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RESUMO  

Este trabalho se propõe a quantificar a influência de algumas decisões arquitetônicas no consumo 
energético e no desempenho térmico de edificações administrativas do Campus/UFRN. A análise teve 
o suporte de resultados de simulação computacional, utilizando o software DesignBuilder, que 
consiste numa interface gráfica para o EnergyPlus. A pesquisa enfatiza a influência dessas decisões 
projetuais no consumo de ar condicionado e na melhora do desempenho térmico das edificações. 
Foram elaborados três modelos para simulação no intuito de representar diferentes decisões projetuais. 
O primeiro modelo fornece suporte às primeiras decisões projetuais, combinando três alternativas de 
geometria e três configurações de envoltória. O segundo modelo visa compreender a influência da 
organização espacial no desempenho térmico de salas e circulações. O terceiro modelo aborda a 
influência de variáveis de projeto e de detalhamento. Os resultados indicam grande contribuição dos 
ganhos térmicos provocados pela incidência de radiação, o que reforça a influência de decisões 
projetuais como o sombreamento de aberturas e a escolha das cores externas (absortância). 
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ABSTRACT 

This paper intends to quantify the influence of some design decisions on energy consumption and 
thermal performance of administrative buildings at UFRN. The analysis was supported by computer 
simulation results, using the software DesignBuilder, which is a graphic interface of EnergyPlus. The 
research emphasizes the influence of these design decisions on air conditioning consumption and 
improvement of thermal performance of the buildings. Three models were proposed in order to 
represent different design decisions, concerning different phases of design process. The first model 
provides support to early design decisions, combining three types of geometry with three levels of 
envelope performance. The second model aims to identify the influence of internal layout on the 
thermal performance of conditioned rooms and circulation halls. The third model approaches the main 
variables of middle design and detail design phase. The results indicate a major contribution of 
thermal gains provoked by the incidence of solar radiation, which reinforces the influence of design 
decisions as shading devices and the choice of external colors (absorptance). 
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1 INTRODUÇÃO 

A relevância do papel do arquiteto na eficiência energética é destacada por diversos autores devido à 
influência da envoltória. Contudo, há uma resistência ao uso de ferramentas de avaliação quantitativa 
por parte dos arquitetos (BAY, 2001), e se percebe um distanciamento entre a prática profissional e os 
resultados de pesquisas acadêmicas na área. Por conseqüência, o arquiteto acaba se valendo de 



princípios gerais de senso comum e da sua intuição – balizada por sua prática profissional – para a 
tomada de decisões projetuais influentes no desempenho térmico (PEDRINI, 2003). 

No intuito de promover uma aproximação entre as esferas acadêmicas e práticas, este trabalho, 
resultado de uma dissertação de mestrado, visa quantificar a influência de decisões arquitetônicas em 
edificações administrativas do Campus/UFRN através do uso de simulação computacional. Os 
resultados da pesquisa visam respaldar a publicação de recomendações projetuais de suporte a futuros 
projetos no Campus/UFRN. 

O universo da pesquisa é delimitado pela área do Campus da UFRN. A cidade de Natal é localizada no 
litoral da região Nordeste, com coordenadas 5°45’54”S de latitude e 35°12’05’’W de longitude. A 
região se caracteriza por possuir clima quente-úmido, com baixa amplitude térmica (diária e sazonal), 
altos índices de umidade relativa do ar e radiação solar intensa (ARAÚJO, 2001).  

O processo de modelagem teve o suporte de procedimentos de levantamento de campo em edificações 
do Campus (VENÂNCIO, 2007) e as variáveis de ocupação dos modelos surgiram a partir de um 
extenso levantamento realizado no prédio da Reitoria, composto de monitoramento de temperaturas 
internas, consumo energético e potência instalada (VENÂNCIO, PEDRINI e LIMA, 2007). 

