 

como configurações incorretas. Para solucionar esse tipo de problema, o guia do 

aparelho instrui alguns testes para desempenhar asdevidas correções 

(AHLBORN, 2015). 

 

4.3 MÉTODO DE SIMULAÇÃO 

 

O estudo partiu da investigação do funcionamento da tecnologia BIM, 

utilizando o software Revit 2019, como ferramenta de simulação térmica de 

edificações e o desempenho do programa computacional na geração dos 

resultados. 

O Prédio da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (EM– 

UFOP) foi escolhido como modelo digital para a simulação. A edificação está 

implantada na cidade de Ouro Preto – MG e suas informações foram concebidas 

para estudo e demonstração de conceitos e tecnologias no contexto de eficiência 

energética e conforto ambiental.  

 

4.3.1 MODELAGEM COMPUTACIONAL 

 

O desenho técnico (plantas, cortes e fachadas) do Prédio da Escola de 

Minas foi obtido no formato DWG, extensão de arquivo do programa AutoCAD. A 

partir do arquivo, é possível transferir informações do projeto na extensão DWG, 

por haver interoperabilidade entre os programas AutoCAD e Revit, e criar o 

modelo virtual na extensão RVT do Revit, fundando-se nos conceitos paramétricos 

e de eficiência da tecnologia BIM. A modelagem no Revit foi feita com a pretensão 

de ser o mais fiel possível ao projeto original (Figura 17), considerando detalhes e 

características físicas da edificação. 
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O modelo computacional foi desenvolvido considerando somente a parte 

norte do primeiro bloco do Prédio da Escola de Minas, abrangendo as salas 

selecionadas e a área onde há uma incidência solar maior. 

 

Figura 17 - Imagem 3D renderizada da fachada leste e norte 

 

Fonte: A autora, 2019. 
 

4.3.2 INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS DE UM MODELO ENERGÉTICO 

 

O modelo energético é baseado no espaço volumétrico de todos os 

elementos e nas configurações de resolução do espaço analítico. A ferramenta de 

modelagem de energia se baseia na web, integrando várias ferramentas de 

análise em uma interface. A análise é realizada com base nas informações do 

modelo, que gera relatórios para áreas especificas em que ganhos de eficiência 

podem ser obtidos (BUTTS, 2016). 

As configurações e padrões do modelo de energia são criados a partir de 

recursos e informações compatíveis com as ferramentas de auxílio à simulação: 

● DOE 2.2; 

● ASHARE 90.1/140; 

● ASHARE 62.1; 

● dados climáticos com base na localização (estações metrológicas). 

As configurações essenciais dentro do arquivo para modelagem de energia 

consistem em: 

● localização; 
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● destinação; 

● massas conceituais; 

● elementos de construção; 

● plano de terra; 

● fase do projeto; 

● resolução do espaço analítico; 

● resolução analítica de superfície; 

● profundidade da zona de perímetro; 

● divisão da zona de perímetro; 

● modelo detalhado; 

● dados da construção; 

● dados da sala / espaço; 

● propriedade térmica do material; 

 

4.3.3 CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS DA EDIFICAÇÃO 

 

Para a elaboração do modelo virtual, são consideradas as características 

dos materiais da edificação como um todo, em especial, paredes externas, 

cobertura e os materiais utilizados nas paredes internas, que tem uma atuação 

maior nos resultados do comportamento térmico, como outros aspectos 

comentados a seguir. 

As características necessárias para serem aplicadas no programa e gerar o 

modelo virtual são: 

● São utilizadas a planta, cortes e vistas para gerar a volumetria, que é 

posicionada de acordo com a orientação solar real da edificação, sendo 

definidos os ambientes internos e a marcação de quais foram selecionados 

para a análise do desempenho térmico. 

● Os sistemas de fechamento externos do segundo andar são representados 

com esquadria de alumínio e vidro, contando com uma camada de película 

térmica, que contribui para barrar a incidência do sol.  

● Para as paredes internas é feita a troca do material de chapa de fibra de 

eucalipto pelo sistema de fechamento em gesso acartonado com duas 

camadas e preenchimento interno de poliestireno expandido, conhecido 

como EPS, configurando a parede com uma espessura de 8cm. O gesso 
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acartonado se apresenta no mercado como uma solução para esse tipo de 

situação, por se tratar de um material adequado para construções a seco, 

que, aliado ao EPS, pode melhorar a condutividade térmica e o isolamento 

acústico do sistema de fechamento.  

