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INTRODUÇÃO

“As tecnologias digitais alteraram a
forma como a arquitetura é desenhada
e feita, elas vem mudando a forma
como a arquitetura é ensinada,
praticada e regrada.” (CARPO, 2011
p.15)

Um Instituto de Tecnologia
voltado para pesquisa, inovação, ensino
e extensão educacional no campo da
computação digital. Este foi o tema
selecionado e a principal linha diretiva
para o desenvolvido do presente projeto
de conclusão da Graduação do Curso de
Arquitetura e Urbanismo.
Os espaços do Instituto de
Tecnologias objeto do projeto têm a
função de abrigar as novas tecnologias
digitais, mediante a abertura de espaço
para a criação e inovação, desde a
sua concepção e à sua aplicação em
pesquisas e no mercado.
O partido arquitetônico tem como
foco dar visibilidade e informações para
o visitante sobre as atividades que

ocorrem dentro do Instituto, buscando
desta forma difundir e popularizar estas
novas áreas do conhecimento frente à
sociedade.
Os aspectos fundamentais para
inserção de novas tecnologias no mundo
da arquitetura e urbanismo por meio da
ampliação da aplicabilidade tecnológica
nos nossos dias e em um futuro próximo
foram sopesados juntamente com a
necessidade de recuperação de uma
importante área da Cidade de São
Paulo, por meio de levantamento e
diagnóstico urbanístico, culminando
com a identificação de um conjunto
de necessidades e motores de uma
intervenção arquitetônica no Largo da
Batata, localizado no Bairro de Pinheiros.
Apesar
de
a
arquitetura
encabeçar
algumas
inovações
tecnológicas, a sua utilização ainda está
defasada em relação às outras áreas
técnicas de pesquisa, especialmente se
compararmos a evolução tecnológica
em âmbito da arquitetura com outras
áreas como a indústria automobilística,
dentro do processo e automação e
personalização
agora comum na
7

fabricação de automóveis.
O presente trabalho objetiva
demonstrar o processo e os resultados
de um estudo prático de projeto, que
fez uso de ferramentas BIM, auxiliadas
por etapas em modelagem paramétrica.
Foi dado destaque às ferramentas
adotadas para o processo de projeto,
incorporando as lições aprendidas
no decorrer do desenvolvimento do
referido projeto. Parte da análise
baseou-se na interoperabilidade entre
softwares destinados à modelagem e
a representação da arquitetura, tendo
como plataforma base o BIM, além de
softwares auxiliares para o processo.
Para isso, optou-se pelo uso do software
Archicad 21, que, apesar de ser uma
ferramenta de desenho completa,
apresenta
algumas
limitações
e
questões que podem ser mais facilmente
solucionadas em outros softwares
complementares, como o Rhinoceros
5, para modelagem de objetos e peças;
SketchUp, para estudos volumétricos;
e Lumion para renderização e pós
produção de imagens.
Com este processo buscou-se

compreender o impacto dessas novas
tecnologias
na representação de
projetos arquitetônicos contemporâneos,
em comparação com os projetos
representados unicamente por meio de
plantas cortes e elevações. Além de
interoperabilizar projetos arquitetônicos
desenvolvidos
em
diferentes
plataformas de modelagem, como
Rhinoceros 5 e Archicad 21, mostrando
potencialidades da ferramenta BIM e
da Modelagem Paramétrica, além de
ampliar os conhecimentos pessoas
sobre os softwares trabalhados durante
a pesquisa.
“Alberti enfatizava que os arquitetos
deveriam trabalhar com desenhos e
modelos tridimensionais no decorrer do
processo de projeto. Os diversos aspectos
que envolvem um projeto não podem ser
verificados se não são visualizados”.
(CARPO, 2011 p.65)

As novas tecnologias digitais
nos permitem atingir formas inovadoras
de representar a arquitetura. No meio
acadêmico
vé comum encontrar
estudantes de arquitetura que optam
por desenhar projetos orientados por
8

linhas ortogonais devido à facilidade
de representá-los graficamente.
As
linhas curvas, apesar de sedutoras aos
olhos, tornam-se menos atrativas aos
estudantes no momento do desenho.
Com a inclusão do computador no mundo
da arquitetura e do design inteligente,
ampliou-se a capacidade do domínio
sobre as formas geométricas mais
complexas. Porém, ainda enfrentamos
o desafio de expressar de forma
clara essas criações mais complexas,
principalmente em âmbito nacional, visto
que as experimentações paramétricas,
ainda são pouco difundidas em meio
acadêmico e profissional. Segundo
Carpo, a arquitetura sempre tendeu
a manter-se conservadora em termos
da revolução industrial. No decorrer do
século 19, a maior parte dos arquitetos
ignoravam, ou reagiam contra as
inovações tecnológicas oriundas do
processo de produção em massa. Os
arquitetos deveriam inventar novas
formas arquitetônicas, feitas para se
adequarem às novas ferramentas da
produção em massa, e por sua vez,
planejadores urbanos deveriam inventar

novas formas urbanas, adequadas
às novas ferramentas de transporte
em massa. Infelizmente, parte dos
projetistas contemporâneos continuam a
fazer desenhos adequados ao passado.
(CARPO, 2011.)
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REPRESENTAÇÃO DIGITAL
DA ARQUITETURA
Os atuais métodos de representação
gráfica datam em sua maioria do início
do século XVI. Grandes mestres do
renascimento já utilizavam da tríade
composta por planta, corte e elevação –
além de diversos tipos de perspectivas e
modelos tridimensionais – como forma de
representação do espaço arquitetônico
projetado. Essa forma de representação
gráfica surgiu a partir do gótico (no sul da
França, que requer um maior detalhamento
técnico por ser muito centrado nos
ornamentos
geométricos,
maior
transparência e era mais elaborado que os
estilos arquitetônico que o sucederam) e
do pré-renascimento toscano que teve seu
início com Giotto. (LANCINI, 2014. p.8)

Atualmente,
discute-se
a
efetividade do uso das ferramentas
digitais assistidas pelo computador
no processo de projeto, com base
nas propostas projetuais altamente
formalistas adotadas por algumas
tendências arquitetônicas, encabeçadas
por arquitetos como Frank Gehry,
e Greg Lynn. Por se tratar de um
movimento recente, muitos arquitetos
ainda tomam como permanentes as
características temporárias das novas
11

tecnologias digitais, e das novas formas
de representação
da arquitetura,
como a sensação de imaterialidade e
a percepção de escala das maquetes
digitais, além do possível distanciamento
dessas formas de representação das
ferramentas tradicionais, desenvolvidas
desde o Renascimento. Os desenhos
feitos à mão não tornam-se mais
materiais do que aqueles feitos com
o auxílio do computador, em todos os
meios de produção de desenhos, nem
tampouco as técnicas mais convincentes
de representação têm a capacidade de
expressar a totalidade fenomenológica
do espaço construído. “ A abstração
inerente à representação arquitetônica
não implica necessariamente ausência
de materialidade na sua execução”.
(PICON,
2013)
A
representação
arquitetônica
procura
conciliar
tendências contrárias: a busca da
verossimilhança e o desejo de conservar
uma margem de indeterminação. A
necessidade de equilíbrio entre esses
dois ideais conflitantes pode explicar
um paradoxo inerente ao desenho
arquitetônico: quanto mais se pretende

um efeito físico específico, mais abstrata
a representação, como se essa tensão
fundamental se traduzisse em um
equilíbrio entre a materialidade e a
abstração. A digitalização permite de
fato que o arquiteto manipule formas
extremamente complexas e visualize de
modo mais livre as modificações feitas
no projeto. O computador rompe com o
imediatismo do gesto humano, que pode
ser encontrado nos desenhos a mão.
Com a digitalização, o projetista
passa a ter de fato uma visualização em
tempo real numa relação de interação e
resposta sobre o processo de projeto, ou
seja, as ideias são testadas e revisadas
quase instantaneamente, considerando o
tempo da relação de acoplagem homem máquina. Além de deformações e fluxos,
o computador permite a manipulação
de fenômenos não materiais, como luz
e textura, de modo que estes adquiram
quase o estatuto de objetos para o
arquiteto. As imagens computadorizadas
correspondem profundamente a um
mundo organizado segundo a geometria
fractal, e não a geometria tradicional,
no qual encontramos vários níveis de
12

informação e complexidade. Além de
desafiar a noção de escala, as tecnologias
digitais tornam a relação entre tectônica
e representação arquitetônica menos
clara do que no passado. O mundo
modelado pelas tecnologias digitais
não só é complexo em todos os níveis;
também é cheio de surpresas, em função
da lacuna que não raro separa o projeto
de computador da tectônica. (PICON,
2013)

O BIM NA ARQUITETURA
Com a vinda da Era Digital a
arquitetura adquiriu uma nova escala de
complexidade (FLÓRIO, 2007) a forma
de conceber e representar a arquitetura
sofreram grandes mudanças. O BIM
(Building Information Model) vem como
uma ferramenta que viabiliza esse tipo
demanda numa era em que o parâmetro
tempo ganhou grande importância para
a produção da arquitetura. Todavia, a
aplicação das ferramentas BIM no processo
da Arquitetura, tanto educacional, quanto
profissional necessita de cuidados, pois
interfere diretamente na metodologia de
projeto, e na forma de gerar materiais,
como desenhos bidimensionais e modelos

tridimensionais, quando comparado com
os sistemas vetoriais bidimensionais
convencionais.(KOO e FISCHER, 2000). O
projetista em BIM passa a ter a necessidade
de prestar atenção a detalhes construtivos
e de representação , que anteriormente não
seriam percebidos, este torna se um dos
muitos elementos que compõem o processo
de modelagem 4D (modelagem tempo).
No

âmbito

profissional,

essa
mudança torna se mais produtiva quando
há integração entre os agentes de projeto,
pois esta tecnologia proporciona maior
velocidade no andamento das obras e
oferece maior certeza no processo dos
projetos e maior qualidade ao produto
final. Na fase de projeto, geralmente,
as informações apresentadas podem
ser divergentes entre os profissionais
que atuam nele, pois cada um tem um
pensamento de acordo com sua escolha,
seja por definição técnica, custo ou
adequação às condições existentes.
Hoje já se pode ter acesso a softwares
que integram profissionais num mesmo
projeto, permitindo assim trabalharem
ao mesmo tempo com as mesmas
informações de forma colaborativa,
minimizando erros e retrabalhos.
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(JANOSKI, JACOSKI, 2014.)
Obtendo-se
modelos
3D
compostos por elementos que contém
informações integradas como material,
capacidade térmica, massa específica,
capacidade
de
carregamento,
dimensões,etc. Torna se possível fazer
análises de desempenho do projeto
mesmo antes de sua construção, como
simulação dos esforços estruturais
(análise por elementos finitos - FEA),
do movimento de ar dentro de um
ambiente (CFD), ou visualizar a acústica
e distribuição do som (FLÓRIO, 2007).
Ao compararmos os desenhos
CAD aliados a ferramentas de
representação 3D para visualização,
como o software SketchUp, com os
modelos BIM no que diz respeito a
capacidade de reter informações, vê se
que, Segundo Wilson Flório,
“Os desenhos tradicionais CAD são
constituídos
por
representações
abstratas, entidades isoladas tais como
linhas, arcos, círculos e polígonos. Apesar
de serem significativas, contêm poucas
informações úteis para quantificar e
classificar elementos construtivos para
a construção, pois simplesmente não
podem ser computados pelo programa

gráfico. (FLÓRIO, 2007)”

