
integração das ferramentas de 
simulação de desempenho no 

processo projetual: conflitos entre 
teoria e prática

•"why energy tools suck (in architecture)?”

•reflexões quanto à integração das ferramentas de simulação no 
processo projetual de edificações em clima tropical, quanto ao 
ensino, pesquisa e prática, na arquitetura. As lacunas históricas 
são revisitadas e questionadas com base em constatações 
pessoais e literatura, e são destacadas as potencialidades e 
limitações das abordagens

Etools



Trajetória pessoal
PERÍODO ATIVIDADE INCOMODAÇÃO

1986-1990 Graduação em eng. mecânica (UFSC) e 
IC em meios porosos e medição de 
propriedades termofísicas

-

1991-1994 Projetista de sistema de 
condicionamento de ar 

Precariedade dos 
cálculos de carga 
térmica

1994-1996 Mestrado em eng.civil, com Lamberts
(UFSC)

Retrofit em 
edificações se atém 
ao AC e iluminação... 
e a arquitetura??

1996-1998 Pesquisador no LabEEE, com Lamberts
(CNPq/RHAE)

1998-1999 Pesquisador na University of
Queensland, com Richard Hyde

Etools são ignoradas
2000-2003 Doutorado em Arquitetura na UQ, com 

Steven Szokolay

2004- Depto de Arquitetura/UFRN
• mestrado e doutorado
• mestrado profissional

Etools são ignoradas 
no processo projetual







why energy tools suck (in architecture)?
(no sentido de não despertar interesse)

(Hien, Poh et al. 2000)



why energy tools suck (in architecture)?”

Em 2002, pouquíssimos 
demonstraram noção do 

que era uma Etool, 
mesmo afirmando sua 

importância (na Austrália)



why energy tools suck (in architecture)?”



“Etools” é meio. Não é fim!

Lama Padma Samten

QUAL É A SUA “PRAIA”?



COMIS 3.0

PHOENI
CS

APLICAÇÃO X COMPLEXIDADE



https://www.buildingenergysoftwaretools.com/



PRÁTICA

• decisão projetual: pre-projeto; 
concepção; detalhamento

• Retrofit
• etiquetagem 

• O projetista não tem as informações 
necessária

• Quando tem as informações, sobra 
pouco para alterar

• Geralmente o projetista não entende o 
consultor (e vice-versa)

PESQUISA
• Procedimentos de simulação
• Investigar fenômenos e testar 

hipóteses
• Recomendações projetuais

• Porque dá muuuuuiiiiiito trabalho 
entender as limitações do programa

• Demora para se familiarizar
• Um “errinho” pode comprometer todos os 

resultados

Ensino

• Análise de casos complexos
• Exemplifica o que acontece na 

realidade

• Apenas uma fração dos alunos tem 
afinidade

• As muitas simplificações requerem 
experiência

• Saiu.... Esqueceu!

O QUE SE FAZ? OBSTÁCULOS



Dr. Steven Szokolay

Processo projetual 
tradicionalmente usa o método de 

melhoramento progressivo 
enquanto que métodos baseados 

em algoritmos demandam 
problemas muito bem definidos.

Simulation programs: “horses for courses.” TIA 
2000, Sustainable buildings for the 21st Century: 

teaching issues, tools and methodologies for 
sustainability (School of Architecture, Oxford, 

2000), 6.08.



Dr. Steven Szokolay



(American architect, 
author and educator)

‘If the procedure takes more 
than 10 or 15 minutes then it 
simply won’t be used ‘(Mazria

1980)



Tendências: Interoperabilidade (20 anos 
atrás!!)

Environmental Energy 
Technologies Division 

(LBL): desenvolvimento de 
novas tecnologias 

integradas à um conjunto de 
software para estudos de 

“life-cycle”

International Alliance 
for Interoperability 

(IAI)–(suporte do LBL) 
– ferramentas capazes

de compartilhar os
mesmos modelos

COMBINE: reunir 
todos os elementos de 

um projeto num 
projeto integrado



EnergyTools são necessárias?