Neste trabalho, são descritos os procedimentos de elaboração dos modelos e apresentados os 
resultados das simulações. Com o objetivo de verificar a influência de decisões projetuais, foram 
propostos três modelos para simulação, cada qual caracterizando diferentes decisões projetuais. 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

2.1 A ferramenta 

O software de simulação DesignBuilder (DESIGNBUILDER, 2005) foi adotado devido à 
confiabilidade do seu algoritmo e à versatilidade de modelagem.  O programa consiste numa interface 
gráfica para o Energy Plus. Contudo, apesar dos novos recursos, a interface possui algumas 
desvantagens em relação aos principais programas de simulação energética, sobretudo quando se 
deseja simular um grande número de casos. No DesignBuilder, podem ser simulados somente casos 
individuais, inviabilizando a análise paramétrica com muitas variáveis. Além dessa limitação, o 
programa requer maior intervalo de tempo para simulações – sobretudo, em se tratando de modelos 
mais complexos.  

2.2 Modelagem 

Com o objetivo de verificar a influência de diferentes decisões projetuais ao longo do processo de 
projeto, foram elaborados três modelos para simulação, conforme a Tabela 1. Esse procedimento foi 
adotado no sentido de possibilitar a produção de recomendações projetuais que pudessem ser 
utilizadas por arquitetos ao longo das três principais fases do processo projetual: esboço, projeto e 
detalhamento. 

Tabela 1 – Decisões referentes a cada etapa projetual 

 DECISÕES PROJETUAIS 

Esboço Geometria x envoltória Organização espacial 

Projeto Proteções solares Coberta 

Detalhamento Sistemas construtivos Cores externas 

 

Modelo 1  Modelo 2  Modelo 3  

 



3 RESULTADOS 

3.1 Modelo 1: Geometria x desempenho da envoltória 

O primeiro modelo visou quantificar as primeiras decisões projetuais, referentes ao projeto geométrico 
da envoltória e às propriedades gerais de envoltória. A elaboração desse modelo se baseia na forte 
relação existente entre geometria e propriedades de envoltória no desempenho de uma edificação, 
apontada em estudos para outros climas (PEDRINI, 2003). Dessa forma, o modelo combina três tipos 
de geometria, identificados na pesquisa de campo no Campus/UFRN, com três níveis de desempenho 
de envoltória, conforme a Figura 1. 

 

Figura 1 – Esquema básico das simulações do modelo 1 

Foram definidas três configurações geométricas para proceder a análise: G1, G2 e G3. As geometrias 
G1 e G2 são alongadas (proporção 5:1) e possuem diferentes orientações, sendo G1 alongada no 
sentido Leste-Oeste, enquanto que G2, no sentido Norte-Sul.  A geometria G3, apesar de possuir a 
mesma área das demais, consiste numa geometria de perímetro quadrado.  

Tabela 2 – Variáveis de envoltória 

E1 (Menos eficiente) 

 - Sem proteções solares 

 - Parede de tijolos maciços aparentes (α = 70%  e U = 3,70 W/(m2.K)) 

 - Coberta de Fibrocimento + ar 5mm + Laje 10cm (U = 3,00 W/(m2.K)) 

E2 (Eficiência intermediária) 

 - Proteção solar parcial (brise horizontal de concreto acima da janela com 
0,5m de projeção) 

 - Parede de alvenaria comum (α = 50% e U = 2,47 W/(m2.K)) 

 - Coberta de Fibrocimento + ar 200mm + Laje 10cm (2,2 W/(m2.K)) 

E3 (Mais eficiente) 

 - Proteção solar total (brises horizontais e verticais inclinados) 

 - Parede de blocos de TECLEVE (α = 30% e U = 1,66 W/(m2.K)) 

 - Telha dupla de Alumínio com sanduíche de EPS + ar 200mm + Laje de 
Concreto (U = 0,5 W/(m2.K)) 



Devido às diversas possibilidades de combinações de variáveis de envoltória, procurou-se identificar 
aquelas que são ou pudessem ser implementadas no contexto do universo da pesquisa e que 
formassem configurações de diferentes níveis de eficiência. Na Tabela 2 são apresentadas as 
propriedades de paredes, proteções solares e coberta. 

Os resultados das simulações indicam uma diferença de 23% de consumo energético total entre os 
casos de melhor e pior desempenho. A comparação dos resultados de consumo de ar condicionado 
indica uma diferença de 45% entre os casos extremos, além de praticamente dobrar as diferenças entre 
os casos intermediários, conforme o Gráfico 1. O desempenho dos nove casos se mostrou fortemente 
dependente da eficiência das envoltórias. Dessa forma, os casos de melhor desempenho possuem 
envoltória de melhor desempenho, assim como os casos de pior desempenho possuem envoltórias de 
pior desempenho. 

