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AVALIAÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO EM UM EDIFÍCIO EXISTENTE USANDO O 

SOFTWARE ECOTECT 

 

1. RESUMO 

 

Este trabalho visa desenvolver uma ferramenta de diagnóstico de conforto 

térmico para edifícios existentes, a partir do estudo da literatura sobre conforto 

térmico e simulações computacionais, e um estudo de caso em uma loja de 

varejo.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho pretende contribuir sendo subsídio para projetos de reformas 

em edifícios existentes, na medida em que apresentará uma alternativa de 

diagnóstico para estas situações, baseando-se nas normas de certificações 

internacionais e na utilização de softwares para simulação. Em vários países há um 

esforço crescente pela certificação de edifícios. Nos Estados Unidos, por exemplo, 

todo edifício público deve ser certificado, e esta tendência está chegando ao Brasil, 

com casos como o da Esplanada Sustentável, projeto do governo federal que visa 

certificar todos os edifícios da Esplanada dos Ministérios em Brasília, e a maior parte 

dos edifícios que serão certificados já estão construídos, portanto se faz necessário 

buscar alternativas para adaptar os edifícios a estas novas normas, também na 

medida em que, ao reaproveitarmos as antigas construções, preservamos a história 

e a identidade do lugar. 

 

 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL  

 

Apresentar uma proposta de revisão dos elementos do edifício reformado para uma 

atualização e melhoria do conforto térmico e consumo energético.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Retomar aspectos históricos da arquitetura da cidade; definir objeto de estudo, 

revisar conceitos de conforto, energia e materiais; estudar o uso de uma ferramenta 

de simulação e realizar pesquisa pós-ocupação. 

 

4. METODOLOGIA 

- Revisão bibliográfica 

- Estudo dos condicionantes bioclimáticos, como clima, ventilação e 

iluminação; materiais e conservação/manutenção de edifícios e variáveis 

arquitetônicas de climatização artificial, além do uso racional de energia. 

Estudo das diversas certificações. 

 

- Estudo de caso  

- Definição do objeto de estudo, levantamento das características 

construtivas, avaliação do ambiente pós-ocupado com uso de pesquisa com 

os ocupantes. 

 

- Simulação computacional com o software Ecotect 

- Criação de dois modelos do edifício estudado: 

 - Uso atual (para buscar eventuais deficiências e falhas) 

 - Modelo com proposta de melhorias para o conforto e uso de energia 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Durante os primeiros meses desenvolveu-se a revisão bibliográfica. No momento, 

estão sendo levantadas as características dó prédio do estudo de caso. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Notou-se, até agora, uma grande bibliografia para edifícios novos, e um número 

menor para existentes, e uma predominância dos estudos bioclimáticos nos estados 

do Sul do Brasil. 
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