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1. INTRODUÇÃO
 Amparados por técnicas de simulação computacional, que auxiliam os 
métodos de avaliação de desempenho, o processo de projeto vem adquirindo caráter 
mais investigativo e criterioso em relação ao resultado de aspectos arquitetônicos, 
especialmente a forma, no desempenho ambiental das edificações. Essa lógica de 
processo projetual emerge como resposta à exigência crescente por quantificação e 
diminuição da demanda energética nos edifícios, permitindo estimativas mais precisas, 
avaliações e aprimoramento (GONÇALVES, MOURA E UMAKOSHI, 2015). A análise 
de 3 obras arquitetônicas performativas, ou seja, baseadas em desempenho, 30 St. 
Mary Axe, de Foster and Partners, One Airport Square, de Mario Cucinella Architects, 
e Escola de Economia de Toulouse, de Grafton Architects, contribui fundamentalmente 
para o melhor entendimento das estratégias projetuais e aplicações reais dos conceitos 
estudados. A investigação busca compreensão do processo de projeto e suas etapas, 
como a análise das condições ambientais servidas de parâmetros, a utilização destes 
parâmetros, o eventual uso de softwares, a resultante formal e sua compatibilização 
com as demais exigências da arquitetura (conteúdo programático, soluções estruturais 
e questões técnicas).
 O projeto arquitetônico desenvolvido para complemento do Trabalho Final de 
Graduação é apresentado como estudo empírico. A lógica da metodologia projetual 
averiguada é aplicada no projeto de um edifício de uso misto, constituído por 
embasamento comercial e torre de escritórios, com a finalidade de se verificar sua 
aplicabilidade e eficiência. Para fins acadêmicos, a radiação solar incidente é o principal 
parâmetro ambiental utilizado na avaliação e otimização de soluções arquitetônicas.
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2. PROCESSOS DIGITAIS EM ARQUITETURA 
 As indústrias automotiva e aeroespacial foram as motivações para o 
desenvolvimento dos primeiros sistemas CAD1, na década de 1960. Somente nos 
anos de 1980 é que estes sistemas se consolidaram nos escritórios de arquitetura. 
A viabilidade econômica dos computadores e interfaces gráficas mais acessíveis e 
de fácil interação são aspectos fundamentais que permitiram a difusão ampla destes 
softwares (ISHII e PACHECO, 2014).
 Utilizadas, essencialmente, no processo de representação e documentação, 
as ferramentas CAD passam a ter aplicações de comunicação e análise a partir da 
década de 1990. Félix Júnior destaca que “neste período, é possível identificar o 
desenvolvimento de ferramentas que permitem automatizar a produção de soluções 
arquitetônicas” (SILVA JÚNIOR, 2016, p.38).
 A introdução dos computadores nas práticas dos escritórios de arquitetura 
recebeu diversas críticas, mesmo com ampla aceitação dos sistemas CAD. Os 
profissionais reconheceram o aumento da produtividade e as vantagens na elaboração 
de desenhos técnicos e manipulação de informações. Porém, ainda permanecia 
o questionamento sobre a real contribuição das novas ferramentas na quebra de 
paradigmas da arquitetura, como asseguravam, desde os anos 1960, os arquitetos 
pioneiros dessa incorporação digital (NATIVIDADE, 2010).
 De forma imediata, a substituição das pranchetas por computadores não 
refletiu em uma alteração substancial na prática projetual nem na forma dos objetos 
arquitetônicos. Nenhum valor semântico estava agregado aos elementos nas aplicações 
usuais dos sistemas CAD (AISH, 2003). Estas ferramentas foram apelidadas de 
pranchetas eletrônicas, destaca Natividade (2010), uma vez que operavam de forma 
equivalente ao gestual, com procedimentos de desenho e representação tradicionais. 

A ruptura fundamental ocorreu durante a década de 1990, quando o 
potencial de trabalho no mundo digital passou a ser explorado como 
ferramenta associada ao processo criativo. Desde o final dos anos 1980, 
alguns arquitetos como Marcos Novak, Greg Lynn, William Mitchell, 
Peter Eisenman e John Frazer iniciaram suas investigações sobre 
novas maneiras de criar formas arquitetônicas tendo as ferramentas 
digitais como principais protagonistas. Estes arquitetos descobriram 
que essas ferramentas forneciam novas operações sobre os objetos 
que o gestual da mão humana não conseguia reproduzir. A lógica 
dos sistemas também despertou questionamentos sobre a própria 
lógica da arquitetura até então encobertas pela aparente constância 
das ferramentas tradicionais de desenho e projetação (NATIVIDADE, 
2010, p.108).

 O museu Guggenheim de Bilbao, construído em 1998, é uma das primeiras 
obras significativas que representam a aplicação de sistemas CAD na arquitetura. 
Situada às margens do rio Nervón, em Bilbao, Espanha, a edificação é famosa por 
suas formas curvilíneas e volumes complexos. Exigiu-se explorações e experimentos 
de Frank Gehry e sua equipe no uso de tecnologias que viabilizassem o projeto e a 
construção, já que o edifício não podia ser descrito pela geometria Euclidiana2 e nem 
se adequava ao padrão de produção industrial da época, baseada na fabricação em 
série. (MITCHELL, 2006).

1   Computer Aided Design; projeto auxiliado por computador.
2   Geometria baseada nos cinco axiomas e cinco postulados de Euclides.
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 As ferramentas CAD disponíveis, até então, operavam apenas com a geometria 
Euclidiana, onde os elementos se dispõem em 2 ou 3 dimensões, em planos, o que 
obrigou o arquiteto a buscar alternativas capazes de atender às necessidades do 
projeto. A solução encontrada foi a adoção do software CATIA3, difundido na indústria 
naval e adequado para integrar projeto e fabricação (KOLAREVIC, 2003). Segundo 
OXMAN (2006), o museu Guggenheim de Bilbao inaugurou uma nova abordagem na 
especulação da forma e na integração de sistemas computacionais com os processos 
de projeto, produção e construção.

Figura 1 | Museu Guggenheim de Bilbao, Gehry and Partners. 
Fonte: bilbaobizkaiacard.com

3   Computer Aided Three-dimensional Interactive Application; aplicativo interativo tridimensional auxiliado por computador.

Figura 2 | Cortes do projeto do Museu Guggenheim de Bilbao.
Fonte: archdaily.com

 A possibilidade de modelagem com composições formais mais complexas 
e diversas aumentou de forma exponencial a partir do fim da década de 1990 e, 
principalmente, nos anos 2000, com o emprego de técnicas digitais como estratégia 
de geração da forma (NATIVIDADE, 2010). Os projetos de Norman Foster, a partir 
deste período, passam a ser reflexo da presença, no escritório, de especialistas em 
técnicas digitais de modelagem e programação em arquitetura e design (KOLAREVIC, 
2013).



10

 Estruturado em 1997, o SMG (Specialist Modelling Group – Grupo Especialista 
em modelagem) é um grupo de profissionais multidisciplinares dentro do escritório 
Foster and Partners focados em três principais frentes de pesquisa: Física do Edifício, 
Inovação e Geometria. A equipe de Física do Edifício busca soluções de conforto 
ambiental, enquanto a área de Inovação colabora com pesquisas acadêmicas e com 
parceiros do setor industrial. A modelagem e exploração de geometrias complexas 
e estratégias de fabricação ficam a cargo da equipe de Geometria (FREIBERGER, 
2007).
 Marcos Novak, a partir do seu artigo “Architectural Composition” (1988), passa 
a refletir sobre uma nova abordagem na utilização do computador na arquitetura. Até 
então, os softwares eram empregados para a solução de problemas funcionais e de 
representação, não explorando novos campos possíveis na arquitetura. O poder de 
processamento das máquinas já havia crescido substancialmente desde de a década 
de 1960, portanto o problema era de ordem conceitual, ideológica, defendia Novak, 
não tecnológica. Os softwares deveriam auxiliar na redefinição da vanguarda.

Nós podemos modelar a arquitetura. Podemos fazer computações 
sobre este modelo, calcular a estrutura, a iluminação, HVAC4..., mas 
será que nós fizemos alguma coisa para projetar a arquitetura? O projeto 
arquitetônico assistido por computador nos ajudou a desenvolver 
ideias sobre arquitetura? (NOVAK, 1988 apud NATIVIDADE, 2010, 
p.109).

 Para se atingir este objetivo, os softwares precisariam processar fundamentos 
específicos da arquitetura, permitindo a manipulação da estrutura de composição 
arquitetônica e aspectos normativos (NOVAK, 1988). As possibilidades de composição 
viriam da relação entre variáveis de projeto e aplicação de processos digitais. Para 
Natividade (2010), essa ruptura de paradigma só aconteceu após as novas ferramentas 
digitais incorporarem novas competências técnicas, através da substituição da 
geometria descritiva pela topologia5, da introdução da noção de parametrização 
(interação entre elementos do modelo) e da integração de relações temporais 
(modificação do objeto ao longo de um período). Os elementos arquitetônicos, em 
resumo, ao invés de serem representados como desenho, passaram a ser descritos 
por parâmetros matemáticos.
 

A manipulação desses parâmetros causaria mutações na forma, 
percebidas ao longo do tempo de duração das operações digitais. Se 
as ideias se tornassem arquitetura através desse tipo de movimento, 
seria mais precisamente um processo e não a representação. Em 
outras palavras, a inclusão do fator tempo permitiria a passagem da 
representação de objetos para o processamento de objetos, ou seja, 
permitiria o deslocamento de foco da representação assistida pelo 
computador para o processo de projeto assistido pelo computador. 
A arquitetura já não mais seria definida pelo repertório de soluções 
a priori, mas pelo processo de tornar-se algo por meio de processos 
generativos digitais (NATIVIDADE, 2010, p.111-112, grifo do autor).

4   Heating, Ventilating and Air Conditioning; aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Refere-se à tecnologia dos 
sistemas de controle do conforto ambiental.
5   Ramo da matemática que estuda a estrutura do objeto através de suas propriedades, e não por sua geometria.
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 Novak (1988) propôs uma lista com metas de longo prazo para a exploração 
do potencial do projeto assistido por computador e das novas ferramentas, ao qual 
os arquitetos assumiriam o papel de contestação da disciplina e a postura de maior 
investigação e experimentação. A inspiração deveria ser buscada em áreas externas 
à arquitetura, gerando uma nova iconografia da disciplina através de novas formas, 
com o máximo de interações.
 A operação de modelos por meio da parametrização, o desenho de elementos 
não-euclidianos com o auxílio do novo acervo de linhas nurbs6 e a descrição destes 
elementos pela topologia foram os três princípios que oportunizaram as investigações 
de novos usos das ferramentas digitais para além da função de representação 
(NATIVIDADE, 2010). Os trabalhos de Nicholas Grimshaw, Frank Gehry, Norman 
Foster, Zaha Hadid, entre outros, se mostraram de grande importância na evolução 
dos softwares voltados à arquitetura, uma vez que os processos projetuais de seus 
escritórios seguiram linhas específicas de vanguarda. Silva Júnior (2016) destaca a 
necessidade de adaptação das ferramentas aos processos dos profissionais, que 
vinham desenvolvendo repertório vasto de métodos e técnicas digitais. Essa nova 
geração de ferramentas se caracteriza por duas principais categorias de softwares: 
os aplicativos de modelagem paramétrica e os sistemas paramétricos de projeto 
(ferramentas BIM7).