Os softwares BIM geram um banco
de dados que contém as características
de todas as instâncias que são aplicadas
no modelo, gerando um registro que pode
ser analisado para cálculo de custos,
materiais, etc. Em relação a construção
do modelo, no caso do BIM, o fluxo de
trabalho entre representações 2D e 3D
ocorre de maneira mais fluida, pois não
ocorre a mudanças de softwares no
processo. Outra Grande diferença são os
elementos paramétricos, como portas,
janelas, pilares, vigas, etc. que podem ser
alterados e analisados instantaneamente
no decorrer do processo de projeto.
Com o surgimento dos softwares
de modelagem de formas geométricas
complexas, criou-se um ambiente de
projeto bastante complexo, com um
contexto bem variado de condições
para serem projetadas e organizadas.
Tornou-se necessário compreender
como a tecnologia BIM pode contribuir
na organização de projetos complexos
de
edificações,
estudando
quais
condições poderão ser facilitadas pelo
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Figura 01 - Representação de detalhes de pilar em sistema
LOD - BIM. Fonte: Autor, ano 2018

Figura 02 - Modelo de apresentação de projeto híbrido
entre desenho técnico de corte, e modelo 3D interativo em
BIMX para plataforma IOS. Fonte: Autor, ano 2018

uso deste tipo de ferramenta. No modelo
de projeto usual, as dificuldades de
integração entre as necessidades de
informações para o projeto arquitetônico
podem ser extremamente complicadas
e dispendiosas. Ocorre que com o uso
da modelagem em projetos utilizando
a tecnologia BIM (Building Information
Modeling),
existem
condicionantes
que anteriormente não existiam e que
potencialmente passarão a contribuir com
a agilidade do processo, principalmente
pela integração e automação de
atividades
O BIM é capaz de criar e manter
uma cópia de cada objeto já desenhado,
com o passar do tempo, designers
terão a mão uma biblioteca de materiais
e objetos enorme a sua disposição.
Utilizando se ferramentas similares, os
desenhos passaram a ser cada vez mais
arquivados através de interfaces visuais
e pictóricas, como imagens renderizadas
e criação de ambientes imersivos. Em
detrimento das ferramentas tradicionais
de representação plantas cortes e
elevações. Estes desenvolvimentos
irão fornecer até então inimagináveis

caminhos e possibilidades para a
participação de forma aberta para até
agentes não técnicos em todas etapas
de desenho digital. (CARPO, 2011)
Por se tratar de um sistema
de desenho digital baseado em
uma geometria Fractal, definida por
subcamadas de complexidade (PICON,
2013) O projeto em BIM pode ser
modelado em etapas com crescente nível
de complexidade, conhecido como Level
of Development (LOD). Nesse sistema,
aplica se às etapas de desenvolvimento
de um projeto arquitetônico, (Estudo
Preliminar,
Anteprojeto,
Projeto
Executivo) ao desenvolvimento do
desenho Digital. A escala vai de LOD
100 a LOD 500, variando de um
modelo volumétrico simples do objeto
projetado, até o modelo detalhado,
chegando ao ponto de projeto pronto
para a construção,(Figura 01) com as
dimensões corretas e pré calculadas.
Com essa subdivisão, optimizar-se as
etapas de projeto, evitando processo de
retrabalho, ou de supra desenvolvimento
do projeto, no momento errado.
Atualmente,
os
tablets
e
15

Figura 03 - Área de trabalho do software Rhinoceros 5 e
Grasshopper durante modelagem paramétrica de cobertura
em dupla curvatura . Destaque para a janela a esquerda
onde trabalha se com os parâmetros. Fonte: Autor, ano 2016

smartphones permitem uma nova
forma de interagirmos com o mundo
real, e em relação a arquitetura, os
modelos BIM adquiriram uma nova
escala de interatividade com o BIMX,
esta ferramenta desenvolvida pela
GRAPHISOFT, criadora do programa
ArchiCad, permite uma escala diferente
de interação com o projeto de arquitetura,
permitindo uma melhor compreensão
e interação entre as representações
bidimensionais, como corte plantas
elevações, e os modelos 3D (Figura 02)
comuns ao ofício da arquitetura. Este
sistema de representação arquitetônica
voltada para mídias digitais, como
tablets e smartphones, busca gerar uma
nova forma de se perceber o ambiente
projetado, tanto no momento de mostrar
para um cliente, quanto no momento
e executar uma obra. Com o modo de
visualização 3D tipo Walkthrough, e
a representação digital hibrida entre
desenhos 2D e 3D, a interação com
o modelo torna-se muito semelhante
ao ato de jogar videogame, com um
personagem capaz de caminhar por
dentro do edifício.

A pesar de estarmos na era digital, a
arquitetura dificilmente se desvencilhará
do meio físico para representar os
projetos (como modelos físicos e
desenhos impressos), todavia, não se
pode negar o uso dos computadores
para auxiliar o processo de compreender
e apresentar um projeto.

MODELAGEM PARAMÉTRICA

A modelagem paramétrica busca,
por meio de um sistema de algoritmos,
articular elementos únicos de um
projeto, e as complexas possibilidades
que ele pode obter. A arquitetura
produzida atualmente busca atender
demandas do meio, cumprindo um
programa de necessidades proposto
pelo cliente, por meio do desenho
bidimensional, com o apoio dos modelos
tridimensionais.
O
parametricismo
subverte esse tipo de concepção
arquitetônica cartesiano, dando primazia
aos modelos tridimensionais simulados
no computador que aceleram o processo
de experimentação durante a criação
16

de novas formas e geometrias mais
complexas.(VEIGA, 2016).

Figura 04 - Algoritmo gerado em Grasshopper utilizado
para a modelagem de coberturas em casca de simples
curvatura. Fonte: Autor, ano 2016

Figura 04 b - Modelo de estudo para a Bienal de Veneza
de 2016 desenvolvida pelo arquiteto Greg Lynn Fonte:
http://www.cgw.com/Press-Center/Web-Exclusives/2016/
Framestore-Greg-Lynn-Form-Partnership-for-2016-V.aspx

Os algoritmos são gerados por
entradas de comandos, e por entradas
de controles, que definem características
como intensidade e
direção do
comando, por exemplo, a criação
de uma forma geométrica como um
quadrado pode se dar pela inserção de
4 pontos interconectados em um plano
cartesiano (Comando) a distancia entre
esses pontos, que define a dimensão do
quadrado, se da pelos dados numéricos
de controle. Cria-se uma rede de
interrelação entre as partes, que visam
um resultado no fim. (Figura 04) Ou seja,
ao se alterar uma entrada no algoritmo,
ela pode gerar alterações em todo o
sistema.
A origem do termo modelagem
paramétrica remete a década de
1940, com o arquiteto italiano Luigi
Moretti antes da popularização dos
computadores como ferramenta para
a arquitetura. Moretti realizou estudos
para desenvolver modelos paramétricos
de um projeto como o tema “Progetti
di strutture per lo sport e lo spettacolo”

criando modelos de estágios utilizando
um computador IBM 610. Todavia,
o
que
conhecemos
atualmente
como arquitetura paramétrica surgiu
anteriormente, mas sem o uso do nome.
Arquitetos experimentalistas, como
Antonio Gaudi, e Frei Otto, realizavam
análises paramétricas de seus modelos
físicos, na busca de uma forma
otimizada. O anúncio do surgimento
deste movimento com o nome atual
se deu oficialmente em 2008, com o
arquiteto Patrick Schumacher.
HEIDARI, SAHABZADEH, SADEGHFAR,
TAGHVAEI, 2018)
paramétrica
A
modelagem
orientada para a arquitetura baseia se
na lógica de algoritmos destinados a
geração de formas. Esses modelos
consistem em geometrias e atributos
relacionados a eles. Este algoritmos
usam funções e variáveis dependentes
e independentes do sistema (Figura 03).
Comumente
tem
se
uma
imagem pré concebida sobre o que é
a modelagem paramétrica, baseada
em formas tipo bubble (Figura 4a), e
desenhos orgânicos de construção
17

complexa. Todavia, a utilização da
parametria não necessariamente leva
a um estilo específico, é apenas um
caminho eficiente de produzir diferentes
formas geométricas.
Patrick Schumacher concebeu
o termo “Parametricismo” que indica
uma intencionalidade estilística e que
possivelmente se tornou o período
de experimentação da arquitetura
paramétrica,
e
posteriormente
o
“parametricismo 2.0” , para indicar
a segunda fase de evolução do
estilo, em que o objetivo é solucionar
questões sócio ambientais do mundo
real, as quais eram objetivadas pelos
fundadores do pensamento paramétrico
em seu início. HEIDARI, SAHABZADEH,
SADEGHFAR, TAGHVAEI, 2018)
A era digital mudou a forma como
concebemos objetos, processos antes
manufaturados, passaram a ocorrer
digitalmente, podendo receber uma
carga maior de informações agregadas.
Segundo Picon (2013), a digitalização
nos permite a manipulação formal em
uma escala mais complexa, quando
comparada com os períodos anteriores

da arquitetura. Passamos a ter maior
controle sobre o processo de criação,
que juntamente com o advento de
novas formas de produção, viabilizou o
surgimento da customização em massa.
A partir de um modelo base, pode se
alterar parâmetros de composição
para criar uma família de objetos, com
características similares, mas diferentes
entre si.
A despeito do objeto modelado,
todo
o
desenho
paramétrico
inevitavelmente classifica-se em dois
níveis de autoria, em um nível basal, o
autor primário é o designer do objeto
genérico (que desenvolve o objeto em
si série de informações generativascomo exemplo, uma família de portas
parametrizadas.) Num segundo nível,
dos autores secundários, especificam os
objetos genéricos para gerar um objeto
de design final personalizado. Arquitetos
que por escolha, ou por necessidade,
intervém no desenho digital de algum
outro autor, são apenas autores
secundários, usuário, e não designers.
A era digital vem dando nova forma as
proposta de Alberti. Vem ocorrendo uma
18

adequação dos arquitetos a esse novo
meio autoral. Muitos híbridos entre o
antigo modelo e o novo. (CARPO, 2011)
Com relação ao mercado da
arquitetura, a mudança na forma de
conceber um projeto não tem se mostrado
brusca, pois grande parte do mercado
de arquitetura ainda utiliza métodos
tradicionais para conceber projetos,
como desenhos a mão, ou assistidos
por softwares CAD, maquetes físicas,
e modelos tridimensionais simples. A
mudança tem se mostrado mais clara nos
escritórios jovens e abertos a inovações
tecnológicas.
Para a mudança ocorrer, o
computador deve ser visto como o
amplificador do intelecto, o software
é uma profunda força conservativa,
capaz de amplificar potenciais com as
novas tecnologias- alunos de arquitetura
ao lutam para serem diferentes ao
recorrerem à tecnologia, fazem ideias
se espalharem mais rapidamente e o
trabalho torna se mais produtivo.

específicas da obra são revisitadas
diversas vezes na tentativa de adequálas ao conjunto. Tal processo, quando
ocorre de forma convencional, em que
a peça é redesenhada a exaustão, toma
muito tempo. Todavia, com a modelagem
paramétrica, cria-se um novo caminho,
em que as partes são agrupadas em
componentes definidos por parâmetro
que podem ser alterados de acordo com
a demanda do projeto (FLÓRIO, 2011).
O parametricismo está certamente
movendo se para frente, redefinindo
se como um processo; um processo
de desenvolvimento rápido que faz uso
de novas tecnologias e foca em buscar
respostas para as questões sócio
ambientais do mundo contemporâneo.
A arquitetura paramétrica irá abrir um
novo horizonte para a arquitetura, reflete
de formas revolucionárias, num mundo
em que irá se respeitar a dignidade das
pessoas. (KHABBAZI, 2012)

