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Resumo

Uma das primeiras e primordiais funções da arquitetura é fornecer 
abrigo para homem, protegendo-o dos perigos da natureza. De 
início, na pré - história, o homem nômade buscava abrigo em 
cavernas, que foram concebidas devido aos caprichos da natureza. 
A partir do desenvolvimento da agricultura, em paralelo com a 
linguagem e a escrita, o homem passou de uma vida nômade para 
uma vida sedentária, gerando a necessidade de construir o seu 
próprio abrigo. O homem então desenvolve diversas técnicas de 
construção e uma enorme variedade de abrigos, de acordo com 
a condição geográfica em que cada sociedade vivia. Hoje, esse 
tipo de construção é chamada de arquitetura vernacular, uma 
arquitetura que foi desenvolvida e refinada ao longo dos séculos 
e que responde as condições do contexto físico e cultural em que 
está inserida. Nos dias de hoje, com a crescente preocupação em 
relação a sustentabilidade das construções e os avanços nas TICs 
(Tecnologias de Informação da Comunicação), que deram origem 
a novas ferramentas digitais de projeto, tais como ferramentas 
de analíse, simulação e geração, características intrínsecas da 
arquitetura vernacular surgem como princípio norteador do projeto 
arquitetônico, dando origem as tais arquiteturas performáticas ou 
performativas, arquiteturas que respondem a critérios definidos de 
performance, como conforto térmico, acústico, etc., se justificando 
através do processo em que a forma final foi concebida, que 
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relaciona tanto questões do meio climático como o meio cultural 
em que a arquitetura está inserida.
O presente trabalho busca desenvolver uma abordagem projetual 
alinhada com esses conceitos, buscando desenvolver uma 
arquitetura que responde genuinamente ao contexto físico e 
cultural em que está inserida, por meio do estudo das ferramentas 
digitais de projeto e aplicação delas no processo projetual.

Palavras chave: Arquitetura, Performance, Tecnologia, Processo, 
Ferramentas Digitais, Desenho Paramétrico, Conforto Ambiental, 
Sustentabilidade.

Descrição do trabalho

O presente trabalho está divido em três capítulos.
O primeiro capítulo aborda a performance na arquitetura sob uma 
perspectiva histórica, mostrando como desde a antiguidade até os 
dias de hoje a arquitetura busca se adequar ao clima e ao contexto 
geografico e cultural em que está inserida.
O segundo capítulo aborda o desenvolvimento das ferramentas 
digitais de projeto, dos primórdios até os dias de hoje, descrevendo 
os diferentes tipos e finalidades de ferramentas existentes 
atualmente.
O terceiro capítulo aborda o estudo prático desenvolvido no 
presente trabalho, aplicando os conceitos e ferramentas estudadas 
em um exercício de projeto, de maneira a entender e incorporar 
tais ferramentas no processo projetual.
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Por fim, o quarto capítulo contém algumas considerações e 
reflexões finais sobre o presente estudo.

Objetivos

O presente trabalho teve como objetivos específicos compreender 
as ferramentas digitais e utiliza-las no processo projetual como 
meio de encontrar novas soluções performativas de projeto, 
seguido de uma avaliação das soluções adotadas por meio 
destas ferramentas. Teve também como objetivos gerais 
contribuir com a discussão da implantação de tais ferramentas, 
em um contexto nacional, tanto na academia como no mercado 
e difundir o conhecimento sobre tais ferramentas, incentivando a 
instrumentalização de arquitetos, urbanistas, engenheiros, designers 
e demais profissionais relacionados a área de construção civil.
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Introdução

Desde a pré - história, o homem busca no abrigo um refúgio para 
os perigos da natureza, sendo esta uma das funções primordiais 
da arquitetura. Com o desenvolvimento da escrita e da agricultura, 
o homem passou de um vida nômade para uma vida sedentária, 
criando a necessidade do desenvolvimento de técnicas de 
construção deste abrigo. A arquitetura vernacular surge neste 
contexto, uma arquitetura que responde somente as condições do 
meio físico e cultural em que ela está inserida, criando soluções 
de desempenho ambiental ao longo dos séculos, que são material 
de estudo até hoje.Entretanto, a partir da Idade Moderna, a 
arquitetura deixa um pouco de lado as questões de desempenho, 
com a seperação entre projetista (arquiteto) e construtor(artesão) 
no Renascimento, uma vez que o projetista se distancia do 
canteiro e do objeto a ser construído, perdendo contato com um 
rico material de soluções construtivas acumulados ao longo dos 
séculos (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014).
A partir da Segunda Guerra Mundial, novas tecnologias na área de 
construção civil passaram a ser difundidas pelo mundo, gerando 
um tipo de arquitetura denominada como “estilo internacional”, 
edifícios que são grandes torres de vidro destinadas abrigar 
escritórios, possibilitados pelo uso do aço, dos elevadores de alta 
velocidade e pelo uso do ar-condicionado como estratégia principal 
de climatização do edifício. Tal modelo de edifício foi exportado 
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para diversas cidades do mundo, por se tratar de um ícone da 
arquitetura contemporânea que simboliza a pujança econômica 
da época (UMAKOSHI, 2008.).
Com a crise energética dos anos 70, ocasionada pela aumento do 
preço do petróleo, surge a necessidade de se repensar a tipologia 
do edifício de escritório, surgindo, a partir do final dos anos 80 e 
começo dos anos 90, novos tipos de edifícios de escritório com 
estratégias efetivamente inovadoras de desempenho ambiental, 
a exemplo do projeto do Hong Kong and Shanghai Bank 
Headquarters (1986) do escritório de arquitetura Norman Foster 
and Partners, que utiliza o átrio central como estratégia para 
iluminação e ventilação natural (UMAKOSHI, 2008).
Concomitantemente a isto, o desenvolvimento das tecnologias 
de informação e comunicação, principalmente do computador, 
vêm permitindo aos arquitetos novas possibilidades de projeto 
através do desenvolvimento dos sistemas CAD e ferramentas 
de modelagem 3D, resultando, a partir dos anos 90, uma 
produção arquitetônica caracterizada pelo formalismo e pela alta 
complexidade geométrica (NATIVIDADE, 2010).Tal produção, 
estudada a fundo por autores como William Mitchell, Marcus Novak 
e Terzidis Kostas, segundo Natividade (2010), são as chamadas 
“arquiteturas geradas digitalmente”, ou seja “arquiteturas onde 
as técnicas digitais são parte indissociável de suas propostas 
(NATIVIDADE, 2010.)”. Um exemplo icônico produção é o Museu 
Guggenheim de Bilbao (1997), do escritório Gehry Partners, 
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cuja construção só foi possível graças aos cálculos matemáticos 
gerados por um software de modelagem 3D denominado CATIA, 
usado para projetos de aeronaves. 
O uso do computador na arquitetura possibilitou o surgimento de 
uma nova área: o design computacional. Mitchell em “The Logic of 
Architecture” (1990) procurou estabelecer as bases teóricas desse 
novo campo do conhecimento através de conceitos provenientes 
da ciências cognitivas, da ciência da computação e da lógica 
contemporânea. Mitchell se propõe a descrever o raciocínio do 
arquiteto por meio de linguagens simbólicas, como por exemplo, 
cálculo de predicados de primeira ordem (MITCHELL, 1990). 
No design computacional,o uso dados computáveis trabalhados 
influencia nas decisões projetuais em vários aspectos. O 
desenvolvimento das novas tecnologias digitais também permitiu 
simular com grande precisão e controle o projeto arquitetônico, 
tanto na fabricação, quanto na mediação de dados ambientais 
e estruturais (UMAKOSHI, 2014). Tal uso do computador no 
processo de projeto possibilitou o desenvolvimento das arquiteturas 
performativas, ou seja, arquiteturas baseadas em desempenho 
(NATIVIDADE, 2010) de maneira mais eficiente. Tais arquiteturas 
tem como princípio atender alguns parâmetros de desempenho 
(estrutural, ambiental, etc.) em que a forma ou solução resultante 
é submetida a análise do computador, para que este verifique 
se a solução atende os parâmetros desejados. Desta forma, a 
interação homem-máquina produz a “convergência para solução 
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ótima de projeto” (KOLAREVIC in NATIVIDADE, 2010).
No entanto, apesar das novas preocupações e práticas 
sustentáveis, o modelo de edifício do “estilo internacional” 
continua sendo reproduzido em várias cidades do mundo até os 
dias de hoje. No cenário brasileiro, mas especificamente em São 
Paulo, grande centro financeiro do país, a produção de edifícios 
sustentáveis (com preocupações ambientais) vem timidamente 
aumentando, a exemplo da produção recente do escritório Aflalo 
e Gasperini, cujo alguns de seus projetos têm certificado LEED 
(The Leadership in Energy and Environmental Design). Porém, 
tal certificações constitui apenas em um sistema de avaliação, 
não gerando mudanças significativas no processo de projeto, que 
por consequência, não gera mudanças significativas no projeto 
arquitetônico (UMAKOSHI, 2014).
Considerando os problemas das edificações classificadas como 
sustentáveis (UMAKOSHI, 2008) e o surgimento de novas 
tecnologias digitais de projeto e simulação, através do design 
computacional (NATIVIDADE, 2010), como, através das novas 
ferramentas digitais, produzir novas soluções de projeto, com foco 
no desempenho ambiental ?
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CAPÍTULO I 

