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CURSO 

Avaliação do desempenho térmico e lumínico – simulação computacional  NBR 15575:2021 – 

online “ao vivo” 

Objetivos gerais 

Curso de simulação computacional do desempenho térmico e lumínico (natural e artificial) utilizando os softwares 

ENERGY PLUS e DIALUX EVO, permite ao participante avaliar os projeto de edificações habitacionais na construtora. 

Público-Alvo 

Arquitetos, projetistas, auditores, consultores, gerentes, analistas e demais profissionais que atuam com projetos e 

sistemas de gestão da qualidade na construção civil no subsetor de edificações habitacionais. 

 

Pré-requisitos 

Desejável  conhecimentos da  versão NBR 15575:2013 ou 2021 

Conteúdo programático 

Módulo 1 – Simulação lumínica 

NATURAL 

 Instalação do programa DIALUX EVO (Versão free); 

 Desenho da edificação 3D (desenho manual, importação de arquivos do autocad, criação das zonas de 

iluminância, cópias de pavimentos, desenho de sombras de edificações limítrofes); 

 Desenho das aberturas de iluminação; 

 Materiais (cores, texturas, grau de reflexão das superfícies dos ambientes); 

 Parâmetros de simulação (latitude, longitude, orientação norte ou Azumut, condições do céu); 

 Simulação e avaliação dos resultados; 

 Relatórios. 

ARTIFICIAL 

 Configuração de cenário sem luz do dia; 

 Importação de arquivos luminotécnicos (.iEs) dos fabricantes de luminárias; 

 Distribuição da iluminação dos pontos de luz conforme projeto elétrico; 

 Simulação e avaliação dos resultados; 

 Relatórios. 

Módulo 2 – Simulação térmica – com ventilação natural 

 Instalação dos programas de desenho 3D – SKETCHUP MAKE 2017, Plugin EUCLID e ENRGY PLUS (todos Free) 

 Desenho da edificação 3D (Zonas Térmicas, mover e copiar pavimentos, criar sombreamentos, desenho das 

aberturas de janelas e portas); 

 Configuração das Zonas Térmicas e Superfícies e junção da superfícies; 

 Arquivos bicolimáticos; 
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Faça aqui a sua inscrição 

 Parâmetros de simulação; 

 Entrada de dados térmicos dos materiais; 

 Criação dos sistemas construtivos; 

 Detalhamento da construção; 

 Configuração das janelas e portas; 

 Impactos (solo, programação da ocupação, equipamentos e iluminação); 

 Criação de lista de zonas 

 Configuração de parâmetros de ventilação e frestas; 

 Configuração de dados de saída (Temperatura externa e temperaturas internas de ocupação) 

 Simulação e avaliação dos resultados; 

 Relatórios. 

Módulo 3 – Simulação térmica – com ventilação natural 

 Impactos (aquecimento e resfriamento); 

 Configuração de parâmetros de ventilação e frestas; 

 Parâmetros para carga térmica HVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (termostato, carga térmica 

ideal, equipamentos e conexões); 

 Configuração de dados de saída (carga térmica de aquecimento e resfriamento) 

 Simulação e avaliação dos resultados; 

 Relatórios. 

Duração: 24 horas 

Horário: 9:00 às 13:00 e 14:00 às 18:00h 

Local: online “ao vivo” 

Investimento: 

R$ 3000 

Descontos: 5% para 2 inscrições, 10% para 3 ou mais inscrições da mesma organização. 

 

 

Contatos 

E-mail: educacaoeformacao@apcer.com.br 

Tel: (11)3527-9490 / Fax: (11)3527-9483 

 

     

Preencha a ficha de inscrição e envie para educacaoeformacao@apcer.com.br 

  

https://www.apcergroup.com/images/site/downloads/Unef/Programas/BR/FichadeInscricao_Formacao_apcer_brasil_este.pdf
mailto:educacaoeformacao@apcer.com.br
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BIOGRAFIA RESUMIDA – Engº José A. Oliveira 

 

 

José Oliveira é reconhecido como um dos principais auditores líderes da 

APCER em sistemas de gestão da qualidade na construção civil. Atua na área 

da qualidade deste 1978, quando iniciou a sua carreira na indústria 

eletroeletrônica e depois para diversos segmentos como a indústria de 

semicondutores, plástico, metal, construção civil e serviços. A partir de 1995 

passou a atuar na área de consultoria em sistemas de gestão e serviços 

especializados de engenharia, assessorando diversas organizações em todo 

o território nacional. 

É membro do corpo de auditores líderes e formadores da APCER BRASIL desde 2012 nos referencias PBQP-H, ISO 9001, 

ISO 50001, ISO 37001 e ISO 39001. Formado em Engenharia Elétrica na FESP – Faculdade de Engenharia de São Paulo 

e com pós-graduação em Gestão de Projetos pela FGV – Fundação Getúlio Vargas e diversos cursos de especialização 

multidisciplinares completam sua formação acadêmica. 

 