Durante o processo de concepção
de um projeto arquitetônico, partes
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PRODUÇÃO DIGITAL

Figura 05: Sistema de corte por fresa em isopor Roland
fonte: Autor, 2018

Figura 06: Sistema de corte a jato de água
fonte: http://www.acdchapas.com.br/servico/corte-por-jato-deagua

Figura 07: Sistema de corte a arco de plasma
fonte: http://ucefer.es/corte-plasma-cnc/

Figura 08: Sistema de corte a laser fonte: Autor, 2018

Sobre o processo de produção
digital da arquitetura, Branko Kolarevic
afirma que “a Era digital reconfigurou de
forma radical a relação entre concepção
e produção, criando um link direto entre
o que pode ser concebido e o que
pode ser construído.” (KOLAREVIC,
2004, p.31 - tradução do autor).
Durante o desenvolvimento do projeto
arquitetônico aqui proposto, optou- se
por desenvolver um sistema de produção
investigativo a respeito destas novas
tecnologias, buscando se aplica-las no
desenvolvimento de modelos físicos
utilizados para estudos e apresentações.
Atualmente, chegamos num ponto em
que a produção de elementos para a
arquitetura tornou-se totalmente digital,
visto que podemos produzir peças físicas
a partir de modelos digitais de maneira
praticamente autônoma. O computador
tornou-se uma ferramenta que além de
auxiliar na concepção dos objetos, auxilia
da transformação do modelo digital para
o objeto concreto.
O uso ostensivo da geometria
euclidiana, baseada em esquadros e

compassos, na concepção da arquitetura,
conduziu a arquitetura ao ponto em que
arquitetos desenharam o que podiam
construir, e construíram o que podiam
desenhar. A criação da geometria
NURBS permite uma ampliação da
capacidade de criação de geometrias
mais complexas de forma virtual. Para
se obter elementos construtivos reais,
adotou-se o sistema de fabricação por
controle numérico computadorizado
(CNC) que analisa os dados as formas
obtidas em softwares de modelagem,
e transmite para máquinas que são
capazes de produzir as peças.
Os processos de produção
podem ser classificados em 3 (três)
grandes categoria: corte, aditivo, ou
subtrativo.
O sistema por corte CNC implica
na fabricação de peças a partir do corte
de chapas de um substrato, com base na
movimentação de um elemento de corte
em dois eixos cartesianos, neste caso,
pode ser usar tecnologias como arco de
plasma (Figura 07), laser, e jato de água
(Figura 06), para realizar este corte.
Ao enviar o projeto para o
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Figura 08 representação do sistema de impressão 3D
FFF - fonte: http://blog.wishbox.net.br/2017/02/23/oque-e-impressao-3d/

Figura 09: Representação do sistema de impressão
3D em gesso pigmentado - fonte: http://blog.wishbox.
net.br/2017/02/23/o-que-e-impressao-3d/

Figura 10: representação do sistema de impressão
3D SLA - fonte: http://blog.wishbox.net.br/2017/02/23/
o-que-e-impressao-3d/

software da máquina, este irá processar
a leitura das coordenadas e desenvolver
um caminho composto por uma série
de comandos que irão coordenar o
percurso realizado pela caneta de
corte. O processo de corte pode
apresentar variáveis, como a potência
do mecanismo de corte, a pressão do
jato de água e a velocidade com que a
caneta passa pelo substrato. Com isso
pode-se obter resultados diferentes para
diferentes finalidades, como cortar, ou
apenas gravar a peça.
O sistema subtrativo envolve a
remoção de uma certa quantidade de
volume de um material sólido, o sistema
mais comum de subtração é por meio
de fresa mecânica (Figura 05). Neste
caso, o volume inicial é esculpido por
meio de uma broca que movimenta se
em diferentes eixos, indo de 2 eixos (x
e y), chegando a 5 eixos. Assim como o
processo aditivo, este processo demanda
um grande tempo de fabricação, pois
as camadas são extraídas uma a uma.
Neste caso, a precisão do processo, ou a
resolução desejada depende de diversos
fatores como, o diâmetro das frezas, e

do tempo disponível para o processo
(quanto menor a distancia entra as
camadas, maior o tempo de trabalho). O
sistema aditivo funciona pela adição de
diversas camadas sobrepostas de um
material fundido, e pode ser classificado
em 3 categorias. FFF (Fabricação
por fusão de Filamento), PJP (Plastic
Jet Printing) e SLS (Selective laser
Sintering). Atualmente o mais conhecido
é o sistema por deposição de filamento
fundido, em que um filamento em
formato sólido, normalmente ABS - base
em petróleo, e PLA - polímero orgânico
a base de milho é depositado camada
a camada por um extrusor que move se
biaxialmente.
O sistema SLA, ou stereolitografia
possui um custo de produção mais
elevado, mas o resultado obtido pode
ter uma qualidade mais precisa que o
sistema FFF. A matéria prima, nesse
caso, já encontra se no estado líquido,
sofrendo o processo de solidificação na
maquina. Este processo pode se dar por
aquecimento, iluminação ultravioleta,
ou reação com elementos químicos, de
pequenas camadas, que se acomodam
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Figura 11: Representação do sistema de impressão
3D SLS - fonte: http://blog.wishbox.net.br/2017/02/23/
o-que-e-impressao-3d/

Figura 12 - Modelo de pavimento do Projeto do Instittuto
sendo produzido em uma impressora Cliever 2. Fonte:
Autor, 2018

no substrato, dando apoio ao modelo.
O sistema em SLS é normalmente
utilizado para produzir peças em metal,
neste caso a matéria prima encontra se
na forma de pó de algum metal, como
titânio, ou alumínio e é mais comumente
usado pela medicina, para a fabricação
de próteses. O processo de aglutinação
desse pó se da por ação de laser.
Um outro sistema de prototipagem
assemelha-se muito ao sistema que
utilizamos nas impressoras de papel à
jato de tinta. Ele utiliza pó cerâmico como
matéria prima, e cola aditivada com
pigmentos CMYK, para colorir o modelo
a medida em que é feito. Neste caso o
objeto também apoia se nas camadas da
matéria prima a medida em que é feito,
reduzindo a necessidade de produção
de apoios. Além do material usado como
matéria prima, e a resolução do modelo,
uma grande diferença dos sistemas de
fabricação é o modo como o modelo é
apoiado no processo de impressão. As
peças feitas em substrato apoiam se
sobre o próprio substrato, não havendo
a necessidade de produção de suportes,
que aumentam o uso de resina, podendo

afetar na qualidade final da peça, como
é o caso do sistema PJP.
Outra grande diferença entre
os processos é o custo de fabricação,
peças, os métodos de impressão que
utilizam pó, ou resina liquida, apresentam
um custo de produção mais elevado, se
comparado com o sistema de filamento.
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A ESCOLHA DO TERRENO

Figura 16 Imagem de Satélite destaque da distancia entre o
terreno estudado, e a estação da CPTM. Fonte: Google Earth

A pesquisa realizada para a
definição da localização do Instituto de
Tecnologias considerou a busca por um
terreno na Cidade de São Paulo com
capacidade de atender demandas básicas
de infraestrutura e as experiências e
conhecimentos adquiridos ao longo do
curso. Dentre as questões levantadas
estavam a proximidade de uma rede de
transporte público, de preferência trens
e metrês, presença de um contexto de
programas próximos, condizentes com o
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programa a ser desenvolvido, um terreno
com preexistências não consolidadas,
passíveis de remoção, ou realocação
e equipamentos públicos minimamente
pré-instalados.
Para tanto, foram selecionados
dois terrenos, um localizado na zona sul
de São Paulo, às margens da Marginal
Pinheiros, no bairro de Santo Amaro,
à 400 metros de distância da estação
Granja Julieta da linha Esmeralda da
CPTM. (Figura 16) Apesar de não ser
muito distante da estação, o terreno de

6.400m² está localizado em um ponto de
difícil acesso para se atingir caminhando,
o terreno encontra-se em uma área
plana, às margens do rio, o que poderia
ocasionar problemas com as enchentes,
por ser uma área de várzea.
Sobre a legislação, a área está
localizada numa Zona Mista, inserida
no eixo de transformação metropolitana
Faria Lima - Chucri Zaidan do Plano
Diretor Estratégico de São Paulo. Com
Coeficiente de Aproveitamento máximo
de 2, e 28 metros de gabarito máximo,
sendo 8 pavimentos mais térreo.
O terreno abriga um conjunto de
galpões de antigas concessionárias, e
esta inserido num eixo que vem passando
por grandes transformações urbanas,
em grande parte, vinda pela construção
de grandes empreendimentos multiuso,
com habitações e salas unidades
corporativas. Após um levantamento
dos equipamentos (hospitais, escolas,
centros
comerciais,
restaurantes,
mercados, etc.) foi observado que a área
apresenta um grande desfalque destes.
A área escolhida para intervenção
24

de projeto localiza-se na região de
Pinheiros, numa quadra próxima ao
Largo da Batata. (Figura 17) A opção
pelo terreno veio de uma ideia inicial de
propor um lugar onde o meio acadêmico
pudesse comunicar se com o mercado
de tecnologia. A região de Pinheiros tinha
como vocação o comércio, porém agora
abriga grandes empresas instaladas
nas redondezas da avenida Brigadeiro
Faria Lima. O terreno foi escolhido em
parte devido a sua baixa ocupação, e em
parte devido a proximidade de grandes
infraestruturas de transporte , como a
estação Faria Lima da linha amarela do
metrô, e os corredores de ônibus das vias
próximas. Em Setembro de 2018, a area
torno-se noticia ao ser notada como um
novo polo de surgimento de StartUPs,
e espaços de Coworking recebendo o
apelido de `Potato Valley`, pela revista
Exame
Apesar de ter participado de um
processo de intervenção da paisagem
com o plano de Requalificação Urbana
da Faria Lima, a região manteve algumas
das suas principais características, a
inospitalidade e a aridez, geradas pelo

desenho da paisagem. E o descuido
com a previsão de uso, principalmente
na área que circunda o Largo da Batata.
Ainda assim, a região recebeu
nos últimos 10 anos, mais de 30 000
novos moradores, segundo IBGE.
Em uma das vias de fronte à
quadra localiza-se um terminal de
ônibus, ao lado do Mercado Municipal de
Pinheiros. Os dois em conjunto, têm um
poder de atrair um grande contingente
dos mais diferentes tipos sociais.
Próximo ao local de projeto
localiza-se a estação Faria Lima do metrô
da linha 4, que complementa a ocupação
da região com pessoas que seguem
em direção aos edifícios corporativos
próximos. O terreno atualmente abriga
dois estacionamentos, que atendem ao
mercado de pinheiros localizado na quadra
lindeira, que permite uma intervenção na
região sem a necessidade de remoção
de muitos imóveis. Os demais imóveis
correspondem a pequenos comércios
de rua, com sobreloja, ou habitações
de pequenas dimensões , e um hotel
pequeno com 4 pavimentos.
O terreno apresenta um desnível
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de 3 metros cuja cota mais baixa localizase próxima ao Largo da Batata, o solo
é sedimentar terciário (Figura 18), que
permite um bom escoamento interno
das águas pluviais, todavia, a água
que se segue para o Largo apresenta
maior dificuldade de penetrar na terra,
ocasionando alagamentos esporádicos
em períodos de maior precipitação.
Com base nestes dados, chegou-se
a conclusão de que seria necessário
projetar um sistema de contenção das
aguas pluviais na cota mais baixa do
terreno, próxima a área destacada como
sujeita a alagamento.