PERFORMANCE AMBIENTAL 
- DA ANTIGUIDADE À 

CONTEMPORANEIDADE
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 Arquitetura Vernacular

A arquitetura, desde os primórdios da civilização, busca se 
adaptar ao meio físico em que está inserido, buscando a melhor 
performance dadas as condições climáticas do local. A arquitetura 
vernacular têm muito a ensinar sobre isso, uma vez que ela é fruto 
de séculos de aprimoramento construtivo e projetual, servindo 
como material de estudo até os dias de hoje. Ferreira (1999) define 
a arquitetura vernacular como “genuína, correta, pura e isenta 
de estrangeirismos”. Ou seja: é uma arquitetura que responde 
somente ao meio físico e cultural imediato em que está inserido.
Na Roma Antiga, o Calidarium e o Ipocausto são os sistemas 
calefação mais antigos de que se tem notícia (respectivamente, 
aquecimento de água e ambientes.). Consiste na criação de túneis 
subterrâneos embaixo das construções, por onde se aquecia o ar 
através da queima de madeira e carvão em fornos, que por sua vez 
aquecia os ambientas acima (figura 1.1). Uma crise de escassez 
de recursos atingiu Roma por volta do século 1 D.C. , exigindo 
que os romanos buscassem alternativas mais sustentáveis de 
construção. Plínio, escritor da época, projetou duas residências 
utilizando o Sol como principal fonte de aquecimento, aos moldes 
dos gregos antigos. Um dos ambientes desta casa possuia uma 
forma semicircular com grandes janelas orientadas de tal forma 
que a luz penetrava no ambiente de manhã até o final da tarde. 
Tal técnica foi batizada por Plínio de heliocaminus (LAMBERTS; 
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Figura 1.1 - Ruínas de um Ipocausto romano. Na imagem podemos observar os 
túneis abaixo do piso, onde eram posicionados as fornalhas de aquecimento.

DUTRA; PEREIRA, 2014). A técnica utilizada por Plínio hoje é 
conhecida hoje como inércia térmica, que é a transferência de calor 
de um ambiente externo para o interno, através da capacidade 
do material que a parede externa é constituída têm de absorver 
calor para liberá-lo posteriormente. Isso mostra a capacidade da 
arquitetura de se adaptar as condições econômicas, sociais e 
culturais, a fim de se obter a melhor performance possível dentro 
das condições impostas.
No oriente, na cidade de Honan, norte da China, devido ao clima 
desértico do local, as edificações são construídas sob a superfície 
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(RUDOFSKY, 1981) onde a temperatura é mais amena. As 
edificações abrigam residências, escolas e mercados,(LAMBERTS; 
DUTRA; PEREIRA, 2014) sendo visível na superfície apenas os 
pátios internos das edificações (figura 1.2).
No território brasileiro, devido ao seu tamanho continental e a rica 
diversidade cultural e climática, existe uma grande variedade de 
arquitetura vernacular, como por exemplo, as habitações sobre 
palafitas da região amazônica. Essa tipologia é muito comum 
em regiões de clima tropical ou equatorial próximos a rios ou 
grandes corpos d’água. Apoiadas em pilotis ou estacas de 

Figura 1.2 - Habitações subterrâneas em Ronan, Norte da China. 
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madeira apoiadas em solo úmido ou sob a água, estas habitações 
asseguram a  proteção contra os períodos de cheia dos rio e 
animais selvagens ,e ainda possuem um mecanismo de captação 
de ventos adequada para a região devido as palafitas que criam 
uma zona de pressão, refrescando a habitação por baixo (figura 
1.3).

Figura 1.3 - Habitações sob palafita de uma comunidade ribeirinha no Pará. 
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A arquitetura moderna

Com o início da Idade Moderna, o Renascimento surge como 
um novo paradigma no campo das artes e das ciências, com 
a valorização do homem (Antropocentrismo) e a retomada do 
racionalismo e do humanismo, trazendo uma série de descobertas 
e inovações científicas e tecnológicas. Na Arquitetura, a invenção 
da perspectiva por Brunelleschi e a sistematização do projeto 
através dos desenhos ortogonais (planta, corte, elevação, 
etc) permitiu um maior protagonismo do arquiteto através da 
dissociação entre o projetista e o construtor, como nos dias de 
hoje. Tal dissociação afastou o arquiteto de um rico vocabulário 
de soluções construtivas, passadas de geração em geração de 
artesãos-construtores. A arquitetura passa a se preocupar mais em 
traduzir valores culturais, enquanto que a questão da performance 
se tornou mais latente.
Mais tarde, a Revolução Industrial trouxe uma série de inovações 
tecnológicas no campo da construção civil, como o aço e o 
concreto armado, que surgiram como alternativas a construção 
em alvenaria (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014). Também 
trouxe o elevador moderno, o que permitiu que as construções 
crescessem em altura (UMAKOSHI, 2008). Neste contexto, o 
modernismo surge como um novo paradigma arquitetônico e 
urbanístico em contraponto a arquitetura eclética, que, segundo 
os modernistas, não expressava corretamente a tecnologia e a 
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cultura da época. Le Corbusier (1887 - 1965) surge como um 
dos principais arquitetos e teóricos do Movimento Moderno, 
estabelecendo os cinco pontos da arquitetura Moderna, entre eles 
a planta livre, a estrutura independente, o terraço jardim e o térreo 
livre, além de ser um dos principais militantes do funcionalismo 
dentro da arquitetura moderna e ter cunhado o termo “Estilo 
Internacional”.
 Neste contexto, há uma retomada por parte dos arquitetos a 
preocupações de perfomance ambiental, na medida em que o 
modernismo era assimilado e regionalizado de acordo com cada 
país. Um exemplo desta regionalização do modernismo é o palácio 
Gustavo Capanema, ou o antigo Ministério da Educação e Cultura 
(1943), localizado no Rio de Janeiro, dos arquitetos Lúcio Costa, 
Carlos Leão Eduardo Affonso Reidy, Ermâni Vasconcelos, Jorge 
Machado Moreira e o próprio Le Corbusier (Figura 1.4). O bloco 
principal do edifício é constituido por uma lâmina horizontal, cujo 
os lados maiores são orientados no sentido norte-sul. A fachada 
norte protegida por brise soleil operável manualmente, elemento 
que ficou conhecido como um símbolo da arquitetura brasileira, 
enquanto que a fachada sul não tem nenhuma proteção solar, 
sendo revestida de vidro.
Outros exemplos de arquitetura moderna brasileira com 
preocupações ambientais estão na obra do arquiteto Rino Levi. 
Um dos principais exemplos de sua produção é o Edifício Banco 
Sul-Americano (1961), localizado na Avenida Paulista, em São 
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Figura 1.4 - Fachadas do Palácio Gustavo Capanema (antigo Ministério da 
Educação e Cultura). A esquerda, a fachada sul, revestida por uma cortina de 
vidro e a direita, a fachada norte, protegida da insolação por um sistema de 
brise-soleil.