 

Gráfico 1 – Gráfico do consumo anual de ar condicionado dos nove casos simulados 

Os ganhos térmicos anuais dos casos de melhor e pior desempenho apresentaram uma diferença de 
76%, conforme o Gráfico 2. De acordo com os resultados, as decisões influentes nos ganhos de calor 
por aberturas (orientação e sombreamento das aberturas) são as que mais podem causar impacto no 
desempenho térmico da edificação. 

 

Gráfico 2 – Gráfico dos ganhos de calor anuais dos nove casos simulados 

A geometria possui influência de 6,5% (envoltórias de melhor desempenho) até 30% (envoltórias de 
desempenho intermediário) nos ganhos térmicos anuais dos nove casos. A influência da geometria nos 
casos de envoltórias intermediárias supera a dos casos de envoltória com pior desempenho devido ao 



uso de proteção solar horizontal, eficaz para orientações Norte e Sul, entretanto, ineficaz para 
orientações Leste e Oeste. 

3.2 Modelo 2: Organização espacial 

O segundo modelo tem o intuito de explorar as decisões de layout interno, como a distribuição das 
salas e da circulação. Pretende-se quantificar o impacto do balanço térmico entre as salas e as 
circulações. Na pesquisa de campo, foram identificadas duas tipologias de arranjo interno: corredor 
central e corredor lateral, que apresentam diferentes características, sobretudo no que se refere à 
exposição à radiação solar direta e às condições para remoção de calor através da ventilação natural. 

Considerando as diferenças das duas tipologias no que diz respeito às cargas térmicas, foi elaborado 
um esquema de simulação diferente para cada tipologia, conforme a Figura 2. 

 

Figura 2 – Esquema básico para o Modelo 2 

Apesar das diferenças tipológicas, optou-se por adotar parâmetros comuns aos dois casos para que o 
desempenho das soluções possa ser comparado. Dessa forma, os dois tipos de corredor possuem as 
mesmas dimensões, assim como o PAF das salas e as propriedades das paredes externas.  

As simulações para a tipologia corredor central possuem apenas dois casos com diferentes orientações. 
Os casos da tipologia corredor lateral, por sua vez, são simulados voltados para as quatro orientações, 
cada um com dois tipos de proteções solares (sem proteção e com proteção horizontal de 1m, 
simulando um beiral ou marquise de proteção). 

A análise dos principais ganhos térmicos das salas indica, conforme o Gráfico 3, que os melhores 
desempenhos são das salas orientadas para Sul – CL_N_P2 e CC_L-O (Salas S) –, enquanto que os 
piores desempenhos são das salas voltadas para Oeste – CL_L_P1, CL_L_P2 e CC_N-S (salas O). 



As demais salas possuem ganhos térmicos totais levemente superiores aos casos de melhor 
desempenho. Dentre os casos de menor desempenho do grupo intermediário, o caso CL_O_P1 (salas 
Leste) ganha 15% a mais de calor do que o caso CL_N_P2, (Salas Sul) de menor carga térmica anual. 

 

 

Gráfico 3 – Gráfico dos principais ganhos térmicos anuais das salas dos dez casos simulados 

A análise do balanço térmico entre as salas e circulações, apresentada no Gráfico 4, indica que as 
circulações laterais voltadas para Oeste (CL_O_P1 e CL_O_P2) transmitem maior quantidade de calor 
para as salas, enquanto que as circulações voltadas para Leste transmitem menos calor para as salas. 
Os casos de circulação central transmitem menor quantidade de calor para as salas. Contudo, foi 
identificado que essa tipologia aumenta os fluxos térmicos das salas para as circulações. 

 

Gráfico 4 – Balanço térmico entre as circulações e as salas dos 10 casos simulados 

O balanço térmico das circulações (Gráfico 5) indica que os casos de circulação central (CC_L-O e 
CC_N-S) são os únicos que apresentam perdas térmicas superiores aos ganhos. Contudo, essa 
especificidade se deve ao fato das circulações centrais terem apresentado taxas de renovação de ar 



superiores às demais, decorrente do uso de duas aberturas com PAF de 50% nas extremidades da 
circulação. A dissipação de calor por ventilação nesses casos é de cerca de 70% do total. 