2.1. SISTEMAS GENERATIVOS
 A produção de soluções baseada em um conjunto de diretrizes é o objetivo 
do sistema generativo. Desde um conjunto de operações lógicas a um programa de 
computador podem expressar essas diretrizes, que focam na geração de soluções para 
alguma questão arquitetônica (SILVA JÚNIOR, 2016). O processo se dá pela inserção 
de séries de relações que, aplicadas ao componente, ou a vários componentes, 
geram formas ou simplificam o processo de modelagem, através da automação de 
uma sequência de comandos (GARBER, 2014).
 Esta abordagem modifica a definição do projeto e a representação dos objetos 
arquitetônicos. Aish (2014) aponta a alteração proporcionada por essa lógica: a 
edificação não é mais modelada pelo arquiteto. Este passa a definir a estrutura de regras 
que produzirá o modelo em um sistema computacional. Para Kolarevic, o enfoque dos 
processos generativos computacionais no caráter de adaptação e geração da forma 
transfere o destaque no projeto arquitetônico do “fazer formas (making of forms) ” para 
a “busca da forma (finding of form) ” (KOLAREVIC, 2003, p.13).
 O foco no objeto foi transferido para o sistema (BORDEN, 2014), ao passo que 
os sistemas generativos permitem a geração de grande número de soluções com um 
mesmo procedimento de produção da forma. Um grupo de regras ou algoritmos define 
a estratégia generativa do projeto (OXMAN, 2009).

O projeto generativo auxilia o arquiteto no processo investigativo de 
soluções geométricas. A inserção de novas regras e novos elementos, 
ou ainda a remoção destes no sistema generativo produzirá um novo 
conjunto de soluções. Desse modo o profissional é capaz de gerar 
novos resultados através da manipulação das informações (SILVA 
JÚNIOR, 2016, p.73).
 

6   Non-Uniform Rational Basis Spline; spline de base racional não uniforme. Modelo matemático utilizado na geração e 
representação de curvas e superfícies em programas gráficos.
7  Building Information Modelling; modelagem da informação da construção.
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 Como a definição das regras e parâmetros que resultam em soluções formais 
é atribuição do arquiteto, este ainda se mantém como agente principal no processo 
de projeto, mesmo participando de modo indireto no resultado. O profissional se 
responsabiliza pela avaliação e seleção da solução mais adequada dentre inúmeras 
geradas pelo sistema, por critérios próprios, como sensibilidade estética e plásticas, 
por exemplo (KOLAREVIC, 2001). A máquina, ao disponibilizar novas perspectivas, 
complementa o raciocínio humano, inferi Terdizis (2006).
 É evidenciado por Júnior (2016) que estratégias generativas não são práticas 
contemporâneas ou que necessitem, impreterivelmente, de computadores. As regras 
de composição dos elementos arquitetônicos clássicos eram descritas em fórmulas 
matemáticas pelos gregos.

Figura 3 | Representação da fachada de templo da ordem toscana.
Fonte: Ching (1998), adaptado por Júnior (2016), p.74.

 Um conjunto de critérios é o que determina o pertencimento a uma linguagem 
arquitetônica. A garantia de harmonia nas dimensões da arquitetura clássica se dava 
pela relação matemática da seção áurea (CHING, 1998). É possível identificar o uso 
da parametrização de elementos no período do Renascimento, com a finalidade de 
se garantir a produção de projetos em acordo com os princípios da arquitetura Greco-
Romana (SILVA JÚNIOR, 2016). A relação matemática permitia ao arquiteto propor 
novas soluções dentro de um mesmo estilo arquitetônico (BRIDGES, 1993).
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 A principal característica do processo generativo é sua capacidade de fornecer 
diversas soluções para um problema de projeto. Estas soluções são prontamente 
produzidas e visualizadas pelo projetista. Dentre as necessidades de projeto atendidas 
através de sistemas generativos, destacam-se:

-Otimização de problemas: uso de Sistemas Generativos em problemas 
de projeto com critérios bem definidos. Como não existe um método 
direto para se encontrar uma solução é necessário gerar e testar todas 
as possibilidades a fim de se encontrar a [...] que melhor corresponda 
aos critérios exigidos.
-Família de objetos: situações onde há necessidade de variedade, ou 
seja, problemas de projeto que exigem um determinado número de 
soluções similares, mas ligeiramente diferentes. [...]
-Design Exploratório: situação onde os critérios para solução de 
problemas de projeto estão mal definidos, de forma que é importante 
avaliar as diferentes possibilidades para verificar seus prós e contras 
[...] (GODOI, 2008, apud SILVA JÚNIOR, 2016, p. 77).

2.2. MODELAGEM PARAMÉTRICA
 A modelagem paramétrica possui diferentes definições, conforme a visão sobre 
o tema. Polonini (2014) se utiliza de níveis de complexidade na explanação do conceito. 
Para a autora, de modo mais simplificado, modelagem paramétrica é determinada 
pelo controle e definição da forma do objeto através de parâmetros. Estes seriam 
dados de entrada (inputs), com valores atribuídos pelo usuário, que definem as regras 
da construção geométrica.

No Projeto Paramétrico, são os parâmetros de um projeto específico 
que são declarados, não sua forma. Através da atribuição de 
diferentes valores aos parâmetros (ou variáveis), diferentes objetos 
ou configurações podem ser criados. Equações podem ser usadas 
para descrever relações entre os elementos, definindo assim uma 
geometria associativa [...] (KOLAREVIC, 2003, p. 17).

 Pesquisas sobre o tema retornam, também, outras perspectivas de autores 
sobre a modelagem paramétrica, como: artifício para geração e controle de formas 
complexas (BURRY e MURRAY, 1997), meio de oportunizar um novo estilo de 
arquitetura (SCHUMACHER, 2009), ferramenta capaz de gerar formas de modo 
semiautomático (AISH e WOODBURY, 2005), entre outras. Soluções formais a partir 
da fixação de relações e parâmetros é o que caracteriza a modelagem paramétrica 
(QUIRK, 2012). Estas relações e variáveis são definidas pelo projetista.

Novas ferramentas, em ambientes paramétricos, permitem programar 
as dependências entre componentes, por meio do uso de variáveis, 
chamadas parâmetros. Estes permitem construir regras, traçar relações 
entre os pontos de uma curva, e definir o relacionamento e dependência 
entre eles. Portanto, as curvas derivadas deles capacitam à criação de 
superfícies curvas controladas parametricamente (FLORIO, 2011, p. 
45).
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 A parametrização, ou seja, a designação dos parâmetros, é realizada através 
de softwares que se utilizam de linguagens de programação textuais. A modelagem 
de um objeto é construída em forma de rotina (script8), com uma sequência de 
procedimentos e passos de tarefas de repetição (HERNANDEZ, 2006). O projeto 
paramétrico permite a manipulação de seus parâmetros com a finalidade de se 
definir diferentes soluções. O foco do trabalho é transferido da descrição de objetos 
geométricos para a determinação de elementos paramétricos, gerados e manuseados 
a partir de variáveis (SILVA JÚNIOR, 2016).

A vantagem desse processo era que permitia a produção de templates 
(meta-modelos) de objetos que podiam ser reutilizados durante o 
projeto. Especificamente, a automação da representação de escadas, 
telhados e outros elementos arquitetônicos, por meio da entrada de 
parâmetros, sem que o usuário tenha que literalmente desenhar ou 
modelar cada componente. Uma vez que o usuário dava entrada 
nesses dados, a representação da escada é gerada em 2D, ou em 3D, 
dependendo do objetivo da “rotina”. (MITCHELL e MCCULLOUGH, 
1991, p. 405, grifo do autor).

 Ao inserir convenções da arquitetura e princípios gerais de construção nos 
sistemas CAD, o conhecimento arquitetônico era otimizado por estes procedimentos, 
evidenciam Mitchell e McCullough (1991). A figura a seguir ilustra uma sequência de 
modificações de parâmetros geométricos (diâmetro, espessura, altura, entre outros) 
de um objeto, produzindo variações paramétricas.

Figura 4 | Alteração de parâmetros, criando variações de um mesmo objeto.
Fonte: Kolarevic (2003).

8   Representação dos comandos ou instruções a serem realizados pelo software. Atua como um roteiro passo a passo de 
tarefas para execução por parte da máquina.

 Ao contrário da produção de um único elemento, a manipulação de parâmetros 
permite o desenvolvimento de um conjunto de soluções, tornando possível, por 
exemplo, a alteração de características formais durante todas as etapas do processo 
projetual de uma edificação. Modificações nos elementos de um conjunto podem ser 
provocadas por mudanças na relação, ou relações, que os definem. O reflexo disso 
se apresenta no próprio processo de projeto; a diminuição de esforço aplicado nas 
etapas de produção de documentação permite a destinação de mais tempo e energia 
nas etapas de estudo e desenvolvimento, assim como modificações nas fases finais, 
e geram menos impacto e custos no processo.
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 Por consequência do alto nível de complexidade e exigência de habilidades 
específicas, a programação em ferramentas CAD apresentou baixo impacto, 
apesar de seu surgimento relativamente cedo em relação ao uso do computador na 
arquitetura (MCCULLOUGH, 2006). Os novos modelos e softwares de programação 
vêm alterando este cenário, utilizando-se de interfaces visuais mais favoráveis. O 
Grasshopper, aplicativo de design integrado ao Rhinoceros 3D e desenvolvido pela 
Robert McNeel & Associates, é um dos exemplos mais conhecidos. Sobressaem-se 
também os softwares Dynamo, da Autodesk, Sidefx Houdini, da Side Effects Software, 
e Generative Components, da Bentley.

Figura 5 | Curva de McLeamy – Custo x Impacto x Esforço aplicado.
Fonte: danieldavis.com.

2.3. ARQUITETURA ALGORÍTMICA
 “Algoritmo” é um termo adaptado ao latim do nome Al-Khwarizmi, matemático 
árabe nascido em 780 D.C. Morando na região da Pérsia, ficou conhecido por 
escrever diversos tratados sobre álgebra e aritmética (BAUER, 2013). Terdizis (2006) 
atribui a algoritmos a definição de um processo computacional usado para solucionar 
problemas por um conjunto finito de etapas. Outro conceito abordado define algoritmo 
como conjunto de instruções específicas para execução de um ou mais procedimentos, 
composto por, pelo menos, uma instrução de início e outra de encerramento. Esta 
seriação envolve relação direta entre instrução inserida (input) e resultado específico 
(output) (Burry e Burry, 2012).
 As possíveis soluções de um problema podem ser alcançadas através de 
algoritmos, assim como sua própria descrição, em etapas. Uma receita gastronômica 
pode ser categorizada, de forma simplificada, como um algoritmo; é formada por 
um conjunto finito de etapas (adição de ingredientes, procedimentos etc.), variáveis 
(quantidade dos ingredientes, duração dos procedimentos etc.), arranjada em 
operações ordenadas de maneira lógica e decorre em um resultado, ou output (o 
produto gastronômico).
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 “Essa capacidade é inerente a todos os Sistemas Generativos de projeto. Uma 
vez que esses métodos pressupõe a produção de formas a partir da execução de um 
procedimento generativo”, destaca Silva Júnior (2016, p. 81).
Para Terdizis (2006), um sistema generativo ao qual trata o projeto arquitetônico como 
uma questão a ser solucionada e esta solução é alcançada através de um conjunto 
de operações lógicas ordenadas pode ser considerado uma arquitetura algorítmica. 
Uma infinidade de soluções possíveis se apresenta para cada problema de projeto, 
neste processo. O que caracteriza o projeto algorítmico são as soluções realizadas a 
partir de um banco de dados, compostos por elementos distintos, como algarismos, 
cálculos, relações matemáticas ou objetos paramétricos, enfatiza Khabazi (2009). 
Já Burry e Burry (2012) entende a formalização do processo de projeto que se 
utiliza de conjunto de instruções específicas e procedimentos como a definição de 
arquitetura algorítmica. O arquiteto é agente responsável pelo desenvolvimento das 
relações generativas no processo em que o computador gera soluções através de 
algoritmos. Os algoritmos são, aqui, utilizados como ferramentas projetuais e suas 
soluções produzidas determinam-se por variáveis do sistema generativo. Ou seja, 
dependem de interações e regras do sistema (SILVA JÚNIOR, 2016). 
O conceito de modelagem algorítmica é comumente utilizado como sinônimo de design 
paramétrico, possivelmente pelo fato de ambos produzirem modelos semelhantes. O 
design paramétrico é descrito por Alves e Pratschke como sendo:

[...] um método fundamentado em técnicas de criação e modelagem 
digital, a partir de algoritmos e sistemas de programação que antecipam 
a tomada de decisões para uma etapa bastante inicial do processo de 
projeto: a fase de definição dos parâmetros (inputs). Um parâmetro 
pode ser entendido como o valor de uma variável que, ao mudar, 
fornece uma característica diferente ao componente, mas mantém 
uma relação tipológica indicial com este componente em seu estado 
original (ALVES e PRATSCHKE, 2013, p. 258).