Paulo (Figura 1.5). O edifício possui um embasamento que abriga 
o banco e uma torre de escritórios acima do embasamento. 
Devido a insolação incidente em suas fachadas, todo o edifício 
é protegido da insolação por brise-soleil, cujo desenho varia 
de acordo com a posição da fachada e a respectiva insolação 
incidente (Figura 1.6). O edifício foi considerado pelo IPT (Instituto 
de Pesquisas Técnológicas) como o mais eficiente da Avenida 
Paulista (CAVALCANTE, 2009).
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Figura 1.5 -  Edifício Banco Sul Americano (1961), projeto do arquiteto Rino Levi.
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Figura 1.6 -  Detalhamento das fachadas do Edifício Banco Sul Americano 
(1961), projeto do arquiteto Rino Levi.Neste desenho, pode - se observar que as 
proteções solares foram pensadas de acordo com a orientação de cada fachada, 
para garantir a melhor performance do edifício. 
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O Estilo Internacional e a crise energética dos 
anos 70

Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por grandes 
transformações sociais e econômicas. O desenvolvimentismo, o  
Welfare State e a reconstrução das cidades afetadas pela Segunda 
Guerra permitiu que os arquitetos tivessem um amplo mercado 
de trabalho. Nesse contexto, a arquitetura moderna passou a 
ser exportada de maneira mais efetiva para todo o globo através 
do Estilo Internacional. O formalismo de Mies Van Der Rohe, 
expresso em diversos edifícios, como o Edifício Seagram (1958) 
se tornou um paradigma de tipologia de edifícios de escritório. 
Tal paradigma de arquitetura afastou cada vez mais os arquitetos 
de questões como performance ambiental e consumo energético 
(LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014). Edifícios constituídos 
de megaestruturas de aço e concreto e grandes cortinas de vidro 
fechadas, que exigiam sistemas de ar condicionado e iluminação 
artificial cada vez mais sofisticados, tornaram-se grandes símbolos 
de poder econômico da época, sendo exportados para diversas 
partes do globo, ignorando o contexto climático em que eram 
implantados e tornando-os cada vez menos energeticamente 
eficientes.
Nos anos 70 a crise do petróleo provocada pelo embargo 
econômico imposto pelos países da OPEP (Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo) provocou uma crise energética 
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nos Estados Unidos e no resto do mundo, obrigando diversos 
países a repensar sua matriz energética. Em paralelo a isso, 
o aumento da população nos grandes centros urbanos a partir 
dos anos 80 agravou o consumo de energia em todo o globo 
(LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014). A apresentação do 
relatório Brundtland (1987) e da Agenda 21 (1992), trataram as 
questões da sustentabilidade como de grande importância para o 
Século XXI (UMAKOSHI, 2014).
 No campo da arquitetura, o paradigma do edifício selado do 
Estilo Internacional é colocado em discussão, por ser um grande 
consumidor de energia (UMAKOSHI, 2014). A sustentabilidade 
e a performance ambiental voltam a ser questões discutidas nos 
projetos, dando origem a uma primeira geração de edifícios ditos 
sustentáveis a partir dos anos de 1990, entre eles o Hong Kong 
and Shangai Bank Headquarters (1986), projeto do escritório de 
arquitetura Norman Foster and Partners. O projeto foi um dos 
primeiros de sua categoria a priorizar estratégias passivas de 
iluminação e ventilação natural, através do uso de um átrio no 
centro da planta e do rebatimento de luz solar através de um 
sistema de espelhos.
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 Figura 1.7 - Átrio Central do Hong Kong and Shangai Bank 
headquarters,projeto  do arquiteto Norman Foster (1986).
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Arquitetura Contemporânea

A partir das discussões acerca da sustentabilidade e do 
aquecimento global iniciadas na década de 1990, os arquitetos 
responderam a essas discussões através de uma série de 
projetos com preocupações ambientais, entre elas, a performance 
energética do edifício, que garante uma redução no consumo 
de energia, além de gerar espaços mais agradavéis através do 
conforto térmico/acústico.
Um exemplo deste tipo de arquitetura é o Pavilhão britânico da 
Expo ‘92, em Sevilha, do arquiteto Nicholas Grimshaw. Através 
do uso de estratégias passivas de ventilação, proteções solares, 
painéis fotovotaicos e uma fachada refrigerada utilizando água, o 
edifício consome cerca de ¼ da energia do total se tais estratégias 
não fossem adotadas. (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014). 
Além deste exemplo, a performance ambiental está presente e 
permeia o trabalho de diversos escritórios, com o Norman Foster 
and Partners sendo um dos principais expoentes dessa vertente da 
arquitetura, como é possível observar no projeto do Commerzbank 
Headquarters (1998). Edifício projetado para abrigar a sede do 
Commerzbank ,importante banco alemão, foi objeto de concurso 
internacional, que selecionou o projeto do escritório Norman Foster 
and Partners. O objetivo do concurso era o projeto de um edifício 
com espaços de trabalho com boa comunicação interna entre 
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Figura 1.8a  e 1.8b - Pavilião Britânico da Expo ‘92, do arquiteto Nicholas Grimshaw. 
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Figura 1.9a - Commerzbank Headquarters, do  escritório Norman Foster and 
Partners.
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os usuários e que promovesse um incremento na produtividade, 
atrelado a questões ambientais como menor consumo energético. 
O edifício possui 56 pavimentos e 258 metros de altura, sendo 
por muitos anos o edifício mais alto da europa. Os arquitetos do 
escritório optaram pela planta triangular com um átrio central, 

Figura 1.9b-  Planta do Commerzbank Headquarters, do Norman Foster and Partners. 
Pode-se observar planta tipo triangular, com uma das arestas sendo ocupada pelo jardim 
de pé direito quaduplo
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Figura 1.9c-  Corte do Commerzbank Headquarters, do Norman Foster and Partners. 
Trecho de corte mostrando os jardins suspensos e a espacialidade interna do edifício.

onde nos vértices do triângulo estão localizados os núcleos de 
circulação vertical do edifício e o resto do programa ocorre nos 
lados do triângulo. O edifício está dividido em grupos de 12 
pavimentos chamados de “vilas”, onde cada vila possui três jardins 
de pé direito quadruplo, um em cada lateral, conectados pelo átrio 
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central.
Tal arranjo espacial, com o átrio e os jardins, permitiu a ventilação 
e iluminação natural no interior do edifício, além de criar uma 
mediação climática entre os espaços internos e o clima externo 
(UMAKOSHI, 2014).
O edifício é considerado um dos grandes marcos na arquitetura 
de edifícios de escritórios, devido às estratégias de desempenho 
ambiental utilizadas para garantir um menor consumo energético 
do edifício.
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CAPÍTULO II

PERFORMANCE NA ERA DIGITAL
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As arquiteturas performativas, ou arquiteturas baseadas em 
desempenho (NATIVIDADE, 2010) são aquelas que alcançam 
soluções ótimas de projeto dentro dos critérios estabelecidos pelos 
projetistas. Nesta abordagem, a forma do edifício é um elemento 
secundário, uma vez que ela é submetida a uma avaliação dos 
critérios de desempenho elencados pelos projetistas, podendo ela 
ser modificada de acordo com o resultado dessa avaliação, de 
maneira a produzir uma solução otimizada. Existem muitos critérios 
que podem ser elencados para este tipo de abordagem projetual, 
desde critérios em relação a estrutura da edificação, critérios 
ambientais (iluminação ou ventilação natural, conforto térmico, 
etc) ou até mesmo critérios mais subjetivos. Tal metodologia de 
projeto hoje é amplamente difundida graças ao surgimento e a 
evolução do computador e das ferramentas digitais de projeto.