Os demais casos apresentam leve superioridade dos ganhos térmicos sobre as perdas (entre 10,6% e 
13,5%). O caso CL_O_P1 apresenta maior superioridade relativa e absoluta dos ganhos térmicos sobre 
as perdas. 

 
Gráfico 5 – Gráfico dos ganhos e perdas térmicas anuais das circulações dos 10 casos simulados  

 

3.3 Modelo 3: Análise de influência 

As simulações do modelo 3 são destinadas à quantificação da influência de variáveis associadas às 
fases de projeto e detalhamento. O modelo consiste no agrupamento de quatro salas de (5 x 3) m² com 
PAF de 40% (Figura 3). 

 

Figura 3 – Esquema básico de simulações do Modelo 3 



Para que os aspectos estudados no Modelo 2 não provocassem alterações no resultados do Modelo 3, a 
parede posterior das salas foi considerada adiabática. Esse procedimento visa, além de eliminar as 
variáveis de circulação, estudadas no modelo anterior, simplificar o modelo, visto que a simulação de 
casos com corredores centrais e laterais acarretaria maior número de zonas e maior número de casos. 

Devido à quantidade de variações, é definido um caso base, a partir do qual apenas uma característica 
é modificada cada vez, derivando uma alternativa, conforme a Figura 3. O modelo possui as seguintes 
variáveis de manipulação: orientação, coberta, proteções solares, absortância (cores das superfícies 
externas) e sistema construtivo (considerando somente as paredes externas). Algumas variáveis a 
serem utilizadas no caso base foram definidas a partir da observação de soluções adotadas nas 
edificações do Campus/UFRN. Como se deseja propor soluções que, ainda que sejam viáveis, possam 
melhorar o desempenho das soluções, outras variáveis foram propostas, como C3, P3 e S2, conforme a 
Tabela 3. 

Tabela 3 – Especificação das variáveis do Modelo 3 

C1 Coberta de fibrocimento + ar 200mm + Laje 10cm (2,2 W/(m2.K)) - telha cinza escuro (α = 0,6) 

C2 Coberta de fibrocimento + ar 200mm + Laje 10cm (2,2 W/(m2.K)) - telha pintada de branco (α = 0,3) 

C3 Telha dupla de alumínio (α = 0,05) com sanduíche de EPS (5cm) + ar 200mm + laje de Concreto (U = 
0,5 W/(m2.K)) 

P1 Dois brises verticais com projeção de 80cm 

P2 Um brise horizontal com projeção de 80cm 

P3 Brise horizontal (80cm) + 2 brises verticais (80cm) + 4 brises horizontais (30cm) inclinados 30°  

A1 Cor escura (α =  70%) 

A2 Cor clara (α =  30%) 

S1 Alvenaria comum1 (U = 2,57 W/(m2.K)) 

S2 Painéis de concreto TECLEVE  (U = 1,6 W/(m2.K)) 

 

3.3.1 Coberta 

Todos os casos registraram a coberta como principal fonte de dissipação de calor durante a noite. 
Dessa forma, a coberta de telha de fibrocimento pintada de branco com camada de ar (20cm) e laje de 
concreto teve melhor desempenho para todas as fachadas, conforme a Tabela 4. 

Tabela 4 – Redução de consumo provocada pela alteração das cobertas 

 ORIENTAÇÃO DAS SALAS 

 Norte Sul Leste Oeste 

Consumo C1 (kWh/m²) 232,7 226,0 232,0 258,1 

Consumo C2 (kWh/m²) 220,4 213,7 220,4 247,1 

Consumo C3 (kWh/m²) 225,4 219,9 225,2 255,7 

 

                                                      
1 Parede de tijolos de 6 furos assentados na menor dimensão com camadas de reboco nas duas faces. 



Ao passo que a superfície branca absorve menos calor, a coberta leve permite a perda de calor noturno, 
o que não acontece com a utilização de telha dupla de alumínio com recheio de poliestireno 
expandido. Sendo assim, a utilização da coberta com isolante térmico (com transmitância de 
0,5W/m²K) teve desempenho inferior. Apesar da coberta isolante não receber calor praticamente 
durante todo o dia, transmite calor para a sala durante toda a noite. 