Figura 17- Levantamento fotográfico por Drone da área de intervenção - Fonte: Autor,2018

Figura 18 - Tipos de solo presentes na área
de intervanção, e em seu entorno. Fonte:
GeoSampa
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Figura 19 - Zoneamento vigente na área de intervanção, e em seu entorno Nota se que o terreno destacado em
amarelo, encontra-se numa zona Mista. Fonte: GeoSampa

O Plano Diretor Estratégico de São
Paulo de 2014 estipula o terreno como
sendo uma Zona Mista (Figura 19), onde
o Coeficiente de aproveitamento Máximo
é 2, e o gabarito máximo das edificações
é de 28 metros de altura. Todavia, a
área faz parte de uma Macrozona de
Estruturação e Qualificação Urbana,
Faria Lima/ Águas Espraiadas/ Chucri
Zaidan. (Figura 20) vvv Esta zona
permite um C.A. Mínimo de 1, Máximo
de 2 e gabarito máximo de 28 metros.
Para justificar o gabarito e o
Coeficiente de Aproveitamento do projeto
desenvolvido, se tomou como base a
observação do entorno. Primeiramente,
ao observar o gabarito dos edifícios
defronte ao Largo da Batata, que
estão sujeitos às mesmas regras de
zoneamento, e apresentam mais de
15 pavimentos em consequência da
outorga onerosa. Em segunda instância
questionou-se também o zoneamento
das quadras do outro lado da rua Cunha
Gago, que estão sujeitas a um Eixos de
Transformação Urbana da rua Teodoro
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Figura 20- Mapa de macrozonas da região estudada. Fonte: GeoSampa

Figura 21- Mapa de analise das infraestruturas da região estudada. Fonte:
GeoSampa
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Imagem 22 - Modelo 3d do entorno identificando os gabaritos, sendo amarelo até dois pavimentos, laranja três pavimentos,
vermelho quatro pavimentos, e vinho 4 ou mais pavimentos. Fonte David Chang - base 3D Madmapper

Sampaio, que permite um coeficiente de
aproveitamento máximo de 4, sem limite
de gabarito. Por estar na quadra de
transição entre a vigência de duas regras
diferentes, optou-se por adotar a regra
que dá mais liberdade de construção, no
quesito gabarito.
Devido ao recente processo
de transformação da região, portanto
optou-se por manter um gabarito acima
dos 28 metros inicialmente impostos
primeiramente devido a aparente outorga
onerosa dos edifícios do entorno, e
devido a grande proximidade do terreno
em relação a um eixo de transformação
urbana.
O terreno de projeto possui 6477
m², com um coeficiente de aproveitamento
máximo de 25988m²
A imagem de satélite (figura 23)
destaca os programas urbanos que
aproximam se do programa proposto em
projeto, destacam se os círculos amarelo
e vermelho, que respectivamente
marcam o raio de 1 km e 10km.
Nas imagens 23 e 24 está em
foco a área de projeto, destacada em
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PROGRAMAS SEMELHANTES AO PROPOSTO
Imagem 23 : Imagem de satélite da cidade de São Paulo destacando terreno de projeto, e instituições de ensino técnico. Fonte Google Earth.
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vermelho, em verde, está marcada
a Escola Técnica Estadual Guaracy
Silveira, sendo o programa mais próximo
do programa de projeto, abrigando cursos
de eletrônica, técnico em edificações e
administração.

Imagem 24 - Imagem de satélite identificando a única ETEC na região, o círculo destacado no mapa possui diâmetro de 500
metros. fonte Google Earth.
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VISÃO SERIADA
Em uma das visitas à área
de intervenção, foram analisados
os edifícios do entorno próximo,
e os localizados no terreno de
projeto. Nesta analise levantou-se
os usos dos imoveis, e seu estado
de concernência. A partir dos
dados coletados foi considerada
a necessidade, ou não de
conservação dele.
Com base nos dados
coletados,
nota
se
que
a

Figura 25 - Imagem aérea da área de intervenção destacando as visadas da visão seriada da analise da região
- fonte Autor, 2018

grande maioria dos imoveis não
representam uma grande influencia
para a cidade, sendo pequenos
comércios , ou estacionamentos,
com estado de conservação
mediano, ou ruim.
O maior imóvel da quadra
trata se de um hotel de 4 pavimentos,
que assim como os outros edifícios,
é passível de remoção.

32

Fonte - Google Earth

1

4

Fonte - autor

2
Fonte - autor

Fonte - autor

3
Fonte - Google Earth

Fonte - autor

5

8

hotel

6

Fonte - autor

7

Figuras 2,3,4,5,6,7 - Imagens da área de intervenção
destacando as visadas dos imoveis no terreno - fonte
Autor, 2018
Figuras 1 e 8 - Imagens da área de intervenção
destacando as visadas dos imoveis no terreno Google Maps.
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ESTUDOS DE CASO
Neste capítulo foram abordadas
as principais referência de projeto
estudos para conceber o programa,
as
relações
espaciais
propostas
para o projeto, e os possíveis usos
programático, ou não programáticos
dos setores do edifício. Essa referencias
definiram conceito do edifício. Para o
Arquiteto Carlos Antônio Leite Brandão,
o conceito é uma experiência mental,
que também reflete a experiência
vivida. Reflete as experiências vividas,
fisicamente, ou indiretamente, por fotos,
descrições, experiências de habitação.
Essas experiências são orientadas
pela forma como vemos a realidade, e
a escolhas delas para iniciar um protejo
nos mostram nossas intenções para com
o lugar.

Para tanto, foram tomados alguns
parâmetros de analise, como:
1. Forma
2. Função
3. Conceito
4. Estética
5. Técnicas Construtivas
6. Implantação
7. Circulações
8. Programa
Ao aproximar todas referencias
projetuais, que serviram de exemplo
para a experiencia do espaço, é possível
notar o tratamento que os autores de
cada projeto deram para as coberturas,
e para os pés direitos dos edifícios. Torna
se mais claro o objetivo buscado no caso
no projeto de SUPSI, em que Kengo
Kuma Escalona a cobertura ao longo
de todo o volume do edifício. No projeto
do Educatorium, o desenvolvimento
das rampas internas do edificio,
aliado com a cobertura inclinada traz
grande dinamicidade para o processo
de caminhar pelo edificio. Conceito
semelhante pode ser observado no
refeitório do edifício Klunsthal, ambos
projetos desenvolvidos pelo OMA.
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CENTRO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
RENATO ARCHER

Figura 26 - vista aérea do complexo do CTI .fonte: http://
brazilianspace.blogspot.com/2016/06/cti-renato-archer-maisque-dobra-oferta.html

O estudo de caso de maior
importância para o desenvolvimento
deste projeto foi o referente ao instituto
Renato Archer em Campinas - Sp. A visita
ao Instituto foi de grande importância
para a definição do programa de
necessidades

para ensino técnico, e pesquisa aproxima
-se do programa proposto para projeto.
E pela experiência vivida na visita,
mostrou-se que ambos os programas
relacionam-se bem, onde os alunos
podem circular por alguns setores do
instituto de pesquisa, e pesquisadores
lecionam na escola técnica.
Internamente, nota se que os
laboratórios apresentam divisão interna
em eucatex, que permite flexibilidade dos
espaços, caso haja a necessidade de
alteração do layout interno dos espaços.
Entrevistando

O Instituto está localizado às
margens da rodovia Dom Pedro, em
Campinas, num terreno de 14.000m².
O conjunto principal do Instituto é

Figuras 27 e 28 - Câmara para teste de estresse ambiental
em equipamentos eletrônicos, e impressora 3D a laser,
respectivamente. Fotografias tiradas no Instituto de
Tecnologia - Fonte: Autor, 2018

composto por 4 edifícios retangulares
interconectados
por
circulações
cobertas. Todos os edifícios possuem
circulação central, e laboratórios nas duas
laterais, ao longo de todos os blocos. Os
laboratórios principais localizam se no
pavimento térreo, e o pavimento superior
abriga uma escola técnica FATEC, sob
este aspecto, o programa misto voltado

alguns
pesquisadores do Instituto, foi constatada
a necessidade de espaços laboratoriais
mais amplos, e com melhor conforto
térmico. Devido a grande quantidade e
dimensão dos equipamentos, os espaços
dos laboratórios se veem confinados em
certos momentos.
Observou-se também que alguns
espaços necessitavam de isolamento em
relação ao exterior, como a ausência de
janela, principalmente nos laboratórios
com equipamentos técnicos delicados.
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para a sociedade.
● Robótica - indústria e agricultura
● Prototipagem rápida - produtos
para indústria, modelos para
pesquisas externas, protótipos
de produtos, Próteses cirúrgicas
personalizadas.

Figura 29 - Laboratório de teste de células fotovotaicas
Fonte: Autor, 2018

● Micro eletrônica - desenvolvimento
de hardwares e softwares para
diferentes finalidades
Imagem 30 - Estufa para tese de resistência a temperatura
do CTI Renato Archer Fonte: Autor, 2018

Apesar de permitirem visitas
monitoradas ao Centro, o contato efetivo
da população com o que é produzido no
la e com os pescadores é muito restrito.
O instituto é um dos maiores centros
tecnológicos do país, e a maior parte da
população não sabe de sua existência.

Imagem 30 - corredor no núcleo de robótica do CTI Renato
Archer Fonte: Autor, 2018

● Analise e
eletrônicos

testes

de

produtos

● Desenvolvimento de softwares
● Realidade Virtual - inserção virtual,
captura de movimentos.

O programa de necessidades
observado no Instituto veio como
norteador para a construção do
programa de necessidades do projeto.
Lá são desenvolvidas diversas frentes
de pesquisa e prestação de serviços
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SUPSI - Campus Project
Arquiteto: Kengo Kuma
Programa
Básico:
Edifício
educacional, Ensino e Pesquisa
Ano: 2016- Projeto em desenvolvimento
País: Suíça
Ponto Notável: volumetria do edifício,
organização do programa, escadaria
e cobertura.

Figura- 31 - Perspectiva externa renderizada -SUPSI Fonte:https://www.archdaily.com/347270/supsi-campus-project-kengokuma-and-associates/?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user

Figura 32- Planta da cota +6.00m Fonte: https://www.
archdaily.com/347270/supsi-campus-project-kengokuma-and-associates/5149fbcab3fc4b8a9f0000cdsups zi-campus-project-kengo-kuma-and-associatesphoto

O
edifício
anexo
a
Scuola
Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana (SUPSI), instituto de ensino de
tecnologia aplicada, na Suíça.

O
partido
propõe
uma
transposição a barreira ferroviária por
meio de uma passarela que integra-se
a volumetria do conjunto. A essência do
projeto é ser uma rampa em zig-zag, em
que as coberturas tornam se espaços
públicos caminháveis. O projeto levou
muito em conta a questão da exposição
solar para a composição formal do
edifício, para captar as nuances do meio
ambiente. Além da questão dos pé direito
alternáveis, que geram uma percepção
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interessante dos espaços, o arquiteto
conjugou a relação direta do entorno, e
o contato com a natureza para o projeto.

Figura 33 - Perspectiva interna - SUPSI Fonte:https://
www.archdaily.com/347270/supsi-campus-project-kengokuma-and-associates/?ad_source=myarchdaily&ad_
medium=bookmark-show&ad_content=current-user

Figura 34 - Perspectiva interna - SUPSI Fonte:https://
www.archdaily.com/347270/supsi-campus-project-kengokuma-and-associates/?ad_source=myarchdaily&ad_
medium=bookmark-show&ad_content=current-user

Figura 34 - Perspectiva externa renderizada
-SUPSI
F o n t e : h t t p s : / / w w w. a r c h d a i l y. c o m / 3 4 7 2 7 0 / s u p s i campus-project-kengo-kuma-and-associates/?ad_
source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_
content=current-user

O edifício apresenta circulação
lateral, voltada para a fachada norte, no
caso, a com menor insolação, por tratar
-se do hemisfério norte. As alinhadas
em uma única fachada permitem uma
circulação fluida, e com uma experiência
interessante, na medida em que tem se
um contato simultâneo com lado interno
e o lado externo.

a mudança de gabaritos do entorno,
além de orientar parte da ambiência
proposta para o projeto, no que se refere
à mudança de altura de pé direito.