 
 Enquanto técnicas paramétricas são baseadas na manipulação da forma, as 
algorítmicas se fundamentam na utilização de códigos (LEACH, 2014). Porém, todo 
desenho paramétrico é dependente de códigos, destaca Leach (2014). Configura-se 
um cenário dialético, ao passo que forma e código estabelecem interdependência.

Assim sendo, entende-se que o Design Paramétrico está mais 
vinculado em como as inter-relações dos elementos e suas variações 
irão modificar a forma do projeto, enquanto Modelagem Algorítmica 
em como a elaboração do código irá gerar os elementos e, por 
consequência, conceber a forma (VOLTOLINI, 2016, p. 78, grifo do 
autor).
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3. ARQUITETURA PERFORMATIVA: ARQUITETURA 
BASEADA EM DESEMPENHO
 Os métodos de projeto têm como principal objetivo a determinação da melhor 
solução para problemas arquitetônicos, de diversas esferas, e a investigação dos 
complexos grupos de resoluções é facilitada por ferramentas computacionais disponíveis 
atualmente (VEREBES, 2014). O projeto baseado em desempenho (performance 
based-design) é caracterizado pelo processo projetual ao qual o desenvolvimento da 
forma é orientado pela performance da futura edificação (KOLAREVIC, 2004).
 Performance da edificação pode ser relacionada, de modo amplo, desde 
a questões espaciais, financeiras, socioculturais, às estritamente técnicas, como 
acústicas, estruturais, térmicas etc. Engajada ainda em etapas iniciais de projeto, a 
demanda pelo desempenho é considerada simultaneamente ao processo, e não em 
progressão linear ou isolada. Para uma nova e abrangente abordagem no projeto, 
simulações baseadas em desempenho são utilizadas como fundamentos tecnológicos 
(KOLAREVIC, 2004).
 Para Oxman (2009), a barreira entre simulações de validação e de avaliação é 
rompida pelo uso de sistemas generativos, ao permitir que se trabalhe com ambas, de 
modo simultâneo, no processo de concepção do projeto. Essa aproximação motivou a 
emergência da produção de soluções da forma a partir de critérios de performance. Os 
parâmetros para construção formal (form making) são, aqui, os fatores de desempenho, 
segundo Celani (2011). 
 Branko Kolarevic (2004) atesta que o projeto baseado em performance não se 
reduz à elaboração de soluções práticas para problemas práticos.

Isso não deve ser reduzido a algum tipo de abordagem neofuncionalista 
da arquitetura. A ênfase se altera para os processos de geração 
da forma baseada em estratégias performativas de projeto que são 
fundamentadas, por um lado, em intangibilidades como performance 
cultural e, por outro, em aspectos performativos quantificáveis e 
qualificáveis do projeto da edificação, como estrutura, acústica ou 
design ambiental (KOLAREVIC, 2004, p.195, tradução nossa).

3.1. PIONEIRISMO
 A reflexão e idealização de projetos performativos, amparados por ferramentas 
de simulação e análise, no entanto, não se restringem à última década. 

Avaliações digitais de desempenho de edificações e projeto baseado 
em desempenho estiveram no centro de estudos sobre projeto auxiliado 
por computador por mais de três décadas – muitos dos conceitos e 
técnicas essenciais foram pioneiros no fim dos anos 1960 e início dos 
anos 1970. Por exemplo, o primeiro uso de computação gráfica para 
avaliação de edifício se deu em 1966, o primeiro pacote integrado para 
avaliação de performance de edificações surgiu em 1972, os primeiros 
desenhos perspectivados gerados por computador apareceram em 
1973, etc. (KOLAREVIC, 2004, p.196, tradução nossa).
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 Thomas Maver liderou um grupo de pesquisadores chamado ABACUS9, na 
Universidade de Strathclyde, em Glasgow, que tinha como foco o desenvolvimento 
de projetos arquitetônicos orientados direta e ativamente por processos de avaliação 
de desempenho em sistemas computacionais. O ABACUS atuou entre as décadas de 
1960 e 1970 (KOLAREVIC, 2004).
 Desenvolvida pelo grupo em 1970, o PACE10 foi uma das primeiras ferramentas 
digitais para análise de performance. Ela permitia a avaliação de desempenho 
espacial, ambiental e de custos, levando em consideração perdas e ganhos de calor. 
Enquanto a análise espacial se relacionava a utilização do terreno, coeficientes 
de aproveitamento etc., a verificação de desempenho ambiental resultava em 
dimensões de planta adequadas ao conforto do ambiente. Apresentando instruções 
e modificações geométricas e construtivas, o aplicativo submetia cada novo modelo 
a novas avaliações. Esse processo interativo buscava convergência a uma solução 
otimizada (KOLAREVIC, 2004).
 O aperfeiçoamento de técnicas gráficas e de visualização de dados permitiu o 
avanço qualitativo dos softwares e das avaliações, propriamente, sobre os modelos 
desenvolvidos em ambiente computacional. Utilizadas atualmente, de forma ampla, 
as técnicas computacionais analíticas baseadas em método de elementos finitos 
(FEM) permitem análises precisas de dinâmica dos fluidos, energia e estrutura em 
modelos de qualquer complexidade formal, ao dividirem sua geometria e superfícies 
em pequenos elementos de uma malha interconectada (KOLAREVIC, 2004). Com 
visualizações melhores e maior inteligibilidade, o trabalho de comparação e seleção 
de soluções que atendam a demanda de modo satisfatório se tornou mais simples e 
intuitivo.

Figura 6 | Verificação de estresse na estrutura do 
Pavilhão Dynaform BMW, para o Auto Show 2001, 
em Frankfurt, através de análise de elementos 
finitos (FEA), por Bollinger + Grohman Consulting 
Engineers. Fonte: KOLAREVIC (2004), p. 196.

Figura 7 | Análise CFD (Dinâmica de Fluidos 
Computacional) de fluxos de ventos no 
Projeto ZED, em Londres, 1995, por Arup 

Fonte: KOLAREVIC (2004), 
p. 196.

9     Architecture and Building Aids Computer Unit Strathclyde; Unidade Strathclyde de Arquitetura e Construção Auxiliada por 
Computação. 
10   Package for Architectural Computer Evaluation; Pacote para Avaliação Arquitetônica Computacional.
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3.2. O DESEMPENHO COMO METODOLOGIA
 Grimshaw and Partners, Frank Gehry e Norman Foster foram profissionais 
expoentes e determinantes no progresso do projeto performativo através de seus 
processos projetuais (SILVA JÚNIOR, 2016). No Experience Music Project, projetado 
por Gehry, construído entre 1999 e 2000, na cidade de Seattle, em Washington, Estados 
Unidos, a equipe de projetistas utilizou-se de análise de curvatura em toda a superfície 
da envoltória do edifício para, então, selecionar materiais com possibilidade de uso, 
por suas características de espessura e capacidade de deformação. Estas avaliações 
permitiram cálculos mais aproximados de custos, ao se observar complexidades de 
produção dos elementos (KOLAREVIC, 2004).

Figura 8 | Análise de curvatura e performance de material por distribuição gaussiana na envoltória do 
Experience Music Project. Fonte: KOLAREVIC (2004), p. 197.

v

Figura 9 | Experience Music Project, Seattle, 1999-2000, por Gehry Partners.
Fonte: architravel.com.
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 Alguns dos principais desafios desta metodologia de projeto, para Kolarevic 
(2004), se concentram na determinação dos aspectos performativos particulares 
ao projeto e na conciliação entre objetivos conflitantes de desempenho, de maneira 
efetiva e criativa. Novos territórios para explorações formais, tectônicas e conceituais 
tornaram-se acessíveis através de processos digitais generativos de produção, 
estabelecendo relações com a morfologia arquitetônica focada nas propriedades 
adaptáveis da forma.
 Partindo-se de um grupo determinado de parâmetros e restrições, é possível 
compor grande número de soluções através da metodologia de projeto paramétrico e 
arquitetura algorítmica. Uma vez que a forma não é resultado definido por desenho, mas 
sim por cálculos, em técnicas generativas (KOLAREVIC, 2004), há a possibilidade de 
inclusão de critérios e objetivos de projeto nos modelos computacionais, restringindo o 
domínio do conjunto das soluções para aquelas que respondam de modo satisfatório 
aos parâmetros estabelecidos. Essa possibilidade também demanda conhecimento 
das perspectivas e limitações de desempenho do projeto (MUELLER e SMITH, 
2013). Esse processo resulta em substituição de modelos de avaliação para modelos 
generativos e formativos, ou seja, as avaliações são integradas ao processo de 
geração da forma (ALBAYRAK, 2011).

Para problemas bem definidos, mas para os quais não existe 
nenhum método direto para encontrar uma solução, pode se gerar 
sistematicamente todas as alternativas possíveis e em seguida testá-
las, de modo a encontrar a alternativa ótima – aquela que melhor 
corresponde aos critérios exigidos. Em outras situações, o objetivo 
pode ser a geração de uma grande diversidade de opções dentro de 
uma linguagem, seja para a exploração criativa de ideias, seja para a 
criação de famílias de objetos (CELANI, 2011).

 Esta metodologia, aliada às ferramentas computacionais, permite que 
profissionais de diferentes disciplinas sejam envolvidos já na etapa de concepção, 
submetendo os modelos virtuais a testes e análises (GARBER, 2009). O processo 
projetual passa a assumir caráter cíclico, sendo alimentado por seus próprios 
resultados.
 Em síntese, a combinação de solução de performance ao projeto na etapa 
conceitual é o primeiro passo na formulação de uma arquitetura performativa. 
Modelos cada vez mais complexos são esboçados, fruto dos avanços das tecnologias 
computacionais, auxiliando na transição a novos modelos de projeto baseado em 
desempenho. Em consequência, conceitos de desempenho tornaram-se mais que 
apenas critérios avaliativos, mas fatores geradores e formadores. A performance e 
a geração da forma necessitam de sincronia na arquitetura performativa, e de certa 
lógica no modelo digital, para agirem como mecanismo modificador do projeto. Um 
processo de formação dirigido por análises técnicas que modifica a forma geométrica 
de modo direto é a base deste sistema (ALBAYRAK, 2011).
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Figura 10 | Diagrama ilustrando a natureza cíclica que o processo projetual adquiri pela introdução da 
modelagem da informação na prática de arquitetura. Fonte: GARBER (2009), p. 8.

