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Capítulo XI
Eficiência energética BIM e Sustentabilidade

Os impactos ambientais da construção civil são evidentes e
observados em todas as etapas da obra. E essa situação ocorre desde
a utilização dos materiais necessários ao processo construtivo até

Com o modelo rico em informações dos seus elementos

a demolição da edificação, etapas as quais podem ocorrer grandes

constituintes, é chegada a etapa de análise de eficiência energética da

desperdícios de recursos.

edificação, a qual auxilia na tomada de decisões durante o processo

Na etapa da construção, frequentemente, são demandados
materiais com alta emissão de carbono, além do alto consumo

de concepção de um edifício, para que o seu resultado seja o mais
sustentável possível.

de água e energia em seus processos e da geração de um grande

Diversas ferramentas possibilitam essa ação. E o projetista

volume de resíduos, como, por exemplo, os entulhos. Tal situação

pode simular distintos cenários, para avaliar os resultados das

não finda na próxima etapa, a qual seria a vida útil da edificação, na

suas definições e o impacto técnico e financeiro de forma rápida e

qual seus recursos podem não ser aproveitados de forma eficiente,

econômica.

perdurando os problemas relacionados ao uso de recursos como
água, energia, produção de esgoto, lixo, dentre outros.

Fascículo

Como o BIM pode auxiliar em processos
sustentáveis?

O processo colaborativo do BIM (Building Information
Modeling), a partir da prototipação virtual da edificação, na qual a

Neste sentido, a preocupação do uso racional de energia e

integração entre todas as disciplinas ocorre ainda nas etapas iniciais,

dos recursos é cada vez mais importante, visto que os impactos

viabiliza um ciclo evolutivo de processos com menor impacto

negativos mencionados anteriormente nos remete a uma busca

ambiental e maior eficiência. Em um sentido inverso, a forma

ativa por construções mais sustentáveis e eficientes, promovendo

tradicional de projetar em CAD nessas etapas, com apenas linhas,

um equilíbrio econômico, social e ecológico.

não contribui para análises energéticas mais eficientes.

Green Building e o que ele pode fazer para
construções mais sustentáveis
Nesse movimento rumo às construções mais eficientes, surge
uma nova tendência de edificações altamente sustentáveis que,
além de todos os seus benefícios ecológicos e de racionalização
no uso de recursos, em atendimento às normas de desempenho,
proporciona aos bens duráveis um alto valor agregado. Atualmente,
os investidores potencializam seus lucros sabendo que clientes mais
conscientes pagam mais por esse produto diferenciado e sustentável.
Figura 1 – BIM 7D Sustentabilidade.

Para isso, a obtenção das certificações ambientais é indispensável,
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o que exige comprometimento e investimento. Neste contexto, a

• Selo Procel Edifica;

aplicação do BIM se torna uma grande aliada, a partir do uso do seu

• LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design);

modelo eficiente de avaliação energética da edificação e do grande

• AQUA-HQE | Alta Qualidade Ambiental;

volume de dados gerados durante todo o ciclo de vida da obra,

• Dentre estas certificações, pode-se destacar:

para que as tomadas de decisão sejam mais assertivas, facilitando a

• Selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal;

obtenção das certificações.

• Norma de Desempenho ABNT – 15575/2013.
Para corroborar a importância da concepção de construções
mais sustentáveis, no início de 2019, a Agência FIEP divulgou uma
pesquisa apontando que 87% da população brasileira preferem
adquirir produtos e serviços de empresas reconhecidamente
sustentáveis. Além disso, 70% dos participantes afirmaram que não
se importariam em pagar um valor maior para adquirir as soluções
dessas instituições.

Simulação energética computacional e o BIM
A simulação energética computacional de edificações é
outra ferramenta poderosa para a promoção da sustentabilidade
na construção civil. E ela vem evoluindo juntamente com o
desenvolvimento tecnológico do setor, pois nela se propõe a criação
do modelo virtual da edificação, o qual será analisado diversos
componentes e sistemas, prevendo, por exemplo, o consumo e custo
de energia; conforto térmico; conforto lumínico; e emissões de CO2.
Analisando os diversos sistemas e suas interações, é possível
Figura 2 – Selo PROCEL.

propor soluções multidisciplinares que passam pela Arquitetura,
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equipamentos, processos, número de ocupantes e usos da edificação.

Desta forma, o uso dos modelos de projeto da edificação para

Para os projetistas, a ferramenta acaba fornecendo uma

simulações energéticas é um campo novo e com grande potencial

solução para simular os desempenhos dos sistemas propostos e

de desenvolvimento, visto que a modelagem para esse fim exige

o comportamento energético da edificação na sua fase inicial de

muito do “i” do BIM, no qual será necessário incluir informações

concepção e em todo o seu ciclo, até a operação.

e parâmetros específicos nos elementos constitutivos do projeto e
conhecimento dos profissionais envolvidos.
Com o modelo bem calibrado, o profissional responsável pela
análise energética da edificação irá usufruir das vantagens que as
que as ferramentas BIM proporcionam na alteração automática de
elementos e informações, extração de resultados, visualização 3D,
mapas de calor, insolação, dentre outros.

Apoio ao Retrofit
A modelagem energética com o BIM também possui aplicação
bastante interessante em edificações já construídas, permitindo
que, a partir do levantamento de dados atualizados, haja um
monitoramento do desempenho real e do comportamento
energético da edificação.
Outro ponto de destaque no uso do recurso é a precisão nos
dados de consumo de energia elétrica; sistemas de climatização;
iluminação; consumo de água; e ocupação de ambientes.
Essas informações, quando inseridas no modelo BIM, poderão
ser amplamente utilizadas para a análise do retrofit, onde o
projetista, a partir das simulações energéticas, terá como avaliar o
emprego de diferentes medidas de eficiência energética e o custo
final da sua implantação, além da economia gerada.

Aplicativos e ferramentas sustentáveis
Com o avanço da análise energética no fluxo BIM, soluções
especializadas já existentes estão se adequando a este novo conceito,
e outras já estão nascendo nativamente em BIM, como as interfaces

Fascículo

Figura 3 – Dados para análise energética da edificação. (Fonte: ABDI)

Figura 4 – Exemplo de análise energética com modelo BIM. (Fonte: blazethread)
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gráficas e motores de cálculos energéticos que trocam informações

disso, antecipam e resolvem problemas, com o objetivo de chegar a

com diversos aplicativos, por meio da interoperabilidade de

um produto final sustentável e que atenda às normas e certificações.

arquivos IFC, gbXML, dentre outros.

Este é, pois, um nicho com grande potencial a ser explorado,

Podemos destacar algumas ferramentas como:

inclusive, de forma econômica, aprimorando cada vez mais a cadeia
da construção civil, no que diz respeito à gestão eficiente do uso da

• EnergyPlus®, Green Building Studio®;
• IES Virtual Environment Software®;
• e o AECOsim Energy Simulation. (Ver Figura 4)

energia e demais recursos.
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Maior agilidade, precisão e assertividade na
tomada de decisão
Como pode-se perceber, a aplicação da análise energética
dentro do workflow BIM ganha grandes aliados. Eles proporcionam
maior assertividade na tomada de decisão, permitindo agilidade e
precisão nas simulações e verificação dos resultados e promovendo
diversos usos do modelo, na medida em que o projeto avança. Além

do Sul de Santa Catarina, MBA em plataforma BIM – Modelagem,
Planejamento e Orçamento pelo INBEC.
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