Os espaços de encontro, como
salas de estudos, cafeteria, e atelier,
apresentam
espacialidade
ampola,
e circulação difusa, que se dá nos
entremeios do layout das cadeira.
Devido a implantação do edifício,
nota se a criação de possíveis espaços
residuais nos pontos onde as lâminas se
encontram, nos pátios internos. O partido
do projeto de permitir a transposição de
cotas verticais por meio de um grande
jogo de escadarias, apesar de ter não ter
uma função muito clara no projeto, além
de conectar o edifício a passarela, serviu
de inspiração e solução para a conectar
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BLOOMBERG CENTER
Arquiteto: Morphosis Architects
Programa
Básico:
Edifício
educacional, Ensino e Pesquisa
Ano: 2017
País: EUA - Roosevelt Island, New
York
Ponto Notável: volumetria do
edifício, organização das circulações,
materialidade

Figura 35 - Perspectiva externa do Bloomberg Center - Fonte: https://www.archdaily.com/880792/bloomberg-centermorphosis-architects/59d1cb5db22e38a6d1000254-bloomberg-center-morphosis-architects-photo

Figura 36 -Planta do primeiro pavimento tipo do edifício Fonte: https://www.archdaily.com/880792/bloomberg-center-morphosisarchitects/59d1cb5db22e38a6d1000254-bloomberg-center-morphosis-architects-photo

O edifício abriga uma instituição de
ensino de renome dos Estados Unidos,
com cursos como MBA, e engenharia.
Os espaços criados mostram um partido
marcado pela fluidez de circulação,
e permeabilidade espacial. O edifício
busca também a demonstração de uma
imagem Hightech, visto que elementos
como a fachada do edifício, foram
desenvolvidos parametricamente, em um
trabalha em conjunto com estudantes do
MIT, e da Cornell. O edifício mescla usos
públicos com usos institucionais num
edifício implantado em uma ilha em Nova
York. Vê se uma relação entre a forma
da implantação do edifício, e a forma da
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ilha em que ele se localizam, priorizando
a longitudinalidade. O edifício, mescla
estrutura metálica, vidro , e concreto
para as circulações, o que ressalta o uso
de técnicas de alta tecnologia.

Figura 37 - interna da escadaria central localizada no pavimento térreo, demonstrando o uso de tecnologia computacional na
fabricação, e projeto dos detalhes Fonte: https://www.archdaily.com/880792/bloomberg-center-morphosis-architects/59d1cb5d
b22e38a6d1000254-bloomberg-center-morphosis-architects-photo

O edifício apresenta grandes
vazios
que
permitem
grande
permeabilidade visual, e pés direitos
muito elevados, as salas de aula estão
voltadas para a fachada com maior
insolação, a sul. Vê se claramente a
influência das circulações verticais e
horizontais no partido de projeto, com a
escadaria parametrizada destacada do
volume do edifício, e a opção por corredor
central como forma de circulação.
Em muitos pavimentos, notase também a presença das salas de
convivência para estudo que difundem a
circulação pelos corredores, semelhante
ao projeto da SUPSI. A disposição de
alguns espaços para o programa, como
áreas técnicas e uso dos espaços foram
considerados na análise para possível
aplicação em projeto.
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EDUCATORIUM
Arquiteto: OMA
Programa
Básico:
Edifício
educacional, Espaço de interação
estudantil
Ano: 1997
País: Utrecht, Netherlands
Ponto Notável: organização das
circulações, aplicação de conceito da
dobra na arquitetura
Segundo o escritório responsável
pelo projeto, o Educatorium veio como
um novo ponto focal para o Campus da
Universidade Uithof. O programa abriga
dois auditórios, salas para aplicação
de exames, uma cafeteria, uma praça
externa, e salas de estudos, em 11.000m²
Figura 38 - Perspectiva externa do edificio

Educatorium - destaca para o trabalho de
composicao volumetrico https://www.archdaily.
com/119580/ad-classics-educatoriumoma/503805f728ba0d599b00099a-ad-classicseducatorium-oma-photo

Figura 39 - Perspectiva interna do edifício

circulação interna por rampas articulando
diferentes programas ao longo do percurso
Educatorium https://www.archdaily.
com/119580/ad-classics-educatoriumoma/503805f728ba0d599b00099a-ad-classicseducatorium-oma-photo

O projeto do Educatorium
desenvolvido pelo escritório OMA foi
escolhido como referência para o projeto
devido a solução dada ao programa de
necessidades do projeto, mesclando,
misturando e reorganizando a forma
de compor a estrutura do edifício.
A forma como as circulações são
interpretadas no projeto (figuras 39,
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Figura 40 -Perspectiva interna do edifício circulação

interna por rampas articulando diferentes programas
ao longo do percurso Educatorium https://www.
archdaily.com/119580/ad-classics-educatoriumoma/503805f728ba0d599b00099a-ad-classicseducatorium-oma-photo

Figura 41 -Perspectiva interna do edifício circulação

interna por rampas articulando diferentes programas
ao longo do percurso Educatorium https://www.
archdaily.com/119580/ad-classics-educatoriumoma/503805f728ba0d599b00099a-ad-classicseducatorium-oma-photo

40 e 41), permitindo não somente uma
conexão entre os ambientes , mas
também uma nova significação das
partes em relação ao todo do edifício. O
processo fenomenológico que envolvem
a percepção destes espaços pode
ser visto também nos corredores que
conectam diferentes cotas do edifício,
com a mudança constante de dimensões
laterais e do pé direito dos espaço, a
escolha da materialidade dos ambientes,
transitando entre madeira, aço, concreto
e vidro. Nos momentos intersticiais do
edifício é onde ocorrem as circulações,
e onde tanto as barreiras visuais, e a
diferença entre usos programáticos e
não programáticos desaparecem.

da planta do edifício, nota se que ele não
apresenta uma entrada única; é possível
percolar pelo Educatorium iniciando se o
trajeto por diferentes pontos do projeto.
Esse fato alinhado com as diferentes
circulações, permite que a experiência
de circular pelo Educatorium possa ser
única.

O edifício tem claramente como
um dos elementos de partido o uso
das circulações como modeladores da
percepção do espaço, com superfícies
que literalmente se dobram, alterando a
forma como o percebemos. As rampas
tornam se as articuladoras interna do
edifício, capazes de conectar a complexa
relação entre cotas do edifício.
Ao se observar o desenvolvimento
zz
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KUNSTHAL
Arquiteto: OMA
Programa Básico: Centro Cultural e
Museu
Ano: 1992
País: Rotterdam, Netherlands
Ponto
Notável:
Implantação,
auditório, ligação entre diferentes
espaços do programa.

Figuras 42 e 43 - Perspectiva externa

do edificio Kunsthal - destaca-se
a volumetria e a passagem criada
na via https://www.archdaily.
com/102825/ad-classics-kunsthaloma/5037f6ae28ba0d599b0006cbad-classics-kunsthal-oma-photo

O projeto do Kunsthal foi adotado
como uma referência de projeto devido
a capacidade do escritório de criar um
edifício de uso amplamente flexível, em
um espaço físico relativamente restrito.
Assim como o Educatorium os espaços
se dobram, e se conectam, reforçando o
cuidado que o escritório tem com a criação
de espaços e a forma com ele irão se
conectarem, muitas vezes, abrindo mão
das soluções mais óbvias.
O auditório do edifício serviu de
inspiração para solucionar a circulação e a
forma com a qual o ambiente se relaciona
com o restante do complexo. A organização
dos espaços do museu ajudou a definir o
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Figura 44 - Perspectiva interna do edificio Kunsthal - destaca-se o partido adotado para o

auditório, com um espaco fluido e aberto https://www.archdaily.com/102825/ad-classics-kunsthaloma/5037f6ae28ba0d599b0006cb-ad-classics-kunsthal-oma-photo

Figura 45- Perspectiva interna do edificio Kunsthal

- destaca-se o partido adotado para o auditório,
com um espaco fluido e aberto https://www.
archdaily.com/102825/ad-classics-kunsthaloma/5037f6ae28ba0d599b0006cb-ad-classicskunsthal-oma-photo

tratamento que seria dado a cada ponto
de contato das diferentes partes do
programa, formado por quatro setores
independentes. Apesar de separados,
os blocos se comunicam por circulações
sobre e sob o solo, gerando um circuito
espiralado,provocando
diferentes
experiencia para cada espaço, e para
cada conexão. Sendo assim, o edifício tem
a possibilidade de abrigar 3 exposições
independentes, ou uma única grande
exposição. O auditório ( Figura 46) serviu
de inspiração devido a sua transparência
implantação acima do nível do solo, que
foram amplamente retomadas no projeto.

Figura 46 - Perspectiva interna do edificio Kunsthal

- destaca-se o partido adotado para o auditório,
com um espaco fluido e aberto https://www.
archdaily.com/102825/ad-classics-kunsthaloma/5037f6ae28ba0d599b0006cb-ad-classicskunsthal-oma-photo
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PROGRAMA DE
NECESSIDADES
●
●
●
●
●
●

Figura 47 - Diagrama de Programas relacionando
espacialidades e formas de comunicação tanto espacial,
quanto conceitual - Fonte: autor

Instituto de Tecnologia
Ensino
Pesquisa
Extensão
Coworking
Biblioteca
O
programa
do
projeto
corresponde a um Instituto de Tecnologia,
onde serão desenvolvidos as três
vertentes que representam a academia,
o ensino, a pesquisa, e a extensão.
Cada
parte
do
programa
apresenta
sua
peculiaridade,
e
fundamentação. Serão desenvolvidas
as novas tecnologias computacionais,
mais especificamente o processo de
prototipagem rápida de maquetes,
modelagem
digital
tridimensional,
Realidade
virtual,
Robótica
e
desenvolvimento
de
softwares
e
programação.
Serão desenvolvidas pesquisas
nas áreas antes citadas, além realização
de cursos e palestras de extensão voltadas
para a sociedade, é uma instituição de

ensino destinada a formação de novos
técnicos e especialista em tecnologias
digitais.
Uma outra parte do programa
envolve a produção de materiais para o
mercado, como softwares, e prestação
de serviços para a sociedade, como
construção de modelos físicos a partir de
meios digitais.
Por se tratar de um programa
específico e sem muitos projetos com
tema relacionado concretizados em
meio nacional, viu -se necessária uma
pesquisa e aprofundamento sobre quais
são as peculiaridades e necessidades
de um instituto de tecnologia.
Para tanto, foi realizada a
visita ao Centro de Tecnologia da
Informação Renato Archer. No instituto,
foi possível entrar em contato com
parte das pesquisa que estão sendo
desenvolvidas la, como laboratórios para
pesquisa de realidade virtual, e realidade
aumentada, produção de próteses de
prototipagem
rápida, equipamentos
de robótica, desenvolvimento de
softwares e hardwares. Foi possível
também compreender as espacialidades
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AMBIENTE
PRAÇA
EXTENSÃO
FOYER
AUDITÓRIO
BIBLIOTECA
LEITURA
RESTAURANTE
COZINHA
W.C.
ÁTRIO EXPOSIÇÕES
OFICINA DIGITAL
LABORATORIO
AUDITÓRIO
APOIO
PESQUISA
PRAÇA SUPERIOR
LABORATORIO
DOCA
DEPOSITOS
ESCRIÓRIOS
W.C.
DESCOMPRESSAO
LABORATORIO GRANDE
SERVIDORES
ESTACIONAMENTO
COWORKING
RECEPÇÃO
ADMINISTRACAO
EVENTOS
UNIDADES
REUIÃO
APOIO
W.C
ENSINO
APOIO
DIREÇÃO
SALA PROFESSORES
W.C.
SALA DE AUALA
HALL
CIRCULÇÃO
TOTAL S/ CIRC.
TOTAL
TERRENO
CA MAXIMO 4
CA OBTIDO
TO