● É implantado o forro de PVC como acabamento, criando-se um vão de 

30cm entre ele e a laje. A laje é de concreto maciço e a telha de aço 

zincado. 

Os componentes internos dos ambientes, por exemplo, o mobiliário, não 

são inseridos e nem contados no modelo computacional, pois, no Revit, não se 

encontra informações térmicas sobre eles. Mesmo com a falta dos objetos que 

definem os componentes do ambiente interno da edificação, são consideradas 

cargas internas decorrentes de instrumentos que produzem calor, permitindo uma 

simulação mais eficaz e correta.  

O modelo criado a partir do programa Revit constitui a edificação e seus 

componentes com as informações características dos variados materiais. Dessa 

forma, é importante ter as informações térmicas de cada material para uma correta 

investigação. O programa permite a criação e modificação do material, sendo 

possível configurá-lo em cada aba da representação do material que são: 

identidade, gráficos, aparência, físico e térmico (Figura 18). 
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Figura 18 - Propriedades dos materiais 

 

Fonte: A autora, 2019. 
 

As abas de configurações dos materiais representam aplicações reais e são 

criadas a partir de propriedades paramétricas, possíveis através da tecnologia 

BIM. São permitidas alterações dos seus valores de acordo com a especificação 

de informações que determinam a característica e o procedimento realista do 

material que foi criado e identificado para o modelo virtual.  Tem-se então a aba de 

propriedades térmicas, que são configuradas e utilizadas para as simulações de 

comportamento, condutividade térmica, calor especifico e densidade.  

As características térmicas dos materiais empregados no Prédio da Escola 

de Minas foram obtidas em Ribas (2006) e são apresentadas na Tabela 5. Os 

materiais que não são relevantes para a simulação são considerados inertes e 

foram configurados com as informações térmicas padronizadas da biblioteca do 
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próprio programa, e da mesma forma ocorreu com outros materiais que não foram 

encontrados na tabela do trabalho da citada autora. 

 

Tabela 5 - Componentes, propriedades termofísicas e coeficientes globais dos elementos dos 
sistemas de fechamento 

 

Fonte: Adaptado de RIBAS, 2006. 
 

Todos os materiais contidos em um modelo Revit, que fazem parte do 

projeto, desempenham um papel fundamental na transferência de energia através 

da envolvente do edifício (GOULD, 2014). 

 

4.3.4 LOCALIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

 

O Revit tem acesso aos dados de estações climáticas virtuais, que são 

reais, e estações climáticas anuais típicas, que foram baseadas em uma média de 

30 anos de informações climáticas e representam um acervo de temperaturas de 

meses de vários anos (QUEIRÓZ et al. 2015). 

Assim, é inserida a localização geográfica da edificação para a cidade de 

Ouro Preto e selecionada a estação climática mais apropriada, que fornece as 

características do clima local empregado no projeto para a simulação e influencia 

diretamente nas condições da edificação implantada. Na Figura 19 é destacada a 

estação climática mais próxima da edificação, a Estação Meteorológica 846614. 

Em azul, têm-se as estações climáticas disponíveis; em laranja, a estação 

climática selecionada; e em vermelho a localização do projeto.  
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Figura 19 - Sistema de localização das estações metrológicas mais próximas da edificação 

 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 

4.3.5 SIMULAÇÃO TÉRMICA 

 

Para o teste de simulação térmica, é manipulada a ferramenta de trabalho 

de análise incorporada Energy Analysis para Autodesk Revit, que utiliza os 

elementos de construção como paredes, lajes, coberturas e esquadrias (Figura 

20). Essa ferramenta cria a simulação do potencial de energia da edificação, 

inclusive a térmica, e envia um arquivo de resultados para um espaço virtual da 

internet (nuvem) para ser aplicado por outro programa, o Autodesk Green Building 

Studio, que é validado pela ANSI/ASHARE 140/2011 e retorna os dados pelo 

servidor (QUEIRÓZ et al, 2015). 
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Figura 20 - Ferramenta integrada ao Revit, Energy Analysis 

 

Fonte: A autora, 2019. 
 

Para iniciar a simulação, é necessário fazer as configurações básicas de 

energia representadas pelo uso da edificação e pela localização, conforme 

mencionado (Figura 21). 