3.3.2 Proteções solares 

Conforme já tinha sido identificado pelas análises dos modelos anteriores, as decisões projetuais 
referentes ao sombreamento das aberturas oferecem maiores possibilidades de redução de consumo 
dentre as demais decisões de envoltória. 

O uso da proteção solar horizontal (P2) provoca uma redução no consumo de até 5,8%, enquanto que a 
proteção solar combinada (P3) reduz o consumo em até 15% (ambas para aberturas voltadas para 
Oeste), conforme a Tabela 5. 

Tabela 5 – Redução de consumo provocada pela alteração das proteções solares 

 ORIENTAÇÃO DAS SALAS 

 Norte Sul Leste Oeste 

Consumo P1 (kWh/m²) 232,7 226,0 232,0 258,1 

Consumo P2 (kWh/m²) 224,3 219,8 223,0 243,1 

Consumo P3 (kWh/m²) 214,2 211,3 210,9 219,3 

 

3.3.3 Absortância e Sistemas construtivos de paredes 

A influência da alteração das cores externas mostra-se bastante superior à influência de alteração do 
sistema construtivo. A adoção de cores claras, em comparação com os casos base (com cores escuras) 
provoca uma redução do consumo total entre 5% (salas Sul) e 6,1% (salas Norte) (ver Tabela 6). 

Tabela 6 – Redução de consumo provocada pela alteração da absortância e das paredes. 

 ORIENTAÇÃO DAS SALAS 

 Norte Sul Leste Oeste 

Consumo CB (kWh/m²) 232,7 226,0 232,0 258,1 

Consumo A2 (kWh/m²) 218,5 214,6 220,8 243,6 

Consumo S2 (kWh/m²) 230,4 225,7 231,7 257,2 

 

No que se refere aos sistemas construtivos de paredes, foram simuladas paredes de alvenaria 
convencional pintadas de cor escura e paredes de blocos de concreto leve (TECLEVE) também 
pintadas de cor escura. A alteração dos sistemas construtivos de paredes teve baixa influência em 
todos os casos, apresentando uma redução máxima de 1% do consumo anual e de 6% da carga térmica 
total para o caso com aberturas orientadas para Norte. 



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O principal objetivo deste trabalho foi de identificar a influência de decisões arquitetônicas para 
respaldar a elaboração de recomendações projetuais para futuros projetos no Campus/UFRN. Foram 
propostos três modelos para simulação no intuito de quantificar a influência de diferentes decisões 
projetuais. O software utilizado se mostrou adequado para atender os objetivos esperados. 

O primeiro modelo foi destinado à simulação de combinações entre diferentes geometrias e 
envoltórias. A mudança das propriedades de envoltória mostrou-se como um fator influente no 
consumo, alterando, inclusive, a influência da geometria no consumo energético. 

O segundo modelo visou analisar as trocas térmicas entre as salas e circulações. A análise da tipologia 
corredor lateral indicou considerável transmissão de calor para as salas no caso de circulação voltada 
para Oeste. Nos dois casos de circulação central, foram identificados fluxos de calor das salas para as 
circulações, sobretudo no caso com salas para Leste e Oeste. 

O último modelo analisou a influência de variáveis de projeto e detalhamento no consumo energético e 
desempenho térmico. O uso de proteções solares foi identificado como fator mais influente, 
provocando uma redução de até 15% do consumo. As simulações de coberta indicaram que, devido à 
grande perda de calor durante a noite pela coberta, o uso de coberturas leves pintadas de branco possui 
melhor desempenho do que o uso de cobertura isolante. A substituição de cores escuras por cores 
claras provocou uma redução de até 6,1%, enquanto que a troca do sistema construtivo de paredes 
reduziu o consumo em até 1%. 

Em geral, os resultados das simulações indicaram forte influência dos ganhos térmicos motivados pela 
incidência de radiação solar, o que reforçou a importância do sombreamento das aberturas, da 
orientação das salas e da absortância de paredes e coberta, aspectos mais influentes no consumo de 
energia. 
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