ÁREA (UNID.) M²
QUANTIDADE
870

TOTAL M²
870

360
450
625

1
1
1

360
450
625

515
460
90
40
660
100
65
115
100

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
32
1
1
1
4
1
1
1
192

515
460
90
40
660
100
65
115
100

511
50
50
500
80
40
70
380
60
31
170
40
300
60
80
18
50
100
300
40
45
200

1
1
1
60
6
6
6
1
1
1
1
4
29
1

511
1600
50
500
80
160
70
380
60
5952
170
40
300
3600
480
108
300
100
300
160
40
1305
200
4009,2
20046
24055,2
6477

25908
3,71394164

67%

e os ambientes necessários para o
desenvolvimento dessas pesquisas.
A experiência permitiu também
dimensionar um espaço necessário para
um laboratório destinado às tecnologias
estudadas. Os laboratórios variavam de
40 m², onde eram encontradas mesas
de trabalho e pequenos equipamentos
técnicos, como câmaras térmicas e
microscópios, e as maiores chegavam
a 70 m², onde estavam equipamentos
de maior porte, como microscópios
eletrônicos, camarás báricas e grandes
impressoras 3D.
O
dimensionamento
das
unidades de Coworking foi fruto de um
levantamento realizado em plataformas
de locação de imoveis, que apontam
uma tendencia de mercado para a região
de Pinheiros, de locação de unidades
comercias com até 60 m² de área,
destinadas a uso compartilhado.
O quadro de áreas ao lado foi
realizado após todas as pesquisas
relacionadas às necessidades de
programa, gerando dados aproximados
do resultado obtido ao fim do trabalho.
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PARTIDO
Segundo Rogério de Castro Oliveira,
“A escolha do partido não é um gesto
arbitrário, que apanha ao acaso algo
colocado à disposição do arquiteto como
uma possibilidade indiferenciada . tomar
partido implica dar início a um percurso
inventivo que se traça sobre um campo
de relações em constante formação e
renovação, internas e externas ao objeto
projetado, que implicam a construção de
correspondências entre forma e conteúdo.
essas inter relações culminam na conexão
de partes antes separadas. Um sistema
operativo que antecipa as configurações
compositivas que conduziram a finalização
do projeto.” (OLIVEIRA, p.1)

Figura 48 - Croqui demonstrando o processo de busca da
forma para o projeto- Fonte: autor

Ao se analisar uma arquitetura,
não se pode tomar a forma final do objeto
arquitetônico como seu partido, este
aparece na disposição de suas partes,
e as relações entre as partes e o todo,
tanto do objeto em si, quanto dele com
sua inserção no meio.
A escolha de um partido refere
-se a um compromisso com a forma de
pensar adotada, a maneira que o autor,
ou autores observaram um problema,
51

02/2018

Figura 49- Croqui com a síntese do partido inicial ponderado para o projeto. Fonte: Autor, 2018
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Figura 50- Levantamento fotográfico por Drone Mercado de Pinheiros - Fonte: Autor, 2018

e o conjunto de respostas que foram
adotadas para solucioná-lo. O partido
arquitetônico é uma construção local,
um jogo, que precisa ser jogado, com
resultados imprevisíveis, dependentes
das ações praticadas, com finalizações
que tem caráter provisório. Para o projeto
proposto para o instituto de tecnologia,
observou-se o lugar e seu entorno,
buscando se entender as necessidades
locais da região, e relacionando sua
população ao programa.
Para a definição do partido foi
realizado um estudo da região, buscando
entender sua vocação, seu histórico, e
ponderando sobre seu futuro.
Entre
os
pontos
notáveis
observados para o projeto estão o Largo
da Batata, localizado na quadra em
frente a quadra de projeto, o edifício Faria
Lima Offices, que divide a quadra com o
terreno de projeto, com 16 pavimentos
, os fluxos atuais e possíveis com o
projeto proposto, e o Mercado Municipal
de Pinheiros (figura 50), 1971, projetado
pelos arquitetos Eurico Prado Lopes, e
Luiz Telles.
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Figura 53 - proposta de volumetria inspirada no projeto Rolex Learning Center -Fonte: autor

Figura 54 - proposta de volumetria inspirada no projeto Rolex Learning Center -Fonte: Autor, 2018

A
caminhabilidade
e
a
permeabilidade por diferentes cotas
na cidade, já presentes na quadra
atualmente, auxiliaram na concepção de
um partido. A proposição de uma rampa
que conectaria o ponto mais baixo do
edifício, a praça frontal, com uma cota
superior, que permitiria o acesso a um
espaço de permanência, de encontro, e
contemplação da cidade.
Tendo como base o entorno, e o
gabarito dos edifícios no entorno, iniciouse uma experimentação volumétrica
modular com jogo de escalonamento,
numa tentativa de entender a relação do
projeto com o seu entorno (figura 52).
Com a proposta volumétrica
inicialmente satisfatória, estudou-se a
possibilidade de compor um edifício
horizontal, com uma cobertura fluida ,
que permite a caminhabilidade sobre o
topo do edifício (Figura 53 e 54), inter
relacionando a escala dos diferentes
componentes do entorno, inspirado no
projeto do Rolex Learning Center, do
escritório Sanaa.
Em todos os partidos considerados,
sempre optou-se pela praça frontal que
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Figura 56 - Croqui da primeira experimentação em
conectar os programas em uma única forma fluida
-Fonte: Autor, 2018

Figura 55 - Croqui de planta do pavimento térreo separando os programas em blocos isolados -Fonte: Autor, 2018

orientava o sentido de crescimento
do edifício.
Com
o
objetivo
de
desenvolver 4 programas distinto,
teve-se a ideia de separá-los
em 4 blocos, e articulá-los pelas
circulações nas extremidades. Com
o desenvolvimento do desenho,
acomodou-se as laminas nas
bordas do terreno, criando um
sistema estrutural irregular, num
programa de circulação fluida.
56

05/2018

A partir de uma das arestas da
quadra estendia-se uma rampa, que
percorria toda a extensão do edifício
com 4 segmentos de rampas. Esse
partido limitava os espaços do edifício,
pois sempre o último pavimento de cada
sessão tinha a extensão limitada pelo pé
direito crescente do edifício. Criavam-se
também muitos espaços residuais entre
os segmentos de rampa, praças que não
possuíam um uso coerente.
Para este partido, tomou-se como
principal referência volumétrica o SUPSI
Campus Project do arquiteto Kengo Kuma.
O uso de lances de escadas com patamares
diferentes, e multidirecionais vinha como
uma possível solução para a intenção inicial
de percorrer uma cobertura a partir do solo.

Figura 58 - Modelo 3D desenvolvido em Archicad 21 da Segunda proposta de projeto - 3 lâminas
em Zig-Zag -Fonte : Autor, 2018

.
Ao se analisar criticamente os
pontos frágeis do partido, estudou-se
a possibilidade de articular e integrar
melhor os programas, gerando um
conjunto mais fluido. No lugar de um
conjunto de pátios internos isolados,
optou-se por um único espaço mais
amplo e centralizado na quadra. Para
tanto, foi necessário desmembrar o
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Figura 59 Primeiro croqui de estudo com a origem da forma definitiva para o projeto Fonte : Autor, 2018

conjunto, compondo um trapézio
que percorre o perímetro do terreno.
A visita ao instituto Renato
Archer, realizada em 14 de maio
de 2018, permitiu uma reflexão a
respeito das novas tecnologias e a
interação que a sociedade pode ter
com elas. Apesar da robótica, dos
processos de prototipagem rápida
e programação estarem no nosso
cotidiano, o real conhecimento
e contato efetivo com essas
tecnologias ainda nos é muito
restrito, e raso.
A ideia do partido então vem
como uma forma de trazer essas
tecnologias para a o cotidiano da
cidade. Para tanto foi proposto
um espaço de interação, onde
todos os programas do edifício
se relacionam, o Átrio superior,
localizado ao final da escadaria, lá
podem ocorrer exposições onde os
resultados de pesquisas podem ser
mostrados à população, além de dar
acesso a um pavimento do instituto
de pesquisa, que pode ser visitado
e onde pesquisadores podem
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entrar em contato com interessados em
contratar algum dos serviços do instituto

CONCEITO
Ao se observar algumas das
possibilidades que foram consideradas
antes de atingir a forma final, nota se
que o processo de projeto não surgiu
como uma ideia pronta, conceitos são
constantemente adotados ,e revisados
para assim num contínuo processo de
redesenho, encontrar uma forma que
atende as demandas propostas. Sob
a perspectiva de Carlos Antônio Leite
Brandão,em um projeto arquitetônico, o
conceito é comumente visto como uma
etapa que antecede, ao processo de
desenho de projeto, ou seja, dos croquis
que sugerem as intenções do autor para
a criação de espaços. De acordo com
o autor, esta visão caracteriza se como
idealista’ pois fixa se na ideia de que
devemos internalizar completamente
uma ideia para assim então concretizála no desenho.
O autor propõe um modelo
diferente de concepção, chamado de
hermenêutico, baseado nas abordagens

de M. Heidegger e H.G. Gadamer, que
‘considera a elaboração do conceito
dentro da produção da arquitetura.
O conceito torna-se chave para a
compreensão do objeto arquitetônico.
O conceito não é apenas um
exercício mental prévio, destinado a ser
substituído, e absorvidos pelo projeto
real.
Com isso, torna se possível
a compreensão do produto do seu
trabalho por parte de quem o habita.
Para Brandão, é o conceito a forma
do arquiteto encontra para comunicarse com seu cliente, mais do que a
percepção, que beira a individualidade.
A partir das acepções de colher,
recolher, reunir, entende se que o
conceito não surge de ‘uma tabula rasa’,
ou de um plano histórico, mas sim de
uma reflexão, de uma reunião de toda
a experiência de mundo do autor, sua
‘essência’. O conceito passa a ser uma
compreensão de vivência. Uma captura
da história de nossa vida pelo espírito e
pela linguagem, uma interpretação do
passado, articulada com o presente.
Um como uma “mescla lisa
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de múltiplos ingredientes misturados
suavemente, de modo que suas
características individuais são mantidas,
numa interação contínua” (LYNN. 2013
p.30). Programa e espaços da arquitetura
se mesclam, gerando uma continuidade
visível,
mas
com
características
específicas ainda definidas.
O conceito do dobrado,sugere que
a o movimento e a habilidade de integrar
elementos não relacionados entre si em
uma nova e continua mistura compõe se
a dobra, a dobra não necessariamente se
reflete claramente na forma arquitetônica
obtida. A organização do programa, e
a forma que o arquiteto comunica as
partes com o todo, pode se configurar
uma dobra.
Para Lynn, o processo de misturar
a arquitetura por dobramento não gera
um objeto único e homogêneo, e nem
uma massa fragmentada, composta pela
aproximação de partículas sólidas, mas
sim produto liso e heterogêneo, capaz
de mostrar as partes que o compõe, e ao
mesmo tempo expressar continuidade.