 
Figura 21 - Configurações de energia 

 

Fonte: A autora, 2019. 
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Na configuração para tipo de construção é que se define o tipo de uso da 

construção que está sendo criada, por exemplo: escritório, museu, escola, 

delegacia, etc. 

O tipo de uso da construção influencia nas cargas térmicas através dos 

ganhos internos de calor, devido ao número de ocupantes e padrões de uso, 

operação da construção e seus sistemas como iluminação artificial e 

equipamentos. É escolhida a opção Escola ou Universidade, que é um parâmetro 

determinado pelo programa no tipo de construção e cujas informações são 

baseadas nas normas da American Society of Heating, Refrigerating and Air 

Conditioning Engineers (ASHARE, 2017). Segue a Figura 22 recortada do 

Autodesk com as informações para Escola ou Universidade. 

 

Figura 22 - Parâmetros de tipo de uso da edificação 

 

Fonte: Autodesk, 2019. 
 

O Autodesk Revit fornece detalhes sobre as suposições que são usadas 

para cada tipo de construção durante a análise de energia ou a análise de cargas 

de aquecimento e resfriamento (AUTODESK, 2019). O programa enfatiza que 

essas hipóteses têm base nos dados das normas ASHRAE 90.1 (ASHRAE, 2010), 

ASHRAE 62.1 (ASHRAE, 2016) e em outros levantamentos de construção. As 

suposições são usadas com o propósito de fornecer estimativas razoáveis de uso 

de energia, e não para estar em conformidade com o código. 

A partir da escolha do tipo de uso da construção, são vinculados dados 

padrões de ocupação e apresentados gráficos sobre suposições de ocupação 
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para diferentes tabelas de tipos de construção usadas durante as análises de 

energia.  

Para cada tabela de ocupação, têm-se valores de horários para um período 

de 24 horas, iniciando à meia noite (0 a 24 no eixo X), mostrados na Figura 23 

recortada do Autodesk (2019).  Esses valores (0 a 1 no eixo Y) são multiplicadores 

fracionais, por exemplo, se uma densidade de ocupação é de 100 pessoas no 

edifício, então: 

● Um valor da tabela de 1 significa que se supõe que 100 pessoas estão no 

edifício naquela hora. 

● Um valor da tabela de 0 significa que se supõe que nenhuma pessoa está 

no edifício naquela hora. 

● Um valor de 0.1 significa que 100 * 0.1 = 10 pessoas devem estar no 

edifício naquela hora. 
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Figura 23 - Operação da construção 

 

Fonte: Autodesk, 2019. 

 

É considerada a opção de ambiente para gerar os dados e ter liberdade de 

configuração no programa, para manter o modelo o mais próximo do real. O Revit 

possui conceitos diferentes para ambientes e espaços. Para incluir informações de 

ocupação, equipamentos e iluminação, de acordo com o tipo de uso da edificação, 

é criada uma definição para cada elemento de construção, pois a utilização das 

características padrões disponíveis no programa não são alteráveis. Portanto, o 

modelo virtual não corresponderia à proposta da edificação real. 
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Os objetos de ambiente no Revit auxiliam na definição e no número da 

área, fornecendo informações básicas quanto à metragem quadrada e volume. 

São utilizados, principalmente, por arquitetos, disponibilizando cálculos e tabelas 

dos acabamentos dos ambientes. Os objetos de espaços no Revit são 

semelhantes ao dos ambientes e são ainda mais úteis para engenheiros. Essa 

ferramenta, além das funções de ambiente, considera as taxas e zonas 

necessárias dos cálculos de energia (AUTODESK, 2019). 

Dessa forma, quando é definido o parâmetro como ambiente, o Revit 

transforma o nome e o número do objeto do ambiente para o nome do espaço 

analítico correspondente. E, quando é definido como espaço, o Revit transforma 

os seguintes dados para serem usados na análise: nome e número do objeto de 

espaço, ocupação, iluminação, equipamento e zona. 

Outro ponto relevante é a definição da complexidade do detalhe do vão de 

abertura e dos dados da superfície de sombreamento na criação do modelo entre 

as opções padrão de configuração que existem para a simulação. Neste estudo é 

considerado um nível mais alto, para o programa obter maior precisão na hora de 

reconhecer a geometria do modelo virtual. 