• Recomendações e diretrizes



Wandenkolk Walter Tinoco 
(70´s)



Troppo
Architects



Glenn Murcurtt







Mestrado 
profissional/ 
UFRN -
Ludmila 
Fernandes

RTQ-R



Arquitetos pesquisadores simulam seus projetos?
Só se precisar...MUITO

Alexandre Gomes de 
Oliveira e Haroldo 

Maranhão



Sileno Cirne Trindade



Sileno Cirne Trindade



Arquitetos Leitão , Souza , Queiroz , Oliveira, Sousa  e Oliveira



De onde vem as recomendações?

• QUALITATIVA: 
Arquitetura 
vernacular, 
conhecimento 
popular, 
tentativa e erro, 
vivência , 
experiência....



De onde vem as recomendações?

• QUANTITATIVA: SIMULAÇÕES das teses, 
dissertações e outras pesquisas









Simulações “anabolizadas”

• 40.000 modelos feitos no braço 
a

• 5.881.705.552.800.000 de casos 
(Versage, 2015)

• Desenvolvimento de um método 
de análise de incertezas e 
sensibilidade para avaliação do 
desempenho térmico e 
energético de edificações, Arthur 
Santos Silva



Quando não são seguidas as recomendações?

• Liberdade arquitetônica por causa do condicionador de ar





o setor de edificações representa 50,5% 
do consumo final de energia elétrica no 
Brasil
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fim do século XIX século XX século XXI



Histórico: ENCACs, NBR 15220, NBR 15.575

Etiquetagem do nível de eficiência
energética de edificações

LEI Nº10285, 

17 de outubro de 2001

Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação 
e Uso Racional de Energia e dá outras 
providências.

DESDE AGOSTO DE 2014, A ETIQUETAGEM 
DE EDIFICAÇÕES TORNOU-SE OBRIGATÓRIA EM 

EDIFÍCIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL



EXPERIÊNCIAS NA UFRN

Simulação do consumo energético de edifícios

Edifício 03 -
EC&T

Edifício 02 -
NUPRAREdifício 01 - Bloco I / Setor

IV



EXPERIÊNCIAS NA UFRN

Simulação do consumo energético de edifícios

 Simulação: Resultados
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OTTV





Habitø

• Balanço de aberturas 
transparentes & 
permeáveis para 
diferentes absortâncias
de paredes



Habitø

• Balanço de aberturas 
transparentes & 
permeáveis para 
diferentes absortâncias
de paredes



A RELAÇÃO ENTRE PROJETISTAS E CONSULTORES NO 
PROCESSO PROJETUAL DE EDIFÍCIOS, VISANDO O BAIXO 
IMPACTO AMBIENTAL E O ATENDIMENTO DE METAS DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO CONTEXTO BRASILEIRO

Clara Ovídio de 

Medeiros Rodrigues 



Estudo de caso



• Processo projetual colaborativo (de verdade!) e com 
visão sistêmica para atendimento de metas 
FUNCIONA

• TODOS compartilham a mesma visão de problema e 
solução (uso de charretes)

• Nivelamento do conhecimento: Projetistas entendem 
desempenho  Consultores entendem o projeto

• Há uma META quantificável

Um esforço coletivo para atender uma meta, 
que gera questionamentos apropriados para o 

uso da ETools



• Simulação no projeto requer questionamentos
e a META é uma grande motivação!





PRÁTICA

• decisão projetual: pre-
projeto; concepção; 
detalhamento

• Retrofit
• etiquetagem 

• Fomentar as recomendações
• É necessário considerar o processo projetual, 

de forma inclusiva, colaborativa, sistêmica
• META é imprescindível

PESQUISA
• Procedimentos de simulação
• Investigar fenômenos e testar 

hipóteses
• Recomendações projetuais

• Ampliar o alcance das recomendações
• Otimizar as simulações para casos específicos 

com geração de incertezas, recomendações e 
em ambientes interoperáveis

Ensino
• Análise de casos 

complexos
• Exemplifica o que acontece 

na realidade

• Oferecer componentes disciplinares eletivos 
especializados e simulação

• Fomentar o uso das ferramentas no nível de 
pós graduação profissionalizante

O QUE SE FAZ? O QUE FAZER

Não há substituição para o conhecimento !