 Apesar desta metodologia aplicada à arquitetura baseada em desempenho ser 
efetiva no processo projetual, Kolarevic (2004) critica a lógica de funcionamento de 
grande parte dos softwares disponíveis e a abordagem dos projetistas. Para o autor, 
estes aplicativos operam, como há três décadas atrás, de modo sistêmico e passivo, 
consistindo em quatro elementos principais – representação, medição, avaliação e 
modificação.

O projetista gera uma hipótese de projeto que é introduzida no 
computador (representação); o software modela o comportamento do 
projeto hipotético e quantifica custos e desempenho em um número 
de critérios relevantes (medição); o(s) projetista(s) (possivelmente 
em conjunção com o grupo de clientes) exercita(m) seu juízo de valor 
(avaliação) e decide sobre alterações apropriadas na hipótese de 
projeto (modificação) (MAVER, 1980, p.165, tradução nossa).

 Tanto Maver quanto Kolarevic, defendem a implementação das etapas de 
representação e medição de maneira sistêmica e simultânea, para que os processos de 
avaliação e modificação assumam caráter mais exploratório e dinâmico. Para isso, os 
softwares disponíveis comercialmente para simulação de desempenho dos edifícios, 
seja ele acústico, térmico, estrutural, de ventilação ou iluminação, deveriam permitir, 
também, testes em modelos de menor resolução e mais simplificados, que ainda se 
encontram na fase conceitual, e não apenas nos modelos detalhados, característicos 
das fases finais de projeto. “Em outras palavras, a análise de performance precisa 
ser generativa e não apenas avaliativa. ” (KOLAREVIC, 2004, p.198, tradução nossa, 
grifo do autor).
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 A performance da edificação se expande por diferentes níveis, do financeiro ao 
social, do cultural ao puramente técnico. Além dos seus aspectos utilitários e estéticos, 
o espaço, a cultura e a tecnologia compõem uma rede complexa de conexões, 
relacionadas e que impactam umas às outras de modo simultâneo, afirma Kolarevic 
(2004).

Figura 11 | D-Tower, Holanda, por 
NOX/Lars Spuybroek. Exemplo de 
performance física e tectônica. 
Fonte: Kolarevic (2004), p.206.

Figura 12 | Kunsthaus Graz, Áustria, por Peter Cook e Collin 
Fournier. Exemplo de aspectos performativos voltados à 

comunicação urbana. 
Fonte: flickr.com/juergenschepp.

Figura 13 | The Millenium Bridge in 
Gateshead, Inglaterra, por Wilkinson Eyre 
Architects. Exemplo de performance cinética 
e da engenharia. Fonte: static.dezeen.com.

Figura 14 | The Milwaukee Art Museum, EUA, por 
Santiago Calatrava. Exemplo de performance cinética 

e da engenharia, aliadas à ambiental. 
Fonte: visitmilwaukee.com.

 Esta pesquisa, porém, tem em vista os aspectos ambientais de desempenho 
da arquitetura.
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3.3. ANÁLISE DE DESEMPENHO AMBIENTAL
 “A arquitetura, como uma de suas funções, deve oferecer condições térmicas 
compatíveis ao conforto térmico humano no interior dos edifícios, sejam quais forem 
as condições climáticas externas” (FROTA e SCHIFFER, 2001). Radiação solar 
incidente, temperatura, velocidade e umidade do ar são as variáveis climáticas 
principais de conforto térmico, e possuem relações com, entre outras características 
locais e alterações humanas, topografia, vegetação, chuvas e permeabilidade do solo. 
 O corpo humano tem a necessidade de liberar ou gerar calor suficiente para 
que sua temperatura interna seja mantida na faixa dos 37°C, por sua característica 
homeotérmica. A sensação de conforto térmico é alcançada quando estas trocas de 
calor, entre corpo humano e ambiente, ocorrem com menores esforços. Em situações 
ao qual exige-se maiores esforços para estas trocas, há sobrecarga no organismo, 
representada por perda de rendimento ou problemas de saúde.
 No processo de concepção da arquitetura, as variáveis climáticas são fatores 
decisivos, uma vez que a relação da edificação com o meio ao qual ela se estabelece 
está diretamente vinculada à qualidade de sua arquitetura. A grande variedade de 
formas observadas nas construções de tribos indígenas americanas são exemplos de 
adequação ao contexto climático (OLGYAY, 1962).

Figura 15 | Construção indígena de clima temperado.
Fonte: OLGYAY (1962), p. 5.

Figura 16 | Construção indígena de clima quente e árido.
Fonte: OLGYAY (1962), p. 5.

Figura 17 | Construção indígena de clima quente e úmido.
Fonte: OLGYAY (1962), p. 5.
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 Climas distintos exigem soluções também distintas. Enquanto se privilegia a 
incidência solar e se evita fluxos mais intensos de ar em regiões de temperaturas mais 
baixas, o contrário é aplicado em localidades de clima mais quente e úmido. O controle 
de radiação incidente na edificação é a solução que apresenta maior eficiência no 
conforto ambiental em regiões de clima tropical, afirma Leone (2017).

3.3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

 A preocupação com questões ambientais na arquitetura retomou sua relevância, 
principalmente, após a crise do petróleo, em 1973. A diminuição na disponibilidade do 
combustível fóssil, e umas das principais fontes de energia, suscitou a necessidade e 
percepção de diminuição dos gastos energéticos. Como consequência na arquitetura, 
a utilização mais ampla de energias renováveis, como a solar, e a adequação dos 
edifícios ao clima local emergiram de modo mais intenso (CORBELLA e YANNAS, 
2003).
 Umakoshi (2014) destaca os edifícios Hearst Tower, de Norman Foster, The New 
York Times, de Renzo Piano, Bank of America at One Bryant Park, do escritório Cook 
+ Fox Architects, e 4 Times Square, de Fox & Fowle, como edificações de uma nova 
geração, que objetivava a eficiência no consumo energético e de qualidade ambiental. 
O processo de projeto, porém, não demonstrou alterações significativas em relação ao 
que já se praticava na época. As fachadas das torres são envoltas em vidro e as plantas 
são quadradas, com núcleo rígido central, e não apresentam soluções inovadoras, 
embora a rogativa por redução de impactos ambientais e sustentabilidade. Apesar 
do The New York Times possuir brises tubulares para proteção solar, as estratégias 
utilizadas nas obras mencionadas se concentraram na escolha dos materiais aplicados 
e na tecnologia dos sistemas empregados na operação dos edifícios.

Figura 18 | Hearst Tower, Nova Iorque, 
EUA. Fonte: archdaily.com.

Figura 19 | The New York Times, Nova Iorque, EUA. 
Fonte: archdaily.com.
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Figura 20 | - Bank of America at One 
Bryant Park, Nova Iorque, EUA. 
Fonte: archdaily.com.

Figura 21 | 4 Times Square, Nova Iorque, 
EUA. Fonte: archdaily.com.

 Em diferentes localidades, o ciclo de verticalização da cidade de São Paulo teve 
início nas primeiras décadas do século XX, com edifícios de escritório e residenciais 
(NOBRE, 2000). Os chamados “edifícios importados” começaram a ter lugar na 
cidade a partir dos anos 1990, quando a arquitetura das edificações, principalmente, 
norte americanas carregava a simbologia do sucesso financeiro, estabilidade e 
credibilidade. Fachadas envidraçadas e, consequentemente, utilização de sistemas de 
condicionamento de ar em todo o período de ocupação são características recorrentes 
destes edifícios na cidade (GONÇALVES, 2003).
 Apesar de, nas décadas de 1930 e 1940, a arquitetura de Rino Levi já demonstrar 
destaque à eficiência energética e conforto ambiental, através de seus edifícios de 
escritórios, a atenção voltada ao desempenho ambiental e sustentabilidade é recente 
em São Paulo.

As mencionadas questões estão ligadas, em sua maioria, à busca 
pela certificação ambiental. As exigências do mercado internacional 
têm promovido algumas mudanças no processo de projeto de 
sistemas prediais e de fachadas. Embora não representem mudanças 
significativas na arquitetura do edifício alto, já começam a aparecer os 
edifícios aclamados como ambientalmente conscientes (UMAKOSHI, 
2014, p. 33).
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3.3.2. ABORDAGEM NO PROJETO

 A introdução de novos conceitos ao repertório arquitetônico através de 
tecnologias digitais emergentes permite aos arquitetos abordagens mais próximas à 
geometria e matemática da forma (PETERS e PETERS, 2013). A geração de uma forma 
que responda a questões ambientais pode ser alcançada através da incorporação da 
simulação computacional com a informação. Os meios natural e virtual relacionados 
por intermédio da máquina representam avanço considerável na interpretação de 
informações.
 Com o objetivo de otimização de desempenho energético, tanto elementos como 
a própria edificação podem ser projetados de modo particular, através da concatenação 
de algoritmos e projeto paramétrico (GLASSMAN, 2011). A possibilidade de geração 
de formas arquitetônicas a partir de parâmetros de desempenho é uma característica 
importante do processo paramétrico de projeto (KOLAREVIC, 2004). 
 Os desempenhos térmico e luminoso do edifício podem ser avaliados através 
da verificação da quantidade de radiação solar incidente, dos fluxos da ventilação, 
do percentual de temperatura, umidade e nível de iluminação. A visualização desses 
aspectos específicos da qualidade ambiental pode ser utilizada no processo projetual 
através das simulações, referentes a qualquer cenário e data do ano, além dos dados 
quantitativos (GONÇALVES, MOURA e UMAKOSHI, 2015). 

Com isso, apesar da simplificação da realidade, que é a simulação de 
desempenho ambiental, ela pode agregar uma noção de realismo ao 
processo de criação e demonstração das qualidades do projeto, que 
não aparece quando consideradas apenas as condições climáticas 
extremas, ou nos dados mensais ou anuais de desempenho ambiental 
e/ou energético (GONÇALVES, MOURA e UMAKOSHI, 2015, p. 311).

 O foco na otimização do desempenho ambiental implica em mudança na 
abordagem do projeto, em relação aos modelos convencionais. A diminuição no 
consumo energético do edifício pode ser fundamentada em três principais etapas: 
redução de demanda energética por um projeto que considere a inserção climática 
e revisão dos critérios de conforto, utilização de tecnologia e sistemas de baixo 
impacto ambiental e grande eficiência, e redução do consumo energético na operação 
e ocupação do edifício, diminuindo o impacto ambiental com o uso de energias 
renováveis (UMAKOSHI, 2014).

Figura 22 | Principais etapas da estratégia de redução do consumo de energia nos edifícios. 
Fonte: Umakoshi (2014), p. 44.
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 Thomas Herzog, arquiteto de origem alemã, é um exemplo de profissional que 
foca na performance ambiental. Ele denomina seu processo de trabalho como um 
desenvolvimento da “forma de desempenho” (performance form), e o caracteriza como 
modus operandi da sua prática arquitetônica. Através da investigação e interpretação 
sistemática do problema e condições específicas, são formuladas diferentes hipóteses 
de solução. Dados climáticos do local são colhidos, assim como informações sobre 
acessos e orientação em relação ao contexto urbano. Modelos físicos e simulações 
digitais são utilizados para entendimento dos efeitos das variáveis ambientais na 
forma do projeto (HERZOG, 2004).