Automaticamente, é gerado um arquivo modelo analítico de energia, por 

meio das informações dos elementos da construção que foram inseridos durante a 

modelagem, representando a geometria de um todo da edificação, contendo as 

informações de laje, cobertura e parede somadas à localização geográfica. Para 

ter acesso a esse arquivo, é necessária a solicitação no programa de cálculo de 

aquecimento e resfriamento.  

A partir desse cálculo, o Revit gera uma tabela de relatório de cargas, 

passando informações detalhadas sobre: resumo do projeto; resumo da 

construção; resumo da região; componentes e detalhamentos sobre cada 

ambiente definido para a análise. Essas tabelas serão apresentadas no capítulo 5 

sobre resultados. 

Concluída a parte de cálculo no programa, por meio do menu 

arquivo/exportar, é criado o arquivo de extensão gbXLM, que possui 

interoperabilidade com os simuladores de análise térmico com base na web, 

Autodesk Green Building Studio. Na Figura 24 apresenta-se uma marcação mais 

destacada dos ambientes escolhidos para análise dos resultados da simulação. 
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Figura 24 - Marcação dos ambientes selecionados para simulação 

 

Fonte: A autora, 2019. 
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5 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

5.1 RESULTADOS DAS MEDIÇÕES 

 

A norma NBR 15575 (ABNT, 2013) orienta que o período de medição para 

a análise deve estar relacionado aos dias de projeto, sendo esses típicos de verão 

ou inverno, levando em consideração pelo menos um dia com características 

equivalentes. As medições dos ambientes escolhidos para avaliação são de um 

período intermediário, de acordo com a recomendação geral de utilizar três dias 

sequenciais de trabalho e a analisar o último. Para a análise feita por medições, o 

dia típico também considera as medições de temperatura do ar externo feitas no 

local.  

Assim, as medições foram realizadas considerando um período de três 

dias, sendo computados dados referentes ao ambiente interno e externo. Os 

resultados de variação de temperatura e umidade interna/externa estão expostos 

nas figuras 25 a 32. Seguem os dias de coleta de dados de cada ambiente: 

01. Sala azul: secretaria da Diretoria da Escola de Minas – 03 a 05/04/2019; 

02. Sala amarela: sala de estudos de professores (sala 05) – 14 a 16/04/2019; 

03. Sala verde: sala de estudos de professores (sala 18) – 21 a 23/04/2019; 

04. Sala rosa: secretaria do Departamento de Engenharia Civil – 07 a 

09/04/2019. 

Ribas (2006) explica que, sempre que os índices de ocupação e de 

ventilação de um edifício não são elevados e seus ambientes não possuem 

equipamentos de climatização, a eficiência térmica dos sistemas de fechamento 

desse ambiente representará um importante variável nos resultados de avaliação 

térmica, devido à absorção da energia térmica dos materiais de fechamento que 

influencia na variação de temperatura no interior do ambiente.  

Essa variação de temperatura pode ser mais lenta, alterando-se de acordo 

com a resistência dos sistemas de fechamento da edificação com relação à perda 

e ganho da absorção da energia térmica. “Assim, se em dias anteriores ao dia 

selecionado para a análise térmica as temperaturas do ar interior tiveram valores 

mais elevados, obtêm-se valores mais altos para as temperaturas do ar interior e 

vice-versa”. (RIBAS, 2006, p.142) 
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Dessa maneira, a análise térmica de uma edificação é realizada com mais 

eficiência quando considerados os três dias sequenciais com informações 

climáticas homogêneas. “Caso a inércia térmica da edificação seja considerada 

média, bastam dois dias para se obter uma estabilidade na resposta térmica dessa 

edificação”. (RIBAS, 2006, p.142) 

Evidencia-se nas figuras 25, 27, 29 e 31, que os dias se apresentam 

termicamente homogêneos, com valores mínimos e máximos diários na mesma 

sequência e intensidade. Devido à resistência térmica do sistema de fechamento, 

observa-se que a temperatura do ambiente interno sempre se mantém mais 

elevada do que a do ambiente externo.  