“ Na arquitetura, as formas dobradas
estão sujeitas a se tornar em sinal de
catástrofe. O sucesso dos arquitetos
que usam o dobramento não deveria se
basear em sua habilidade de representar
formalmente a teoria da Catástrofe. Pelo
contrário, as geometrias ropoloidiacas, em
conexão com os eventos prováveis que
elas modelam apresentam um sistema
flexível para a organização de elementos
díspares dentro do espaço contínuo.”
(LYNN, 2013 p.44)

ORNAMENTO
O ornamento na arquitetura
contemporânea pode adquirir uma
dimensão subjetiva não tão óbvia quanto
na antiguidade, não necessariamente
somos lembrados de um rosto, quando
observamos padrões de texturas,
ou estruturas topológicas. (...) com o
desenvolvimento de novos materiais , e
com as possibilidades que a tecnologia
da computação nos abre, a nossa
compreensão de materialidade vem
evoluindo rapidamente. O ornamento
na arquitetura contemporânea tornou-se
inseparável deste movimento.
Essas novas tecnologias nos permitem
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Figura 60: Detalhe de folha vegetal - composição de
preenchimento em geometria Voronoi
http://www.biology-pages.info/L/Leaf.html

Figura 61: Detalhe da asa de uma libélula - composição de
preenchimento em geometria Voronoi
https://www.flickr.com/photos/elijahporter/3781744352

ter um novo contato e uma nova
percepção do que é a materialidade, que
pode ser definida como uma gama de
experiências que nos dão a impressão
de estarmos genuinamente em contato
com o mundo físico (PICON, 2013, p. 20)
Na concepção de projeto optouse por definir a forma do edifício e depois
definir o elemento de fachada que iria
definir a linguagem do ornamento.
Após definir as dimensões
das fachadas, oi iniciado um estudo
das geometrias possível para o
elemento ornamental da fachada. Este
estudo tomou como base desenhos
paramétricos. Ao fim
a geometria
Voronoi Planar foi escolhida.
A geometria de partição Voronoi foi
descoberta pelo matemático ucraniano
Georgy Voronoi. Descritivamente, esta
composição geométrica é dada por
um número finito de pontos inseridos
num plano bidimensional, a partir de
dois quaisquer pontos mais próximos
um do outro, traça se uma linha reta,
a meia distancia desta reta torna se o
eixo de segmentação desses pontos.
Ao se realizar este procedimento

para todos os pontos que orbitam o
ponto de referencia, cria uma célula
de geometria poligonal convexa. Ao se
realizar este procedimento para todos
os pontos, obtêm se uma composição
geométrica celular. Este tipo de padrão,
de simples composição, e supostamente
aleatório, pode ser encontrado em
diversos exemplos na natureza, como
na composição de células numa folha(
Figura 60) de planta, nas asas de uma
libélula (Figura 61).
Para Patrik Shumacher, o uso de padrões
ornamentais na arquitetura pode ser um
potente dispositivo de articulação na
arquitetura, como na arquitetura clássica,
padrões ornamentais eram utilizados
para reforçar a simetria dos edifícios.
O edifício deve transmitir a ambiência
que nele é proposta, para tanto a
ornamentação proposta tem um grande
poder articulador desse processo.
Esse processo trabalha a atmosfera do
espaço. O uso de padrões vem como
uma forma de se tirar o fico, ao invés de
atrair o foco para um ponto, articulando
diferentes elementos que compõe um
objeto.
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Segundo Moussavi, durante
o movimento moderno, a noção de
ornamento foi marginalizada em prol da
ideia de função das edificações. Porem,
com a arquitetura contemporânea vem
adquirindo um novo caráter, agora
ligado a diretamente com a tectônica
da expressão arquitetônica, ligado ao
processo de concepção e construção
do edifício, deixando de ser um simples
elemento decorativo. O ornamento
agora torna-se um elemento inseparável
do objeto, com uma motivação clara
e profunda para ocorrer, provocando
claros efeitos no edifício, e moldando
a experiencia fenomenologia da
arquitetura.

capitulo sobre experimentação, o uso
desse elemento nas fachadas do edifício
tem uma clara função de proteção solar,
reduzindo a entrada de luz direta nos
ambientes internos do Instituto.

No caso da segunda pele do
edifício em Voronoi, a escolha pela
forma não adveio de um simples desejo
estético, O processo de pesquisa levou
a percepção da importância dessa
geometria para a ciência, o estudo dessa
composição formal pode trazer diversos
avanços para a área da arquitetura,
tanto como elemento de composição,
quanto elemento de função estrutural.
Como pode ser observado no
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RESULTADO DA BANCA PARCIAL
REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2018
A banca de projeto contou com a
presença do orientador Marcos Carrilho,
e do Professor convidado Tito Lívio
Frascino.
Após a apresentação do projeto,
foi comentada a solução de projeto bem
desenvolvida e com clareza de partido,
porém as fachadas apresentam uma
certa indeterminação. Foi comentada
a necessidade de compatibilizar de
forma mais clara a locação dos pilares
estruturais, além da compatibilização das
vigas e de um possível prolongamento
da lâmina correspondente ao edifício de
Coworking.
Foi comentada a necessidade
de alterar a localização do auditório,
atualmente posicionado no subsolo do
edifício, ao lado do estacionamento.
cogitou-se em deslocá-lo para encaixarse no final da rampa, aproveitando a
inclinação da escadaria como curva
acústica Foi apontada também a
necessidade de revisão das circulações

do edifício, que mostram-se muito
recortadas, e indefinidas. Além de haver
a necessidade de uma melhor conexão
entre os diferentes programas do
edifício, visto que aparentava um certo
isolamento das partes.
No decorrer dos atendimentos de
projeto posteriores a banca, as questões
apontadas pela banca foram revisitadas,
foi feita a transposição do auditório
para o trecho sob a rampa. Com esta
alteração, notou-se uma evolução no
desenho do subsolo, que tornou-se
mais claro, e funcional, eliminando
os recortes das paredes diafragma.
Seguindo a inclinação do volume, o
subsolo foi revisado, evitando recortes
desnecessários do solo, diminuindo a
quantidade de paredes diafragma. as
circulações internas foram revistas.
Por ser um processo complexo
de modelagem, a segunda pele não
foi apresentada para a primeira banca,
sendo apenas demonstrado o conceito
que seria aplicado.

Obs: pranchas presentes no anexo
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PROJETO E PROCESSO DIGITAL

Figura 62 - Modelo das fachadas exportado do Archicad para
o Rhinoceros 5 Fonte : Autor, 2018

Figura 65 - Modelo Voronoi desenvolvido parametricamente
em sua forma final - Rhinoceros 5 Fonte : Autor, 2018

Figura 63 -Redesenho do plano das faces em Rhinoceros 5
Fonte : Autor, 2018

Figura 64 - Modelo Voronoi desenvolvido parametricamente
em processo de estudo pelo Grasshopper e Rhinoceros 5
Fonte : Autor, 2018

Figura 66 - Modelo Voronoi inserido no projeto - Archicad 21
Fonte : Autor, 2018

Tendo definidos os conceitos, e o
partido de projeto, iniciou-se um processo
de refinamento da forma, programa e
espaços proposto para o projeto. Optouse desde o início do projeto em trabalhar
com o software Archicad, devido
principalmente a familiaridade com o
funcionamento do programa. O processo
envolveu inicialmente a captura das
espacialidades iniciais concebidas por
croquis, para o programa.
A concepção do projeto envolveu
um fluxo de trabalho envolvendo diversos
softwares de modelagem e desenho.
Para a captura do modelo tridimensional
da área para ter uma melhor compreensão
espacial do entorno, optou-se por usar
o banco de dados do Cad Mapper,
que compila dados de diversas fontes
abertas de desenho urbano, como
OpenStreetMap, NASA e USGS.
Após descarregar um modelo
urbano da área, contendo dados de
topografia, e dimensões das edificações,
importou-se o modelo para o software
Rhinoceros 5, que apresenta uma boa
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Figura 66 - Algoritmo Desenvolvido para a captura de uma face do edifício, e calculo da geometria Voronoi Fonte : Autor, 2018

68

Figura 67- algoritmo completo para
desenvolvimento do padrão de todas
as faces do projeto pelo Grasshopper Fonte : Autor, 2018

interoperabilidade com o Archicad. Com
ele foi possível refinar os gabaritos das
edificações, e atualizar alguns edifícios
que estavam desatualizados.
Para a modelagem da segunda
pele do edifício, foi necessário
concretizar a sua volumetria final, para
então ter certeza das faces que iriam
necessitar de proteção solar, e suas
possíveis dimensões. No Archicad
isolou-se a camada correspondente
a pele de vidro do edifício, para assim
exportá-la em formato .3dm, nativo do
software Rhinoceros. Com as dimensões
das faces definidas dentro do Rhino
5, capturou-se o perímetro de cada
face a ser trabalhada com o algoritmo
desenvolvido no Plugin- Grasshopper.
os parâmetros obtidos foram usados
para restringir os pontos que orientam o
processo de geometria em Voronoi.
Após a definição e ajuste de um
algoritmo para cada plano de fachada do
edifício, as geometrias foram “cozidas”, e
exportadas novamente para o Archicad,
onde foram agregadas como um conjunto
de objetos legíveis para o software.
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O algoritmo foi construído
em duas etapas, sendo a primeira
definida pela definição dos planos
individuais (Figura 66), e a segunda
pela junção completa de todos os
planos calculados (Figura 67).

Figura 68 - Captura e redesenho
do perímetro de piso para estudo de
paisagismo em Rhinoceros 5 Fonte :
Autor, 2018

Figura 69 - Estudo de paisagismo
em Rhinoceros 5 - uso do mesmo
algoritmo para fachadas Fonte : Autor,
2018

Figura 70 - Estudo de paisagismo em
Archicad 21 - Transformação das linha
em modelo de Piso Fonte : Autor, 2018

Na primeira etapa, foram
capturados os planos do projeto
correspondentes às fachadas,
populando eles com pontos, cada
fachada apresenta uma quantidade
diferente de pontos, variando de
90 a 120 pontos, com base na
proporção da área de cada facha e
a área aproximada de cada célula
voronoi.
O software Grasshopper
possui um comando já programado
que calcula as células voronoi a
partir de um plano e pontos, gerando
o desenho bidimensional referente
a forma Voronoi.
Posteriormente, utilizando um
conjunto de definições, deu-se
uma escala dentro de cada célula,
alterando a abertura individual de
cada célula. Com isso tornou-se
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possível adaptar a proporção de abertura
de cada célula independentemente,
podendo
adaptar-se
a insolação
incidente na facha.
Por
fim,
definiu-se
uma
distancia variável de extrusão das
faces bidimensionais, dando a terceira
dimensão para os planos.
Na segunda etapa, replicou-se
o processo para cada face estipulada

tendo como delimitação os contornos do
piso(Figura 69).
Neste caso, finalizou-se o processo do
algoritmo no desenho bidimensional
Voronoi. Este desenho foi exportado em
formato .dwg para o Archicad, (figura
70) e então cada célula foi transformada
numa peça de piso.

para receber a segunda pele. Por uma
questão de didática, e simplificação do
fluxo de trabalho, optou-se por manter
todos os cálculos dentro de um único
algoritmo, que foi compilado ao final
em um único resultado passível de se
exportado.
Um procedimento parecido foi
adotado para o processo de concepção
do desenho de piso e paisagismo do
projeto.
Capturou-se a geometria do piso
a partir de uma exportação do
desenho bidimensional da planta do
pavimento térreo, do Archicad, para o
Rhinoceros(Figura 68).
Com isso, desenvolveu-se a
mesma base do algoritmo voronoi,
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Fabricação digital
O processo de projeto envolveu
o desenvolvimento de alguns modelos
físicos, que auxiliam na compreensão
do projeto, e de sua envoltória. Todos
os processos de fabricação de modelos
para esse projeto, envolveram a
fabricação digital, como um processo
experimentativo, que posteriormente foi
relatado para este trabalho.

