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Resumo
A busca por suprir a demanda mundial de energia estimulou não só a procura por fontes alternativas, como também a
eficiência energética dos sistemas existentes. Entendendo que as edificações que abrigam as atividades humanas têm
grande impacto no consumo de energia, o objetivo desta pesquisa é possibilitar o desenvolvimento de um modelo
preditivo como parâmetro de eficiência energética para tipologias usuais de escritório no estado de São Paulo, por meio
de software de parametrização, a plataforma Rhinoceros-Grasshopper, aplicando o método dos algoritmos genéticos.
Assim, espera-se que o modelo preditivo seja capaz de auxiliar nas decisões projetuais em relação a questões de
conforto térmico e economia de energia, além de aumentar o número possível de soluções satisfatórias.
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Introdução
A partir da crise energética da década de 1970, o
conceito de sustentabilidade surgiu com a finalidade
de proteger os resquícios do patrimônio ambiental e
prover qualidade de vida para a população mundial e
as gerações futuras. No Brasil as edificações
comerciais respondem por 17,34% de todo o consumo
energético¹, o que justifica a importância de associar
análises termoenergéticas ao processo de projeto
arquitetônico. Como ferramenta para análise de
desempenho, o software de modelagem tridimensional
Rhinoceros que trabalha com Non-Uniform Rational
B-Splines (NURBS) permite maiores variações de
forma², se mostra muito funcional ao incorporar plugins
como o Grasshopper que gera algoritmos por meio de
uma interface acessível para a programação; o plugin
Honeybee que conecta o modelo com softwares de
simulação
termoenergética
(EnergyPlus
e
Openstudio); e o Ladybug que permite a importação
de arquivos de dados climáticos (EPW) e a geração de
diagramas de insolação, ventilação, entre outros³.
Essa integração entre os plugins e softwares é
apresentada na Figura 1. Para selecionar as melhores
soluções de projeto, a partir dos dados de entrada no
Grasshopper, as ferramentas Galapagos e Octopus
permitem a utilização de algoritmos genéticos (AG)
para otimização dos resultados.
Figura 1. Interação do Rhinoceros/Grasshopper com
outros softwares.

Rhinoceros-Grasshopper, que teve como objetivo
calibrar a ferramenta com o modelo do BESTEST 600,
os resultados de consumo energético para
aquecimento e resfriamento foram obtidos. A Tabela 1
traz os valores mínimos e máximos para validação do
Caso 600 do BESTEST em comparação com os
resultados simulados neste trabalho.
Tabela 1. Dados de consumo energético simulados
Simulações
Limites BESTEST
Indicador
Rhino
EPlus
Mín
Média
Máx
/GH
Demanda
de energia
anual para 4.432
7.187 6.137 7.053
8.448
resfriament
o(kWh)
Demanda
de energia
anual para 3.494
4.375 4.296 5.046
5.709
aquecimen
to (kWh)
Conclusões
A etapa de calibração e validação da plataforma
Rhinoceros/Grasshopper por meio dos plugins
Honeybee e Ladybug para estudo de eficiência
energética em edifícios de escritório, apesar de
apresentar certa variação nos valores numéricos,
mostrou resultados satisfatórios para o desenvolvimento
do código e da seguinte etapa da simulação
computacional.
____________________
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Resultados e Discussão
Com a realização da primeira etapa da simulação
computacional
na
plataforma
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