Considerando o mês de abril para as medições, a temperatura externa 

oscila de 12ºC a 24ºC, ocorrendo uma variação na umidade relativa de 50% a 

quase 100%. Para esse período, o valor interno de temperatura sempre se 

apresenta mais elevado que o valor externo, realçando a ação da massa térmica 

dos sistemas de fechamento. Nas figuras 27 e 29, de maneira similar, a 

temperatura interna acompanha a temperatura externa, na mesma ordem e 

grandeza, mas sempre com a média de 3ºC acima do ambiente exterior. Essa 

semelhança pode ser explicada devido à proximidade desses dois ambientes. A 

mesma explicação se dá para as figuras 28 e 30, que compreendem a umidade 

relativa do ar.  

Assim, as condições climáticas, a radiação solar e a temperatura do ar 

influenciam na resistência dos sistemas de fechamento, resultando na resposta 

térmica global da edificação.  
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Figura 25 - Temperatura interna e externa medidas na sala 01 (azul) – 03 a 05/04/2019 

 
 

Fonte: A autora, 2019. 

 
Figura 26 - Temperatura interna e externa medidas na sala 01 (azul) – 03 a 05/04/2019 

 
 

Fonte: A autora, 2019. 
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Figura 27 - Temperatura interna e externa medidas na sala 02 (amarelo) – 14 a 16/04/2019 

 
 

Fonte: A autora, 2019. 
 
 

Figura 28 - Umidade interna e externa medidas na sala 02 (amarelo) – 14 a 16/04/2019 

  

Fonte: A autora, 2019. 
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Figura 29 - Temperatura interna e externa medidas na sala 03 (verde) – 21 a 23/04/2019 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Figura 30 - Umidade interna e externa medidas na sala 03 (verde) – 21 a 23/04/2019 

 

Fonte: A autora, 2019. 
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Figura 31 - Temperatura interna e externa medidas na sala 04 (rosa) – 07 a 09/04/2019 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Figura 32 - Umidade interna e externa medidas na sala 04 (rosa) – 07 a 09/04/2019 

 

Fonte: A autora, 2019. 
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5.2 RESULTADOS OBTIDOS NAS MEDIÇOES IN LOCO DE ACORDO COM A 

NORMA NBR 15575 (ABNT, 2013) 

 

A Tabela 6 foi criada para auxiliar na análise e compreensão das medições. 

Nota-se que a média da temperatura interna se mantém sempre elevada em 

relação à média da temperatura externa e que a média de variação de 

temperatura sobre elas é de aproximadamente 3,82ºC. 

Tabela 6 - Média de temperatura dos ambientes 

Fonte: A autora, 2019. 
 

As medições não ocorreram em dias típicos de verão ou inverno. Elas 

foram feitas no mês de abril, quando é outono. No entanto, faz-se uma análise 

considerando a média dos resultados das medições para situação de verão e de 

inverno.  

● Para situação de verão: A norma NBR 15575 (ABNT, 2013) exige que a 

temperatura interna máxima do ambiente seja inferior ou igual à 

temperatura externa máxima. Diante dos resultados obtidos nas medições e 

dos parâmetros da norma, considera-se que a edificação não responde de 

forma adequada às interações do meio externo, pois há uma elevação 

média de temperatura de 3,82ºC no ambiente interno em relação ao 

externo. Dessa forma, há um desconforto térmico interno, gerando a 

necessidade de ventilação mecânica ou de estratégias de ventilação natural 

no ambiente para melhorar o conforto de usuário.  

● Para dias típicos de inverno: A norma NBR 15575 (ABNT, 2013) exige que 

a temperatura interna mínima do ambiente seja superior ou igual à 

temperatura externa mínima acrescida de 3ºC. Diante dos resultados 

obtidos nas medições e os parâmetros da norma, a edificação não 

responde de forma adequada às interações do meio externo, pois há uma 

Nº DOS 

AMBIENTES 
Dias de Medição 

Média temperatura 

interna 

Média temperatura 

externa 

01 azul 03 a 05/04/2019 24,72 ºC 20,27 ºC 

02 amar. 14 a 16/04/2019 21,50 ºC 18,11 ºC 

03 verde 21 a 23/04/2019 19,98 ºC 15,93 ºC 

04 rosa 07 a 09/04/2019 22,13 ºC 18,71 ºC 
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elevação média de temperatura de 3,82ºC no ambiente interno em relação 

ao externo. Dessa forma, considera-se que ocorre um pequeno desconforto 

térmico interno, pois a elevação da temperatura interna é próxima do 

exigido.  

