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Aplicação de RNA na área da Simulação Energética de Edifícios 

A utilização de Redes Neuronais Artificiais (RNA) começou na década de 40 com a pesquisa de McCulloch e Pitts (1943), que mostrou que, em teoria, uma 
RNA tem a capacidade de calcular o valor de qualquer função aritmética ou lógica. Desde então, a utilização de RNA tem aumentado significativamente, pois 
trata-se de uma ferramenta muito versátil com aplicação na resolução de problemas não só na engenharia, mas em áreas tão diversas como a medicina, 
economia, finanças, literatura e, obviamente, a matemática. O potencial das RNA como ferramenta matemática para a aproximação de funções complexas 
tem sido aplicado com sucesso em diferentes áreas da engenharia, tais como a geotécnica, a acústica e as estruturas. Recentemente vários investigadores têm 
utilizado RNA em problemas relacionados com a energia e o desempenho higrotérmico dos edifícios. 

Nesta apresentação descrever-se-á um caso de estudo em que as RNA são utilizadas como dados de entrada num algoritmo de otimização multi-objetivo. A 
ideia é procurar soluções construtivas otimizadas para aplicação na reabilitação de edifícios escolares, em que os objetivos impostos são o consumo de 
energia, a qualidade do ambiente interior e os custos das soluções.  

Para avaliar adequadamente o efeito de uma determinada solução construtiva no desempenho energético de um edifício, tradicionalmente, recorre-se a 
programas de simulação como o EnergyPlus. No entanto, quando se pretende simular modelos complexos, por longos períodos de tempo (simulações 
anuais), este procedimento pode tornar-se muito demorado e exigente em termos computacionais. Uma vez que os algoritmos de otimização multi-
objectivo requerem inúmeras iterações, torna-se praticamente impossível utilizá-los diretamente com o programa de simulação. Nesse sentido, ferramentas 
matemáticas como as RNA surgem como uma alternativa viável, uma vez que, depois de devidamente treinadas e validadas, podem ser utilizadas para estimar 
as funções avaliadoras do desempenho e entrarem no algoritmo de otimização, aligeirando o processo computacional e, portanto, reduzindo 
significativamente o tempo de processamento. 
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