Figura 23 | Halle 26 Hannover, Thomas Herzog Architekten.
Fonte: mkp-ing.com.

Figura 24 | Halle 26 Hannover – estratégia de ventilação. 
Fonte: tectonica-online.com.
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4. ESTUDOS DE CASO
4.1. 30 ST. MARY AXE

 A síntese de alguns critérios preestabelecidos resultou no desenvolvimento 
da forma do edifício. Muitos deles em resposta às particularidades do terreno e aos 
requisitos do cliente.

Área útil de escritórios por volta de 46.450m²;
Aprimoramento do espaço público no nível da via, abrindo novas 
vistas através do terreno para as fachadas dos edifícios adjacentes e 
permitindo bom acesso para e em torno da edificação;
Impacto mínimo nos ventos do local;
Maximização do uso de transporte público pelos ocupantes;
Manutenção flexível, espaço aberto sem pilares e com aproveitamento 
máximo de luz natural;
Boa interconectividade, física e visual, entre pavimentos;
Redução do consumo de energia por uso de ventilação natural sempre 
que possível, baixo ganho de calor pela fachada e sistemas inteligentes 
de controle (MUNRO, 2004, tradução nossa).

 O edifício sede da Swiss Re localiza-se no coração de Londres, Inglaterra. 
Projeto por Foster and Partners e construído em 2004, foi considerado o primeiro 
edifício alto sustentável da cidade, com 180 metros de altura, 41 pavimentos e 
64.469m² de área construída. Até o 16º pavimento, seu corpo cilíndrico se alarga 
gradualmente, estreitando-se de modo mais acentuado a partir daí; isso permitiu 
melhor aproveitamento do espaço público no térreo.
 

Londres, Inglaterra

51° 30’ N    0° 04’ O

Foster and Partners

64.469 m²

2004

Localização

Coordenadas

Arquitetura

Área construída

Ano de construção

Figura 25 | Carta solar - Londres.
Fonte: Ladybug-Grasshopper.

Figura 26 | Rosa dos ventos - Londres.
Fonte: Ladybug-Grasshopper.



29

 O design da edificação foca na maximização da luz e ventilação naturais para 
reduzir substancialmente a necessidade de energia em sua operação, e o formato 
espiralado dos átrios por todo o perímetro gera diferença de pressão, contribuindo 
com o efeito chaminé, segundo Dominic Munro (2004).

Figura 27 | Edifício 30 St. Mary Axe. Fonte: londontopia.net.

Figura 28 | - Vista perspectivada da simulação 
de velocidade das massas de ar no átrio de 
6 pavimentos de altura. Fonte: archdaily.com.

Figura 30 | - Croqui ilustrando a diferença de 
pressão e fluxo de ar no átrio. 
Fonte: ivoiregion.net.

Figura 29 | Modelo físico demonstrando a torção do 
átrio. Fonte: architectureweek.com.

Figura 31 | Planta do sexto pavimento, utilizada 
para simulações de fluxo e velocidade das 

massas de ar. Fonte: archdaily.com.
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 A edificação ganhou o apelido popular de “The Gherkin” por sua geometria que, 
além de icônica, possui aerodinâmica suficiente para permitir o fluxo suave dos ventos 
em torno de si, minimizando a carga horizontal na estrutura e nos fechamentos. Esta 
estratégia permitiu a utilização de uma estrutura mais leve e eficiente. O vento não ser 
defletido para o chão, diferente do que acontece com edifícios retangulares, é outra 
condição de destaque da forma, mantendo o conforto dos pedestres no nível da via. 
Utilizando modelo computacional baseado nas equações matemáticas da mecânica 
dos fluidos, os profissionais do SMG simularam as propriedades aerodinâmicas da 
forma. Este recurso demonstrou que o formato cilíndrico responderia melhor aos 
fluxos de ar, mantendo uma diferença de pressão satisfatória para a ventilação natural 
entre as orientações opostas do edifício (FREIBERGER, 2007).

Figura 32 | Permitir um fluxo suave dos ventos 
em torno do edifício foi uma das considerações 
abordadas no projeto. Fonte: victorbuyck.be.

Figura 33 | Fluxos das massas de ar no interior do 
pavimento, pelos átrios e exterior. 

Fonte: archdaily.com.

Figura 34 | Simulação computacional de fluxo de ar.
Fonte: plus.maths.org
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 A planta do 30 St. Mary Axe apresenta áreas de serviço e circulações verticais 
ao redor do núcleo central circular, permitindo pavimentos abertos e intensificando a 
penetração de luz natural por todas as direções.

Figura 37 | Planta do pavimento 18.
Fonte: fosterandpartners.com

Figura 35 | Planta do pavimento térreo e entorno.
Fonte: archdaily.com.

Figura 36 | Planta do pavimento tipo.
Fonte: fosterandpartners.com.

 A fachada é revestida por aproximadamente 5.500 painéis de vidro triangulares 
e losangulares planos, de acordo com Munro (2004). Estes possuem uma camada 
de ar entre duas camadas de vidro para auxiliar no isolamento do espaço interno, e 
são fixados no diagrid. Há também uma cavidade de ventilação entre os painéis e 
as folhas de vidro do fechamento interno para reduzir a demanda por aquecimento 
e resfriamento. A radiação solar é parcialmente interceptada por persianas antes de 
adentrar o edifício.
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Figura 39 | Corte detalhado da fachada. 
Fonte: Munro (2004).

Figura 38 | Instalação dos painéis de vidro.
Fonte: Munro (2004).

Figura 40 | Vista interna de um dos pavimentos e sequência dos fechamentos; cortina de vidro 
simples, persianas, diagrid e fechamento externo de vidro duplo.

Fonte: archdaily.com.

 A fachada é revestida por aproximadamente 5.500 painéis de vidro triangulares 
e losangulares planos, de acordo com Munro (2004). Estes possuem uma camada 
de ar entre duas camadas de vidro para auxiliar no isolamento do espaço interno, e 
são fixados no diagrid. Há também uma cavidade de ventilação entre os painéis e 
as folhas de vidro do fechamento interno para reduzir a demanda por aquecimento 
e resfriamento. A radiação solar é parcialmente interceptada por persianas antes de 
adentrar o edifício.
 Uma base de dados com diversas condições de projeto foi construída para 
direcionar estudos de otimização, permitindo a geração de modelos 3D para análises 
de geometria e racionalização de componentes e detalhes estruturais. Dominic Munro 
destaca a análise da relação entre a geometria facetada dos painéis da fachada com 
a configuração da estrutura metálica externa, que possibilitou um desenvolvimento 
rápido de solução ideal para o diagrid.



33

 Durante a fase de detalhamento de projeto, a ARUP11 desenvolveu um modelo 
digital completo da estrutura. A possibilidade de extração de dados de um modelo 
3D trouxe maior segurança e precisão no desenvolvimento dos desenhos técnicos 
e demais documentações. Munida de vasta base de informações, a equipe pôde 
gerar listas com especificações para milhares de componentes metálicos diferentes, 
assegurando um plano logístico e orçamentário eficiente.
 O modelo 3D e suas informações foram, em seguida, adotados na fabricação 
digital das estruturas metálicas. Essa interface digital possibilitou grande redução da 
probabilidade para erros de produção e interpretação dos requerimentos do projeto, 
e sólida base detalhada para a coordenação de diferentes serviços de construção 
e operação (MUNRO, 2004). Em suma, foi um grande auxílio no processo entre o 
projeto, fabricação e construção, tornando-o mais simples possível.

11     Empresa de origem inglesa, fundada pelo engenheiro Ove Arup, presente em 34 países, que oferece soluções de 
engenharia. Atuou no desenvolvimento da estrutura do 30 St. Mary Axe. 

Figura 41 | Localização dos nós do diagrid através de modelo paramétrico. 
Fonte: architectureweek.com.

 Um sistema de aquecimento elétrico por cabos junto às tubulações abastece 
toda a edificação com água quente, protege contra congelamento e permite degelo 
nas estações mais frias, com maior eficiência e menos manutenção que sistemas 
tradicionais. Os átrios triangulares permitem a penetração de luz natural a maiores 
distâncias nos pavimentos, reduzindo a necessidade de iluminação artificial. O edifício 
também conta com sensores de luz e movimento para automatizar as luminárias e 
evitar uso desnecessário.

Figura 42 | Vista interna de um dos átrios.
Fonte: Munro (2004).

Figura 43 | Boa penetração de luz no 
pavimento. Fonte: Munro (2004).
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 A associação das características do 30 St. Mary Axe adotadas durante a fase 
de projeto com sistemas de tecnologia avançados para a época ao qual foi construído 
permitiu que o edifício consumisse apenas 50% da energia necessária para a operação 
das edificações de mesmo porte, mantendo o conforto ambiental de seus ocupantes 
(MUNRO, 2004). O projeto da edificação teve o gerenciamento do risco climático 
como uma de suas principais inscrições, evidencia (MASSEY, 2013), pois era parte 
integrante da estratégia de mercado e da identidade da marca do cliente, Swiss Re, 
uma das maiores empresas de seguros e resseguros do mundo.

Figura 44 | Elevação de escadas dos átrios.
Fonte: Munro (2004).

Figura 45 | Planta ampliada de pavimento 
tipo. Fonte: Munro (2004).

Figura 46 | Corte do edifício. 
Fonte: Munro (2004).
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4.2. ONE AIRPORT SQUARE
Acra, Gana

5° 36’ N    0° 10’ O

Mario Cucinella Architects

39.500 m²

2014

Localização

Coordenadas

Arquitetura

Área construída

Ano de construção

Figura 47 | Carta solar - Acra.
Fonte: Ladybug-Grasshopper.

Figura 48 | Rosa dos ventos - Acra.
Fonte: Ladybug-Grasshopper.

 Projetado por Mario Cucinella Architects, com 9 pavimentos de escritórios, 
pavimento térreo de comércio e acesso público, e um hall com espaço para exposições, 
o edifício One Airport Square localiza-se em Acra, capital da República de Gana, possui 
39.500m² e teve sua construção finalizada em 2014.  Os pavimentos de escritórios 
são conectados por um átrio central e a forma da edificação varia ao longo da altura, 
com projeções que resultam em terraços ao redor dos pavimentos. Uma estrutura 
externa, de vigas diagonais em concreto, sustenta as lajes. Segundo os arquitetos 
responsáveis, as diagonais foram inspiradas nas pinturas e geometrias da arquitetura 
vernacular ganesa.

Figura 49 | Modelo físico para estudos.
Fonte: mcarchitects.it.

Figura 50 | Arquitetura vernacular do norte de 
Gana. Fonte: naturalhomes.org
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Figura 51 | Corte evidenciando o átrio, fundamental na 
iluminação do edifício. Fonte: mcarchitects.it.

Figura 52 | Construção do edifício. 
Fonte: GONÇALVES e BODE (2015), 

p. 255.

 O One Airport Square situa-se próximo ao aeroporto internacional de Acra e 
adjacente a um bairro residencial, na costa sudoeste da África, região de savana e 
clima tropical. A problemática do ruído em decorrência de decolagens e aterrisagem 
de aviões não incorre em impacto negativo sobre o conforto acústico do edifício, ao 
contrário do que se espera em edificações próximas a aeroportos. Grande parte do 
volume do trânsito aéreo da região ocorre apenas durante a noite, após o período 
de ocupação dos escritórios, o que não gerou influência no desenvolvimento e 
especificação das fachadas.
 A implantação da obra tem as orientações norte e sul como prioridades, e 
a marquise do térreo visa proteger o percurso pedonal até o acesso, criando uma 
transição ambiental entre o exterior e o interior (GONÇALVES E BODE, 2015).