Mesmo no outono, tem-se que a temperatura interna máxima é elevada em 

relação à temperatura externa e isso pode ser provocado pelo efeito estufa 

decorrente do fechamento em vidro. É provável que, no verão, os ambientes 

mostrem mais desconforto térmico. Recomenda-se uma nova medição in loco 

considerando os dias típicos de verão ou inverno para um resultado ainda mais 

eficiente, de acordo como a norma NBR 15575 (ABNT, 2013). 

 

5.3 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 

 

Por meio do modelo (projeto do Prédio da Escola de Minas) desenvolvido 

no programa da Autodesk Revit 2019, gerou-se um resultado que engloba 

diferentes variantes do desempenho da edificação. Algumas informações sobre o 

local estão inseridas no projeto, tais como: vento, temperatura e umidade; o uso e 

os valores sobre o consumo de energia; emissões de gases; entre outras. São 

apresentados somente os gráficos que representam as cargas mensais e anuais 

de aquecimento e resfriamento, resultados referentes ao tema deste estudo e 

pautados nos aspectos térmicos do objeto modelado. 

 

5.3.1 RESULTADO DO MODELO ANALITÍCO DE ENERGIA 

 

O Revit gera o cálculo de aquecimento e resfriamento dentro de sua própria 

interface e apresenta os resultados em forma de tabelas (Tabelas 7 a 11), 

resumindo os dados e integrando-os às informações sobre a edificação e seu 

entorno, do macro para o micro.  

Tabela 7 - Resumo do projeto 

 

Fonte: Autodesk Revit, 2019. 
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Tabela 8 - Resumo da construção 

 

Fonte: Autodesk Revit, 2019. 

 

Tabela 9 - Resumo dos componentes com cargas de resfriamento e aquecimento 

 

Fonte: Autodesk Revit, 2019. 
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Tabela 10 - Resumo da Região 

 

Fonte: Autodesk Revit, 2019. 
 

Tabela 11 - Resumo dos espaços 

 

Fonte: Autodesk Revit, 2019. 

Os resultados foram gerados automaticamente em um modelo analítico de 

energia em formato de tabelas, por meio do plug-in Energy Analyses dentro do 

Revit. Torna-se possível então a tomada de decisões rápidas sobre o 

desenvolvimento do projeto arquitetônico com a tecnologia BIM, inserindo de 

forma correta as características térmicas dos materiais e a posição das aberturas, 
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permitindo assim, a partir das informações geradas, um melhor aproveitamento da 

entrada de ar. 

 

5.3.2 RESULTADOS DO AUTODESK GREEN BUILDING STUDIO 

 

Por meio dos dados de saída é possível gerar um gráfico que apresenta, de 

maneira resumida, dados que permitam uma análise das cargas térmicas de 

aquecimento e resfriamento do modelo relativas a cada mês (Figura 33) e outra 

relativa ao ano (Figura 34), auxiliando na identificação das cargas da edificação. 

As cargas foram calculadas no Revit, utilizando as características das 

especificações do Manual Básico da ASHARE. Esses dados não representam 

qualquer informação interna dos ambientes selecionados, sendo necessário o 

auxílio de outra ferramenta de simulação para este estudo. Sobre os gráficos, não 

são claras as representações dos mesmos, devido a uma falta de 

compreensibilidade no site do Autodesk Green Building Studio. 

 

Figura 33 - Energia total mensal (Unidade – kWh) 

 

Fonte: Autodesk Green Building Studio, 2019. 
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Figura 34 - Energia total anual (Unidade – kWh). (Taxas de utilidade padrão de projeto) 

 

Fonte: Autodesk Green Building Studio, 2019. 
 

Na Figura 33 é possível identificar que ocorre a necessidade de 

aquecimento do ambiente em meses considerados mais frios, ocorrendo a 

dificuldade de resfriamento do mesmo na mesma proporção. Os níveis de água 

quente, luzes e ventilação mantêm-se praticamente inalterados no decorrer dos 

meses. 

Somado ao gráfico apresentado na Figura 34, do mesmo modo é gerado o 

gráfico de uso final elétrico anual e de uso final anual de combustível (Figura 35). 

O gráfico se baseia nas informações de resfriamento do espaço, consumo de 

energia como iluminação e aparelhos mecânicos, calculados baseando-se nas 

informações de entrada para a formação de resultados. 