A introdução do computador e as ferramentas 
digitais

A partir da década de 1960, na chamada “era pós-industrial”, 
(NATIVIDADE, 2010) o computador, ou as “máquinas de terceira 
geração”, de maneira análoga as máquinas mecânicas da geração 
anterior, surge como um novo paradigma maquínico da época. 
Enquanto as máquinas mecânicas representavam uma extensão 
das forças do homem, o computador representa uma extensão 
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do pensamento do homem, uma extensão cognitiva (LACOMBE 
in NATIVIDADE, 2010). Nessa nova sociedade pós-industrial, 
o computador se configurou como o principal instrumento de 
armazenamento, processamento e disseminação da informação 
(MITCHELL in NATIVIDADE, 2010). Entretanto, a popularização 
do computador só se deu de maneira mais efetiva no final do 
século XX, com o surgimento da internet.
Os primeiros computadores surgiram nas décadas de 40 e 50. 
Eram basicamente grandes calculadoras programáveis que 
ocupavam salas inteiras.Durante muito tempo, eram exlusivas de 
uso militar. O uso civil só foi disseminado a partir da década de 
1960, porém ficou restrito a laboratórios de grandes universidades 
e grandes empresas. O computador evoluiui através de outras 
invenções, como o transistor (1947), o circuito integrado (1957) e 
o chip de silício para microprocessadores (1971) (NATIVIDADE, 
2010). O computador de uso doméstico só foi viabilizado através 
da comercialização do microprocessador na década de 1970, que 
possibilitou o surgimento do PC (Personal Computer) em 1976, 
quando a Apple Computers lança o Apple I, e posteriormente o 
Macintosh, em 1984 o primeiro PC a ter uma interface gráfica.
Porém, já no ano de 1963, o matemático Ivan Sutherland 
desenvolveu o sketchpad, uma “máquina de desenhar” fruto da 
sua tese de doutorado no MIT. O sketchpad era um dispositivo 
voltado para a área de engenharia, com o propósito de realizar 
desenhos técnicos de maneira digital. É considerado o primeiro 
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sistema CAD (Computer Aided Design, ou Desenho Assistido 
por Computador) e inaugurou o conceito de GUI (Graphics User 
Interface, ou Interface gráfica de usuário) isso porque o usuário 
interagia com o sketchpad através de uma interface onde o 
usuário apertava botões e dava cliques com uma caneta, muito 
similar aos computadores de hoje, eliminando a necessidade de 
digitar comandos ou scripts ou conhecimentos de programação. 
O sketchpad possuia uma tela de  aproximadamente 17x17 
centímetros, como uma resolução de 1024x1024 pixels; uma 

Figura 2.1 - Sketchpad. 
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caneta luminosa utilizada para fazer a interface com a tela e cerca 
de 40 botões que representavam comandos, como line, move ou 
delete (NATIVIDADE, 2010).
A partir da década de 1970, os sistemas CAD começaram a ser 
difundido dentro dos escritórios de arquitetura, mas somente 
na década de 1980 que tais sistemas começaram a ser viáveis 
comercialmente, com o surgimento do PC e dos primeiros softwares 
CAD feitos para essa plataforma, como a primeira versão do 
AutoCAD em 1982 para DOS (NATIVIDADE, 2010). Durante esse 
período, os sistemas CAD foram muito bem aceitos e aumentaram 
a produtividade dos escritórios de arquitetura. Porém, ainda não 
trouxe muitas mudanças significativas no processo de projeto 
como anunciavam os entusiastas desde a década de 1960, uma 
vez que o CAD limita o computador a uma “prancheta digital”, uma 
máquina que auxilia apenas na confecção de peças gráficas em um 
processo mecânico e de pouco raciocínio, tanto da máquina como 
do usuário . Foi somente na década de 1990 que computador se 
torna efetivamente uma ferramenta fundamental no processo de 
concepção arquitetônica, através do trabalho de arquitetos como 
Greg Lynn, Peter Eisenman e principalmente Marcus Novak, 
que através do seu artigo Architectural Compositions (1998) que 
questiona o fato dos arquitetos utilizarem as ferramentas digitais 
para resolver questões técnicas, programáticas e de representação 
gráfica ao invés de explorar campos ainda desconhecidos da 
arquitetura, como por exemplo, uma nova abordagem artística 
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inovadora (NATIVIDADE, 2010) Tais pressupostos colocados por 
Novak necessitavam que os softwares reconhecessem elementos 
arquitetônicos e permitissem a manipulação deles, através de 
“abstrações de altíssimo grau, no lugar da [manipulação de] 
objetos em particular (NOVAK in NATIVIDADE, 2010)”. A resposta 
às questões colocadas por Novak vieram com a substituição da 
geometria descritiva pela topologia, dentro da lógica de leitura 
de objetos geométricos nos softwares e a introdução do conceito 
de parametrização, dando origem às ferramentas NURBS (Non 
Uniform Rational Basis Spline) e as ferramentas de modelagem 
3d paramétrica.
Na modelagem paramétrica, diferente da modelagem 3d 
tradicional, o projetista constrói um espécie de algoritmo, um 
procedimento sistemático com um número finito de etapas, 
baseado na associação explícita de parâmetros, criando relações 
formais entre os elementos da modelagem. Desta maneira, quando 
um parâmetro do modelo é alterado, todos os outros respondem a 
essa alteração sistematicamente em uma reação em cadeia.
Este tipo de processo permite aos arquitetos um maior controle 
sobre o processo de composição do projeto, podendo produzir e 
testar dezenas de variações do mesmo modelo em pouco tempo, 
permitindo uma maior exploração do objeto arquitetônico.



44

O Computador como ferramenta de análise de 
desempenho
 
Com o desenvolvimento do computador e com as ferramentas 
digitais de projeto, tal processo projetual foi facilitado devido ao 
desenvolvimento de softwares capazes de fazer simulações e 
análises em modelos digitais. Através do computador, o projetista 
é capaz de submeter a forma a uma análise ou simulação através 
de softwares, o software analisa e produz uma série de dados 
referentes aquela forma, dando subsídio para o projetista tomar 
decisões de projeto. Importante ressaltar que, neste processo, 
o computador não “gera” a solução, mas informa ou instrui o 
projetista sobre as propriedades da geometria analisada para que 
se possa alcançar a uma solução ótima de projeto (NATIVIDADE, 
2010).
Tal metodologia de projeto têm cumprido um papel paradigmático 
nas arquiteturas digitais (NATIVIDADE, 2010). Uma metodologia 
que absorve, incorpora e simula informações de projeto abre 
uma série de possibilidades metodológicas (NATIVIDADE, 2010), 
podendo o projeto ser resultante de múltiplas dimensões que vão 
de questões estritamente técnicas e pragmáticas até questões 
mais subjetivas como sociais e culturais. O principal argumento de 
defesa desta metodologia é que o projeto resultante é justificado 
através do processo, cujo as decisões foram embasadas através 
de análises e simulações.
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 Embora tal abordagem seja muito utilizada focando em questões 
técnicas e pragmáticas de projeto, não deve-se reduzi-la somente 
a tais questões, produzindo um discurso “neo funcionalista” 
da arquitetura, como aponta Kolarevic (2005). Ainda segundo 
Kolarevic: “Determinar diferentes aspectos performativos de 
um determinado projeto, reconciliando muitas vezes objetivos 
conflitantes para o desempenho gerando formas criativas e 
eficazes são alguns dos principais desafios do projeto baseado 
em desempenho” (Kolarevic;Malwaki,2005). 
Um exemplo icônico desta abordagem projetual é o London City 
Hall, do escritório Norman Foster and Partners (2001). O edifício, 
que abriga a sede da prefeitura de Londres, foi pensado de 
maneira em que na sua forma não houvesse fachadas principais 
nos termos convencionais. Para isso, optou-se por fazer o edifício 
de forma esférica, que foi deformada através de um processo 
de análise da forma, para otimizar o desempenho energético do 
edifício. O edifício foi modelado parametricamente, cuja inclinação 
do eixo permitiu o máximo de insolação ao norte e o sombreamento 
adequado na fachada sul (NATIVIDADE, 2010). A proporção entre 
painéis de vidro e painéis opacos foi decidida através de análises 
de eficiência energética e acústica (pois o edifício abriga a câmara 
de debates da cidade). 
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O computador como ferramenta geração da 
forma através do desempenho

Diferente da abordagem anterior, em que o computador apenas 
fornece dados e instrui o projetista, cabendo a ele tomar as 

Figura 2.2a - London City Hall, do escritório Norman Foster and Partners (2001)
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decisões de projeto, tais decisões podem também ser tomadas 
pelo computador, através da definição de um sistema generativo. 
Em um sistema generativo, cabe ao projetista a definição de 
um método ou um processo que possibilite resolver o problema 
de projeto, fazendo com que o computador gere um número de 