Figura 53 | Implantação evidenciando as 
projeções dos pavimentos e marquise. 
Fonte: mcarchitects.it.

Figura 54 | Planta de pavimento tipo, com 
distribuição interna e terraços no entorno.

 Fonte: mcarchitects.it.

 A cidade de Acra está em uma região de clima tropical, possui pequena variação 
de temperatura anual, com médias por volta de 29°C entre fevereiro e março, e 25,5°C 
entre agosto e setembro (período mais ameno). Os ventos predominantes originam-
se do quadrante oeste-sudoeste, com velocidades variando entre 8km/h e 16km/h, e 
a umidade relativa do ar tem média anual entre 78% e 90%.
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 Uma observação importante sobre os dados climáticos da região é o fato do 
período mais ameno (agosto e setembro) apresentar umidade mais elevada que o 
período mais quente (entre dezembro e março); isso resulta em maior conforto neste 
último período citado, de temperaturas mais elevadas. O projeto do edifício adotou 
estratégias de transição microclimática entre espaços externos e internos, da condição 
de exposição ao clima local (33°C) e a radiação solar aos ambientes climatizados 
artificialmente em grande parte do ano (24°C). Através de espações de transição, 
dá-se aos usuários a oportunidade de ajuste térmico a esta mudança, evitando o 
fenômeno do choque térmico, típico em edificações localizadas em regiões de clima 
quente e que se reflete em condições de desconforto térmico (GONÇALVES E BODE, 
2015).

Figura 55 | Espaços públicos no térreo protegidos pelas lajes superiores. 
Fonte: mcarchitects.it.

Figura 56 | Croqui da estratégia de transição de microclimá entre áreas externas e internas. 
Fonte: chapmanbdsp.com.

 Em Acra, a temperatura do ar varia entre a máxima de 34,5°C e a mínima de 
22°C, o que resulta em médias entre 29°C e 25,5°C. Isso implica em uma necessidade 
de resfriamento em 60% do ano, e a possibilidade de resfriamento com recursos da 
ventilação natural por aproximadamente 40% das horas de ocupação do edifício, ou 
seja, das 8 horas às 20 horas. Estudos analíticos, que consideram a intensidade dos 
ganhos solares, relação entre pé-direito e profundidade da planta e carga de calor 
interno, demonstram que o efeito destes fatores associado ao período de alta umidade 
relativa do ar reduziu a estimativa de 40% para 25% das horas de ocupação, o que 
ainda justificou a adoção da ventilação natural (GONÇALVES E BODE, 2015).
 A estratégia de climatização do edifício foi mista, alternando horas de ventilação 
natural e condicionamento ativo. Apenas em alguns espaços, como salas de reuniões 
e corredores de circulação interna, que não têm acesso à fachada externa, a ventilação 
é mecânica em todo o período. Um sistema de automação desliga o condicionamento 
ambiental quando uma janela é aberta em determinado ambiente.
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 Há pouca diferença de temperaturas diurnas e noturnas em Acra, de 5°C a 8°C, 
o que desfavorece a eficiência de ventilação noturna para remover a carga térmica 
acumulada pelos componentes construtivos do interior. O átrio central combina efeito 
chaminé com ventilação cruzada por efeito do vento para aumentar a eficiência 
do condicionamento térmico. Seu desenho explora a direção sudoeste dos ventos 
predominantes, criando um efeito de sucção. A parte sudoeste da cobertura do átrio é 
mantida sem obstrução para a saída do fluxo de ar interno, enquanto as demais são 
controláveis (GONÇALVES E BODE, 2015).

Figura 57 | Esquema mostrando o 
papel do átrio na ventilação. 
Fonte: chapmanbdsp.com.

Figura 58 | Análise do potencial de ventilação natural anual e 
necessidade de arrefecimento ativo.

 Fonte: chapmanbdsp.com.

Figura 59 | Esquema com estratégias para desempenho ambiental. 
Fonte: mcarchitects.it.

Figura 60 | Perímetro do átrio 
obstruído Fonte:  mcarchitects.it.

 Intensa e constante ao longo do ano na capital ganesa, a radiação global (soma 
das radiações direta e difusa) justifica a maximização de proteção, sem perder a luz 
natural. Estas proteções precisam ocorrer em todas as direções, apesar do céu da 
cidade ser parcialmente nublado em maior parte do ano, como consequência das 
taxas de humidade do ar elevadas.
 Visando tal objetivo, a razão entre a área envidraçada e a área opaca (wwr, 
window-to-wall ratio) para as fachadas externas foi comparada com alternativas de 
proteções solares para fachadas totalmente envidraçadas, de modo quantitativo e 
com ferramentas de simulação computacional. A solução encontrada foi utilizar o 
prolongamento das lajes dos pavimentos como proteções solares horizontais contínuas 
por todo o perímetro, permitindo o envidraçamento de cerca de 90% das fachadas, 
com bons níveis de iluminação natural, sem ganho de calor excessivo e evitando o 
surgimento de pontes térmicas. A especificação de vidros simples, com transmissão 
de radiação inferior a 0,45, foi suficiente para defrontar a radiação difusa restante 
(GONÇALVES E BODE, 2015).
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Figura 61 | Dados de radiação direta e difusa de 
Acra. Fonte: chapmanbdsp.com.

Figura 62 | Simulação computacional da radiação  
global incidente nas fachadas 

Fonte: chapmanbdsp.com.

Figura 63 | Imagem do espaço de convivência criado nos terraços dos pavimentos. 
Fonte: mcarchitects.it.

 Processos de simulações paramétricos resultaram nas dimensões das 
proteções solares, o prolongamento das lajes, tendo a carga de pico de resfriamento 
e a demanda anual de resfriamento como indicadores de desempenho. Foi buscada 
a correlação entre indicador de desempenho e parâmetro arquitetônico nesta 
metodologia de projeto, e encontrou-se um ponto ótimo em cada gráfico ao qual, a 
partir deste, o aumento do sombreamento pela profundidade da proteção deixava de 
ser vantajoso em consideração à redução de carga térmica. Esse processo didático, 
criado com base em estudos analíticos, acompanhou o entendimento da influência 
de decisões do projeto arquitetônico no desempenho ambiental final do edifício e a 
integração dos resultados desses estudos no aprimoramento do projeto como um 
todo (GONÇALVES E BODE, 2015, p. 265).
 Os terraços prolongados e as fachadas foram ajustados para, além da visão de 
redução da carga térmica de resfriamento, para racionalizar a construção, através de 
processos cíclicos de projeto desenvolvidos pelos arquitetos, projetistas de sistemas 
prediais e engenheiros consultores de desempenho ambiental, da BDSP Partnership.
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Figura 64 | Estudos paramétricos de desempenho das projeções das lajes com a carga de pico de 
resfriamento (kW) como referência. Fonte: GONÇALVES e BODE (2015), p. 263.

Figura 65 | Estudos paramétricos de desempenho das projeções das lajes com a carga térmica anual 
de resfriamento (kWh/ano) como referência. Fonte: GONÇALVES e BODE (2015), p. 264.
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Figura 66 | Soluções encontradas para 
a forma arquitetônica do pavimento. 
Fonte: chapmanbdsp.com

Figura 67 | Solução final , resultado de análises 
computacionais. Fonte: chapmanbdsp.com.

 A entrada de luz solar pelo átrio, que possui fechamento envidraçado, e o alto 
percentual de transparência das fachadas internas e externas (90%) demonstram 
a consideração pelo aproveitamento de iluminação natural no projeto. Simulações 
computacionais aferiram a carga térmica e o risco de ofuscamento nos pavimentos 
mais próximos à cobertura em relação à transmissão luminosa dos vidros do átrio, sem 
comprometimento da iluminação dos pavimentos inferiores. De acordo com Gonçalves 
e Bode (2015), o fator de luz natural (FLN) nas três fachadas internas do átrio foi 
testado sob cobertura com transmissão luminosa de 69% (guardian glass), e variados 
percentuais de área envidraçada para área opaca: 80%, 60% e 40%. Observou-
se que a diminuição de área envidraçada resultou em ligeira redução do excesso 
de luminosidade nos três últimos pavimentos e prejuízo de iluminação nos demais. 
Uma segunda alternativa, testando-se cobertura com transmissão luminosa de 50% 
(solar control glass) e duas opções de área envidraçada (80% e 60%), demonstrou 
similaridade entre desempenho da melhor associação do segundo caso (solar control 
glass, de 50% de transmissão luminosa com 60% de área envidraçada) e da melhor 
associação do primeiro caso (guardian glass, de 69% de transmissão luminosa com 
40% de área envidraçada). 

Figura 68 | Variação da luz natural nas fachadas 
internas, para vidro da cobertura com 69% de 
transmissão luminosa. 
Fonte: GONÇALVES e BODE (2015), p.266.

Figura 69 | Variação da luz natural nas fachadas 
inernas, para vidro da cobertura com 50% de 

transmissão luminosa. 
Fonte: GONÇALVES e BODE (2015), p. 267.
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 A opção de menor transmissão luminosa (50%) foi adotada no projeto. Os dois 
últimos pavimentos receberam vidros com transmissão global de 0,45 nas fachadas 
internas e externas, para lidarem com a excessiva incidência de radiação global e, 
logo, luz natural, enquanto para os demais foram especificados vidros com fator 0,85 
de transmissão luminosa, para maximizar a passagem de luz natural. Uma estrutura 
de perfil T invertido foi utilizada para a restrição parcial da radiação, sombreando a 
área envidraçada.
 Boa parte da área de escritórios se beneficia de um fator de luz natural maior 
que 2%, como recomendado, segundo Gonçalves e Bode (2015). Nas áreas menos 
favorecidas de iluminação natural foram alocados os ambientes com menor demanda 
para o desempenho de tarefas, como circulação e salas de reuniões.

Figura 70 | Planta de cobertura com solução final 
e detalhe construtivo do sombreamento interno. 
Fonte: GONÇALVES e BODE (2015), p.268.

Figura 71 | Vista interna do átrio. 
Fonte: lebanoninapicture.com.
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4.3. ESCOLA DE ECONOMIA DE TOULOUSE
Toulouse, França

43° 36’ N    1° 25’ L

Grafton Architects

10.000 m²

2015

Localização

Coordenadas

Arquitetura

Área construída

Ano de construção

Figura 72 | Carta solar - Toulouse.
Fonte: Ladybug-Grasshopper.

Figura 73 | Rosa dos ventos - Toulouse.
Fonte: Ladybug-Grasshopper.

 Espaços internos e externos confortáveis termicamente, abundância de 
luz natural, alta qualidade ambiental e vistas que valorizassem o entorno foram as 
solicitações do edital para o novo edifício da Escola de Economia, em Toulouse, região 
sul da França. A forma aberta e recortada do projeto surgiu como resposta positiva à 
captação de luz solar, principalmente nos meses de inverno, e à comunicação visual, 
mas trouxe dificuldade para o conforto térmico das áreas comuns, como os pátios, 
terraços e circulações horizontais, espaços abertos ao longo dos pavimentos que 
conectam os blocos.

Figura 74 | Planta do pavimento térreo. 
Fonte: GONÇALVES e BODE (2015), p.272.
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Figura 76 | Planta do 3º pavimento. 
Fonte: GONÇALVES e BODE (2015), p.272.