Figura 35 - Uso final elétrico e combustível anual 

 

Fonte: Autodesk Green Building Studio, 2019. 

https://gbs.autodesk.com/GBS/Weather/DesignConditions?ProjectId=EvIg7pf13pU%3d


81 

 

 

Os dados externos vêm a partir da Estação Meteorológica 

GBS_06M12_13_259113. O programa optou pela utilização das informações 

dessa estação devido à sua localização, que é de aproximadamente 3,4Km de 

distância, sendo, portanto, a mais a próxima do local. É apresentado um gráfico 

para ser utilizado em processo de projeto (Figura 36), que mostra a variação da 

temperatura externa na região de acordo com os meses do ano. 

 
Figura 36 - Dados mensais de projeto/média mensal diária/temperatura externa 

 

Fonte: Autodesk Green Building Studio, 2019. 
 

 

5.4 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

Por meio da modelagem da edificação no software Revit e da composição 

dos parâmetros do programa, foi possível a avaliação dos aspectos que são 

importantes para entrada de dados para a simulação. Com relação à saída de 

dados, a mesma se apresenta limitada, especialmente, em relação às informações 

de temperatura internas do ambiente, pois o programa não disponibiliza esse tipo 

de informação, sendo considerado um dos principais dados para estudo de 

desempenho da edificação perante a norma NBR 15575 (ABNT, 2013). 

Os resultados gerados pelo Energy Analysis, no formato de tabela, são 

mais precisos para perdas e ganhos de cada componente da edificação. Eles 

possibilitam a alteração dos mesmos durante o processo de projeto de arquitetura 
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e os resultados permitem a comparação com medições feitas in loco e com 

parâmetros de referências da norma de desempenho térmico. 

Os parâmetros das propriedades térmicas dos materiais e a probabilidade 

de gerar com precisão materiais que retratam a realidade, tornando possível sua 

edição nas configurações, são vantagens apresentadas pelo programa Revit 

aplicado ao sistema BIM. É possível calcular a resistência térmica do componente 

construtivo do início ao final da superfície, observando e combinando as variáveis, 

considerando a espessura e a condutividade térmica de cada material. “Porém o 

programa não fornece indícios de que são consideradas as resistências 

superficiais externas e internas para o cálculo da resistência térmica total de 

ambiente a ambiente” (QUEIRÓZ et al., 2015, p. 39). Com isso, diante do 

impedimento do programa ao acesso de como são obtidos os valores das 

resistências dos materiais, informações que são importantes na geração de 

resultados verdadeiros, ocorre uma desaprovação do programa Revit nesse ponto.   

Em relação aos dados que são utilizados para a localização do modelo, no 

qual estão disponíveis as estações climáticas mais próximas com seus respectivos 

parâmetros de clima, o Revit não concede a introdução de dados com referências, 

ou seja, um arquivo com formato para o ano climático de referência (Teste 

Reference Year- TRY) da cidade onde a edificação está inserida. Queiróz et al. 

(2015) comenta que esse tipo de arquivo climático é mais usual em simulações 

térmicas geradas pelo programa computacional EnergyPlus, recomendado pela 

norma NBR 15575 (ABNT, 2013) na avaliação de desempenho térmico. 

Como aspecto positivo do Revit, têm-se as configurações de tipo de 

construção, que são manuseáveis de forma satisfatória.  De acordo com o tipo de 

ocupação da edificação, são necessárias configurações de análise térmica, 

inserindo dados com as cargas internas de ocupantes, equipamentos e 

iluminação. São parâmetros padrão definidos e seguidos pela norma ASHRAE 55 

(ASHRAE, 2017), mas que são possíveis de serem alterados de acordo com as 

necessidades no processo de simulação.  
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6 CONSIDERAÇÕES E SUGESTÕES 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Prédio da Escola de Minas é um marco na arquitetura brasileira devido 

ao seu traçado e sua imponente estrutura em aço. Porém, a partir das medições in 

loco, foi possível constatar que a edificação não possui um comportamento 

térmico adequado para seus ocupantes, de acordo com as exigências da norma 

NBR 15575 (ABNT, 2013). Destaca-se que outras medições devem ser realizadas 

para comparação dos resultados.  