Figura 2.2b - London City Hall, do escritório Norman Foster and Partners (2001). 
Simulação da incidência de radiação solar sob o edifício. 
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soluções distintas, porém com características em comum (CELANI 
2016). Nos métodos tradicionais de projeto, o arquiteto baseia-
se em experiências anteriores e/ou precedentes para tomada 
de decisões projetuais, de modo que as soluções projetuais são 
limitadas por essas referências. Com a concepção de um sistema 
generativo, é possível gerar sistematicamente um número variado 
de alternativas de solução a um problema. Muito antes da era 
da informática, tal metodologia já era adotada por arquitetos do 
Renascimento como Palladio, que definiu uma série de regras de 
proporção e distribuição de ambientes (CELANI, 2016). Entretanto, 
a discussão sobre os sistemas generativos ganhou força com 
o desenvolvimento do computador e das ferramentas digitais. 
A geração sistemática de formas ou soluções através de um 
processo baseado em regras e operações é definido por Mitchell 
como Shape Grammar, ou gramática da forma (MITCHELL, 2008). 
Tal conceito foi introduzido na arquitetura por Stiny e Gips (1972) e 
foi amplamente utilizado e discutido pelo arquiteto e teórico Peter 
Eisenman.
O sistema generativo pode considerar critérios e premissas de 
desempenho para geração das soluções de projeto, abrindo uma 
série de possibilidades e experimentações projetuais. Tais critérios 
e premissas também podem variar de questões pragmáticas de 
projeto até questões mais subjetivas, dependendo da capacidade 
do projetista de desenhar o processo de maneira assertiva.
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Figura 2.3 - Punjab Kesair Headquarters, projeto do Studio Symbiosis Architects 
(2016). Inspirada na arquitetura indiana, as aberturas da fachada do edifício 
foram geradas de acordo com o desempenho desejado, variando de acordo com 
o ambiente e iluminação desejada.
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CAPÍTULO III

EXPERIÊNCIA PROJETUAL
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Escolha do aspecto performático

Levando em consideração o estudo da performance na 
arquitetura, aliado às necessidades práticas de uma edificação 
e as preocupações contemporâneas da arquitetura, sobretudo 
da questão ambiental, o aspecto performático escolhido para 
o exercício projetual foi a insolação. A iluminação natural na 
arquitetura é de extrema importância para tornar os espaços 
arejados e agradáveis, porém em excesso é um dos responsáveis 
pelo aumento da temperatura em uma edificação, causando 
desconforto e  levando muitas vezes ao uso de soluções artificiais 
de climatização do ambiente, como por exemplo o ar-condicionado, 
elevando o gasto com energia elétrica, principalmente em países 
tropicais como o Brasil. Segundo a EPE (Empresa de Pesquisa 
de Energia) do Governo Federal, do gasto total de energia elétrica 
do Brasil no ano de 2016, 60,3% foi com edificações, levando em 
consideração os usos residenciais, comerciais, setor público e 
rural  (EPE,2017). No exercício projetual proposto, procurou-se 
otimizar o ganho de calor da edificação, utilizando a iluminação 
natural de maneira a iluminar o ambiente sem ganhos excessivos 
de calor.
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Escolha do programa

Segundo a EPE, o uso  que mais consumiu energia no ano de 
2017 foi o residencial, representando  28,8% do total de energia 
elétrica consumida por edificações citado anteriormente (EPE, 
2017). Tal consumo de energia é distribuído da maneira vista na 
figura 3.1.
Conforme visto na figura 3.1, o gasto com  ar-condicionado para 
climatização dos ambientes chega a 1/5 do total do consumo 
de uma residência (Eletrobras, 2007). O responsável por parte 
desse consumo é a falta de estratégias passivas mais efetivas 
de ventilação natural e controle de insolação  por  parte das 
edificações, tornando o ambiente interno desconfortável para os 
usuários.

Figura 3.1  - Gráfico de média de consumo de energia de uma residência de 
acordo com os equipamentos elétricos.



53

O uso comercial é o segundo uso que mais consome energia 
segundo a EPE, com 19,1%  do total no ano de 2016 (EPE, 2017).   
Pode-se deduzir que uma parcela considerável deste percentual 
destina-se ao uso do ar-condicionado, assim como nas edificações 
residenciais.
Desta maneira, levando em conta os dados levantados sobre 
o consumo de energia elétrica, sobretudo para climatização do 
ambiente, programa escolhido para o exercício projetual levou em 
consideração estes dois usos,  que apresentam uma boa parcela 
de consumo de energia elétrica que poderia ser diminuído através 
de estratégias mais efetivas de otimização do conforto térmico 
através do projeto de arquitetura.

Escolha da área

A escolha da área para o exercício projetual levou em consideração 
não só questões abordadas na pesquisa, mas também a 
disponibilidade de dados, material para pesquisa e conhecimento 
do autor sobre o território. Desta maneira, a área escolhida para 
o exercício projetual foi o centro da Cidade de São Paulo, devido 
as  questões já citadas e também um fenômeno climático muito 
comum em grandes centros urbanos: a ilha de calor. A ilha de 
calor é um fenômeno que aumenta a temperatura local devido 
a uma grande quantidade de edificações que utilizam materiais 
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que absorvem e retêm o calor de maneira mais efetiva que os 
materiais naturais, provocando um aumento generalizado da 
temperatura. Essa condicionante foi importante na escolha da 
área, configurando um desafio projetual adicional.
O critério utilizado para a escolha do terreno foi o cumprimento 
da função social, segundo o Estatuto da Cidade (2002), e a 
possibilidade de se criar empenas, de maneira a otimizar as visuais 
do projeto e captar o máximo de insolação possível vindo de todas 
as direções possíveis. O terreno escolhido encontra-se entre as 
Ruas Major Sertório, Bento Freitas, Epitácio Pessoa e Araújo. A 
maior parte da área é ocupada por um estacionamento, seguido 
de um edifício de escritórios de cerca de 14 metros e dois edifícios 
menores de dois pavimentos que abrigam um supermercado e um 
restaurante, que foram demolidos para implantação do projeto. 
Tal terreno foi escolhido devido a quantidade de fachadas que ele 

Figura 3.2 - Preexistências.
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possui, tendo 4 no total, possibilitando um projeto que tire partido 
dessa condição para criação das empenas (Figura 3.2).
No entorno consolidado próximo ao terreno, existem uma série 
de edificações de valor histórico e arquitetônico, que foram 
considerados na elaboração do projeto. Uma delas encontra-
se na mesma quadra do terreno escolhido: o edifício Renata 
Sampaio Moreira, do arquiteto Oswaldo Bratke, um dos principais 
arquitetos da escola paulista do modernismo. O edifício questão 
possui um embasamento onde atualmente funciona um banco, 
com uma torre de uso comercial de cerca de 12 pavimentos sobre 
o embasamento, suspenso por pilotis. Uma das características 
mais marcantes do edifício está na sua fachada norte, que  possui 
um elemento vazado para proteção solar da mesma. O edifício e 
sobretudo a fachada destacada foram fundamentais para o partido 
arquitetônico, como descrito adiante. Encontram-se também 

Figura 3.3  - Entorno imediato da área de intervenção.
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no entorno próximo ao terreno o conjunto do edifício Copan, do 
arquiteto Oscar Niemeyer, o antigo hotel Hilton, atual tribunal de 
justiça de São Paulo, do arquiteto Mario Bardelli e o Edifício Itália, 
do arquiteto Franz Hepp, além de uma série de outros edifícios 
com gabarito elevado (Figura 3.3).