Figura 77 | Perspectiva axonométrica. 
Fonte: GONÇALVES e BODE (2015), p.273.

Figura 75 | Corte transversal evidenciando as relações entre espaços internos e externo. 
Fonte: GONÇALVES e BODE (2015), p.273.

 O partido do projeto, do escritório 
Grafton Architects, teve grande influência 
do entorno e seu contexto histórico. 
Encontra-se a leste, por exemplo, a 
igreja medieval de Saint-Pierre des 
Cuisines, e muros remanescentes do 
Império Romano a oeste. Referências 
ao contexto histórico podem ser vistas 
no prolongamento das ruas, levando os 
usuários aos pátios centrais (reprodução 
da morfologia urbana) e no uso do tijolo 
vermelho, típico da arquitetura tradicional 
de Toulouse. Figura 78 | Contexto urbano. 

Fonte: graftonarchitects.ie.
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 Garonne, Canal e St. Pierre são 
os três blocos ao qual o programa de 
atividades é distribuído, em 10.000m². 
Suas larguras são definidas com relação 
ao aproveitamento de ventilação e luz 
naturais. O complexo arquitetônico 
conta com espaços de uso público, 
cafés, auditório e ambientes de trabalho 
e pesquisa com escritórios celulares. 
Nas estações da primavera, verão e 
outono, o volume do auditório atua 
como barreira da incidência de radiação 
solar para os pátios internos, por sua 
localização mais ao sul. Uma passagem 
aérea, chamada de Coursive, conecta 
os volumes e representa um espaço 
de socialização para os ocupantes, 

segundo os arquitetos.

Figura 79 | Modelo físico. 
Fonte: graftonarchitects.ie

 A expansão do espaço público no térreo, com cafeterias e áreas de apoio, traz 
qualidade ao complexo. É uma área sombreada para manter um microclima próprio e 
possui escadas que direcionam a vistas estratégicas do entorno histórico.
 A variação anual de temperatura da cidade é significativa, transitando de -5ºC 
no pico do inverno a 35ºC nos dias mais quentes de verão. Porém, as temperaturas 
ficam abaixo dos 19ºC em 70% do período comercial, na estação mais quente do 
ano. Logo, a demanda por aquecimento é a principal responsável pelo consumo de 
energia total do edifício. A forma alongada dos blocos acentua as perdas de calor. 
Isolamento térmico da envoltória foi adotado para minimizar a carga de aquecimento, 
aproveitando a carga térmica do calor solar e da própria ocupação para aquecer o 
interior da edificação.
 Nos meses de verão, estudos apontaram para a necessidade de resfriamento 
em um quarto das horas de ocupação diurna, quando o impacto da radiação solar 
global se soma aos picos acima de 30ºC, apesar de temperaturas mais amenas em 
50% do dia, nesta estação. Condições favoráveis à ventilação natural são encontradas 
no período da manhã, enquanto das 13h às 18h o ar externo apresenta temperaturas 
mais elevadas, de acordo com Gonçalves e Bode (2015).

Figura 80 | Dados de temperatura do ar. 
Fonte: GONÇALVES e BODE (2015), p.274.

Figura 81 | Diagnóstico a partir do clima de Toulouse. 
Fonte: GONÇALVES e BODE (2015), p.274.
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 A ventilação noturna surgiu como complemento no resfriamento interno, 
maximizado com o efeito de massa térmica (evidenciado pelas lajes de concreto 
expostas aos ambientes internos). A média anual de velocidade dos ventos é de 
3,9m/s, vindos do quadrante noroeste e sudoeste.
 O projeto das fachadas (áreas das aberturas e sombreamento) necessitou de 
cuidados especiais, já que a região de Toulouse apresenta radiação solar intensa, 
de aproximadamente 1.000w/m² no plano horizontal, como evidencia Gonçalves e 
Bode (2015). O sistema de climatização artificial possui como fonte de resfriamento 
(nos períodos críticos do verão) águas do rio Garonne e do canal de Brienne, com 
temperaturas entre 14ºC e 17ºC.
 Em síntese, o conjunto de medidas adotadas para o conforto ambiental, 
seguindo o diagnóstico climático da região foi:

Minimização dos ganhos solares por meio das fachadas;
Exposição da laje de concreto dos espaços internos, na busca dos 
efeitos de estabilização das temperaturas internas por conta da inércia 
térmica;
Janelas com esquadrias controláveis para o bom aproveitamento da 
luz natural e da ventilação natural;
Ventilação noturna por meio de janelas com esquadrias controláveis 
para a remoção da carga térmica;
Adoção de tecnologia eficiente no que diz respeito ao sistema de 
resfriamento ativo do ar (GONÇALVES E BODE, 2015, p.276).

 Variáveis de desempenho ambiental foram estudadas a partir de simulações 
paramétricas no início do projeto, com a finalidade de expor soluções alternativas com 
base quantitativa e comparativa, para condições distintas de exposição das fachadas. 
Dez variações de fachada são identificadas no edifício, resultado de orientações e 
obstruções dos blocos criadas pela própria forma arquitetônica.
 Os estudos de fachada focaram no conforto térmico e visual, buscando a 
mínima demanda energética para iluminação, aquecimento e resfriamento dos 
espaços internos, principalmente dos escritórios celulares. Após mapeamento da 
radiação incidente (irradiation mapping), classificou-se o resultado em cinco padrões 
de exposição (radiação acumulada durante os dias de verão):

Área sombreada, abaixo de 150kWh/m²;
Exposição baixa, entre 150 e 250kWh/m²;
Exposição moderada, entre 250 e 350kWh/m²;
Exposição alta, entre 350 e 450kWh/m²;
Área desobstruída, acima de 450kWh/m² (GONÇALVES E BODE, 
2015, p.277).

Figura 82 | Mapeamento da radiação 
solar incidente nas fachadas. 

Fonte: chapmanbdsp.com.
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 Minimização de áreas envidraçadas onde há alta exposição à radiação solar 
global e sombreamento adequado, por exemplo, foi uma dentre variadas diretrizes 
gerais de tratamento das fachadas que esses resultados permitiram apontar, ainda 
sem soluções de projeto mais específicas.
 O efeito combinado de três tipologias de proteção solar (aletas verticais 
perpendiculares à fachada, com 80cm de comprimento, aletas verticais com 45º de 
inclinação e opção sem sombreamento) e três variações do percentual entre área de 
vidro e área de fachada (wwr), de 70%, 50% e 30%, totalizaram nove combinações para 
averiguação do desempenho luminoso com auxílio de simulações computacionais.

Figura 82 | Variação das três estratégias de sombreamento 
com as três opções de área envidraçada, resultando em nove 
soluções. Fonte: GONÇALVES e BODE (2015), p.278.

 Os resultados, obtidos através do software Radiance, foram apresentados em 
fator de luz natural (FLN). Conforme recomendação de normatizações francesa e 
internacional para ambientes de trabalho, e adotado por sistemas internacionais de 
certificação (LEED, BREAM, BCO, HQE etc.), o intervalo entre 2% e 3% de FLN foi 
adotado como diretriz de desempenho. Sabia-se que mais de 4% de FLN médio indica 
risco de ofuscamento e ganhos de calor solar excessivos, enquanto com menos de 
2% de FLN médio aumenta-se a chance do ambiente interno se tornar escuro dos dias 
de inverno, quando a disponibilidade de luz natural é menor.
 Com o software EDSL TAS, simulações de térmica dinâmica foram realizadas, 
mensurando o impacto das noves opções de aberturas no desempenho térmico da 
edificação em um longo período de ocupação (de 365 dias do ano, das 7h às 23h). Os 
indicadores de desempenho extraídos foram as cargas térmicas anuais de aquecimento 
e resfriamento (kWh/m²). Após os testes, foi observado crescimento na demanda por 
resfriamento, resultado do aumento de área envidraçada. Este aumento também 
implicou em elevação do FLN médio e diminuição da necessidade de iluminação 
artificial. O ponto ótimo se estabeleceu no equilíbrio entre um aproveitamento de luz 
natural adequado com menor carga de resfriamento.
 Por fim, visando as temperaturas mais altas no verão e a consequência da 
carga de pico sobre o projeto dos sistemas de climatização, foi averiguado a demanda 
energética de pico para resfriamento, e os efeitos sobre o custo de operação e espaço 
necessário para as instalações dos sistemas (GONÇALVES E BODE, 2015).

Figura 82 | Diagrama de 
representação das nove soluções. 

Fonte: GONÇALVES e BODE 
(2015), p.278.
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Figura 74 | Demanda de pico de resfriamento, usando as nove soluções aplicadas nas fachadas dos 
pavimentos 2 e 5. Fonte: GONÇALVES e BODE (2015), p.281.

4.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS ESTUDOS 
DE CASO

 A nova sede da Swiss Re em Londres evidencia, através de seus sistemas de 
controle ambiental e características de consumo energético, os riscos climáticos e o 
comprometimento da companhia em gerenciar os riscos de negócio representados 
pela degradação ambiental e mudanças climáticas, enfatiza Jonathan Massey (2013). 

[...] o 30 St. Mary Axe sugere que os riscos ecológicos da modernização 
podem ser geridos através de inovações tecnológicas e que o design 
sustentável é capaz de promover ao invés de inibir o crescimento 
econômico (MASSEY, 2013, tradução nossa).

 Foster and Partners evocou características precursoras da sustentabilidade no 
projeto, segundo Massey. Muitas delas por influência do arquiteto norte americano 
Buckminster Fuller, principal referência em conceitos de design sustentável e mentor 
de Norman Foster.
 O projeto do edifício de escritórios One Airport Square, por sua vez, através 
de estudos analíticos de desempenho ambiental, buscou o equilíbrio entre o 
aproveitamento de ventilação e iluminação natural, e o controle de radiação solar, 
utilizando-os como parâmetros no desenvolvimento das fachadas.
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 No caso do edifício segundo uma estratégia de modo misto, 
com o set point de resfriamento estabelecido em 26ºC, o projeto 
apresenta uma demanda energética por resfriamento 40% menor que 
o modelo convencional (climatizado artificialmente por 100% do tempo 
de ocupação). O aumento do set point para 28ºC levou à redução 
de aproximadamente 47% dessa demanda. Vale destacar que tal 
desempenho não inclui o uso de tecnologias renováveis ou qualquer 
tipo de sistema predial high-tech (GONÇALVES E BODE, 2015, p. 
269).

 A obtenção da certificação 4-Star do sistema de certificação ambiental de 
edifícios Green Star foi resultado do desempenho ambiental e economias de energia 
estimados para o One Airport Square. Foi a primeira conquistada por um projeto na 
costa oeste da África.
 No caso da Escola de Economia de Toulouse, a relação entre carga térmica 
de resfriamento e área envidraçada foi evidenciada nos resultados das simulações 
computacionais. Em alguns casos, o esforço por iluminação natural adequada 
comprometeu o desempenho. De modo geral, os pavimentos superiores têm alta 
incidência de radiação solar, sendo as fachadas de orientação leste do bloco St. Pierre 
e a de orientação oeste do bloco Canal as mais críticas. Proteção de aletas verticais, 
com inclinação de 45º, e menor área envidraçada foi a solução mais adequada para 
estes casos (sem prejudicar a iluminação natural).
 Afim de também favorecer a qualidade dos espaços internos e a comunicação 
entre interior e exterior, priorizou-se valores mais altos de FLN nos primeiros 
pavimentos, onde o aumento de área envidraçada não prejudica a demanda energética 
por resfriamento, com exceção das fachadas voltadas aos pátios; percebeu-se que o 
aumento da área de vidro também aumentaria a perda de calor, sem vantagens de 
ganho de temperatura quando necessário. Logo o FLN médio destas fachadas foi 
especificado abaixo de 2%. Os demais resultados apresentados pelas simulações 
permitiram a criação de diagramas com soluções recomendadas para cada fachada, 
e sua compatibilização com a linguagem arquitetônica do edifício.