Como alternativa, foi desenvolvida a simulação térmica utilizando a 

tecnologia BIM, associada ao Revit e à Autodesk Green Building Studio, para 

verificar a viabilidade da troca de materiais da chapa de fibra de eucalipto pelo 

sistema de fechamento industrializado em gesso acartonado, que apresenta uma 

melhor condutividade térmica, o que auxiliaria na diminuição do efeito estufa e 

acústica do ambiente interno. Mas, o método se apresentou limitado nessa 

investigação, pois não apontou resultados como a temperatura interna do 

ambiente, impossibilitando esse tipo de análise. 

Diante dos resultados das simulações, foi possível concluir que o BIM não é 

capaz de realizar a análise de eficiência térmica imposta pela norma NBR 15575 

(ABNT, 2013), pois ele não apresenta dados internos do ambiente, informação 

essa fundamental para esse estudo em uma edificação. O programa 

computacional EnergyPlus, por meio dos estudos referenciais, apresenta-se com 

maior potencial para essa análise. Ele fornece os resultados com os dados 

necessários para a análise feita seguindo a norma NBR 15575 (ABNT, 2013). Fica 

evidente, então, o porquê da referida norma recomendar a utilização do programa 

EnergyPlus. A partir disso, constata-se que é possível simular parte dos 

componentes de desempenho térmico aplicando o sistema BIM. Contudo, nota-se 

que o Revit está em processo de transição e ainda não foram integradas a ele 

todas as funcionalidades do software EnergyPlus, tomando como referência sua 

interface. 

Constata-se também que existe a possibilidade, em parte, da utilização do 

BIM no estudo da norma sobre desempenho, mas ainda falta muito para que o uso 

de análise térmica esteja inserido no mercado e agregado ao desenvolvimento dos 
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projetos dentro dos escritórios. Ressalta-se também que o uso da norma NBR 

15575 (ABNT, 2013) deve ser imposto nas elaborações dos empreendimentos e 

por todos os envolvidos na AEC, e, dessa forma, o BIM pode ser um facilitador 

nesse avanço industrial.  

Os resultados não são apresentados de forma muito detalhada, mas podem 

servir de auxílio para os profissionais da AEC. Nos resultados analíticos gerados 

pelo plug-in Energy Analysis são exibidas informações de rápida visualização e 

fácil compreensão da edificação total, auxiliando em tomadas de decisões mais 

ágeis e assertivas.  

A interoperabilidade da tecnologia BIM com programas mais focados na 

análise energética é um campo que cada vez mais chama a atenção no setor da 

indústria e construção. Para que o BIM se torne uma tecnologia mais eficiente e 

com informações mais convenientes, é importante conceber sua inclusão com 

programas de modelagem computacional energética com informações completas 

para um resultado de simulação real, como o programa computacional 

EnergyPlus.   

Em resumo, o sistema BIM associado ao programa Revit, contribui como 

ferramenta de avaliação de desempenho térmico de edificações durante o 

processo de desenvolvimento do projeto arquitetônico. Apresenta capacidade de 

resultado rápido com seus dados analíticos, porém, resultados limitados quanto à 

resposta térmica interna da edificação. Com isso, torna-se difícil a avaliação da 

edificação perante as exigências da norma NBR 15575 (ABNT, 2013), bem como 

ela espera sobre o desempenho da edificação. Apesar desse resultado, a 

tecnologia BIM está em processo de estudo, sendo constantemente melhorado 

para viabilizar análises de edificações em fase de projeto e torná-los mais 

sustentáveis após construção.  

 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Propõem-se algumas sugestões para novas pesquisas com a tecnologia BIM: 

a) Finalizar a modelagem do objeto de estudo (contemplando a edificação 

toda) para que seja feita uma análise geral do comportamento da 

edificação em outros parâmetros dentro da tecnologia BIM.  
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b) O Revit apresenta em sua interface a opção de executar uma análise solar 

na superfície do modelo. É um recurso que ajuda a identificar locais que 

maximizam o ganho da energia solar na edificação, considerando o efeito 

de sombreamento e radiação solar. Propõe-se então, com o modelo 

completo de uma edificação, fazer esse tipo de estudo para verificar o 

desempenho do programa nessa função. 

c) Com este estudo, foi possível conhecer um pouco sobre o programa 

Autodesk Green Building Studio. Foi feita uma análise nele somente sobre 

o desempenho térmico da edificação. Propõe-se então a modelagem de 

um projeto arquitetônico no programa Revit com auxílio dessa nova 

ferramenta, para estudo e análise de uma construção mais sustentável.  
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