Partido arquitetônico

Segundo a legislação urbanística vigente, a área é contemplada 
pela Operação Urbana Centro (Lei 12.349 de 6 de junho de 
1997). A operação urbana tem como objetivo o incentivar o uso 
habitacional e o adensamento no centro de São Paulo, onde se 
encontra uma boa infraestrutura urbana consolidada, contando 
com itens mais básicos como saneamento básico, rede elétrica, 
rede de telecomunicações, asfalto e iluminação pública até rede de 
transporte de massa, como o metrô. Dentre outras particularidades, 
a operação urbana permite um Coeficiente de Aproveitamento 
(CA) de até 6 vezes a área do terreno, se o projeto contemplar um 
uso misto de habitação e comércio.
 Levando em consideração o entorno consolidado e a legislação 
urbanística, o projeto teve como premissa a criação de um edifício 
que fosse de gabarito alto, mantendo o desenho da paisagem local, 
contendo uso residencial, comércio e serviços. As primeiras versões 
do projeto tiveram como premissa relacionar-se formalmente com 
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o edifício Renata Sampaio Moreira, que encontra-se no terreno 
imediatamente ao lado do terreno do exercício proposto. Desta 
maneira, procurou-se prolongar o embasamento existente do 
edifício, criando uma unidade formal nos primeiros pisos em 
toda a quadra (Figura 3.4). Procurou-se criar duas torres acima 
do embasamento: uma torre contendo escritórios encostada na 
empena cega que o edifício Renata Sampaio Moreira possui 
voltada para o terreno do exercício, que teria a função de criar 
uma continuidade do edifício existente e criar um desenho de 
paisagem, e uma torre residencial alta ao lado, para compor junto 
a paisagem do entorno, que possui edifícios de gabarito elevado.
Para alcançar uma performance de insolação adequada, foi 
necessário a adoção de um critério de avaliação. Este critério 
foi a simulação digital da radiação solar anual sobre os volumes, 
desenhados tridimensionalmente juntamente com o entorno 

Figura 3.4 - Prolongamento do Embasamento do edifício Renata Sampaio 
Moreira.
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construído, para dar mais precisão ao cálculo. O software utilizado 
para a modelagem foi o Rhinoceros com seu plugin Grasshopper, 
que permite que o Rhinoceros trabalhe com modelagem 
paramétrica ou algorítmica. O Grasshopper, por sua vez, possui 
um add-on chamado Ladybug, que permite que o software realize 
diversos tipos de avaliação ambiental, entre elas a de radiação 
solar.  Inicialmente foram adotadas algumas estratégias de projeto, 
seguindo o que foi estudado durante a pesquisa. As primeiras 
versões do projeto contemplavam o uso do átrio central como 
estratégia de iluminação e ventilação natural (Figura 3.5).

Figura 3.5 - Primeiro estudo volumétrico do exercício projetual, com átrio centro 
como estratégia de iluminação e ventilação natural.
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Porém, após diversas avaliações de radiação solar, concluiu-se 
que tal estratégia funcionava apenas em edifícios de gabarito 
mais baixo,devido a proporção do átrio em relação ao cheio 
construído, exigindo que, em edificações mais altas, o vazio 
central necessita ter uma grande área para que se consiga uma 
iluminação adequada em todos os pavimentos, inviabilizando o 
projeto dentro do terreno escolhido.
Após esta conclusão, procurou-se estratégias alternativas para 
otimização da insolação. Após muita pesquisa de projetos de 
referência, chegou-se nas seguintes estratégias: a otimização 
do volume, o uso de varandas como espaço de transição entre o 
interno e o externo e o uso de elementos de proteção solar.
Na torre de escritórios e no embasamento, adotou-se apenas a 
estratégia de se utilizar o elemento de proteção solar na fachada, 
que já se mostrou eficiente o suficiente para tal programa, segundo 
o caso do edifício Banco Sulamericano, do arquiteto Rino Levi 
(1961). Este edifício tem a função de dar continuidade ao edifício 
existente, criando um cenário urbano para o edifício habitacional, 
que contará com as duas estratégias projetuais remanescentes, 
com o objetivo não só de se otimizar a insolação, mas também 
de criar um marco na paisagem urbana, juntamente com outros 
edifícios icônicos do local (Figura 3.6 e 3.7). 
Para otimização da forma, o critério utilizado para avaliação 
do desempenho da forma foi a diminuição da radiação solar 
incidente. Desta maneira, procurou-se criar movimentações na 
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fachada, alternando entre diversas plantas tipo, de maneira a obter 
um volume rico em cheios e vazios, criando áreas sombreadas e 
semi sombreadas dentro do próprio volume. Essa movimentação 
através da alternância dos pavimentos tipo facilitou a adoção 
da segunda estratégia: a utilização das varandas como área de 
transição entre o interno e o externo. As varandas, além de serem 
um espaço de lazer dentro da unidade habitacionais, são um 
espaço de transição entre a parte interna da unidade e o externo, 
amenizando o clima dentro da área interna da habitação, uma vez 
que a varanda recebe toda a radiação solar direta. Tal estratégia 

Figura 3.6 - Segundo estudo volumétrico. Prolongamento do edifício existente.
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Figura 3.7 - Segundo estudo volumétrico. Extrusão do volume que abrigará as 
unidades habitacionais.

pode ser interpretada como análoga ao alpendre, um espaço semi-
externo típico das residências banderistas e das casas de campo 
brasileiras, cuja função como estratégia de conforto é a mesma.
A alternância entre pavimentos tipo teve como consequência 
áreas residuais de laje, que foram incorporadas às unidades 
como varandas particulares de cada uma, obtendo assim diversos 
tipos de varanda, de pé direito único, duplo ou até triplo, criando 
unidades habitacionais com diversas proporções de insolação.
O eixo da torre habitacional foi rotacionada cerca de 45 graus em 
relação a sua base, o que permitiu que as unidades habitacionais 
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tivessem fachadas com insolações variadas, otimizando também 
as visuais em cada unidade (Figura 3.8).
A primeira versão a ser detalhada a nível de estudo preliminar 
do exercício apresentava um embasamento comercial desenhado 
com a premissa de ser uma continuidade do embasamento do 
edifício Renata Sampaio Moreira, o mesmo elemento de proteção 
solar, o cobogó, ao longo de suas empenas. O nível térreo e a 
sobreloja possui unidades comerciais, criando fruição pública e 
permeabilidade no projeto. A Torre comercial, de 9 pavimentos, 
possui o mesmo cobogó na face norte, com o objetivo de proteger 

Figura 3.8 - Segundo estudo volumétrico. Movimentação da fachada.
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a fachada da radiação solar incidente e criar uma unidade formal 
com o edificío imediatamente ao lado. O edifício habitacional 
eleva-se cerca de 18 pavimentos do embasamento, se destacando 
na paisagem já marcada por edifícios icônicos, dando diversas 
possibilidades de insolação e visuais para as 120 unidades que o 
edifício possui (Figura 3.9a e 3.9b).
Após avaliação crítica desta versão do projeto, sentiu-se a 
necessidade de uma mudança fundamental do partido, uma vez 
que, entre outras coisas,  as duas torres - comercial e habitacional 
- estavam muito próximas uma da outra, prejudicando a insolação 
em ambos os programas, além de ser necessário um refinamento 
no desenho da proposta do projeto. O projeto então foi repensado 
de maneira a possuir uma torre única - habitacional - que se 
elevaria cerca de 9 pavimentos acima do embasamento como um 
bloco horizonal, com o objetivo de cobrir a empena cega deixada 
pelo edifício Renata Sampaio Moreira, e do lado sul do terreno 
a torre elevaria mais 17 pavimentos como um bloco vertical, 
totalizando 26 pavimentos. O programa comercial do edifício foi 
transformado em um coworking, sendo abrigado na sobreloja 
e no terraço do embasamento do edifício. Utilizando-se das 
mesmas premissas e estratégias do edifício anterior,  procurou-
se criar uma torre habitacional utilizando-se das três estratégias 
citadas anteriormente, criando assim um edifício único acima do 
embasamento, encostando levemente no edifício Renata Sampaio 
Moreira. Com 8 variações de pavimento tipo 5 tipos de unidade, 
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variando de 35m² a 90m², o edifício tem o total de 150 unidades 
habitacionais, que possuem diversas configurações de insolação 
e de varandas, gerando assim uma grande variedade tipológica. 
A variação de pavimento tipo do edifício permitiu a movimentação 
do volume necessário para geração de áreas sombreadas e semi 

Figura 3.9a - Primeiro estudo preliminar. Vista aérea.
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sombreadas através dos cheios e vazios, possibilitando uma 
redução significativa na edificação (Figura 3.10 e 3.11)
O concreto armado pintado de branco foi adotado como 
materialidade por razões performáticas e estruturais. A cor branca 
tem a capacidade de refletir luz, causando uma redução no ganho 

Figura 3.9b - Primeiro estudo preliminar. Perspectiva, vista da Av. Ipiranga a nível 
do pedestre.
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de calor da edificação. Adotou-se o alumínio preto na caixilharia 
para marcar esse elemento nas fachadas, destacando-o do resto 
do volume. Devido o projeto ter vãos de aproximadamente 6 
metros, o concreto armado foi a solução mais econômica para o 
projeto, uma vez que é o método de construção mais comum no 
Brasil.
O elemento vazado (cobogó) teve o desenho parametrizado de 
modo a garantir uma proteção solar condizente com a fachada em 
que está inserido, sendo mais denso nas áreas onde necessita-
se de mais proteção e mais aberto onde necessita-se de menos 

Figura 3.10 - Versão final do exercício projetual. Diagrama de usos e áreas
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proteção. A construção deste elemento se daria através da pré-
fabricação em painéis de concreto utilizando-se moldes impressos 
em uma impressora 3D.