Esse método de didático de síntese e apresentação dos resultados de 
um complexo e extenso conjunto de estudos analíticos de simulação 
computacional serviu ao processo de tomada de decisão da arquitetura, 
na composição das várias fachadas do projeto, com flexibilidade na 
escolha das soluções de janela, garantindo um desempenho ambiental 
apropriado (GONÇALVES E BODE, 2015, p.283).

 Em resumo, os projetos explicitados focaram na minimização da demanda 
energética e no bom desempenho ambiental através da compreensão do clima local, 
da composição da forma arquitetônica e de estudo analítico detalhado, reduzindo a 
dependência por sistemas tecnológicos. As diferentes soluções formais encontradas 
pelos arquitetos demonstram que as técnicas computacionais aplicadas ao processo 
de projeto baseado em desempenho não enrijecem ou limitam a atuação crítica e 
criativa do profissional, mas atuam como ferramentas de suporte e validação das 
estratégias na busca da otimização.
 Por fim, fica evidente, após análise dos processos dos três estudos de caso 
apresentados, que a adequação entre diferentes parâmetros de conforto e desempenho 
ambiental (iluminação e ventilação naturais, proteção contra radiação solar etc.) se 
mantém como incumbência complicada e complexa, mas que pode ser conciliada, de 
forma racional e otimizada, através de ferramentas digitais.
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5. ESTUDO EMPÍRICO 

 O projeto desenvolvido como Trabalho Final de Graduação é tratado como 
estudo empírico, uma experimentação da metodologia projetual pesquisada e 
explanada nesta monografia. Um edifício de uso misto, de embasamento comercial e 
torre de escritórios, é projetado em terreno no centro da cidade de Osasco. O principal 
aspecto trabalhado foi o seu desenvolvimento formal baseado em desempenho, 
utilizando-se a radiação solar incidente nas fachadas como parâmetro ambiental de 
otimização do conforto na edificação.

5.1. TERRENO E CONTEXTO
Osasco - SP, Brasil

23° 31’ S    46° 46’ O

10.000 m²

30.468,13 m²

25.183,94 m²

Localização

Coordenadas

Área do terreno

Área construída

Área computável

11.952,94 m²Área comercial

13.231,00 m²Área de escritórios

5.284,20 m²Área Subsolo

3.554,00 m²Área Térreo

3.372,70 m²Área Pavimento 1

3.527,30 m²Área Pavimento 2

749,47 m²Área Pavimento Tipo

Figura 75 | Carta solar - Sâo Paulo.
Fonte: Ladybug-Grasshopper.

Figura 76 | Rosa dos ventos - São Paulo.
Fonte: Ladybug-Grasshopper.
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 O terreno escolhido está, 
atualmente, sem ocupação. 
Localiza-se na rua Rafael Arangoni, 
Bonfim, em uma importante 
área no centro da cidade de 
Osasco; possui ligação direta 
com a estação Osasco da CPTM 
(linhas Esmeralda e Diamante) 
e está a 400 metros de distância 
das alças de acesso da Rodovia 
Presidente Castelo Branco e da 
Avenida Das Nações Unidas. A 
região possui baixa densidade 
populacional, predominando os 
estabelecimentos comerciais 
de caráter local, mas passa por 
um processo de adensamento, 
com a construção de novos 
empreendimentos imobiliários de 
grande porte.

Figura 77 | Imagem aérea do terreno.
Fonte: maps.google.com.br

 Após a Operação 
Consorciada Tietê II, foi 
estabelecido a divisão 
da gleba em questão 
em três partes: leste, 
destinada a construção 
do novo Paço Municipal 
da cidade, central, para 
implantação de uma 
praça seca, e oeste, 
inicialmente designada 
para um projeto de 
edifício institucional.   

Figura 78 | Imagem aérea da gleba e indicação de vistas.
Fonte: maps.google.com.br

Figura 79 | Vistas 1, 2 e 3, respectivamente.
Fonte: maps.google.com.br
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Figura 80 | Mapa de uso e ocupação do solo.
Fonte: autor.

 A escolha do 
terreno se deu, além da sua 
importante localização, 
por seu entorno. A falta 
de edificações que 
pudessem obstruir a 
incidência de radiação 
solar, principalmente 
na parte norte, foi 
imprescindível na decisão. 
Assim, as avaliações e 
análises poderiam ofecer 
valores mais expressivos, 
favorecendo  a aplicação 
da metodologia de projeto 
baseado em desempenho.

5.2. PROJETO

Figura 81 | Implantação.
Fonte: autor.
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 Para o desenvolvimento da forma da torre do edifício buscou-se a minimização 
da incidência de radiação solar através de ferramentas computacionais. Rhinoceros 
3D e seu plug-in Grasshopper foram os softwares utilizados.
 O processo projetual foi elaborado em etapas sucessivas. A primeira fase 
foi de diminuição do perímetro da planta. Com a forma elíptica atingiu-se a mesma 
área com perímetro 9,65% menor (106,72 m) em relação a uma planta convencional 
retangular (118,12 m). Consequentemente, a área de fachada da torre elíptica, com 
17 pavimentos de 4,76 m de piso a piso, também foi 9,65% menor que a área de uma 
torre retangular (8.955,86 m² contra 8.091,51 m²).

Figura 82 | Comparação dos perímetros.
Fonte: autor.

Figura 83 | Comparação das áreas de fachada.
Fonte: autor.

 Com a ferramenta Ladybug, aplicativo inetgrado ao Grasshopper e que se utiliza 
de diversos motores de simulação e análise de condições ambientais e climáticas 
(como o Radiance e EnergyPlus), a eficiência da forma cilíndrica elíptica foi validada. 
A incidência de radiação solar total foi 10,11% menor na torre de formato cilíndrico, 
enquanto a redução da incidência por área foi de 6,05%. 

Figura 84 | Mapeamento de radiação solar incidente.
Fonte: autor.
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 Na etapa seguinte, as avaliações partiram para possíveis modificações na 
torre. Tendo como referência os estudos desenvolvidos por Camila Leone (2017), a 
torção do edifício foi testada com o objetivo de otimização da forma. A parametrização 
do modelo foi fundamental nesta fase, facilitando as mudanças de modo rápido e 
tornando as simulações eficientes. O aplicativo Galapagos, também integrado ao 
Grasshopper, permitiu a automatização dos testes. Através de algoritmos evolutivos, 
a ferramenta simulou a radiação incidente em diferentes possibilidades de torção do 
edifício, no período de verão, encontrando o padrão de giro de 8° a cada pavimento 
como solução ótima.

Figura 85 | Simulações automatizadas através do aplicativo Galapagos, com modelo parametrizado no 
Grasshopper, em ambiente Rhinoceros 3D. Fonte: autor.

 Intuitivamente, era esperado um aumento 
de radiação solar incidente no edifício conforme 
aumento na sua torção, já que isso acarreta 
também em aumento de área de fachada. Foi 
possível observar, porém, que, com a torção de 
8°, os pavimentos superiores passaram a fazer 
sombreamento nos inferiores, criando zonas de 
incidência menor, apesar da orientação da fachada.

Figura 86 | Comparação da radiação solar incidente em 
modelos com diferentes angulações de rotação.
Fonte: autor.
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 Após a adoção da torção de 8°, os esforços foram voltados ao desenvolvimento 
de proteções solares. A partir do modelo digital parametrizado e simulações de radiação, 
foi possível criar um dispositivo constituído por painéis triangulares planos, apesar da 
curvatura do edifício, o que facilitaria sua futura fabricação. Os 255 painéis gerados 
possuem aberturas criadas pela própria ferramenta computacional (Grasshopper) e 
suas dimensões tem relação com a posição na fachada e radiação solar incidente; onde 
a quantidade de radiação é maior, as aberturas são menores e, onde a necessidade 
de sombreamento é menor, os painéis possuem maiores aberturas.
 É importante ressaltar que os dados climáticos para simulações computacionais 
(extensão epw) são disponíveis apenas de cidades onde há aeroportos. Para a 
realização desta experimentação, foi utilizado dados da cidade de São Paulo, a 
mais próxima do terreno projetado, com semelhanças de clima, relevo, altitude e 
coordenadas geográficas, para manter a confiabilidade dos resultados.    

Figura 87 | Faces norte 
e sul, respectivamente, 
da torre de escritórios e 
sua envoltória de painéis 
parametrizados.
Fonte: autor.

Figura 88 | Análise de 
radiação solar incidente 
com painéis de proteção.
Fonte: autor.
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Figura 89 | Solução estrutural da torre. Estrutura radial, comum em todos os pavimentos, e diagrid 
tubular externo para apoio dos balanços. Fonte: autor.
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Figura 90 | Planta do subsolo. Fonte: autor.
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Figura 91 | Planta do térreo. Fonte: autor.

PROGRAMA

19 Lojas

3 Lojas âncoras

2 Espaços para exposições

5 Restaurantes

3 Cafés/Bares

Administração

Depósito e serviços

15 Pavimentos de escritório



59

Figura 92 | Planta do pavimento 1. Fonte: autor.
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Figura 93 | Planta do pavimento 2. Fonte: autor.
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Figura 94 | Planta de coberura do embasamento e pavimento 3 da torre. Fonte: autor.
Figura 95 | Planta de pavimento 17 ampliada. Fonte: autor.
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Figura 96 | Corte AA. Fonte: autor.
Figura 97 | Corte BB. Fonte: autor.
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Figura 98 | Elevação 1. Fonte: autor.
Figura 99 | Elevação 2. Fonte: autor.
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Figura 100 | Elevação 3. Fonte: autor.
Figura 101 | Elevação 4. Fonte: autor.
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Figura 102 | Ampliação corte-fachada. Fonte: autor.
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Figura 103 | Ampliação da planta de cobertura/pavimento técnico. Fonte: autor.
Figura 104 | Ampliação de detalhe. Fonte: autor.
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Figura 105 | Perspectiva externa. Fonte: autor.
Figura 106 | Vista do pavimento 3. Fonte: autor.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

 Após a exposição dos conceitos e reflexão sobre o tema, fica claro que a 
identificação dos critérios mais apropriados de performance, para o desempenho 
ambiental e repercussão no projeto arquitetônico, possui maior importância que o 
aumento do número de etapas, variedade e complexidade do processo de simulação 
digital. Uma revisão crítica dos procedimentos tradicionais deve ser considerada para 
o desenvolvimento, de modo amplo, dessa abordagem de projeto, que visa maior 
interação entre o edifício e o clima local, qualidade ambiental e menor demanda 
energética (GONÇALVES, BODE e BRUNELLI, 2015).
 Por outro lado, deve-se manter a reflexão sobre a arquitetura durante todo 
o processo projetual. Ainda que a abordagem de projeto arquitetônico baseada em 
desempenho reúna todos os benefícios e utilidades evidenciados na presente pesquisa, 
o arquiteto precisa se manter como agente determinante do partido arquitetônico, com 
sua visão crítica social, espacial e estética. Essa postura frente a prática projetual se 
mostra imprescindível para que o processo não se torne exercício trivial de aplicativos 
computacionais ou ação estritamente técnica de engenharia.
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