Figura 70 - Fabricação de modelo do
entorno de projeto em Isopor de alta
densidade P6 por Fresadora CNC marca
Roland Fonte : Autor, 2018

Figura 71 - Modelo do entorno de projeto
em Isopor de alta densidade P6 por
Fresadora CNC marca Roland Fonte :
Autor, 2018

O primeiro modelo gerado foi um
estudo do entorno de projeto em escala
1:1250. Este modelo foi gerado pelo
arquivo 3D disponibilizado pelo banco
de dados do CaD MAPPER, o recorte da
área foi realizado pela plataforma online
do programa, e exportado para formato
.SKP, nativo do software SketchUP. Por
se tratar de um banco de dados com
informações aproximadas, foi necessária
fazer uma verificação das dimensões
e posições dos principais edifícios do
entorno. Conferidas as informações, o
modelo foi exportado em formato .stl. O
modelo poderia ser prototipado em duas
maneiras distintas, utilizando sistema
aditivo com impressora 3D de MDF,
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Figura 72 - Modelo do entorno de projeto em
escala 1:1250 - entorno produzido por Fresa
CNC e modelo produzido em acrílico cortado a
Laser. Fonte : Autor, 2018

Figura 73 - Modelo do entorno de projeto em
escala 1:750 - entorno produzido por Fresa
CNC e modelo produzido em papel cortado a
Laser. Fonte : Autor, 2018

ou por sistema subtrativo, utilizando
uma Router CNC de 3 eixos. Por uma
questão de prazo, optou-se pelo sistema
subtrativo, o material escolhido para foi
o isopor de alta densidade. A plataforma
utilizada aceita blocos de 28 cm x 28
cm x 6cm de altura. o processo levou
cerca de 5 horas para ser concretizado,
e mostrou-se muito efetivo, pois ao
contrário do sistema comumente adotado
para a realização de modelos de estudo
de entorno, a partir do recorte e colagem
de chapas de papel o processo total
envolveu pouca intervenção humana.
O segundo modelo de estudo do entorno
adotou o mesmo procedimento, e foi feito
na escala 1:750. Neste caso, surgiu uma
questão técnica, o modelo extrapolou
o limite vertical (do eixo z) máximo da
máquina. Neste caso, foi necessário
cortar parte das torres mais altas, que
foram inseridas posteriormente ao
modelo.
Após a definição do partido
arquitetônico por processo digital, foi
necessária a fabricação de um modelo
físico para se estudar a relação do
volume do edifício, frente seu entorno. O
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Figura 74 - Corte a laser CNC das peças da maquete- escala
1:500- Fonte : Autor, 2018

Figura 75 - Curvas de nivel em papel paraná, cortadas a
laser CNC - escala 1:500- Fonte : Autor, 2018

Figura 76 - Processo de montagem na maquete -Curvas de
nivel em papel paraná, e edifícios em papel couro cortadas a
laser CNC - escala 1:500- Fonte : Autor, 2018

processo de modelagem do volume neste
caso adotou o sistema de corte a lazer
como meio de fabricacao. Capturou-se a
projeção de cada pavimento do projeto
projetado em Archicad, e redesenho-se
os contornos externos dele em software
CAD. Esses desenhos bidimensionais
foram exportados para o software da
máquina de corte a laser, que realizou
o processo de corte de cada camada
do edifício, que posteriormente foram
coladas.
Esse processo foi adotado para
os modelos em escala 1:750 e 1:1250. O
modelo em 1:750 foi feito em papel paraná
preto de 2mm, e processo de corte foi
realizado em 35 minutos. o modelo em
1:1250 foi feito em acrílico transparente
de 3mm, sendo necessários 6 minutos
para a realização do processo de corte.
Para o modelo do projeto
finalizado, optou-se pela escala 1:500.
O entorno foi prototipado por sistema de
corte a laser das camadas do edifício,
acompanhado um sistema de colagem
das peças. O processo de corte foi
realizado em 2 horas, e de montagem
em 7 horas.
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gerado, foram necessárias 10 horas para
a realização de ajuste de acabamento
nas peças do modelo, como remoção
de rebarbas, e correção de imperfeições
das paredes.
Ao se pesar o processo necessário para
a modelagem e prototipagem do modelo,
e os resultados obtidos, questiona se a
relação trabalho x benefício do uso desse
sistema de prototipagem para esse fim.
Apesar do resultado ser interessante,
modelos gerados por corte e colagem
de peças bidimensionais, podem
apresentar um resultado semelhante
com menos tempo de trabalho.

Figura 85 A,B,C,D,E - Imagens do
modelo físico concluído em escala
1:500- Fonte: Autor, 2018
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RESULTADO DA BANCA FINAL
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE
2018

Figura 86 - Corte perspectivado do projeto- Fonte: Autor, 2018

A banca definida para avaliação
na etapa final de projeto foi composta
pelos mesmos dois professores da
primeira banca, o orientador José
Marcos Carrilho, e Tito Lívio Frascino
. Após a apresentação do projeto, a
banca ressaltou o melhoramento do
partido estrutural, e a implantação dos
pilares, que agora mostram mais clareza
e simplificação, visto que eliminou-se um
dos conjuntos de eixos de pilares.
Destacou-se a adoção de um
programa extenso, e a boa resolução
dele. Foi feito um questionamento a
respeito da adoção do programa de
Coworking, e a aplicação genérica do
termo para definir parte do programa.
A respeito do elemento de
composição de fachada em geometria
orgânica,
questionou-se
o
uso
desta solução, comparando a uma
ornamentação exagerado, e sem função
estrutural para o edifício. A respeito da
funcionalidade do elemento, questionou-

se a efetividade do elemento para a
insolação direta. devido aos grandes
vãos da segunda pele. Como justificativa,
foi
mostrado parte do resultado
obtido com as experimentações de
luminotécnica, destacando a diferença
que o elemento de segunda pele, aliado
ao vidro com proteção solar provoca,
quando comparada a uma fachada sem
a segunda pele.
O processo de construção da
forma do edifício, assim como a vista
das elevações atingiram um resultado
estético satisfatório. Foi questionado
o uso da escadaria, e se ela seria
efetivamente utilizada, tendo em vista
o uso intenso de automóveis na cidade.
Tendo se em vista a função do espaço
do átrio, e sua função na articulação dos
programas do edifício, vê-se a função da
rampa como conectora e introdutora do
edifício, e sua função
Ao fim, ressaltou-se o resultado
satisfatório do produto final apresentado,
destacando a permanência das origens
do partido ao longo de todo o processo.
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EXPERIMENTAÇÃO
Foi solicitada a realização de um
experimento para o projeto, como forma
de justificar a eficiência do sistema de
segunda pele do edifício, para tanto,
estudou-se a aplicação do sistema de
proteção solar do edifício.
Foram modelados três trechos
da fachada do edifício e um modelo
em escala 1:50 de um espaço
correspondente a uma das salas de aula
do edifício, com dimensões de 7 metros
por 8 metros.
Dentro deste envolucro foi
colocado um luxímetro para avaliar a
intensidade luminosa dentro do ambiente
em escala.

Figura 85 - Diagrama demonstrando as condições adotadas para a realização do experimento - Fonte : Autor, 2018

Foram
realizados
diversos
testes com diferentes combinações de
vidros, telas metálicas e peles. Ao todo
foram utilizadas 4 amostras de vidro
laminado, e insulado disponibilizados
pela fornecedora Guardian, 3 telas
metalicas microperfuradas, com diferetes
diametros de aberturas, e 3 amostras de
trechos em escala 1:50 do elemento de
composicao de fachada em Voronoi.
O experimento foi realizado em
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Figura 86 - Amostras de telas metálica utilizadas no experimento em ordem de grandeza
de abertura dos vãos. (1 a 3 da esquerda para a direita) Fonte : Autor, 2018

Figura 87 - Modelos de Segunda utilizados no experimento (1 a 3 da esquerda para a
direita) Fonte : Autor, 2018

Figura 88 - Modelo em escala 1:50 do espaço usado para o experimento, com amostra
de vidro agregada na fachada Fonte : Autor, 2018

um plano regular. Sem a interferência
de insolação direta. No lugar do
sol, foi utilizada uma fonte de luz
artificial constante de uma lâmpada
incandescente de 70W localizada a 70
centímetros da face do modelo, e a 50
centímetros de altura, em relação a base
onde o sistema estava inserido (Figura
85)
Foi realizado um teste de controle para se
saber qual seria a intensidade luminosa
da lampada, se não houvesse nenhum
tipo de proteção contra a residencia
luminosa. Ao todo foram realizadas 28
medições, que combinavam diferentes
senários de combinações de proteções
solares.
Com o processo, observou-se
que a estrutura de segunda pele tem um
grande efeito sobre a incidência luminosa
no modelo. Apesar de permitir a entrada
de luz direta em certa medida, que pode
ser contornada com a pele metálica, ou
com o vidro de proteção solar
Ao fim do experimento Chegouse a um resultado conclusivo sobre as
possíveis escolhas para proteção solar,
o vidro Blue 63, da marca SunGuard,
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Resultados do experimento de
iluminação realizado em laboratório

Tabela de iluminância para
ambientes internos, de acordo
com a NBR 5413 - dados em
LUX

Figura 91 - Registro dos dados obtidos pelo luxímetro, por
dentro do modelo em escala - Fonte : Autor, 2018

Figuras 89 e 90 (acima)- Processo do experimento de
incidência luminosa - Fonte : Autor, 2018

combinado com a tela Metálica número
03, de 0,06mm e a pele metálica em
Alucobond, apresentaram um resultado
satisfatório de aproximadamente 360
lux, número que está na média proposta
pela norma NBR 5413 para iluminação
de ambientes interno.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De início, é importante ressaltar
o processo de aprendizagem que
envolveu as pesquisas sobre o que pode
vir a ser um Instituto de Tecnologia, dos
processos digitais da arquitetura, e da
fabricação digital.
Ao longo do ano, pode se perceber
que o uso de ferramentas digitais na
arquitetura permite que o processo
de concepção e produção projetual
torne se algo mais dinâmico. Devido
ao grande número de processos e de
uso de softwares, foi possível comparar
diversas mecânicas, observando as
dinâmicas que funcionavam bem para o
desenvolvimento do projeto, e as que não
funcionavam . Buscou-se demonstrar
didaticamente algumas das etapas que
envolveram esse complexo processo de
criação de um lugar destinado a abrigar
as novas tecnologias digitais. concebido
com auxílio de ferramentas digitais.

tomar característica transitórias do
processo, como verdades absolutas e
intransponíveis. (PICON, 2013)
Apesar de ser interessante para um
arquiteto ter domínio de diferentes
ferramentas digitais, não podemos
marginalizar questões fundamentais para
um arquiteto, como saber representar
e expressar um projeto, interpretar
um programa de necessidades, e
compreender o meio.

A arquitetura digital vem fazendo com que
o ofício sofre diversas modificações e
redefinições. A forma de se compreender
um projeto arquitetônico transita cada vez
mais para um processo menos abstrato
com os modelos digitais. O processo de
transição da arquitetura tradicional para
a arquitetura pensada em meio digital
não é rápido, e portanto, não devemos
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