Figura 3.11 - Versão final do exercício projetual. Vista aérea.
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Diagrama ilustrando a sobreposição das plantas-tipo, criando a movimentação 
da fachada.
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Vista da torre vertical.
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Vista da torre vertical.
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Vista da torre vertical, de cima para baixo, mostrando a relação espacial entre 
as varandas.
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Vista da Av. Ipiranga.
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Utilização dos métodos computacionais

Para o exercício projetual, os métodos e ferramentas digitais 
foram utilizados tanto para avaliar a performance das soluções 
adotadas, como também para geração de soluções performáticas.
Para se chegar a uma solução ótima da forma, foram feitas 
simulações de radiação solar anual incidente na edificação, 
levando em consideração o entorno consolidado em que o 
projeto está inserido. Para isso, foi necessário fazer a modelagem 
tridimensional do entorno construído e da volumetria do projeto. 
Utilizando o software Rhinoceros junto com o seu plugin 
Grasshopper e o add-on Ladybug, que possibilita realizar estudos 
e levantamentos sobre clima e conforto dentro do Rhinoceros, foi 
possível realizar um calculo de radiação solar anual incidente sobre 
o projeto, utilizando um arquivo .epw (EnergyPlus Weather Data) 
da cidade de São Paulo. O arquivo .epw é um levantamento anual 
de uma série dados relacionados ao clima de um determinado 
local, servindo como base para realização de estudos que envolve 
questões climáticas.
Após realização da simulação, constatou-se que a solução 
volumétrica adotada é eficiente, uma vez que a movimentação 
do volume realmente gera áreas sombreadas e semi sombreadas 
que protegem a edificação da radiação solar incidente, conforme 
ilustrado nas áreas em azul do modelo, na figura 3.12.
Além desse estudo, foi realizado um que qualifica a radiação solar 
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incidente como benéfica ou maléfica. A radiação solar benéfica 
é aquela em que o ganho de calor na edificação é bem vindo, 
como por exemplo no inverno, onde as temperaturas costumam 
ser mais baixas. A radiação maléfica é aquela que em que o ganho 
de calor não é bem vindo, como por exemplo no verão, onde as 
temperaturas já são elevadas. Para este estudo, o algoritmo 
criado dentro do Grasshopper relacionou as temperaturas de 
bulbo seco (TBS) com a posição do sol durante todas as horas do 
ano, classificando todas acima dos 20ºC como maléficas para a 
edificação.
Após o resultado do estudo, constatou-se a necessidade da 
criação de elementos de proteção solar na edificação, uma vez 
que a movimentação da volumetria não era suficiente para garantir 
uma boa proteção da radiação solar maléfica, conforme pode ser 
visto na figura 3.13.
Para estabelecer um diálogo com o Edifício Renata Sampaio 
Moreira, localizado no entorno imediato do exercício projetual, 
procurou-se adotar o mesmo desenho da proteção solar deste 
edifício: um elemento vazado (cobogó) que possui 4 aberturas 
retangulares e uma abertura quadrada central, conforme ilustrado 
na figura 3.14. Para garantir que tal elemento protegesse a 
edificação da radiação nas empenas em que ele seria inserido, 
procurou-se parametrizar as dimensões deste elemento. Para 
isso, foram definidos locais nas empenas onde o elemento seria 
inserido e a partir da área de superfície em que esse elemento 
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Figura 3.12 - Análise de radiação solar incidente e algoritmo do Grasshopper 
para realização da análise.
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Figura 3.13 - Análise de radiação maléfica x benéfica e algoritmo do Grasshopper 
para realização da análise.



84

seria inserido foi construído um algoritmo no Grasshopper que 
realiza o desenho deste elemento ao longo da área de acordo com 
o número de subdivisões da superfície (Figura 3.15).
Desta maneira, nas áreas onde onde necessita-se de mais 
proteção, o número de subdivisões da superfície é maior, 

Figura 3.14 - Edifício Renata Sampaio Moreira, elemento vazado (cobogó).
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consequentemente gerando uma malha de elementos vazados 
com aberturas menores, enquanto que nas áreas onde necessita-
se de menos proteção, o número de subdivisões é menor, 
consequentemente gerando uma malha de elementos vazados 
menos densa, com aberturas maiores.
O critério que define o número de subdivisões a ser realizado na 
superfície é o angulo α de uma das aberturas retangulares, que é 
obtido segundo a ilustração da figura 3.16a.
Este ângulo é utilizado para desenhar uma máscara de proteção 
solar em uma projeção estereográfica da carta solar do local. A 
sobreposição entre a máscara de proteção solar, a carta solar e 
as temperaturas críticas hora a hora projetadas na carta é o que 
define se a proteção solar eficiente (deixando passar apenas luz de 
céu) ou não (Figura 3.16b). Para verificação rápida de tal critério, 
foi criado em paralelo um algoritmo que gera a sobreposição da 
carta solar com máscara de proteção, para que assim se possa 
definir um α ideal de acordo com o período em que se deseja 
proteger. O algoritmo suporta também a utilização do ângulo β 
(para proteções solares verticais). O algoritmo foi desenhado de 
maneira a deixar este critério como um critério arbitrário, para que 
assim seja possível gerar um elemento vazado que seja eficiente 
de acordo com o que o usuário desejar.
Uma vez definido o ângulo α (ou β), o algoritmo, através realiza 
subdivisão da superfície de maneira a se chegar próximo do ângulo 
α desejado. O algoritmo foi estruturado para funcionar como um 
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α

β

Figura 3.15, 3.16a e 3.16b - Inputs necessários para cálculo da abertura da 
fachada, diagrama ilustrando os ângulos α e β e carta solar obtida a partir do 
algoritmo que desenha a proteção solar de acordo com os ânguos α e β.



87

loop. Um loop, ou laço, na programação, é um recurso que executa 
um determinado trecho do algoritmo até que uma condição seja 
satisfeita. No Grasshopper, foi utilizado o plugin Hoopsnake, que 
permite que o grasshopper trabalhe com recursividade: O trecho 
a do algoritmo a ser executado até que a condição seja satisfeita 
é a subdivisão da superfície, enquanto que a condição para que o 
loop pare é a de que o valor de α seja maior que o determinado, 
conforme a figura 3.17.
Dessa maneira, a abertura da malha do elemento vazado sempre 
atenderá às condições determinadas.
Para o exercício projetual, as condições determinadas e resultados 
obtidos estão ilustrados na figura 3.19a.
Devido a arbitrariedade inerente ao algoritmo, foi realizado uma 
avaliação posterior para verificar a eficiência da proteção solar em 
diminuir o ganho de calor na parte interna dos ambientes do edifício. 
Para isso, foram feitos dois tipos de avaliação, a primeira verifica 
a radiação solar incidente dentro do ambiente em um horário 
crítico do ano, medido em kw/m². A segunda avalia a iluminância, 
a quantidade de luz que existente no ambiente no determinado 
período crítico, medido em lux. Para realizar tais experimentos, foi 
necessário criar modelos tridimensionais dos ambientes internos 
do exercício projetual, e com o auxílio do add-on Honeybee do 
Grasshopper, que permite realizar análises referentes a eficiência 
energética, foram realizados as simulações, como ilustrado na 
figura 3.19b. A figura 3.18 mostra a construção deste algoritmo 
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dentro do Grasshopper.
A   figura 3.19b  mostra que o as proteções geradas 
parametricamente cumprem a sua função, na medida em que 
reduzem o ganho de calor da edificação sem comprometer o nível 
de iluminância do ambiente, garantindo assim um ambiente com 
uma boa iluminação natural filtrada.
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Figura 3.17 Algoritmo de geração do elemento vazado de acordo com a insolação 
desejada.
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Figura 3.18  - Algoritmo de avaliação do desempenho térmico interno da 
edificação.
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Figura 3.19a e 3.19b - Resultados obtidos nas unidades habitacionais de acordo 
com cada unidade.
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CAPÍTULO IV

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Considerando o questionamento inicial na introdução do 
seguinte estudo, as ferramentas digitais de projeto focadas em 
desempenho podem ser utilizadas em diversas etapas do projeto 
desde as primeiras etapas da concepção projetual até em detalhes 
específicos, como exemplificado no exercício projetual. Podem ser 
utilizadas tanto para avaliação das soluções adotadas como para 
a geração de novas soluções via algoritmos pelo computador. 
Ainda que o desempenho da arquitetura possa ser um princípio 
norteador do projeto, é necessário que o arquiteto saiba equacionar 
tais questões com outras que não necessariamente estejam 
relacionadas a questões de desempenho. As necessidades do 
programa, as implicações do local em que o projeto está inserido 
(entorno, paisagem urbana, etc). o contexto social e tecnológico 
do local e suas limitações são aspectos que devem influenciar na 
forma final do edifício, independente das questões relacionadas ao 
desempenho. Equacionar tais questões de maneira equilibrada - 
seja via digital ou manual - é um dos grandes desafios do arquiteto 
e o êxito em um projeto resulta em uma solução verdadeiramente 
performática, porque atende não só a uma demanda elencada pelo 
arquiteto, mas a uma série de outras demandas que dependem 
exclusivamente do projeto e que variam de projeto para projeto. 
As ferramentas digitais cada vez mais auxiliam os arquitetos 
nessa direção, fazendo com que a arquitetura seja resultado de 
um processo que envolve uma série de parâmetros e variáveis, 
e que qualquer mudança desses parâmetros gera uma solução 
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inteiramente nova que atende de forma mais satisfatória os 
novos parâmetros impostos, transformando o objeto arquitetônico 
em algo que verdadeiramente responde às demandas mais 
contemporâneas da nossa sociedade.
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Ministério da Educação e Cultura). 
Disponível em: 
http://aei.org.br/aei2016/wp-content/uploads/blog-321.jpg

Data de Acesso: Nov/2018

Figura 1.5 -  Edifício Banco Sul Americano (1961), projeto do 
arquiteto Rino Levi. Disponível em: 
https://www.archdaily.com.br/br/01-42536/classicos-da-arquitetura-banco-sul-
americano-rino-levi
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Data de Acesso: Nov/2018

Figura 1.6 -  Detalhamento das fachadas do Edifício Banco Sul 
Americano (1961).Disponível em:
https://www.archdaily.com.br/br/01-42536/classicos-da-arquitetura-banco-sul-
americano-rino-levi

Data de Acesso: Nov/2018

Figura 1.7 - Átrio Central do Hong Kong and Shangai Bank 
headquarters,projeto  do arquiteto Norman Foster (1986).
Disponível em: 
https://i.pinimg.com/originals/0a/85/97/0a8597a21044e25fd1048d93c47b002e.jpg

Data de Acesso: Nov/2018

Figura 1.8a  e 1.8b - Pavilião Britânico da Expo ‘92, do arquiteto 
Nicholas Grimshaw. 
Disponível em: 
https://grimshaw.global/assets/lib/2016/08/10/90001_N326_a3.jpg
https://grimshaw.global/assets/uploads/90001_N259_a3.jpg

Data de Acesso: Nov/2018

Figura 1.9a - Commerzbank Headquarters, do  escritório Norman Foster 
and Partners.
Disponível em: Architizer 
http://architizer-prod.imgix.net/media/13945494790220626_FP42957_medium.
jpg?q=60&auto=format,compress&cs=strip&w=1680

Data de Acesso: Nov/2018
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Figura 1.9b -  Planta do Commerzbank Headquarters, do Norman 
Foster and Partners. 
Disponível em: 
http://68.media.tumblr.com/0459d56aa1499917bda45630e90a23bf/tumblr_
o3jve9DnQn1utp73so1_1280.jpg

Data de Acesso: Nov/2018  

Figura 1.9bc-  Corte do Commerzbank Headquarters, do Norman Foster 
and Partners. Disponível em: 
https://wiki.ucfilespace.uc.edu/groups/alexpowell/wiki/be1f0/images/43d75.jpg

Data de Acesso: Nov/2018

Figura 2.1 - Sketchpad. 
Disponível em:
http://3.bp.blogspot.com/-ESRQp8gUmrs/UQqDfrP4tjI/AAAAAAAAWW8/
lEG2rh-3AnM/s1600/ivan-sutherland.jpg

Data de Acesso: Nov/2018

Figura 2.2a - London City Hall, do escritório Norman Foster and 
Partners (2001)
Disponível em: 
http://londontopia.net/wp-content/uploads/2015/10/img0.jpg

Data de Acesso: Nov/2018

Figura 2.2b - London City Hall, do escritório Norman Foster and 
Partners (2001). Simulação da incidência de radiação solar sob o 



105

edifício. 
Disponível em: 
https://i.pinimg.com/236x/5a/f5/5a/5af55af14997fa0fd089500331eddc9f--
norman-foster-london-city.jpg

Data de Acesso: Nov/2018

Figura 2.3 - Punjab Kesair Headquarters, projeto do Studio 
Symbiosis Architects (2016). 
Disponível em:
https://images.adsttc.com/media/images/5787/321e/e58e/ce09/8e00/0146/
slideshow/UrbanCornerViewTowardsEntrance1.jpg?1468477971

Data de Acesso: Nov/2018

Figura 3.1  - Gráfico de média de consumo de energia de uma 
residência de acordo com os equipamentos elétricos.
Disponível em: ELETROBRÁS, 2007, p.15.

Figura 3.2  - Entorno imediato da área de intervenção.
Adaptado de Google Earth, 2018.

Figura 3.3 - Preexistências. Fonte: David Couto.

Figura 3.4 - Prolongamento do Embasamento do edifício Renata 
Sampaio Moreira. Fonte: David Couto
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Figura 3.5 - Primeiro estudo volumétrico do exercício projetual, 
com átrio centro como estratégia de iluminação e ventilação 
natural.
Fonte: David Couto.

Figura 3.6 - Segundo estudo volumétrico. Prolongamento do 
edifício existente. 
Fonte: David Couto.

Figura 3.7 - Segundo estudo volumétrico. Extrusão do volume 
que abrigará as unidades habitacionais.
Fonte: David Couto.

Figura 3.8 - Segundo estudo volumétrico. Movimentação da 
fachada.
Fonte: David Couto

Figura 3.9a - Primeiro estudo preliminar. Vista aérea.
Fonte: David Couto.

Figura 3.9b - Primeiro estudo preliminar. Perspectiva, vista da Av. 
Ipiranga a nível do pedestre.
Fonte: David Couto.
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Figura 3.10 - Versão final do exercício projetual. Diagrama de 
usos e áreas
Fonte: David Couto

Figura 3.11 - Versão final do exercício projetual. Vista aérea.
Fonte: David Couto

Figura 3.12 - Análise de radiação solar incidente e algoritmo do 
Grasshopper para realização da análise. Fonte: David Couto

Figura 3.13 - Análise de radiação maléfica x benéfica e algoritmo 
do Grasshopper para realização da análise. Fonte: David Couto

Figura 3.14 - Edifício Renata Sampaio Moreira, elemento vazado 
(cobogó). 
Disponível em:
http://www.vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/4c71_arq078-01-
28.jpg

Data de Acesso: Nov/2018

Figura 3.15, 3.16a e 3.16b - Inputs necessários para cálculo da 
abertura da fachada, diagrama ilustrando os ângulos α e β e carta 
solar obtida a partir do algoritmo que desenha a proteção solar de 
acordo com os ânguos α e β.
Fonte: David Couto
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Figura 3.17 Algoritmo de geração do elemento vazado de acordo 
com a insolação desejada.
Fonte: David Couto.

Figura 3.18  - Algoritmo de avaliação do desempenho térmico 
interno da edificação.
Fonte: David Couto

Figura 3.19a e 3.19b - Resultados obtidos nas unidades 
habitacionais de acordo com cada unidade.
Fonte: David Couto
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